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Έναυσμα

• Αν περάσω σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αυτό 

σημαίνει «αντίο Σπάρτη»;

Μόνο γιορτές 

και διακοπές;
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Γενικός σκοπός εκδήλωσης

• Να έχετε ελευθερία επιλογών

– Να μην είναι μονόδρομος «ναι» η απάντηση στο 

ερώτημα: αν περάσω πολιτικός μηχανικός τότε «αντίο 

Σπάρτη, Γύθειο, Τρίπολη ...»;

• Να είστε σε θέση να αποφασίσετε με δεδομένα 

από πρώτο χέρι

• Ούτε να πείσει να μείνετε στον τόπο σας, ούτε να 

σας αποθαρρύνει να μείνετε
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Ειδικοί στόχοι εκδήλωσης

• Η εκδήλωση θα έχει πετύχει αν στο τέλος της 

έχετε:
– ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον σας να επιδιώξετε επαγγελματικό 

μέλλον πολιτικού μηχανικού (ΠΜ) στη Λακωνία

• μια καλή εικόνα των δραστηριοτήτων ΠΜ στη 

Λακωνία

– αν σας ενδιαφέρει να επιδιώξετε επαγγελματικό μέλλον ΠΜ στη 

Λακωνία

• περισσότερη γνώση για να διερευνήσετε περαιτέρω 

επαγγελματικές δυνατότητες στη Λακωνία (κι έτσι να 

είστε σε καλύτερη θέση να το πετύχετε)
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Ο πολιτικός μηχανικός

• Το έργο του: Μελετά και κατασκευάζει το 

δομημένο περιβάλλον, με σεβασμό στο φυσικό 

περιβάλλον* και στις κοινωνικές αξίες*

• Ύψιστο καθήκον: ασφάλεια* (ανθρώπινη ζωή)

• Προσφορά: αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, 
οικονομική ανάπτυξη, αναψυχή

* Γι’ αυτό ο πολιτικός μηχανικός δρα μέσα σε νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο 

που περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών και διοικητικών διατάξεων 
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Συναφείς ειδικότητες 

• Απόφοιτοι άλλων πολυτεχνικών τμημάτων

– Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί

• Απόφοιτοι ΑΤΕΙ

– Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε., Τοπογράφοι Μηχανικοί Τ.Ε.

6

Το αντικείμενο των παραπάνω ειδικοτήτων στην Ελλάδα (επαγγελματικά 

δικαιώματα) προσδιορίζεται από τον νόμο – δεν θα γίνει εκτενής αναφορά 

στη σημερινή εκδήλωση



Ένα μεγάλο έργο πολιτικού μηχανικού 

(φράγμα, γέφυρα, αυτοκινητόδρομος)
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Ποια τα έργα στη Λακωνία και ποια η 
ανάμειξη ντόπιων πολιτικών μηχανικών;

Ευρύτερη ερώτηση για τη σημερινή εκδήλωση: 

ποια τα έργα και οι δραστηριότητες πολιτικών 

μηχανικών στη Λακωνία;
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Πού οι Πολιτικοί Μηχανικοί στη Λακωνία;
Αντικείμενο σημερινής εκδήλωσης

• Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

– Τεχνική Υπηρεσία

• Δήμοι Λακωνίας

– Τεχνική Υπηρεσία, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-

Αποχέτευσης, Πολεοδομία

• Ελεύθερο επάγγελμα
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Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση
(όλοι πολιτικοί μηχανικοί, κατ’ αλφαβητική σειρά)

• Θεόδωρος Βερούτης, MSc Διαχείριση Τεχνικών Έργων, 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σπάρτης, Πρόεδρος νομαρχιακής 

επιτροπής Λακωνίας του ΤΕΕ

• Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος, διδάκτορας Πολιτικός 

Μηχανικός ΕΜΠ, μέλος ΣΠΜΕ & Τοπικού Τμήματος ΣΠΜ 

Λακωνίας, επαγγελματικές επαφές με Σπάρτη

• Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος ΔΣ 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λακωνίας (συνδιοργανωτής)

• Μιχάλης Καλτσούνης, ελεύθερος επαγγελματίας

• Παναγιώτης Παναγάκης, ΜΔΕ ΕΑΠ, Προϊστάμενος 

διεύθυνσης τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

10



Οργανωτικά εκδήλωσης

• Εισαγωγή: Οι συνδιοργανωτές (Σχολή ΠΜ ΕΜΠ, Τμήμα 

ΠΜ Λακωνίας) δίνουν ομιλίες (15')

• Μέρος Α: Τα μέλη του πάνελ συστήνονται στο ακροατήριο 

(20')

• Μέρος Β: Τα μέλη του πάνελ απαντούν σε ερωτήσεις από 

την περιγραφή της εκδήλωσης (40-45')

• Μέρος Γ: Τα μέλη του πάνελ απαντούν σε ερωτήσεις από 

το ακροατήριο (10-15')
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Θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε

μετά την εκδήλωση;

• Θεόδωρος Βερούτης, veroutis@gmail.com

• Ιωάννης-Ορέστης Γεωργόπουλος, igeorgop@teemail.gr

• Παναγιώτης Ηλιόπουλος, p.a.iliopoulos@otenet.gr

• Μιχάλης Καλτσούνης, mikek275@yahoo.gr

• Παναγιώτης Παναγάκης, p.panagakis@lakonia.gr

• Μαρίνα Πανταζίδου, mpanta@central.ntua.gr
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