ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 4298/5.9.2001

Δ Ε ΛΤ Ι Ο

ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ν.Δ.
Απαραίτητη χαρακτήρισε την ενδυνάμωση του συμβουλευτικού ρόλου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ προς την ελληνική Πολιτεία, ο υπεύθυνος τομέα ΠΕΧΩΔΕ της Διαρκούς
Οικονομικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Τσιτουρίδης, κατά την
ενημερωτική συνάντηση που είχε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, με τη διοίκηση του
Τμήματος.
«Η ενδυνάμωση του συμβουλευτικού ρόλου του ΤΕΕ είναι απαραίτητη, ώστε αυτοί
που χειρίζονται τα τεχνικά έργα στο πολιτικό επίπεδο, να έχουν υπόψη τους
τεκμηριωμένες εισηγήσεις, βάσει των οποίων θα αποφεύγουν αναξιόπιστες εξαγγελίες
και καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης», είπε χαρακτηριστικά ο
κ.Τσιτουρίδης, ο οποίος συνοδευόταν από κλιμάκιο στελεχών της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί, στις
εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ήταν η πορεία των μεγάλων έργων στη Βόρεια Ελλάδα,
ιδίως ενόψει της 66ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τόσο από πλευράς του
κλιμακίου της Ν.Δ, όσο και από πλευράς της διοίκησης του Τμήματος, διαπιστώθηκαν
μεγάλες καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης των έργων.
Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιάννης Οικονομίδης, επανέλαβε τη
θέση του Τμήματος για την ανάγκη άμεσης προώθησης του μετρό Θεσσαλονίκης και
κάλεσε την Πολιτεία να αναλάβει το όποιο πρόσθετο κόστος απαιτείται, για να
προχωρήσει το έργο.
«Το έργο πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει. Η
Θεσσαλονίκη το χρειάζεται», τόνισε ο κ.Οικονομίδης, αν και εξέφρασε επιφυλάξεις
όσον αφορά το κατά πόσον η πρόσφατη ·θετική- επιστολή της ΕΤΕπ προς το
ΥΠΕΧΩΔΕ για τη χρηματοδότηση του έργου, θα ανοίξει τελικώς το δρόμο για την
υλοποίησή του. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε εγκαίρως επισημάνει στην
Πολιτεία τις τεχνικές αδυναμίες του έργου, ενώ επεσήμανε ότι προβλήματα ανέκυψαν
ήδη από την αρχική φάση δημοπράτησης του έργου.
Αναφερόμενος εξάλλου, στην υποθαλάσσια αρτηρία, ο κ. Οικονομίδης
υπογράμμισε ότι το έργο είναι απόλυτα ώριμο και, κατά συνέπεια, «δεν υπάρχει καμία
απολύτως δικαιολογία για καθυστερήσεις», αφού ήδη έχουν ολοκληρωθεί η
προκαταρκτική μελέτη και η προμελέτη. Παράλληλα, τόνισε ότι οποιοδήποτε μοντέλο
και αν επιλεγεί για τη χρηματοδότηση του έργου, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου
σε αυτή θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 35%. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε,
τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση όσον αφορά την
ολοκλήρωση τόσο του μετρό, όσο και της υποθαλάσσιας αρτηρίας ·2006 έως 2007δεν είναι ρεαλιστικά. «Λέμε με κάθε ευθύνη ότι τα δύο έργα δεν μπορούν να
ολοκληρωθούν πριν από το 2010», συμπλήρωσε, ενώ όσον αφορά τα απαιτούμενα
συγκοινωνιακά έργα, τόνισε ότι ακόμη και αυτά που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα
του 2004, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Τμήματος
όσον αφορά τη HELEXPO AE και την ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό
του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δημόσια διοίκηση, στον τομέα των
τεχνικών έργων. Οπως είπε, αυτή αποψιλώνεται διαρκώς από εξειδικευμένο και
«γόνιμο» προσωπικό, με αποτέλεσμα να παράγει εκ των πραγμάτων τεχνικό έργο με
άνισους όρους. «Με τις ανώνυμες εταιρίες του ελληνικού δημοσίου, έχουμε καταλήξει

να έχουμε μια δημόσια διοίκηση παρά τη δημόσια διοίκηση», σημείωσε ο
κ.Οικονομίδης.

Μετά την ενημέρωσή του από τη διοίκηση του Τμήματος, ο κ.Τσιτουρίδης
τόνισε ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των μεγάλων
έργων, καθώς και η μέχρι στιγμής εξέλιξή τους, δεν βοηθούν στην επίτευξη
του στόχου για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόσθεσε δε, ότι αποτελεί μεγάλη ευθύνη, τόσο
για τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας, όσο και για τα πολιτικά κόμματα «να
μην αφήσουν τα έργα που εκτελούνται στην Αθήνα ενόψει του 2004 να
αποβούν σε βάρος της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων παρεμβάσεων στη
Βόρεια Ελλάδα».
Σημειώνεται ότι τον κ.Τσιτουρίδη συνόδευαν μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής
βουλευτής κ.Γεώργιος Τρυφωνίδης, ο κ.Θανάσης Μπεχράκης, ο πρώην βουλευτής
κ.Κώστας Γκιουλέκας, η κ.Νέλη Ζήκα και ο κ.Δημήτρης Παπαγιαννίδης.
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχαν στη συνάντηση ο πρόεδρος της
αντιπροσωπείας
του
Τμήματος, Δ.Κωτούλας,
ο
αντιπρόεδρος
της
Δ.Ε, Θ.Τζακόπουλος, ο γενικός γραμματέας, Β.Μπούρας και τα μέλη Π. Ράλλη,
Β.Αδαμογιάννη, Γ.Αικατερινάρης και Κ.Σοϊλεμετζίδου.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

