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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 

  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ  ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

Την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (ν.716) εκπόνησης μελετών για τα 
σχολικά κτίρια ζήτησε από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Κώστα 
Παπαδόπουλο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιάννης Οικονομίδης, κατά τη 
διάρκεια συνάντησης στην οποία εξετάσθηκαν θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία των νομαρχιακών τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και στη περαιτέρω 
συνεργασία των δύο φορέων , με σκοπό την βέλτιστη απόδοσή των 
υπηρεσιών της ΝΑΘ. 

  

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημέρωσε τον Νομάρχη  για την  πρωτοβουλία 
που ανέλαβε το Επιμελητήριο να χρηματοδοτήσει τη μηχανοργάνωση της 
Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του Τμήματος Έκδοσης 
Οικοδομικών Αδειών, με την παράλληλη δημιουργία τράπεζας δεδομένων, 
όπως και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας  σε θέματα ΓΟΚ και 
Κτιριοδομικού Κανονισμού. Ο κ. Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την πρόσληψη, 
μέχρι το τέλος του έτους, είκοσι μηχανικών, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα 
καλύψουν τις ανάγκες της Πολεοδομίας σε στελεχιακό δυναμικό. 

  

Επίσης, αποφασίσθηκε η από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
για τους μηχανικούς της Νομαρχίας, στα σύγχρονα μέσα και τρόπους 
οργάνωσης και λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών.  Το κόστος των 
σεμιναρίων αυτών, θα καλυφθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ούτως ώστε να 
αντιμετωπισθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ελλείψεις της ΝΑΘ σε 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

  

Κατά τη συνάντηση  επίσης εξετάσθηκε η πρόοδος των μεγάλων έργων, 
έγινε  ιδιαίτερη αναφορά στα έργα της Υποθαλάσσιας και του Μετρό, όπως 
και των συνδετήριων κόμβων της περιφερειακής οδού και διαπιστώθηκαν 
καθυστερήσεις στις διαδικασίες προώθησής των. Κρίσιμη  για την  περαιτέρω 
εξέλιξη του έργου του Μετρό θα είναι η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Κοινότητας, για τη χρηματοδότηση του, η οποία και αναμένεται να εκδοθεί 
περί τα μέσα Νοεμβρίου. 

  

Ιδιαίτερης σημασίας  είναι οι επισημάνσεις που έγιναν, τόσο από πλευράς 
ΤΕΕ/ΤΚΜ , όσο και από πλευράς Νομαρχίας, για την ανάγκη 
δημιουργίας  ενός Διοικητικού Μοντέλου,  έτσι ώστε να μπορούν να 
προωθηθούν τα έργα της Θεσσαλονίκης με την αξιοποίηση του μελετητικού 
έργου που έχει να  παρουσιάσει ο Οργανισμός Ρυθμιστικού. Για την 
αποτελεσματική λειτουργία του ΟΡΘ , μέσα στο υπάρχον σύστημα 



διαχείρισης των έργων, ο κ. Παπαδόπουλος, εξέφρασε την  άποψη ότι ο 
Οργανισμός μπορεί να υπαχθεί στην ευθύνη της ΝΑΘ. 

  

Τέλος, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης παρουσίασε τον  τρόπο λειτουργίας της 
ΝΑΘ σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση  των έργων 
που εκτελούνται στο νομό. 

Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ, πέραν του προέδρου, στη συνάντηση συμμετείχαν 
οι: Θανάσης Τζακόπουλος, αντιπρόεδρος, Βενέτης Μπούρας γεν. γραμματέας 
και τα μέλη της Δ.Ε. Ανδρέας Κουράκης, Πηνελόπη Ράλλη, Πετρίνα Μεδίσκου, 
Κορίνα Σοϊλεμετζίδου και Κωνσταντίνος Κατσιάβαλος. 

                                                                                    Από το Γραφείο Τύπου 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


