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Επίσκεψη του υποψήφιου νομάρχη, κ. Π. Ψωμιάδη, στο ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
  

Mε τον υποψήφιο νομάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, 
συνεχίστηκε χτες ο κύκλος των ενημερωτικών επαφών, που έχει ξεκινήσει το 
τελευταίο διάστημα 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 στα γραφεία του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο πρόεδρος του Τμήματος, κ. Γιάννης Οικονομίδης, ενημέρωσε 
τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τις θέσεις της διοικούσας επιτροπής, 
όσον αφορά τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης. 
  
«Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια σχετική βελτίωση της εικόνας στα έργα 
υποδομής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε προσεγγίσει το ευκταίο 
αποτέλεσμα. Θετικές εξελίξεις σημειώνονται στο μέτωπο της υποθαλάσσιας 
αρτηρίας, όπου φαίνεται ότι υπάρχει πλέον συνέπεια στην τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων», υπογράμμισε ο κ.Οικονομίδης, τονίζοντας ότι έως το 
τέλος του 2002, οπότε αναμένεται να είναι έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης, 
επιβάλλεται να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη λειτουργία του 
χρηματοδοτικού σχήματος, αλλά και γύρω από το θέμα της επιβολής ·ή όχι- 
διοδίων κατά μήκος της αρτηρίας. 
  
Ο ίδιος τόνισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ παραμένει σταθερό στη θέση του ότι η 
Θεσσαλονίκη πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει μετρό και αναμένει το 
αποτέλεσμα των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, για να τοποθετηθεί εκ νέου επί 
του θέματος. Πάντως, όπως είπε, πολλαπλές καθυστερήσεις εξακολουθούν να 
σημειώνονται σε διάφορα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σχετικά με τα οποία 
το Τμήμα προτίθεται να ασκήσει πιέσεις, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 

  
Ως προς την απόφαση για χωροθέτηση της παγκόσμιας έκθεσης ΕΧΡΟ 2008 
στη Σίνδο, ο κ.Οικονομίδης διευκρίνισε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ εμμένει στη θέση του 
ότι η εγκατάσταση του EXPOSITE στην περιοχή των Λαχανοκήπων θα ήταν η 
καλύτερη λύση. Αυτό όμως, διευκρίνισε, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι 
το Τμήμα υιοθετεί τη θέση «Λαχανόκηποι ή τίποτα», αφού η διοργάνωση της 
ΕΧΡΟ δεν πρέπει επ’ ουδενί να απειληθεί με ακύρωση. «Το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν 
μπαίνει σε διαδικασία πολιτικών αντεγκλήσεων. Μάλιστα, θα καταθέσουμε την 
επικαιροποιημένη θέση μας για την ανάπλαση της περιοχής Λαχανοκήπων, 
όπως μας ζητήθηκε από τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης», κατέληξε. 
  



Από την πλευρά του, ο κ.Ψωμιάδης διαβεβαίωσε τη διοίκηση του Τμήματος ότι, 
εφόσον επικρατήσει στην εκλογική αναμέτρηση για τη νομαρχία Θεσσαλονίκης, 
«δεν πρόκειται να λάβει καμία πρωτοβουλία επί τεχνικών θεμάτων, χωρίς να 
προηγηθεί άμεση συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, δεδομένου ότι αν οι θέσεις του 
Τμήματος είχαν εισακουστεί στο παρελθόν, η Θεσσαλονίκη θα είχε σήμερα 
διαφορετική όψη». 
  
Όσον αφορά την παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ, ο υποψήφιος νομάρχης εξέφρασε 
την ελπίδα «οι εξαγγελίες για διοργάνωσή της το 2008 να μην αποτελούν ένα 
ακόμη πυροτέχνημα» και πρόσθεσε ότι αποφάσεις όπως αυτή που αφορά στη 
χωροθέτηση της ΕΧΡΟ, δεν πρέπει να λαμβάνονται μονομερώς, όπως έγινε. 
Ως προς τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης), ο 
κ.Ψωμιάδης διατύπωσε την εκτίμηση ότι εκείνος που δημιουργείται στη θέση 
Μαυρορράχη ΙΙ δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης, 
οπότε επιβάλλεται να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένας ακόμη. 
  
Για το φλέγον θέμα της Κορώνειας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε 
κατηγορηματικά ότι «η λίμνη δεν έχει σωτηρία» και ότι, εφόσον εκλεγεί 
νομάρχης, δεν πρόκειται να καταστήσει τη νομαρχία «φιλόπτωχο ταμείο για 
εκείνους που θέλουν να φάνε λεφτά, με αφορμή την Κορώνεια». Η νομαρχία, 
κατέληξε, θα σεβαστεί τα χρήματα τόσο του ελληνικού λαού, όσο και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  
Εξάλλου, ο υποψήφιος νομάρχης Θεσσαλονίκης ζήτησε να ενημερωθεί για τις 
πρωτοβουλίες που ανέλαβε προ μηνών το ΤΕΕ/ΤΚΜ προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης των υπηρεσιών της Πολεοδομίας. Ο κ.Οικονομίδης ενημέρωσε τον 
κ.Ψωμιάδη για την κοινή ομάδα εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τη 
Διεύθυνση Πολεοδομίας, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
ανακύπτουν. Παράλληλα, έκανε μια σύντομη παρουσίαση του συστήματος 
λογισμικών εφαρμογών, που εγκατέστησε στην Πολεοδομία το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
  
Σημειώνεται ότι, κατά την επίσκεψή του στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ο κ. Ψωμιάδης 
συνοδευόταν από τους πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Δ. Δημητριάδη, 
πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Π. Δέντσορα και τους συν. Μηχανικούς κ. κ. 
Β. Μπαρουτζόγλου και Σ. Κιόση. 
  
Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ, πέραν του Προέδρου του Τμήματος κ.Οικονομίδη 
παραβρέθηκαν στη συνάντηση ο αντιπρόεδρος κ. Σ.Τζακόπουλος, ο 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κ. Δ. Κωτούλας, και τα μέλη της 
διοικούσας επιτροπής κ. Γ. Αικατερινάρης, κ. Α. Κουράκης, κα. Π. Ράλλη και 
κα. Κ.Μεδίτσκου. 
  

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

 


