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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισε να μην ακολουθήσει φέτος, τη διαδικασία
αποστολής υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργό και την Πολιτική Ηγεσία της Χώρας, που
επαναλαμβάνεται ανελλιπώς τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς
Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
Η δραματική κατάσταση της Χώρας μηδένισε και τα τελευταία περιθώρια για εθιμικές πρακτικές με
επικοινωνιακό χαρακτήρα και αντιστρόφως ανάλογη αποτελεσματικότητα.
Άλλωστε ποτέ δεν υπήρξε στόχος του ΤΕΕ η προβολή και τα μέσα επικοινωνίας. Τα υπομνήματα
του φορέα των Μηχανικών ήταν προϊόντα εξαντλητικής μελέτης και υψηλής τεκμηρίωσης, αλλά
συνήθως χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που οδηγούσε στην κατ΄ έτος επανάληψη πολλών θεμάτων
(Μητροπολιτικός ρόλος, συντονιστικός φορέας έργων και δράσεων, ΜΕΤΡΟ, Υποθαλάσσια,
μεταφορά ΔΕΘ, ανάπλαση του κέντρου της πόλης, Θερμαϊκός, Κορώνεια κλπ)
Αντιστοίχως δεν θεωρούμε ότι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ανελάμβανε εκ προθέσεως δεσμεύσεις
που δεν είχε σκοπό να τηρήσει, για να κατευνάσει προσωρινά τις όποιες πιέσεις ασκούσαν οι
Θεσσαλονικείς και οι Βορειοελλαδίτες. Αλλά ασχέτως των προθέσεων, τα αποτελέσματα για την
Πόλη και την Περιφέρεια, ήταν εξίσου πενιχρά.
Το γεγονός ότι δεν θα αποσταλεί το καθιερωμένο υπόμνημα δεν σημαίνει ότι το Τμήμα αναστέλλει
το έργο του και υποστέλλει τις σημαίες του:
− την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Χώρας
− την ανάδειξη του επιστημονικού, επαγγελματικού και κοινωνικού ρόλου των Ελλήνων
Μηχανικών που θίγονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και την ύφεση
και στην παρούσα συγκυρία, τη συμμετοχή του τεχνικού κόσμου, με όλες του τις δυνάμεις, στη
σωτηρία της Πατρίδας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα καταθέσει τις προτάσεις του προς τους αρμόδιους Υπουργούς και ειδικότερα
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Παράλληλα θα επιδιώξει δυναμικά την άμεση συνεργασία με τα στελέχη των Υπουργείων, ώστε να
παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα ζητήματα σε συναντήσεις και όχι δι΄ αλληλογραφίας. Με αυτό
τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα να συζητηθούν οι τεκμηριώσεις και να βελτιωθούν, να εξελιχθούν
ή και να απορριφθούν αιτιολογημένα οι προτάσεις. Κυρίως θα δοθεί η δυνατότητα να επιλεγεί η
βέλτιστη διαδικασία ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα
έργα και δράσεις, με στιβαρό
σχεδιασμό, ακριβή χρονοδιαγράμματα και ομαλή ροή χρηματοδότησης.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Για όλα τα παραπάνω θα κοινοποιούνται αναφορές στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και ελπίζουμε
ότι στην επόμενη επίσκεψή σας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα καταθέσει υπόμνημα με θετική αποτίμηση
πεπραγμένων και νέους στόχους.
Αυτός θεωρούμε ότι είναι ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης και πιστεύουμε και
ελπίζουμε να συμφωνείτε, κύριε Πρωθυπουργέ.
Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, το ΤΕΕ είναι πρόθυμο να υπερβεί αυτό το ρόλο, με όποιο τρόπο
και για όποιο λόγο το ζητήσετε, όπως πάντα εντός του πλαισίου της νομιμότητας και της
Δημοκρατίας, όπως πάντα προς όφελος της Πατρίδας.
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Με βαθύ σεβασμό
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