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Με τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, Μ. Τζίμα, 

συναντήθηκε η διοίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
Την ίδρυση ανεξάρτητου φορέα για τη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου  και τη μετεγκατάσταση 

της ΔΕΘ εκτός του κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και τη συγκρότηση ειδικών γραμματειών 
των διάφορων υπουργείων στην πόλη, ζήτησε �μεταξύ άλλων- από τον υπουργό Μακεδονίας-
Θράκης, Μαργαρίτη Τζίμα, η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήματος Κ.Μακεδονίας 

(ΤΕΕ/ΤΚΜ). 
Στη διάρκεια εθιμοτυπικής συνάντησης στο ΥΜΑ-Θ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που αποτελεί τον 

θεσμοθετημένο τεχνικό σύμβουλο της ελληνικής πολιτείας, εισηγήθηκε επίσης την ολοκλήρωση των 
μεγάλων έργων της πόλης -μετρό και υποθαλάσσιας-  εντός των ανακοινωθέντων 
χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ επεσήμανε την 
ανάγκη αποκεντρωμένης  -περιφερειακής-  διαχείρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-1013. 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος 
Κονακλίδης, επανέλαβε στον υπουργό την παλαιότερη πρόταση-μελέτη του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη μεταφορά 

των εκθεσιακών δραστηριοτήτων στην περιοχή των Λαχανοκήπων. 
Η μετεγκατάσταση αυτή αφενός θα ωφελήσει τις ίδιες τις HELEXPO και ΔΕΘ, που 

αναζητούν πρόσθετους χώρους, για να επεκταθούν (με βάση παλαιότερο master plan) και, αφετέρου, 
θα «ευεργετήσει» την πόλη της Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας την ανάπτυξη πρασίνου στο κέντρο 

της (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο). Πάντως, ο κ.Κονακλίδης διευκρίνισε ότι 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ανοιχτό και σε άλλες προτάσεις για χωροθέτηση της ΔΕΘ σε διαφορετικά σημεία του 
πολεοδομικού συγκροτήματος, αρκεί να βρίσκονται εκτός του κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του φορέα για την ανάγκη 
συγκρότησης γενικής γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεσμεύτηκε για τη στήριξη 

της όλης προσπάθειας για την ίδρυση της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας». 
Από την πλευρά του, ο κ.Τζίμας χαρακτήρισε θετικό και εποικοδομητικό το ενδιαφέρον του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα κοινά της πόλης και εξήρε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει με τις προτάσεις 
και τις παρεμβάσεις του σε όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του. Ο υπουργός υπενθύμισε, εξάλλου, την 
ήδη εξαγγελθείσα πρόθεση της κυβέρνησης για τη συγκρότηση ειδικών γραμματειών διάφορων 
υπουργείων στη Θεσσαλονίκη (πέραν εκείνης των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ, που ήδη 

λειτουργεί). 
Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα 

Κεντρικής Μακεδονίας και να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του. Λίγες ημέρες 
νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε παραδώσει στον υπουργό φάκελο με τις θέσεις και τις προτάσεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, καθώς επίσης και ψηφιακούς δίσκους (CD-ROM) με διάφορες μελέτες του φορέα γύρω 
από θέματα της Θεσσαλονίκης. 

Εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκτός από τον πρόεδρο, στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος 
του Τμήματος, Δημήτρης Γαληνός, ο γενικός γραμματέας, Πάρις Μπίλλιας και τα μέλη Γιάννης 
Δαρδαμάνης, Δώρα Μάνου, Δημήτρης Μήτρου, Σωτήρης Πρέντζας και Σωκράτης Φάμελος. 
Επίσης, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τμήματος, Κυριάκος 
Μουρατίδης και ο αντιπρόεδρος, Ανθιμος Αμανατίδης. _ 

 


