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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

  
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
  
       Μήνυμα συσπείρωσης των μηχανικών, ώστε το 2002 να εξελιχθεί σε έτος 
αναβάθμισης και ισχυροποίησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
απηύθυναν οι πρόεδροι του ΤΕΕ, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος και του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιάννης Οικονομίδης, κατά την καθιερωμένη τελετή κοπής της 
βασιλόπιτας του Τμήματος, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου. 

       Στην τελετή της κοπής παρευρέθησαν ο γενικός διευθυντής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, οι 
αντινομάρχες Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Λεμπετλής και Γεώργιος Κουγιάμης, 
πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και στελέχη επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της 
Βόρειας Ελλάδας. 
       Απευθύνοντας χαιρετισμό στην τελετή, ο νέος πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Παναγιωτόπουλος, τόνισε ότι, στη σημερινή 
συγκυρία, το ζητούμενο για το ΤΕΕ είναι να φέρει κοντά του όλους του 
μηχανικούς, που στο παρελθόν απογοήτευσε, να αντιμετωπίσει εσωτερικές 
διαφωνίες και διαφορές και να συσπειρώσει όλα τα μέλη του, ώστε να 
αναβαθμίσει το ρόλο του. 
       «Το ΤΕΕ στηρίζεται σήμερα σε δύο στοιχεία: στους 75.000 επιστήμονες-
μέλη του και στην οικονομική του ανεξαρτησία. Αυτή η τελευταία θα χαθεί, εάν 
οι μηχανικοί δεν το στηρίξουν. Πρέπει να διατηρήσουμε το Επιμελητήριο ισχυρό, 
για το καλό τόσο του κλάδου μας, όσο και της χώρας», κατέληξε ο κ. 
Παναγιωτόπουλος. 
       Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιάννης Οικονομίδης, 
τόνισε ότι καθήκον των Ελλήνων μηχανικών, μέσα στις συνολικές κινήσεις της 
Πολιτείας, αποτελεί η εξειδίκευση ενός σχεδιασμού, που θα αφορά στο σύνολο 
των υποδομών της χώρας και ολοκλήρου του χώρου της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθούν οι προοπτικές βελτίωσης της 
ζωής των κατοίκων της βαλκανικής ενδοχώρας, «ως αντίδοτο στις προσπάθειες 
των ισχυρών για αύξηση της επιρροής τους, με την αποσταθεροποίηση και τον 
κατακερματισμό της περιοχής». 
       Ο ίδιος τόνισε ότι οι μηχανικοί δεν νομιμοποιούνται να απέχουν από τα 
δρώμενα, να φιλολογούν στο κενό και να επιδιώκουν μόνο ατομικές διεξόδους. 
Αντίθετα, απαιτείται η δυναμική παρουσία τους στο προσκήνιο της 
παραγωγικής διαδικασίας, της αναπτυξιακής προσπάθειας και της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής και των κοινωνικών διεργασιών στη χώρα μας. 
       «Φυσικά, το ΤΕΕ δεν μπορεί να αυτοπεριοριστεί απλά σε έναν μηχανισμό 
καταγραφής ή και ανάδειξης των προβλημάτων, που θα προσαρμόζεται στις 
εκάστοτε επικρατούσες πολιτικοοικονομικές συνθήκες. Είναι ανάγκη να 
εργαστούμε συστηματικά και με όραμα, ώστε το ΤΕΕ, με διαχρονική 
σταθερότητα και συνέχεια, να καθιερωθεί ως ο υπεύθυνος σύμβουλος της 
Πολιτείας και των πολιτών. Παράλληλα, απορρίπτουμε τις σκοπιμότητες, που 



στρεβλώνουν την αποστολή του φυσικού μας φορέα», κατέληξε ο κ. 
Οικονομίδης. 
       Σημειώνεται ότι το "παρών" στην τελετή της κοπής έδωσαν -μεταξύ άλλων- 
οι πρόεδροι του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, Κώστας Λοΐζος, του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, Κώστας Μπελιμπασάκης, του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Θεσσαλονίκης, Πάρις Μπίλιας και του Συλλόγου Μηχανολόγων / 
Ηλεκτρολόγων Β.Ε., Γιάννης Τσιάφης. 
       Παράλληλα, πέραν του κ. Παπαγιωτόπουλου, από πλευράς του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος παρευρέθη ο Κώστας Σαββίδης, μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής. Επιπλέον, την τελετή κοπής παρακολούθησαν ο 
πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Δημήτρης Κωτούλας, στον οποίο «έπεσε» 
και το φλουρί της πίτας και ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Παναγιώτης Δέντσορας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος. 
       Τέλος, εκτός από τον κ. Οικονομίδη, από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ 
παρευρέθησαν ο αντιπρόεδρος Σάκης Τζακόπουλος, ο γενικός γραμματέας, 
Βενέτης Μπούρας και τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε, Κορίνα 
Σολεϊμτζίδου, Πετρίνα Μεδίσκου, Πηνελόπη Ράλλη, Ανδρέας 
Κουράκης, Κώστας Κατσάβαλος, Γιάννης Αικατερινάρης και Ηλίας 
Τσιτλακίδης. 
  
                                                                                                   Από το Γραφείο 
Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


