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                            Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   
 
 

        Εκδήλωση για τις επιπτώσεις του παγετού στα δίκτυα κοινής ωφελείας στις 20/11 

 

Προβλήματα που εκτιμάται ότι επηρέασαν περίπου το 25% των καταναλωτών με ατομικούς λέβητες 

είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου μόνο στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε ο παγετός του 2016-2017, 

ενώ σημαντικές ζημίες προκλήθηκαν σε δίκτυα και μετρητές ύδρευσης, καθώς και στο τμήμα παροχής 

νερού στα δίκτυα φυσικού αερίου.  

Με σκοπό τη θέσπιση κανόνων και προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρόμοια 

προβλήματα στο μέλλον, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Επιπτώσεις του παγετού 

στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της Θεσσαλονίκης-Αντιμετώπιση των προβλημάτων», στις 20 

Νοεμβρίου, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του (Μ. Αλεξάνδρου 49). Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει 

στις 5 το απόγευμα, διοργανώνεται κατόπιν πρότασης που κατέθεσε η Διαρκής Ομάδα Εργασίας 

Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών στο Αστικό Περιβάλλον. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε 

πολίτες: 

17:00-17:15 Προσέλευση 

17:15-17:45 Χαιρετισμός προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια 

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα 

Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων (Οργανισμών, ΠΕΔ, κλπ) 

17:45-18:10 «Επιπτώσεις του παγετού στο δίκτυο διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας, της 

Θεσσαλονίκης», ομιλητής: Κυριάκος Νιαρόπετρος, μηχανολόγος μηχανικός, υποτομεάρχης 

Εκμετάλλευσης/Τομέας Τεχνικών Εργασιών Δικτύου/Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 

18:10-18.35 «Επιπτώσεις του παγετού στο δίκτυο Ύδρευσης», ομιλητής Λάζαρος 

Καμπουρίδης, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, διευθυντής εγκαταστάσεων και δικτύου 

ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ 

18:35-19.00 «Επιπτώσεις του παγετού στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου», ομιλητής 

Αντώνης Λιόλιος, μηχανολόγος μηχανικός, Υπεύθυνος Στρατηγικού σχεδιασμού και Ρυθμιστικών 

Υποθέσεων της ΕΔΑΘΕΣΣ 

19:00 -19.25 Διάλειμμα - καφές 

19.25-19.50 «Επιπτώσεις του Παγετού στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων», ομιλητές 

Ηλίας Χομσίογλου, μηχανολόγος μηχανικός, πρόεδρος Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), Βασίλης Αργυρόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός, 

αντιπρόεδρος ΣΜΗΒΕ 

 



 

19.50-20.15 «Προδιαγραφές-Κανονιστικές Διατάξεις για εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού 

αερίου», ομιλητής Κωνσταντίνος Πασπαλάς, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός, 

επιστημονικός συνεργάτης, Ενεργειακός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών/ Πολυτεχνική 

Σχολή ΑΠΘ 

20.15- 21.00 Συζήτηση-ερωτήσεις-τοποθετήσεις 

 

Δείτε την αφίσα της εκδήλωσης εδώ: 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EPIPTOSEI
S_TOY_PAGETOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, 
στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EPIPTOSEIS_TOY_PAGETOY
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