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Θεσσαλονίκη 05/12/2014 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Διοργάνωση Ημερίδας «Αστικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας» 

Στις 29 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα του ΣΜΗΒΕ με 

τίτλο: «Αστικός φωτισμός και εξοικονόμηση ενέργειας» στο αμφιθέατρο του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49 (Νέα Παραλία) στη Θεσσαλονίκη. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων 

Μηχανικών και όλων των ενδιαφερομένων σε θέματα, όπως: 

• Εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή φωτιστικών τύπου Led στον αστικό 

φωτισμό. 

• Τεχνικά στοιχεία των φωτιστικών αυτών, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης 

του αστικού φωτισμού. 

• Εργαστηριακές μετρήσεις των φωτιστικών αυτών.  

• Διαδικασίες παραλαβής έργων αστικού φωτισμού.  

Στο πλαίσιο της ημερίδας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ανάλογες εφαρμογές 

φωτιστικών τύπου Led στον οδικό φωτισμό, με ειδικό βάρος στην ανάπτυξη των 

προδιαγραφών που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα έργα επεμβάσεων στον οδικό 

φωτισμό με φωτιστικά τύπου Led. 

Την έναρξη της ημερίδας έκανε ο συντονιστής και Πρόεδρος του Συλλόγου κος 

Αθανάσιος Κολότσιος, ενώ χαιρετισμούς απεύθυναν ο Υπουργός Μακεδονίας 

Θράκης κος Γεώργιος Ορφανός, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κος Στράτος Σιμόπουλος και ο κος 

Σταύρος Καλαφάτης πρώην Αναπληρωτής ΥΠΕΚΑ, Βουλευτής Θεσσαλονίκης και 

επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ακολούθησαν αναλυτικές παρουσιάσεις: του ΣΜΗΒΕ σχετικά με το ρόλο του 

Μηχανικού στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό από τον κο. Σωτήριο 

Ψημμένο (Μηχανολόγος Μηχ/κός, μέλος Δ.Σ. ΣΜΗΒΕ), της εταιρείας φωτισμού 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ Α.Ε. από τον κο. Κων/νο Πεζούλα (Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός), της 

εταιρείας OSRAM A.E. από την κα. Ηρώ Παπαχρήστου (Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, 

Υπεύθυνη Έργων & Διασφάλισης Ποιότητας), της Ελληνικής ένωσης εργαστηρίων 

από τον κο. Νισσήμ Μπενμαγιώρ (Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός), του TUV 

HELLAS A.E. από τον κο. Χάρη Ντολόπουλο (Μηχανολόγος Μηχ/κός) και του 

Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, που ως μέλος του Δικτύου Enterprise 
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Europe Network, έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Eco-design for 

Construction of Habitat Optimizing Energy for Sustainability (ECHOES)» από την κα. 

Μόνικα Νάζη. 

Με την λήξη των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση σε θέματα εφαρμογής και 

προδιαγραφών των φωτιστικών Led, στην οποία συμμετείχαν με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, οι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιαιτέρως οι συνάδελφοι 

εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, καθώς  και οι εισηγητές της 

ημερίδας.   

Ο ΣΜΗΒΕ ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες εισηγητές και χορηγούς της 

ημερίδας, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει μέσω αναλόγων 

εκδηλώσεων τους συναδέλφους Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους Μηχανικούς σε 

θέματα που άπτονται του κλάδου. 

 

Με τιμή 

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Αθανάσιος Κολότσιος 

Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Αντωνιάδου
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