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Εξαιρετικά θετική η πρωθυπουργική εξαγγελία 

για μετεγκατάσταση του Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης 

  
  

                Εξαιρετικά θετική τόσο για τον εθνικό εκθεσιακό φορέα, όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, 
θα είναι η μετεγκατάσταση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου των HELEXPO-ΔΕΘ, σύμφωνα με το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, που υποδέχτηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σχετική εξαγγελία του πρωθυπουργού, από το 
βήμα της 73ης ΔΕΘ. 
                Στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειλημμένως επισημάνει �και 
τεκμηριώσει επιστημονικά- την ανάγκη «μετακίνησης» του εκθεσιακού κέντρου και έχει προτείνει 
την ανάπλαση του χώρου που θα απελευθερωθεί σε μητροπολιτικό πάρκο (σε συνδυασμό με την 

απομάκρυνση του Γ΄Σώματος Στρατού και την αποσυμφόρηση του campus του ΑΠΘ). 
                Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρόταση συμπεριλήφθηκε σε όλα τα υπομνήματα που κατατέθηκαν 
στον πρωθυπουργό επ΄ευκαιρία της Διεθνούς Εκθεσης τα τελευταία χρόνια. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, η 
ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είδε τη συγκεκριμένη πρόταση να λαμβάνεται υπόψη από τον πρωθυπουργό και να 
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. 
                ’ποψη του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ότι η  μεταφορά των δραστηριοτήτων του εθνικού εκθεσιακού 
φορέα σε σύγχρονες και ευρύχωρες εγκαταστάσεις εκτός κέντρου θα ωφελήσει αφενός τις ίδιες 
τις εταιρίες HELEXPO ΑΕ και ΔΕΘ ΑΕ, που δύνανται να αποκτήσουν αναβαθμισμένους εκθεσιακούς 

χώρους, ικανούς να σταθούν με αξιώσεις απέναντι στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό στη διεθνή 
εκθεσιακή αγορά. 
                Αφετέρου, θα ωφεληθεί η Θεσσαλονίκη, που θα μπορέσει επιτέλους να «ανασάνει», 

αποκτώντας ένα μητροπολιτικό πάρκο-πνεύμονα πρασίνου και χώρο αναψυχής, ενώ θα αποφύγει το 
κυκλοφοριακό �και όχι μόνο- κομφούζιο, που παραδοσιακά βιώνει κάθε Σεπτέμβριο. 
                Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναμένει με ανυπομονησία την υλοποίηση της εξαγγελίας του πρωθυπουργού για 
«την επιλογή, το ταχύτερο δυνατόν, του κατάλληλου χώρου» και την έναρξη των σχετικών διαδικασιών 
«στο αμέσως προσεχές διάστημα». Υπενθυμίζει δε, ότι το επιστημονικό δυναμικό του έχει ήδη προ 
πολλού εκπονήσει σχετικές μελέτες-εργασίες και διαθέτει τεκμηριωμένες θέσεις για τη νέα 
χωροθέτηση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Ήδη από το Μάιο του 2006, η αρμόδια ομάδα 

εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρέδωσε μελέτη για την ανάπλαση της κεντρικής περιοχής Θεσσαλονίκης, με 
συγκεκριμένες προτάσεις._ 

 


