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Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
Σε απολογισμό της επτάχρονης παρουσίας του στο τιμόνι του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε ο πρόεδρος
του Τμήματος, Τάσος Κονακλίδης, κατά την ομιλία του στην τελετή κοπής πίτας του Τμήματος. Χθες
το μεσημέρι, δεκάδες επίσημοι, μέλη και φίλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου παραβρέθηκαν στην κοπή
της βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.
«Οι προτάσεις του Τμήματος παρουσιάστηκαν, προωθήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν με το μέτρο που
αρμόζει στη φυσιογνωμία του φορέα και το κύρος που απορρέει από την εξαντλητική μελέτη και
τεκμηρίωση των θεμάτων. Σε μια εποχή που φαίνεται να υπερτιμά τον καταγγελτικό λόγο εμείς στο ΤΕΕ
συνεχίζουμε να διατυπώνουμε θέσεις αντί για σλόγκαν. Και να τις προωθούμε προς τον κόσμο με
σοβαρότητα και προς την εξουσία χωρίς άσκοπες εντάσεις αλλά με επιμονή» ξεκαθάρισε ο κ.
Κονακλίδης, δίνοντας το στίγμα της επτάχρονης προεδρίας του.
Όπως είπε, στο ξεκίνημα της πρώτης θητείας στόχος του προγραμματισμού και προσωπικό
στοίχημα ήταν να αναβαθμιστεί ο ρόλος του μηχανικού και του ΤΕΕ. Να εδραιωθεί ο δεσμός του
μέλους με τον φορέα του. Στη δεύτερη θητεία, ο στόχος και το στοίχημα παρέμειναν αλλά η
προσέγγισή τους ήταν πια αγώνας εξαιρετικά δύσκολος και ενίοτε άγονος. «Ήταν γόνιμη όμως η
προσπάθεια, για την υποστήριξη των συναδέλφων με διαρκή παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σε
όλα τα επαγγελματικά ζητήματα και τα νέα θεσμικά εργαλεία. Και δεν ήταν και λίγα», σημείωσε.
Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις της θητείας του όπως: η μηνιαία συνεργασία με τις Υπηρεσίες
Δόμησης, το τριήμερο Επιχειρηματικότητας, η διοργάνωση της πρωτοβουλίας «Εντός – Εκτός»,
η συντεταγμένη και διαρκής επιμόρφωση των μηχανικών, με σεμινάρια μικρής διάρκεια. «Σε αυτά
τα χρόνια 12.000 μηχανικοί συμμετείχαν στα σεμινάρια, δύο στα τρία μέλη μας δηλαδή», είπε.
Σύμφωνα με τον κ. Κονακλίδη, τα παραπάνω με τίποτα δεν σημαίνουν εσωστρέφεια, αναδίπλωση και
απομάκρυνση από τα μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα με τις αρχαιότητες στο σταθμό της Βενιζέλου του ΜΕΤΡΟ. «Ενώ οι
αντιθέσεις οξύνονταν από όλες τις πάντες και διάφοροι, για λόγους διαφορετικούς, τροφοδοτούσαν την
αντιπαράθεση, το ΤΕΕ δεσμεύτηκε να καταθέσει εφικτή και αποδεκτή λύση μέσα σε ένα μήνα. Βεβαίως
το έπραξε και χάρις στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών του, με μηδενικό κόστος. Το ότι το πρόβλημα
εξακολουθεί να υφίσταται οφείλεται στην αδιαφορία διαφόρων για την πόλη και στο ενδιαφέρον τους να
εξυπηρετήσουν τις δικές τους βλέψεις», είπε.
Αμέσως μετά αναφέρθηκε στο μεγαλεπήβολο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Θεσσαλονίκης
2010 - 2020 που κατατέθηκε πριν τρία χρόνια, λίγο πριν τα εγκαίνια της Έκθεσης. «Παρότι επισημάναμε
αμέσως τις αστοχίες και τα ανακόλουθα του σχεδίου, αναλάβαμε να συντονίσουμε τον δημόσιο διάλογο
και καταθέσαμε πλήρη φάκελο με τις απόψεις των φορέων, των πολιτών και φυσικά με την τεκμηρίωση
του Τμήματος», πρόσθεσε.
Ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε ακόμη:
• στις προτάσεις του ΤΕΕ για τα έργα, το λιμάνι, το αεροδρόμιο και το ΜΕΤΡΟ
• στις θέσεις για την ΕΥΑΘ, τη Διεθνή Έκθεση, για τον Οργανισμό Ρυθμιστικού και για την τύχη της
Ζώνης Καινοτομίας
• στις απόψεις του Τμήματος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο, για το Περιφερειακό, τα επιμέρους και το
εθνικό Χωροταξικό αλλά και για τη θεσμική υποστήριξη του Χωροταξικού και Πολεοδομικού
Σχεδιασμού,
• στην όλη δραστηριότητα για τα ενεργειακά: Από την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων, τα
αιωρούμενα σωματίδια, τα φωτοβολταϊκά και τα βιοκαύσιμα έως το Ελληνικό πετρέλαιο και αέριο.
• στις αναλύσεις και προτάσεις για το περιβάλλον, για τη ΜΠΕ της μεταλλουργικής δραστηριότητας
στη Χαλκιδική, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις καινοτόμες πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών θεμάτων, τα θέματα της Κορώνειας και του Θερμαϊκού,
• στα θέματα τεχνολογίας αιχμής και καινοτομίας: από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στις
πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
• στη δραστηριότητα για την προστασία και την ασφάλεια με μελέτες, ενημέρωση των μηχανικών και
δημόσιες εκδηλώσεις για θέματα, όπως ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ), οι Προσεισμικοί
Έλεγχοι, ο Αντιπλημμυρικός σχεδιασμός της Θεσσαλονίκης, η προστασία πολιτών και
οικοσυστήματος από τις δασικές πυρκαγιές.
• στις παρεμβάσεις του Τμήματος στα θέματα Παιδείας, για την Τεχνική Παιδεία, για τα εκάστοτε
μεταρρυθμιστικά σχέδια.
Όπως είπε, ιδιαίτερη επισήμανση διεκδικούν και κερδίζουν επάξια τα θέματα αρχιτεκτονικής και
πόλης όπου το Τμήμα επέδειξε πραγματικά υπερδραστηριότητα. Σημαντικοί σταθμοί υπήρξαν: το

Συνέδριο «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ… ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ», οι ετήσιες εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα
Αρχιτεκτονικής, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης με θέμα για
τους Κοινόχρηστους χώρους, που επαναλήφθηκε στο Δήμο Κιλκίς. Τρεις ειδικές δράσεις όμως
εγγράφονται κυριολεκτικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης:
• Η μεταφορά από την Κωνσταντινούπολη της έκθεσης «Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης, στην
περίοδο του Εκδυτικισμού».
• Η ίδρυση του Open House Thessaloniki, που ξεκίνησε ως ιδέα και πρωτοβουλία από τα μέλη της ΜΕ
Αρχιτεκτονικών του Τμήματος.
• Η έκθεση «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100+. Πόλη και Αρχιτεκτονική. Εκμοντερνισμοί και προσαρμογές», ένα
πραγματικό ντοκουμέντο για την ιστορία της πόλης και μία από τις αρτιότερες διοργανώσεις στο
πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, μαζί με τις παράλληλες
εκδηλώσεις.
Υπενθύμισε ότι ως πρόεδρος είχε τη δραματική πρωτιά να ανακοινώσει στους μηχανικούς, στην
κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας, στο ΤΕΕ και στην Πολιτεία ότι: Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το
παλαιότερο και μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα, κλείνει για οικονομικούς λόγους.
