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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποδέχθηκε τη νέα χρονιά σε εορταστική ατμόσφαιρα. Το
βράδυ της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου, στο κοσμικό κέντρο Privilege,
παρουσία εκπροσώπων των αρχών, φορέων της πόλης και της
πανεπιστημιακής κοινότητας όπως και μεγάλου αριθμού μηχανικών, έγινε η
κοπή της βασιλόπιτας του Τμήματος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης
κ. Κώστας Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος της πόλης κ. Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος, οι βουλευτές κ. κ. Γιώργος Ορφανός Παναγιώτης
Ψωμιάδης και Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη, μέλη της Αντιπροσωπείας και
των μονίμων επιστημονικών επιτροπών, μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ και άλλων
Περιφερειακών Τμημάτων, εκπρόσωποι οργανισμών και ερευνητικών
ιδρυμάτων, εκπρόσωποι και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Θεσσαλονίκης.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ.
Γιάννης Αικατερινάρης αναφέρθηκε στη ρητή αποστολή του Τμήματος και
στις προσπάθειές του για συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ανάδειξη του ρόλου των
μηχανικών και στην στήριξη του έργου της Πολιτείας με την επεξεργασία
τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ με την επιστημονική
επάρκεια και την υπευθυνότητα των μελών του συμβάλει προς μια ανάπτυξη
θεμελιωμένη στις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο κ. Αικατερινάρης αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ
για ανάπτυξη της διαβαλκανικής συνεργασίας και ιδιαίτερα των μηχανικών.
Τόνισε, ακόμη, ότι η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο και
στρατηγικό πόλο ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προϋποθέτει τη
δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών σε έργα και θεσμούς.
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παπαδόπουλος, στο σύντομο
χαιρετισμό του, υπογράμμισε την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ ΝΑΘ
και ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το Επιμελητήριο, είπε, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας,
τοποθετείται υπεύθυνα σε όλα τα μείζονα θέματα που απασχολούν την περιοχή
και αφορούν ιδιαίτερα σε έργα που γίνονται, προς όφελος των πολιτών.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Παπαγεωργόπουλος, συνεχάρη τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ γιατί, όπως είπε, το ΤΕΕ έχει
αναδειχθεί σε έναν από τους δύο-τρεις κορυφαίους φορείς της Θεσσαλονίκης,
με ευρύτερη ακτινοβολία και σημαντική δράση σε όλα τα ζητήματα που
απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Επεσήμανε, ιδιαίτερα, τις σημαντικές
πρωτοβουλίες του Τμήματος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο κ.

Παπαγεωργόπουλος είπε ότι ελπίζει στη συνέχιση της πολύ καλής
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Τέλος, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο α΄ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ.
Κώστας Σαββίδης ο οποίος και είπε ότι οι μηχανικοί «έχουν πολύ δρόμο να
κάνουν» για να καταδείξουν τη σημασία του επιστημονικού και κοινωνικού
ρόλου τους στη σημερινή συγκυρία.
Οι τυχεροί της βραδιάς για τη νέα χρονιά ήταν ο Σύλλογος Πολιτικών
Μηχανικών Θεσσαλονίκης και οι αρχιτέκτονες μηχανικοί Δώρα Μάνου και
Ελένη Σέμψη, μέλη των μονίμων επιτροπών αρχιτεκτονική κληρονομιάς και
χωροταξίας, αντιστοίχως.
Από το Γραφείο Τύπου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ

