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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ. Οικ. 2881/13.2.2012 
 
 

ΔΕΛΤ ΙΟ   ΤΥΠΟΥ  
 

Καινοτόμο πλαίσιο δράσεων για την Κ.Μακεδονία 
θα προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως ανακοινώθηκε κατά την κοπή της πίτας του 2012 

 
Σε πλήρη εγρήγορση και ετοιμότητα βρίσκονται τα στελέχη και το επιστημονικό δυναμικό του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου μέχρι τον Απρίλιο του 2012 να έχει κατατεθεί στο κεντρικό ΤΕΕ η 
πρόταση του Τμήματος για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο στην κεντρική Μακεδονία, με στόχο την 
ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη από την κρίση.  
Η κατάθεση της πρότασης εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας πρωτοβουλίας του 
κεντρικού ΤΕΕ για την παρουσίαση αναπτυξιακού προγράμματος συνολικά για τη χώρα, με 
έμφαση σε έξι επιμέρους τομείς και συγκεκριμένα: στην ανάπτυξη πολύπλευρης τουριστικής 
δραστηριότητας, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προώθηση της 
ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τη βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την 
ανάπτυξη δορυφορικής μεταποιητικής δραστηριότητας και την ενίσχυση του δημόσιου και 
ιδιωτικού έργου για την υποστήριξη όσων προαναφέρθηκαν. 
Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, κατά την ομιλία 
του στην τελετή κοπής της πίτας του Τμήματος για το 2012 –την τέταρτη κατά  σειρά, στην οποία 
τη συζήτηση μονοπωλεί η κρίση- το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. 
«Το (κεντρικό) ΤΕΕ ξεκινάει πρόγραμμα μελέτης συγκεκριμένων και εξειδικευμένων ανά 
τομέα προτάσεων ανάπτυξης. Το Τμήμα μας αναλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος, δεδομένων 
των δυνατοτήτων του αλλά και των χαρακτηριστικών της περιφέρειας μας, με το δεύτερο 
μεγαλύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας και  πλήθος 
συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Σκοπεύουμε να εξειδικεύσουμε την πρότασή 
μας για  σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πλέγματος καινοτόμων δράσεων στην Κεντρική 
Μακεδονία, που θα αποτελέσει πιλοτικό οδηγό για όλη τη χώρα», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης.  
Αναφερόμενος στα αίτια της κατάστασης που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία και 
κοινωνία, ο κ.Κονακλίδης επισήμανε ότι το παγκοσμίως αρνητικό σκηνικό «δεν μας 
απαλλάσσει από τις ευθύνες μας, ούτε οφείλονται τα χάλια μας απλώς σε δέκα λαμόγια, πέντε 
απροσάρμοστα και μια κακιά Γερμανίδα». 
Κατά τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τη χώρα την έσυραν ως εδώ το κυρίαρχο πελατειακό 
σύστημα και το σκληρό κατεστημένο που το συντηρεί. Συγκεκριμένα, οι πολιτικοί που δεν 
ανήλθαν πάντα στο ύψος των περιστάσεων, όσοι επιχειρηματίες  εισπράττουν δημόσιο χρήμα 
και το εξάγουν επ’ ονόματί τους, όσοι συνδικαλιστές είχαν ως όραμα μόνο την προσωπική τους 
εξέλιξη και η δημόσια διοίκηση, που κρατήθηκε επίτηδες σε πρωτόγονο επίπεδο, «για να τη 
χρησιμοποιούν ως μέσο για τα συμφέροντά τους, ως πρόσχημα ή ως εξιλαστήριο θύμα», αλλά 
και πολλά ΜΜΕ.  
Μέχρι σήμερα, συνέχισε ο κ.Κονακλίδης, η ανάπτυξη  στη χώρα μας σήμαινε σε μεγάλο βαθμό το 
να διακινούμε μεταξύ μας προϊόντα που παράγουν άλλοι. Βέβαια,  πρόσθεσε, «οφείλω να 
θυμίσω ότι έγιναν μεγάλα έργα στην πατρίδα μας  και αποκτήθηκε σημαντική 
τεχνογνωσία. Τεχνογνωσία που πολλοί  από εμάς δυστυχώς θα αναγκαστούν να 
αξιοποιήσουν  εκτός Ελλάδας. Χάθηκαν όμως πολύ χρήμα και πολύς χρόνος. Και δεν 
μιλάω μόνο για το χρήμα που ιδιοποιήθηκε υπό μορφή ανεξέλεγκτων κινήτρων, 
υπερτιμολογήσεων και μίζας. Μιλάω για τα λεφτά που ξεκίνησαν για σοβαρές υποδομές και 
τελευταία στιγμή λόγω μη ωριμότητας των σχεδίων, μοιράστηκαν άρον–άρον από δω κι από κει.  
Δεν λέω, τροφοδότησαν την οικονομική αλυσίδα.  Δεν εξασφάλισαν όμως το αναγκαίο υπόβαθρο 
για να αναπαραχθούν, δεν πριμοδότησαν καινοτόμες πρωτοβουλίες,  δεν δημιούργησαν 
υποδομές για να λυθούν βασικά προβλήματα που μας ταλανίζουν μετά από τρία και κάτι 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πακέτα». 
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν ,μιλάει ως προφήτης κατόπιν εορτής ή εντός του 
γενικού κλίματος που ευνοεί τον καταγγελτικό λόγο.  «Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας, 
στα υπομνήματα προς τους εκάστοτε πρωθυπουργούς. Θα δείτε ότι η κριτική μας για αυτές τις 
πρακτικές ήταν οξύτατη ακόμα και στις καλές εποχές», είπε. 
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Αναφέρθηκε δε, στο θέμα της πλήρους αμηχανίας που διαπιστώνεται στον τομέα της 
καινοτομίας, ακόμα και στον προσδιορισμό στοιχειωδών  δράσεων. «Η  Αλεξάνδρεια Ζώνη 
κλείνει μισή ντουζίνα ανενεργών ετών, οι όποιες πρωτοβουλίες σκάλωσαν στη γραφειοκρατία 
και στο συντηρητισμό των τραπεζών και αντί για κλάστερς  έχουμε καρτέλ», σημείωσε. 
Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης, ο κ.Κονακλίδης σημείωσε ότι, και το 2011, 
υπήρξαν φωτεινές εξαιρέσεις επιχειρηματιών και ορισμένοι εξ΄αυτών τιμούν την κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης που το έχει τόσο πολύ ανάγκη.  
Σχετικά με το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην πόλη, επισήμανε ότι «είναι μεγάλο 
πλήγμα και είναι απορίας άξιο γιατί σιγήσαμε Επιμελητήρια, επαγγελματικοί και επιστημονικοί 
σύλλογοι, κοινωνικές ομάδες, ταγοί της πόλης».  
 
