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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
ηο επίκενηρο ηων ζτεδιαζμών για ηο μέλλον ηες Θεζζαλονίκες ηο ΣΔΔ/ΣΘΚ
Σνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ, ηόζν ζηε δηακόξθσζε ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, όζν θαη ζηε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ ησλ κεραληθώλ, αλέδεημαλ νη
νκηιεηέο θαηά ηελ ηελεηή κοπής ηες Βαζιλόπιηας ηοσ ΣΔΔ/ΣΘΚ γηα ην 2019, ζην ακθηζέαηξν ηνπ
Σκήκαηνο, παξνπζία πιήζνπο κειώλ ηνπ επηκειεηεξίνπ θαη εθπξνζώπσλ ηνπ πνιηηηθνύ θόζκνπ θαη ησλ
αξρώλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Ο Πρόεδρος ηες Γ.Δ. ηοσ ΣΔΔ/ΣΘΚ κ. Πάρις Κπίλλιας, ζηελ νκηιία ηνπ, πξνηίκεζε λα αλαθεξζεί κόλν
επηγξακκαηηθά ζε ειιείκκαηα ηεο θπβεξλεηηθήο κέξηκλαο επί δηαρξνληθώλ πξνβιεκάησλ ηεο Θεζζαινλίθεο
θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Αλαθεξόκελνο ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ,
ζηάζεθε ηδηαηηέξσο, ζε πέληε ζηόρνπο, πνπ –όπσο είπε- κπνξνύλ νη δπλάκεηο ηεο πόιεο ζπλεξγαδόκελεο
ζσζηά, λα πινπνηήζνπλ αθόκα θαη ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο Πνιηηείαο:
1νλ) Η αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο από ην Καινρώξη, σο ην
Αγγεινρώξη, θαζώο ε επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη
έμη δήκσλ, δεκηνύξγεζε ήδε ην «ζεκέιην» απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο, έλα Δηδηθό Υσξνηαμηθό, ηνλ «ράξηε»
απηήο ηεο αλαπηπμηαθήο έληαμεο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο δσήο.
2νλ) Η δνκηθή πλεξγαζία ηξηώλ «ππιώλσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο: Ληκάλη, Αεξνδξόκην, HELEXPO.
3νλ) Η αλαδηάηαμε ηνπ ρώξνπ ηεο ΓΔΘ θαη ε δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ αζηηθνύ πάξθνπ.
4νλ) Η ζηξνθή ζηε θαηλνηνκία , θαζώο ε Θεζζαινλίθε έρεη παξόλ θαη αζθαιώο κέιινλ σο θόκβνο,
ζύξα, hub, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πξσηνβνπιίεο θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ελόο ληόπηνπ, πνιύ
θηλεηηθνύ ηδησηηθνύ δπλακηθνύ, θπξίσο κηθξνκεζαίαο πξνέιεπζεο.
5νλ) Οη ζπλεξγαζίεο γηα δεκηνπξγία νηθνλνκίαο θιίκαθαο, ηα clusters.
Σα παξαπάλσ δελ ηα αλαθέξσ απιώο, έρνπκε εκβαζύλεη σο ΣΔΔ, έρνπκε μεθηλήζεη θαη πξνρσξήζεη
ζπλεξγαζίεο, έρνπκε θάλεη επαθέο, έρνπκε κειεηήζεη πξνηάζεηο θαη έρνπκε βειηηώζεη ηηο δηθέο καο,
αμηνπνηώληαο ην ζηειερηαθό δπλακηθό ηνπ επηκειεηεξίνπ.» Ο θ. Μπίιιηαο, έθιεηζε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ
θαλεξά ζπγθηλεκέλνο, θαζώο όπσο θαη ν ίδηνο επεζήκαλε, νινθιεξώλεη θέηνο έλαλ πνιπεηή θύθιν ζηε
δηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο, κε ηηο δύν ηειεπηαίεο ζεηείεο, σο πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
Ο πξνζθεθιεκέλνο θεληξηθόο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο, αναπλ. Τποσργός Περιβάλλονηος και Δνέργειας
κ. ωκράηες Φάμελλος, κεηαμύ άιισλ, ηόληζε πσο νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο πξέπεη λα «δσληαλέςνπλ»
μαλά θαη ππνγξάκκηζε όηη «ην πξώην βήκα ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε έγθξηζε ηνπ ρσξνηαμηθνύ
ζρεδίνπ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ.» Αλαθέξζεθε ζε παξεκβάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ επέθηαζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε κε ηελ νπνία
«δεκηνπξγείηαη από ηώξα κηα λέα αγνξά γηα ηνπο κεραληθνύο θαη ηερληθνύο ηνπ θιάδν, ελώ ε ρξεκαηνδόηεζε
από ην ΔΠΑ κε 15 εθαη. επξώ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ θνηλνηήησλ ζα πνιιαπιαζηάζεη ηνπο
παξαγσγνύο ελέξγεηαο, ζα δώζεη δπλαηόηεηα εξγαζίαο, αιιά θαη ρακειόηεξνπ θόζηνπο ελέξγεηαο γηα ηνλ
θαηαλαισηή.»
