ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 5524/13.9.2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη του υποψήφιου νομάρχη, Γ.Ρόκου, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Συνάντηση με τον υποψήφιο νομάρχη Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Ρόκο,
επικεφαλής της παράταξης «Νομαρχιακή Αγωνιστική Συσπείρωση-Ν.Α.ΣΥ», είχε την
Παρασκευή 13.9.2002 ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σάκης Τζακόπουλος, παρουσία του
αντιπροέδρου και μελών της διοικούσας επιτροπής του Τμήματος.
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου ενημερωτικών επαφών, που
έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει
τους υποψήφιους νέους άρχοντες της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην
κατάρτιση των τεχνικών τους προγραμμάτων, ενόψει των εκλογών της
13ης Οκτωβρίου.
Στη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΕ/ΤΚΜ,
ο
πρόεδρος
του
Τμήματος,
Σάκης
Τζακόπουλος, ο
αντιπρόεδρος, Γιάννης Δαρδαμάνης και τα μέλη της Δ.Ε., Γιάννης Αικατερινάρης,
Κώστας Κατσιάβαλος και Κορίνα Σοϊλεμετζίδου, ενημέρωσαν τον υποψήφιο
νομάρχη για τις θέσεις της διοικούσας επιτροπής, όσον αφορά τα μεγάλα έργα της
Θεσσαλονίκης.
«Έργα γίνονται, αλλά με καθυστέρηση χρόνων. Σήμερα ολοκληρώνονται έργα
που όφειλε να ήταν ήδη έτοιμα, ενώ θα έπρεπε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε
εκείνα της επόμενης πενταετίας-δεκαετίας », υπογράμμισε ο κ.Τζακόπουλος,
τονίζοντας ότι, για να είναι αυτό εφικτό, τα έργα που εξαγγέλλονται πρέπει
απαραιτήτως να έχουν μελέτη, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και διασφαλισμένους
πόρους. «Επιβάλλεται να υπάρξει ένα μοντέλο διοίκησης για τα μεγάλα έργα, με
θεσμούς που θα κατοχυρώνουν τις αποφάσεις και διασφαλισμένους πόρους»,
διευκρίνισε ο πρόεδρος του Τμήματος.
Αναφερόμενος στο μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ.Τζακόπουλος υπενθύμισε
ότι το έργο κινδυνεύει να μείνει «στα χαρτιά», αν έως τις 31/12/2002 δεν λυθεί το θέμα
της χρηματοδότησης και πρόσθεσε ότι το Δημόσιο αδυνατεί να αποδείξει τη
βιωσιμότητα της σύμβασης που υπεγράφη με τη Bouygues, δίνοντας τις απαιτούμενες
εγγυήσεις προς την ΕΤΕπ.
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να μη γίνει το ίδιο λάθος και στην περίπτωση
της υποθαλάσσιας αρτηρίας, για την οποία επεσήμανε ότι τα έσοδα των διοδίων δεν
πρέπει να συνδεθούν με τη βιωσιμότητα του έργου και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι
λογικό να μπαίνουν διόδια σε αστικό περιβάλλον». Ο ίδιος τόνισε ότι επιβάλλεται να
ξεκινήσουν άμεσα οι πρόδρομες εργασίες και να μελετηθούν στοιχεία που αφορούν
στις εισόδους και τις εξόδους της υποθαλάσσιας, αλλά και τα ποσοτικά δεδομένα της
αμφίδρομης κίνησης των Ι.Χ κατά μήκος αυτής.
Εξάλλου, ο κ.Τζακόπουλος επανέλαβε ότι το περιβάλλον της Κεντρικής
Μακεδονίας υποτιμήθηκε στο μέτωπο του σχεδιασμού και ένταξης προγραμμάτων στο
ΠΕΠ και το Ταμείο Συνοχής, ενώ αναφέρθηκε στην πολύ χαμηλή
απορροφητικότητα των ΠΕΠ (μόλις 3,4%, συμπεριλαμβανομένων και των έργων
του Β΄ΚΠΣ). Τέλος, γνωστοποίησε ότι, χάρη στην κοινή ομάδα εργασίας που
συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, αλλά και στην
εγκατάσταση του συστήματος λογισμικών εφαρμογών στην Πολεοδομία, έχει ήδη
μειωθεί στο μισό ο χρόνος έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Από την πλευρά του, ο κ. Ρόκος, που παρέλαβε και το υπόμνημα θέσεων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, διαβεβαίωσε τη διοίκηση του Τμήματος ότι, εφόσον επικρατήσει στην
εκλογική αναμέτρηση για τη νομαρχία Θεσσαλονίκης, «δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα
βήμα, χωρίς να συμβουλευτεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ», αφού ·όπως χαρακτηριστικά ανέφερε«πριν από τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός από τους
καθ’ ύλην αρμόδιους, που είναι τα επιμελητήρια. Η παρέμβαση των επιστημονικών
φορέων πριν από τη λήψη πολιτικών αποφάσεων είναι για εμένα κυρίαρχο στοιχείο».
Μεταξύ άλλων ο κ. Ρόκος τόνισε ότι η ΝΑΣΥ οραματίζεται μια ισόρροπη και
ολόπλευρη οικονομική ανάπτυξη του νομού σε όλους τους τομείς: αγροτικό,
βιομηχανικό, βιοτεχνικό, μεταφορών, τουρισμού και εμπορίου σε μια αρμονική,
αλληλοτροφοδοτούμενη αυτόνομη ανάπτυξη, με βάση τις δυνατότητες της περιοχής
σε πλουτοπαραγωγικές πηγές καθώς και με την αξιοποίηση του εργατικού και
επιστημονικού δυναμικού της (ΑΕΙ, ΙΓΜΕ, ΕΘΙΑΓΕ κλπ).
Επιπλέον, ο υποψήφιος νομάρχης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το τοπίο της
αυτοδιοίκησης στην ενωμένη Ευρώπη αλλάζει, αφού το μοντέλο που τείνει να
επικρατήσει είναι η καθιέρωση αιρετής περιφερειακής διοίκησης και η κατάργηση των
νομαρχιών. «Μπροστά μας βρίσκεται μια τετραετία αλλαγής του διοικητικού χάρτη στην
Ελλάδα και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως και οι υπόλοιποι φορείς, θα πρέπει να
αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους με βάση αυτό το δεδομένο», υπογράμμισε ο κ.
Ρόκος και απηύθυνε έκκληση προς τη διοικούσα επιτροπή του Τμήματος να συνεχίσει
να ασκεί πιέσεις προς την Πολιτεία και να παραμείνει μακριά από μικροπολιτικές
σκοπιμότητες.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

