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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Επιτροπή για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ
Την διαβεβαίωση ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετάσχει στην Επιτροπή που συστήνεται
με Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χωροθέτηση της ΔΕΘ εκτός
πολεοδομικού συγκροτήματος, εξασφάλισε η διοικούσα επιτροπή του Τμήματος
κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης εργασίας που είχε με τον υπουργό
Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη.
Ο κ. υπουργός άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που έθεσαν ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ανακοίνωσε
τη πρόθεσή του να συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας, τα μέλη της οποίας θα
βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Κονακλίδης αναφέρθηκε στη μετεγκατάσταση της
ΔΕΘ λέγοντας ότι στόχος του ΤΕΕ είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε
το 2012, που η πόλη θα γιορτάζει τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής της, να έχει
ολοκληρωθεί τόσο η μεταφορά όσο και το Μητροπολιτικό Πάρκο. «Αυτό που χρειάζεται
είναι η άμεση σύγκλιση των φορέων, η μεταβίβαση των απόψεων και η λήψη της
απόφασης για τη χωροθέτηση», είπε. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις
που παρουσιάζει η ενεργοποίηση της Ζώνης Καινοτομίας, ζήτησε τη
σύσταση Ειδικής Γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ στη Θεσσαλονίκη και πρότεινε να
ξεκινήσει από τώρα ένας διάλογος για τη χωροθέτηση νέου αεροδρομίου έτσι ώστε
σε εύλογο χρονικό διάστημα να γίνει η μετεγκατάστασή του καθώς οι ανάγκες της
πόλης διαρκώς αυξάνονται. Ο κ. Κονακλίδης εξέφρασε την ανησυχία του για τις
οικονομικές επιπτώσεις στους επαγγελματίες της οδού Εγνατίας από τις
εργασίες κατασκευής του Μετρό και ευχήθηκε να ξεπερνιούνται γρηγορότερα τα
προβλήματα που δημιουργούνται από την αρχαιολογική έρευνα. Επίσης,
τάχθηκε κατά
της
περαιτέρω
ιδιωτικοποίησης
της
ΕΥΑΘ και
χαρακτήρισε «λάθος» τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία χρησιμοποιεί τη ΣΔΙΤ.
Χαρακτήρισε «πολύ καλούς» τους ρυθμούς κατασκευής της «Εγνατίας Οδού»,
ωστόσο ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της
Εξωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έθιξαν κι άλλα ζητήματα όπως: τη σιδηροδρομική
Εγνατία, την υποθαλάσσια αρτηρία, την επέκταση του 6ου προβλήτα, το κυκλοφοριακό,
την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, την επικαιροποίηση του σχεδίου Ξενοκράτης
και την αναβάθμιση του ρόλου του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.
Απαντώντας ο κ. Καλαφάτης, αφού πρώτα εξήρε το ρόλο του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα
ζητήματα της περιοχής, μετέφερε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να «τρέξει»
γρήγορα το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ. «Δεν θα μπούμε σε αέναες
συζητήσεις και καταθέσεις απόψεων. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και εγώ μπαίνω
επικεφαλής. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά για να
καταλήξουμε σε μία εισηγητική πρόταση προς την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. υπουργός χαρακτήρισε τη μεταφορά της ΔΕΘ «σημαντικής εμβέλειας εγχείρημα
με διττή σημασία», καθώς όπως είπε θα δημιουργήσει ένα μητροπολιτικό πάρκο
στη «καρδιά» της Θεσσαλονίκης και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πόλης.
Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση της Ζώνης Καινοτομίας προανήγγειλε «πολύ
καλές εξελίξεις» και στα τρία επίπεδα: χωροταξικό, κριτήρια και κίνητρα. Για την
εξωτερική περιφερειακή είπε πως το ΥΠΕΧΩΔΕ προχωρεί το έργο, όπως και εκείνο
της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Ανέφερε την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το ΥΜΑΘ

για τη στήριξη των εμπόρων του κέντρου που πλήττονται από τα έργα του μετρό και
διαβεβαίωσε πως δεν απειλείται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΑΘ. Τέλος, ζήτησε
την περαιτέρω συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ λέγοντας ότι «οι πόρτες του υπουργείου θα
είναι ανοιχτές».

