ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς
Τον Πρωθυπουργό της Χώρας
κ. Αντώνη Σαμαρά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΨΗΦΙΣΜΑ
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Εμείς, οι εκπρόσωποι των φορέων που συγκροτούν την παραγωγική, οικονομική και επιστημονική ζωή
της Θεσσαλονίκης και υπογράφουν την παρούσα ανακοίνωση γνωρίζουμε και έχουμε διακηρύξει
επανειλημμένα ότι το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης είναι ένα μεγάλο έργο, του οποίου η κατασκευή προφανώς
δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της πόλης και επιβαρύνει οικονομικά πολλούς επαγγελματίες
της. Η ολοκλήρωσή του όμως, θα προωθήσει τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, θα προβιβάσει την
ελκυστικότητά της για επενδύσεις και βέβαια θα εξασφαλίσει πολλαπλά οφέλη για όλους μας.
Σήμερα και ενώ έχουμε γίνει ακόμα μία φορά μάρτυρες γεγονότων που απειλούν τη συνέχιση και
ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση, για να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου.
Το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, αφού συζητήθηκε όσο κανένα άλλο έργο και ωρίμασε επί 20 χρόνια
έχοντας γίνει σύμβολο μεγάλων προσδοκιών για την πόλη, σήμερα, 11 χρόνια μετά την τελική απόφαση
κατασκευής του και 8 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία και την
έναρξη κατασκευής, συνεχίζει να καρκινοβατεί.
Τα προβλήματα που προκάλεσαν και προκαλούν καθυστερήσεις και αντιδικίες έχουν καταγραφεί
επανειλημμένα αν και με διαφορετικό βαθμό βαρύτητας, αναλόγως με το ποιος υπογράφει την εκτίμησή
τους.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με τις επιλογές και τους χειρισμούς της Πολιτείας είναι:
• Ο άστοχος τρόπος δημοπράτησης, χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες.
• Η τηλεδιοίκηση του έργου από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
• Οι χειρισμοί όλων όσων ενεπλάκησαν με τα αρχαιολογικά ευρήματα στο έργο.
Και βέβαια οι κωλυσιεργίες σε όλα τα ζητήματα δικαστικών διαδικασιών και διαιτησιών.
Η έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν προβλήματα που
αφορούν:
• Απαλλοτριώσεις
• Αρχαιολογικές ανασκαφές (χρονοδιάγραμμα και κόστος)
• Χωροθετήσεις σταθμών (Παπάφειο, Βούλγαρη, Αναλήψεως, Νέα Ελβετία, Πατρίκιος)
• Τα αρχαιολογικά ευρήματα της Βενιζέλου
• Η επανεξέταση της χάραξης του ανατολικού τμήματος με κατάργηση 2 σταθμών και μεταφορά του
αμαξοστασίου σε άλλη θέση.
Εμείς, οι εκπρόσωποι των φορέων που συγκροτούν την παραγωγική, οικονομική και επιστημονική ζωή
της Θεσσαλονίκης
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
για πολλοστή φορά ότι το έργο είναι απαραίτητο για το παρόν και το μέλλον της πόλης.
ΖΗΤΟΥΜΕ
¾ Την απρόσκοπτη συνέχιση της κατασκευής του έργου
¾ Τη νομοθετική παρέμβαση για επίλυση των διαφωνιών με την ενεργοποίηση αποτελεσματικών
διαιτητικών διαδικασιών.
¾ Την άμεση αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων για τα οποία υπάρχουν και έχουν κατατεθεί λύσεις

¾ Την εξασφάλιση της διοίκησης του έργου από επαρκώς στελεχωμένο και οργανωμένο φορέα με έδρα
τη Θεσσαλονίκη
¾ Τη σύνταξη νέου ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος
¾ Την ενημέρωση των φορέων και των πολιτών και τη δημιουργία διαρκούς διαύλου επικοινωνίας
ιδιαίτερα με τους θιγόμενους επαγγελματίες.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Πιστεύουμε ότι συμμερίζεστε την αγωνία μας να προασπίσουμε το μοναδικό Μεγάλο Έργο της πόλης
μας και ελπίζουμε στην αμέριστη συμπαράστασή σας ώστε να προχωρήσει το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης,
ως έργο πρώτης προτεραιότητας.
Με βαθύ σεβασμό
Για το
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για το
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Μ.

Για το
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ

Για τον
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για το
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για την
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑNTΖΑΡΙΔΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Για το
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για το
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για τον
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ

Για το
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ Κ.Μ.

Για το
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Β.Ε.

Για το
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Β.Ε.

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Για το
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ Κ.Μ.

Για το
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
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