
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρώτη επίσημη εμφάνιση της νέας Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ  
στην τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

 
Με την πρώτη επίσημη εμφάνιση της νέας διοικούσας επιτροπής συνέπεσε χρονικά η φετινή 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Η εκλογή των νέων οργάνων του Τμήματος ολοκληρώθηκε λίγο πριν 
από την κοπή της πίτας, το βράδυ της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, δίνοντας στην τελετή έναν 
ιδιαίτερο χαρακτήρα. 
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης Τζακόπουλος, 
που εξελέγη στο "τιμόνι" του Τμήματος για δεύτερη συνεχή θητεία, ευχαρίστησε τα 
απερχόμενα μέλη της διοικούσας επιτροπής (Δ.Ε) και της αντιπροσωπείας και έδωσε ένα 
πρώτο "στίγμα" των στόχων της νέας διοίκησης. 
"Στη θητεία που ξεκινάει, έχουμε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, να σκύψουμε στα 
επαγγελματικά θέματα των μηχανικών", τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Τζακόπουλος και 
πρόσθεσε: "Τα ζητήματα τα γνωρίζουμε. Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις, όχι σημειακές 
για παροδική αντιμετώπιση, αλλά υπό τη μορφή προτάσεων για τα νυν και τα 
επόμενα, ώστε καμία πολιτεία να μη μπορέσει να τις αγνοήσει ή να τις αντιμετωπίσει 
επιδερμικά". 
Ο ίδιος διευκρίνισε, πάντως, ότι τα παραπάνω δεν σημαίνουν πως το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα βυθιστεί 
σε αδιέξοδες ομφαλοσκοπήσεις ή ότι θα αναστείλει τη δράση του για την ανάπτυξη και την 
πρόοδο. "Έχουμε σε εξέλιξη το Γ' ΚΠΣ, που λήγει με τη λήξη της νέας θητείας μας και έχει 
μείνει πίσω. 'Εχουμε τους Ολυμπιακούς και σε λίγα χρόνια την ΕΧΡΟ. Έχουμε να 
συμβουλέψουμε, σύμφωνα με τους θεσμούς μας, τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει 
από τις εκλογές της 7ης Μαρτίου", κατέληξε ο κ.Τζακόπουλος. 
Στο μεταξύ, το "παρών" στην τελετή κοπής της πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο 
γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλίας Λιακόπουλος, ο 
νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, καθώς επίσης και ο πρόξενος της 
Ρουμανίας, Σίλβιο Ιονέσκου. Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη, 
Σάββας Τσιτουρίδης, Αναστάσιος Σπηλιώπουλος, Σταύρος Καλαφάτης και Σωτήρης 
Κούβελας και ο υποψήφιος του ΣΥΝ στην Α΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Ανδρέας 
Κουράκης, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, εκπροσώπησε στην τελετή ο 
αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού, Νίκος Ταχιάος. Επίσης, στην τελετή παρευρέθησαν -μεταξύ 
άλλων- ο γενικός διευθυντής του Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης, οι αντινομάρχες κ.κ. Αβραμίδης και Τζιόλας, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης 
Αντωνόπουλος, αλλά και πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελεχών 
επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Τις ευχές τους για μια καλή 
πορεία του Τμήματος το 2004 μετέφεραν με γραπτά μηνύματά τους ο υφυπουργός 
Εξωτερικών, Γιάννης Μαγκριώτης, αλλά και υποψήφιοι βουλευτές. 
Ανάμεσα στους εκατοντάδες μηχανικούς, που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, 
συμπεριλαμβάνονταν οι πρόεδροι της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Γιάννης Οικονομίδης, 
του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, Κώστας Μπελιμπασάκης, του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών, Πάρις Μπίλιας, του Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Πέτρος 
Σαμαράς, της ΕΜΔΥΔΑΣ, Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη, του Συλλόγου Μελετητών, Μαρία 
Γρηγοριάδου, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Κυριαζής Πιτιλάκης, καθώς 
επίσης και ο πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας Βόρειας και Κεντρικής 
Ελλάδας, Τάσος Σταφυλίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας. 
Επιπλέον, την τελετή παρακολούθησαν ο διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας 
και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Βασίλης Λεκίδης, οι προϊστάμενοι της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, Σπύρος Τσαλκατίδης και της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (έλεγχος ποιότητας), Αθανάσιος Αδαμάρας. 

Από πλευράς του κεντρικού ΤΕΕ παρευρέθη ο Κώστας Σαββίδης, μέλος της Διοικούσας 

Επιτροπής. Επιπλέον, την τελετή της κοπής παρακολούθησαν ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της 



Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σωκράτης Φάμελλος και ο γενικός γραμματέας, Κώστας 

Κατσιάβαλος, καθώς επίσης οι πρώην πρόεδροι του Τμήματος, Παναγιώτης Δέντσορας, 

Κώστας Πατραμάνης και Ανδρέας Κουράκης. 

Τέλος, πέραν του κ.Τζακόπουλου, από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ παρευρέθησαν επίσης ο νέος 

αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, Βενέτης Μπούρας, ο γενικός 

γραμματέας, Κυριάκος Μουρατίδης και τα υπόλοιπα μέλη της νέας Δ.Ε, κ.κ. Πρέντζας, 

Φωταρούδης, Απότσος, Αθανασόγλου, Κονακλίδης και Σαλονικίδου (βλ. αναλυτικό δελτίο 

τύπου για τα αποτελέσματα των εκλογών). Για την ιστορία, τα δύο φλουριά της πίτας 

"έπεσαν" στη νομαρχιακή επιτροπή Χαλκιδικής του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στον Μηχανολόγο 

Μηχανικό Γιάννη Πορτοκαλίδη, στους οποίους παραδόθηκαν μία χρυσή λίρα και δύο 

συλλεκτικές δεκάρες. 