Οι υπό εξέλιξη μελέτες 
==================== 
Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι μελέτες για θέματα όπως: ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 
(ΓΟΚ),  ο αναπτυξιακός νόμος, η αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η αξιοποίηση της 
αργούσας περιουσίας παραγωγικών μονάδων που έχουν κλείσει, οι εμπορευματικές μεταφορές, η 
κατανάλωση ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία, η γεωθερμία στην περιφέρειά μας, η διαχείριση 
της ηλεκτρικής ζήτησης, η οδηγία Σεβέζο, οι αλλαγές στο περιβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο. 
«Παράλληλα, όπως όλη η πόλη σχεδιάζουμε κι εμείς τη συμβολή μας στη γιορτή των 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, με κορυφαία εκδήλωση την έκθεση για 
την  πολεοδομική, αρχιτεκτονική και κοινωνική εξέλιξη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. από το 
1912  μέχρι σήμερα», υπογράμμισε. 
Σε ό,τι αφορά τα φλέγοντα θέματα των μηχανικών, ο κ.Κονακλίδης υπενθύμισε την άμεση και 
μονοσήμαντη συνεπαγωγή που έχει η ύφεση στη ζωή των επαγγελματιών του κλάδου, ασχέτως 
ειδικότητας, ήτοι την υποαπασχόληση και ανεργία.  
Ασχέτως κρίσης, όμως, επί 15 και πλέον χρόνια ο κλάδος δέχεται –όπως είπε- διαρκείς επιθέσεις 
και προσπαθεί να απωθήσει καλυμμένες ή απροκάλυπτες απόπειρες για επαγγελματική εξίσωση 
των μηχανικών του Πολυτεχνείου με τους αποφοίτους των ΤΕΙ.  
 
