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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ
Ο Υπουργός Μακεδονίας · Θράκης
επισκέφθηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως Μητροπολιτικού Κέντρου για την ευρύτερη περιοχή
υποστήριξε ο Υπουργός Μακεδονίας·Θράκης κ. Γιώργος Πασχαλίδης, στη
συνάντηση που είχε με τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Το Συμβούλιο θα μπορεί να είναι το όργανο εκείνο που θα παρακολουθεί συνολικά
την ανάπτυξη της πόλης και θεσμοθετημένα θα εξασφαλίζει έναν κοινωνικό διάλογο
που δεν θα υπακούει σε έκτακτες περιστασιακές ανάγκες αλλά θα είναι διαρκής. Το
όργανο, αυτό στο οποίο θα συμμετέχουν φορείς με δυνατότητα σχεδιασμού και
παρέμβασης στα μείζονα θέματα της Θεσσαλονίκης από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
όπως επίσης και από τον επιστημονικό και αυτοδιοικητικό χώρο, περιοδικά θα
παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο και θα μπορεί, έχοντας υψηλή αξιοπιστία να
προωθεί αναπτυξιακά αιτήματα της πόλης.
Ο κ. Πασχαλίδης απάντησε στα αιτήματα της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για
προώθηση των μεγάλων έργων υποδομών για την πόλη στη βάση εξασφαλισμένων
πόρων και συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, λέγοντας ότι η αξιοπιστία του
κυβερνητικού λόγου θα κριθεί από την υλοποίηση των έργων αυτών όπως των έργων
της υποθαλάσσιας αρτηρίας, του Μετρό, του Δυτικού Τόξου.
Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης τόνισε ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την
οργάνωση των δομών που θα καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη Μητροπολιτικό Κέντρο
των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής. Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της πόλης
πρέπει να μελετηθεί εκ νέου με βάση τα δεδομένα του σήμερα και τις προοπτικές της
καθώς οι προηγούμενες μελέτες στηρίζονταν στα δεδομένα της 10ετίας του ’80. Η νέα
αυτή μελέτη, θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και να καλύπτει τις ανάγκες σύνδεσης:





Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Ένωση
Θεσσαλονίκη-Νοτιοανατολική Ευρώπη
Θεσσαλονίκη-Βόρεια Ελλάδα
Θεσσαλονίκη-εσωτερική συνοχή και ανάπτυξη του συνόλου του πολεοδομικού
συγκροτήματος.

Κατά τον κ. Πασχαλίδη μείζονος σημασίας είναι η δημιουργία δομών
παραγωγής μεγάλων έργων στην πόλη οι οποίες και θα επιτρέψουν την
εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την εκτέλεση έργων, είτε από τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, είτε μέσω συνεργασιών του κράτους του ιδιωτικού
τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Υπουργός αναγνώρισε ότι η προώθηση των ανωτέρω είναι ζήτημα
πρωτίστως πολιτικό το οποίο προϋποθέτει9 ότι κυβέρνηση, κόμματα και φορείς της
πόλης θα ορίσουν με σαφήνεια και ακρίβεια το ρόλο της Θεσσαλονίκης αποδεχόμενοι
ότι η πόλη χρειάζεται, λόγω της ιδιαιτερότητας της γεωπολιτικής της θέσης ειδικού
τύπου δομές και οργάνωση.

Αναφερόμενος στο ρόλο της Θεσσαλονίκης και απαντώντας σε ερώτηση
δημοσιογράφου ο κ. Πασχαλίδης τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη δικαιούται και χρειάζεται
την αεροπορική σύνδεσή της με τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης,
επεσήμανε όμως ότι η πόλη θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει βιώσιμες
αεροπορικές γραμμές.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιάννης Οικονομίδης αναφέρθηκε στα μεγάλα
έργα της πόλης με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ.
Παπανδρέου για να τονίσει ότι το Επιμελητήριο θεωρεί θετική τη δέσμευση της
κυβέρνησης για την τήρηση ορισμένου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος για το έργο της
υποθαλάσσιας αρτηρίας αν και εκτιμά ότι αυτό δύσκολα θα υλοποιηθεί. Επίσης σε ότι
αφορά το ίδιο έργο επεσήμανε ως ιδιαίτερα θετική την απόφαση για ανάθεση της
διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
αλλά τόνισε ότι η αποκέντρωση έχει κόστος κα8ι πως θα πρέπει να ενισχυθεί η
περιφέρεια με επιστημονικό προσωπικό, ειδικούς συμβούλους και υλικοτεχνική
υποδομή.
Σε ότι αφορά το Μετρό εξέφρασε τους φόβους του ΤΕΕ/ΤΚΜ και δήλωση ότι όλες
οι εξελίξεις μαρτυρούν πως το έργο οδεύει σε ματαίωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, είπε
ο κ. Οικονομίδης, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει έτοιμο ένα εναλλακτικό σενάριο με
το οποίο θα αντιμετωπίζεται το συγκοινωνιακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης.
Για τους κόμβους της Ανατολικής περιφερειακής θα πρέπει να εκτελεστούν με
βάση το σχεδιασμό και στο προβλεπόμενο χρόνο καθώς οι καθυστερήσεις εγκυμονούν
κινδύνους για την αδυναμία χρηματοδότησης των έργων.
Τέλος, ο κ. Οικονομίδης ζήτησε να ενημερωθεί από τον Υπουργό ΜακεδονίαςΘράκης ως εποπτεύοντα του ΚεΔΑΚ, τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος ΑΘΩΣ
ύψους 60 δις δραχμών.
Απαντώντας στο συγκεκριμένο θέμα ο κ. Πασχαλίδης τόνισε ότι το ΥΜΑΘ εμμένει
στο πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους το οποίο
στηρίζεται στο σεβασμό της νομιμότητας αφενός και αφετέρου στο σεβασμό του
χαρακτήρα της Αθωνικής Πολιτείας.
Στη συνάντηση μετείχαν από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Πρόεδρος της
Αντιπροσωπείας κ. Δ. Κωτούλας, ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. κ. Θ. Τζακόπουλος, ο Γεν.
Γραμματέας κ. Β. Μπούρας και τα μέλη Π. Μεδίτσκου, Α. Κουράκης, Κ. Κατσιάβαλος,
Γ. Αικατερινάρης, Π.Ράλλη και Κ. Σοϊλεμετζίδου. Τον κ. Υπουργό συνόδευε ο
διευθυντής του πολιτικού του γραφείου κ. Ζ. Σμέρνος.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