«Χρειάζεται να καταργήσουμε το πελατειακό κράτος. Χρειάζεται να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική
μας δομή, να αναπροσανατολίσουμε την παιδεία και να προωθήσουμε τους άριστους. Πιστεύω βαθύτατα
ότι βασικός ρόλος μας είναι να προφυλάξουμε τον φορέα μας από τη συρρίκνωση, την απώλεια της
ανεξαρτησίας του, την αποξένωση από τα μέλη του, την απομάκρυνση από τη κοινωνία και την
πραγματικότητα», κατέληξε ο κ. Κονακλίδης.
Χαιρετισμοί επισήμων
Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου
υπογράμμισε ότι αναγνωρίζει τα πολλά προβλήματα με τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι οι
μηχανικοί και αναφέρθηκε στα δημόσια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη περιοχή της κεντρικής
Μακεδονίας.
Στην άψογη συνεργασία που ως αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ είχε με τη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ
αναφέρθηκε ο κ. Σταύρος Καλαφάτης. Παρουσίασε συνοπτικά το έργο που έχει επιτελέσει στο
υπουργείο, όπως το νόμο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, το χωροταξικό για τον τουρισμό, την
ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων, τη τράπεζα γης και τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.
Ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γκιουλέκας εξήρε το έργο της απερχόμενης Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ λέγοντας ότι το Επιμελητήριο είναι ο καλύτερος σύμβουλος της Πολιτείας.
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος τόνισε ότι πλέον το ΥΠΟΜΕΔΙ περνά
από τα λόγια στη πράξη και υπογράμμισε το γεγονός ότι πλέον δεν υπάρχει νομοσχέδιο που κατατίθεται
στη Βουλή και δεν βελτιώνει με κάποιο τρόπο τη θέση του μηχανικού.
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην πολύ καλή
συνεργασία των υπηρεσιών του με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για ζητήματα
Ποιότητας Ζωής Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιάννη Μπουτάρη, συνεχάρη
την απερχόμενη διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη συνεργασία και εμφανίστηκε σίγουρος ότι αυτή θα
διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
Εκτός από τους προαναφερόμενους, παρόντες στην εκδήλωση –μεταξύ άλλων- ήταν οι βουλευτές
Θεσσαλονίκης Γιώργος Ορφανός (ΝΔ) και Ασημίνα Ξηροτύρη (ΔΗΜΑΡ), ο αντιδήμαρχος
Θεσσαλονίκης και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ανδρέας Κουράκης, ο αντιδήμαρχος
Καλαμαριάς Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος, οι πρώην πρόεδροι του ΤΕΕ/ΤΚΜ Σάκης
Τζακόπουλος και Γιάννης Αικατερινάρης, ο πρώην περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο πρόεδρος της «Εγνατία Οδός ΑΕ» Πάρις Σαββαϊδης, ο πρόεδρος της
ΠΕΣΕΔΕ Γιώργος Γάγαλης, ο πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Γιάννης Τσιωνάς, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βόρειας Ελλάδας Σάκης Κολότσιος και ο πρόεδρος
των Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, ενώ και οι άλλοι κλαδικοί Σύλλογοι εκπροσωπήθηκαν
από μέλη των ΔΣ τους. Από την «οικογένεια» του ΤΕΕ παρόντες ήταν ο πρόεδρος της “Α”
Χρήστος Βλαχοκώστας και πολλά μέλη της απερχόμενης και της νέας Αντιπροσωπείας καθώς
και της κεντρικής Αντιπροσωπείας. Επίσης, ο γενικός γραμματέας της ΔΕ Παναγιώτης
Αντιβαλίδης και τα μέλη της ΔΕ Πάρις Μπίλιας, Δημήτρης Μήτρου, Άνθιμος Αμανατίδης, Χρυσός
Μακράκης και Γιάννης Τσιάφης. Γραπτό χαιρετισμό στην τελετή απέστειλαν ο υπουργός
Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου, η
βουλευτής Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνη Αγαθοπούλου και η βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ
Έλενα Ράπτη.
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