Επικίνδυνο το τάξιμο τίτλων με διαδικασίες fast food 
================================ 
«Τι να πει κανείς; Ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και δεν χρειαζόμαστε πια  υψηλής 
ποιότητας επιστημονικό δυναμικό, ικανό να απαντήσει στις προκλήσεις, να αναλύσει τα δεδομένα 
και να σχεδιάσει βιώσιμο μέλλον.  Ή ότι το τάξιμο τίτλων με διαδικασίες fast food και με λιγότερη 
προσπάθεια, αλιεύει περισσότερες ψήφους; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.  Είναι επικίνδυνα», 
συμπλήρωσε. 
Αναφέρθηκε δε, στις ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις για το ταμείο  των μηχανικών, το πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ. «Το βιώσιμο, υγιές και πλεονασματικό – με πλεόνασμα πάνω από 100 εκατ. ευρώ το 
2011- τέως ΤΣΜΕΔΕ πλέον απογυμνώνεται. Τι να σας πρωτοπούμε; Για τις μέχρι τώρα 
επεμβάσεις στα αποθεματικά και για το κούρεμα; Για την παράλογη αύξηση των εισφορών η 
οποία σε βάθος χρόνου ανέρχεται πάνω από 239% για τη 14η; Για το ότι αναγνωρίζεται στους 
εργοδότες το δικαίωμα όχι μόνο να προσλαμβάνουν μηχανικούς με λιγότερα από 700 ευρώ το 
μήνα αλλά και η διαφορά των εισφορών να καταβάλλεται από τους ίδιους τους μισθωτούς Ή ότι 
καταβάλλονται ποσά αλληλεγγύης προς τους ανέργους ενώ οι άνεργοι μηχανικοί δεν 
νοούνται ως άνεργοι αλλά ως …. αυτοαπασχολούμενοι;», είπε χαρακτηριστικά. 
Πρόσθεσε δε, ότι οι τεχνικές εταιρείες διαλύονται η μία μετά την άλλη, όχι μόνο λόγω ύφεσης αλλά 
και λόγω των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου απέναντί τους. Η παραγωγή μέσα σε μια 
δεκαετία και ασχέτως κρίσης έχει υποδεκαπλασιαστεί προς όφελος του μεταπρατισμού. 
 
