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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

  
Συνάντηση Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον 

αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης 

  
Το ενδεχόμενο η πόλη της Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει στο μέλλον το βραβείο της πράσινης 
πρωτεύουσας της Ευρώπης, συζητήθηκε �μεταξύ άλλων- στη συνάντηση που είχαν τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Απόστολο Τζιτζικώστα. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τη πορεία υλοποίησης 
του μετρό Θεσσαλονίκης, τη προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, την εφαρμογή του «Καλλικράτη», 
την μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και τη δημιουργία θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας. 
Τον κ. Τζιτζικώστα καλωσόρισε ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης, ο οποίος 
αφού αναφέρθηκε στον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου, παρουσίασε τις βασικές αρχές της πρότασης 
που ακόμη εξετάζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ και αφορά τη διεκδίκηση του βραβείου «green capital» από τη 

Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, εφόσον αποφασιστεί η διεκδίκηση του βραβείου θα πρέπει να υπάρξει μία 
συστράτευση όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου η πόλη να δώσει ενωμένη τη �μάχη� και να το 
αποκτήσει. Επίσης, ο κ. Κονακλίδης μίλησε για την κατάσταση του Θερμαϊκού Κόλπου τονίζοντας 
την ανάγκη σύστασης Φορέα Διαχείρισης, μία πρόταση που είχε επεξεργαστεί σχολαστικά το 

ΤΕΕ/ΤΚΜ. Έκανε αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζει στην εφαρμογή του ο «Καλλικράτης» και 
εξέφρασε τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις του Επιμελητηρίου σε ότι αφορά την 

δημιουργία θαλάσσιας αστικής συγκοινωνίας, χαρακτηρίζοντας ωστόσο αναγκαία τη δημιουργία μαρίνας 
στο λιμάνι της πόλης. Αναφερόμενος στο μετρό ο κ. Κονακλίδηςείπε ότι η κατασκευή του έχει 
καθυστερήσει, «γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία της πόλης και πλήττει ακόμα περισσότερο την 

οικονομία της. Παράλληλα με τις εξαγγελίες για τις επεκτάσεις της βασικής γραμμής, χρειάζεται πλέον να 
κατατεθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα». Σε ότι αφορά τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, τα μέλη της Δ.Ε. 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ ξεκαθάρισαν ότι η Έκθεση θα πρέπει να μεταφερθεί στη Σίνδο, όπως άλλωστε 
συμφώνησαν σχεδόν όλοι οι φορείς κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου που πραγματοποιήθηκε. «Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετάσχει στους εορτασμούς για την συμπλήρωση ενός αιώνα από την απελευθέρωση 
της πόλης», είπε ο κ. Κονακλίδης, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει ένας βασικός συντονισμός των 

εκδηλώσεων. 
Από την πλευρά του ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την πραγματοποίηση της 

συνάντησης και την γενικότερη συνεργασία και τόνισε ότι η Αντιπεριφέρεια θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση που ληφθεί η απόφαση να διεκδικήσει η πόλη το 
βραβείο της «πράσινης πρωτεύουσας», η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης -μέσα από τις 
Μητροπολιτικές της αρμοδιότητες- θα αναλάβει την πρωτοβουλία να συντονίσει όλους τους 
δήμους του νομού και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
απαιτούνται και να διεκδικηθεί με αξιώσεις ο τίτλος. 
Επίσης, έκανε γνωστό ότι με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα 
εγκαίνια της 76ης ΔΕΘ, θα ζητήσει τη δέσμευσή του για τη μετεγκατάσταση της Έκθεσης στη Σίνδο 
καθώς και την παρουσίαση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Τόνισε ότι θα μελετήσει προσεκτικά και 

με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη δημιουργία φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού, 
παρουσίασε τα προβλήματα που επέφερε στη διοίκηση ο «Καλλικράτης», ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια 
σχεδιάζει εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη τη κεντρική Μακεδονία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 

χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής κι εξέφρασε τον προβληματισμό του τόσο για την πορεία 
υλοποίησης του μετρό Θεσσαλονίκης όσο και για την βιωσιμότητα του εγχειρήματος της θαλάσσιας 
αστικής συγκοινωνίας. 
Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η αντιπρόεδρος της Δ.Ε. ’ννα Μίχου και τα μέλη 
της ΔΕ: ’νθιμος Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακράκης-Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Πάρις 
Μπίλλιας και Πέτη Πέρκα. 

 


