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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του για το 2009 έκοψε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
Έτοιμο να «μπει» με τεκμηριωμένες θέσεις στον διάλογο για την αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων της 
Θεσσαλονίκης και τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, είναι το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του 
Τμήματος, Τάσος Κονακλίδης, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2009, η ομάδα εργασίας 

που συγκρότησε το επιμελητήριο για το θέμα ολοκλήρωσε το έργο της στο τέλος του 2008, 
τηρώντας  σχετική δέσμευση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Όταν η μελέτη της ομάδας λάβει και τυπικά το «πράσινο φως» από τη διοικούσα επιτροπή του 
Επιμελητηρίου, η οποία θα συνεδριάσει σύντομα, τότε το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα την κοινοποιήσει σε όλους τους 
φορείς, ώστε ο διάλογος για το θέμα της χωροθέτησης της ΔΕΘ να ξεκινήσει από πιο 
τεκμηριωμένη βάση. Η μελέτη αξιολογεί τις υπάρχουσες προτάσεις για την αξιοποίηση των υπαίθριων 

χώρων της πόλης. 
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία παραβρέθηκαν -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Μακεδονίας-
Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας (στην πρώτη του 
δημόσια παρουσία με αυτή την ιδιότητα), ο κ.Κονακλίδης ξεκαθάρισε ακόμη ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν 
προτίθεται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις του για την ποιότητα και τη διάρκεια των σπουδών 

των μηχανικών. «Το �μηχανιλίκι� δεν το μαθαίνει κανείς με ταχύρρυθμα προγράμματα, δεν το αποκτά 
έναντι διδάκτρων.  Θέλει κόπο και χρόνο και αυτό ακριβώς θα υποστηρίξουμε και πάλι, στον διάλογο 
για την παιδεία που ξεκινά», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης. 

Αναφερόμενος στην πρώτη φάση αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, ο κ.Κονακλίδης 
επεσήμανε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ήδη εμπλακεί στη συζήτηση για τον προσδιορισμό της περιοχής 
αναφοράς, αλλά είναι καιρός να τεθεί και το άλλο μείζον θέμα, αυτό της Μητροπολιτικής 
Διοίκησης. «Γιατί καλά με την περιοχή ευθύνης αλλά υπάρχει και το ζήτημα ποιες είναι οι ευθύνες, ποιες 

οι αρμοδιότητες και ποιοι αναλαμβάνουν τις μεν και ασκούν τις δε», είπε χαρακτηριστικά. 
Ο ίδιος επεσήμανε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παραμείνει και το 2009 σταθερό στον στόχο του για την προάσπιση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών και την αντιμετώπιση άλλων θεμάτων που τους 
απασχολούν. Όπως ανέφερε ενδεικτικά, ο διάλογος για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
«τρέχει» καιρό τώρα και πρέπει να κλείσει. «Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας δεν 

αντιμετωπίζεται με προχειρότητες. Για παράδειγμα, όταν η πολιτεία ιδρύει καινούργια τμήματα και 
θεσμοθετεί νέες ειδικότητες (π.χ., μηχανικούς περιβάλλοντος ή χωροταξίας), δεν είναι δυνατόν να μην 
ορίζονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Με το που ιδρύεται ένα πανεπιστημιακό τμήμα, πρέπει 
να καθορίζονται αυτομάτως τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανθρώπων που θα φοιτήσουν σε 
αυτό», είπε χαρακτηριστικά. 

Υπενθύμισε δε, ότι πέραν όλων των παραπάνω, στη διάρκεια του 2008, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός 
σύμβουλος της πολιτείας, επεξεργάστηκε και τεκμηρίωσε θέσεις για μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα 
της χώρας, σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτοστατώντας πανελλαδικά. Όποιος το επιθυμεί, μπορεί να 
διαβάσει τις θέσεις μας για το ΜΗΚΙΕ, την ενεργειακή επάρκεια των κτιρίων, το εθνικό 
χωροταξικό και πολλά άλλα ζητήματα. 

Επίσης, μέσα στο 2008 ολοκληρώθηκε και η έκδοση κωδικών για τις  αμοιβές μελετών, μια διαδικασία 
που κράτησε μέχρι πέρσι το καλοκαίρι. Παράλληλα, συνεχίστηκε η μόνιμη επιμορφωτική δραστηριότητα 
του Τμήματος, με σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις.  Το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρέθηκε στο πλάι των πολιτών, 
θέτοντας σε λειτουργία το γραφείο παροχής δωρεάν συμβουλών για τη συμπλήρωση των εντύπων του 
Κτηματολογίου για όσο διήρκεσε η διαδικασία. Εκατοντάδες πολίτες ενημερώθηκαν από τους μηχανικούς 
του ΤΕΕ για το πώς να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε έμμισθες 
υπηρεσίες. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι πρόξενοι των ΗΠΑ και της Λιθουανίας, οι 

βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Γιώργος Ορφανός, Γεώργιος Σαλαγκούδης, Απόστολος 

Τζιτζικώστας, Γιάννης Μαγκριώτης και Τάσος Κουράκης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 

Μακεδονίας-Θράκης, Λουκάς Ανανίκας, ο περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων, Σωτήρης Βόσδου, ο 

νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο δήμαρχος, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο 

κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Νίκος Μουσιόπουλος, οι δήμαρχοι Εχεδώρου, Γεώργιος 

Αρβανιτίδης, Μηχανιώνας, Γιάννης Μαυρομάτης και Αγίου Αθανασίου, Αριστείδης Αραμπατζής, 

καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, πρόεδροι φορέων και συλλόγων, αντινομάρχες και αντιδήμαρχοι, 

δημοτικοί σύμβουλοι, πανεπιστημιακοί και επιχειρηματίες._  