Oι δράσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2011 
============================ 
Κάνοντας τον απολογισμό της δράσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2011, ο κ.Κονακλίδης ανέφερε 
επιγραμματικά κάποιες σημαντικές δραστηριότητες του Τμήματος, όπως: 
-Το Συνέδριο για το Δημόσιο Χώρο , μαζί με την έκθεση βραβευμένων μελετών που συνέχισε στο 
Μουσείο Μπενάκη.   
-Οι παραδοσιακοί οικισμοί και η Άνω Πόλη, μείζονα χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης και της 
Περιφέρειας. 
-Η προσβασιμότητα δημόσιων χώρων και κτιρίων 
-Τα θέματα που άπτονται της ποιότητας και της αγοράς δομικών υλικών 
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-Τα ενεργειακά Σπίτια 
-Τα προβλήματα και οι προοπτικές για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 
-Η εκδήλωση για  την ύπαρξη ελληνικού πετρελαίου, για να γίνει σοβαρή συζήτηση μέσα σε όλη 
την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε 
-Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,  μείζον πρόβλημα για την Περιφέρεια και την Επικράτεια.  
-Η καινοτομία για το περιβάλλον, ως εφαρμογή όχι ως ηθικολογία περί πράσινης ανάπτυξης 
-Η πρόληψη και προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, 
-Οι εμπειρίες από τους σεισμούς της Ιαπωνίας και της Νέας Ζηλανδίας  
-Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ο ηλεκτρονικός φάκελος, γιατί μηχανιλίκι δεν είναι μόνο 
μπετά και άσφαλτος. 
-Η μεταφορά από την Κωνσταντινούπολη της έκθεσης για τους Ρωμιούς αρχιτέκτονες της Πόλης 
που μετά πήγε στην Αθήνα και τώρα βρίσκεται στα Γιάννενα. 
-Οι εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής και οι παρουσιάσεις του έργου των 
αρχιτεκτόνων της Περιφέρειας.  
«Αυτή είναι η εξωστρεφής δραστηριότητα του Τμήματος που σημαίνει πολλές ώρες δουλειά, 
πολλές Ομάδες Εργασίας με συναδέλφους που προσφέρουν αφιλοκερδώς το χρόνο και τις 
γνώσεις τους, για να γίνουν τα παραπάνω. Αλλά και για να τεκμηριωθούν  προτάσεις για τα 
αναπτυξιακά θέματα της Περιφέρειας καθώς και για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν τα έργα, 
το περιβάλλον, τα χωροταξικά, την ενέργεια, τη μεταποίηση,  τις τεχνικές σπουδές, τον τεχνικό 
κόσμο», επισήμανε. 
 
Παρουσίες 
=========== 
Στην εκδήλωση της κοπής της πίτας, την οποία συντόνισε ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Παναγιώτης Αντιβαλίδης, παραβρέθηκαν ο βούλγαρος υποπρόξενος Ιβάνοφ Ιβανόφ, ο 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζιτζικώστας, οι δήμαρχοι Κορδελιού- 
Ευόσμου, Ευστάθιος Λαφαζανίδης και Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος 
Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ανδρέας Κουράκης, ο αντιδήμαρχος 
Καλαμαριάς Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ιωάννης Παγώνης, ο 
πρόεδρος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αε, Απόστολος Αρβανίτης και ο γενικός διευθυντής του Μετρό 
Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, καθώς και οι πρόεδροι του ΣΑΣΘ, Παναγιώτης 
Παπαϊωάννου, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, 
του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), Τέλης 
Τοκατλίδης, της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ) Κική Αραβίδου, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Περικλής Μήτκας, του τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών Κώστας Κατσάμπαλος, ο 
αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Ιλιάδης, ο 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών & Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων του δήμου 
Θεσσαλονίκης Κώστας Μπελιμπασάκης, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σωτήρης 
Κούβελας και Σάκης Τζακόπουλος και ο πρώην βουλευτής Γιώργος Ορφανός. Επίσης, 
παραβρέθηκαν τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ: Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακράκης- 
Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Κυριάκος Μουρατίδης, Πάρις Μπίλλιας, Πέτη Πέρκα και 
Ιωάννης Τσιάφης. Παρόντες ήταν το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ Κων/νος Μακέδος, ο πρόεδρος και 
αντιπρόεδρος της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρίστος Βλαχοκώστας και Βασίλης Λεκίδης αντίστοιχα, 
στελέχη του ΤΕΕ και πλήθος μηχανικών. 
Να σημειωθεί ότι μηνύματα στην εκδήλωση απέστειλαν ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, 
ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, ο υφυπουργός Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης, η βουλευτής Θεσσαλονικης του ΠΑΣΟΚ Χρύσα 
Αράπογλου, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης και Κώστας 
Γκιουλέκας, ο βουλευτής Χαλκιδικής της ΝΔ Γιώργος Βαγιωνάς, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης 
του ΚΚΕ Ιωάννης Ζιώγας, Σοφία Καλαντίδου και Θεόδωρος Ιγνατιάδης κι η αντιδήμαρχος 
Νεότητας Αθλητισμού και Εθελοντών Μαρία Πασχαλίδου._ 

  
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 


