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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ετήσιο Υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Πρωθυπουργό
Την απουσία σχεδιασμού για τον αναγκαίο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της
χώρας, παρά την ανακοινωθείσα λήξη του Μνημονίου, οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και
αναγκαίες δράσεις για την Θεσσαλονίκη και της Κεντρική Μακεδονία, που ανακυκλώνονται στα
υπομνήματα των τελευταίων ετών, αλλά και τη διάλυση του επιχειρηματικού χώρου των
τεχνικών εταιρειών λόγω εσφαλμένων πολιτικών επιλογών, επισημαίνει η Διοικούσα Επιτροπή
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο ετήσιο Υπόμνημα που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό, σε συνέχεια της
καθιερωμένης συνάντησης του με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της
Θεσσαλονίκης, επ` ευκαιρία της 83ης ΔΕΘ.
Στο υπόμνημα, μεταξύ άλλων υπογραμμίζονται:














Το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για τους Έλληνες
Μηχανικούς, οι οποίοι τελούν υπό συνεχιζόμενες συνθήκες κρίσης, με το άθροισμα της
φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης να είναι απαγορευτικό για το 80% εξ` αυτών.
Η επείγουσα ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας της Θεσσαλονίκης -που δεν θρηνεί
θύματα χάρις στην ύπαρξη της περιφερειακής τάφρου- με την άμεση προώθηση ώριμων
έργων ύψους 65.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνονται στο master plan του 2003.
Η συχνή υπόμνηση του σεισμικού κινδύνου που επιβάλλει ενίσχυση της αντισεισμικής
θωράκισης της Περιφέρειας και όλης της Χώρας
O κορεσμός της εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης και η ανάγκη
αναβάθμισης, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη αύξηση της κίνησης τα
επόμενα έτη.
Η ανάγκη ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο σύνολο του βασικού
κορμού (έστω και χωρίς το σταθμό Βενιζέλου) και όχι μόνο στο τμήμα Ν. Ελβετία Σιντριβάνι, προκειμένου να μην υπονομευθεί η χρησιμότητά του μέσου για την ανακούφιση
του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης.
Η πρόκληση της αξιοποίησης του παράκτιου μετώπου της Θεσσαλονίκης που μπορεί να
αποτελέσει ένα νέο brand name για τη Θεσσαλονίκη. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την
Περιφέρεια και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, έχει καταθέσει μία
ρεαλιστική πρόταση για το τμήμα του θαλάσσιου μετώπου, από τον Δενδροπόταμο ως το
ΙΚΕΑ, το οποίο προχωρά.
Η ανάγκη επίσπευσης της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης που αποτελεί
προϋπόθεση ανάπτυξης για όλη τη χώρα, με βάση το κείμενο 5 σημείων που έχει καταθέσει
το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Σειρά έργων και δράσεων για όλη την Κεντρική Μακεδονία, που απαιτούνται για τη
βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη της
Περιφέρειας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του, www.tkm.tee.gr,
στο link, Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