Μηιώληαο ζηε ζπλέρεηα γηα ηα δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ν Αλ. ΤΠΔΝ ππνγξάκκηζε όηη ε θιηκαηηθή
αιιαγή είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί: «Δθηόο από ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ
θηλδύλσλ πνπ δεκηνπξγεί ε θιηκαηηθή αιιαγή, καο επηβάιιεη θαη έλα άιιν κνληέιν παξαγσγήο, ηελ θπθιηθή
νηθνλνκία. ε απηή ηελ θαηεύζπλζε ζαλ πξώηα βήκαηα εληάζζνληαη θαη ε κείσζε ρξήζεο πιαζηηθήο
ζαθνύιαο, ε αιιαγή ζηε ρξήζε πιαζηηθώλ, ε αλαθύθισζε νξγαληθώλ απνβιήησλ, ε πηινηηθή αλαθύθισζε
ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ αιιά θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. ύληνκα ζα
πξνθεξπρζεί θαη έλα κέηξν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηε
ρξεκαηνδόηεζε εηαηξεηώλ αλαθύθισζεο, κε ζηόρν λα βνεζεζεί ε κεηαπνίεζε ηνπ δεπηεξνγελνύο πιηθνύ
γηαηί απνηειεί επθαηξία λέαο εξγαζίαο κε ππεξαμία θαη αληαγσληζηηθόηεηα.»
«Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νινθιήξσζε ηνπ ΠΑΘΔ κε ηηο ζήξαγγεο ζηα Σέκπε, ε
ειεθηξνθίλεζε ησλ ηξέλσλ θαη ε επαλεθθίλεζε θαη επηηάρπλζε ηνπ ΜΔΣΡΟ είλαη θνκβηθέο αιιαγέο, ελώ
πιεζώξα δεκόζησλ ρώξσλ αιιάδνπλ ην πξόζσπν ηεο πόιεο, όπσο ηα πξώελ ζηξαηόπεδα Παύινπ Μειά θαη
Κόδξα θαη ην Μνπζείν ηνπ Οινθαπηώκαηνο», πξόζζεζε ν θ. Φάκειινο. «Απηέο νη αιιαγέο θέξλνπλ δνπιεηά
ζηνπο κεραληθνύο αιιά θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ.»

Κιείλνληαο δε ηελ νκηιία ηνπ, σο κεραληθόο θαη ν ίδηνο, κε ζεηεία ζηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ζηελ
Αληηπξνζσπεία ηνπ ΣΔΔ, ζεκείσζε: «Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην, παξακέλεη ην ζπίηη καο, ό,ηη θη αλ ιέεη ε
πνιηηηθή.»
Υαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε, ν Περιθερειάρτες Θενηρικής Κακεδονίας κ. Απόζηολος Σδιηδικώζηας,
κεηαμύ άιισλ ηόληζε: «Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηεξίδεη θαη είλαη νπζηαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ έξγνπ πνπ θάλνπκε
γηα λα αλαβαζκίζνπκε ηηο ππνδνκέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπλνιηθά ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Θέισ κε ηελ
επθαηξία απηή λα απεπζύλσ ζε όινπο εζάο, έλα κεγάιν επραξηζηώ, γηαηί ζηεξίμαηε ηελ πξνζπάζεηα πνπ
θάλνπκε όια απηά ηα ρξόληα, ώζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ππνδνκέο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηελ πεξηνρή πόιν
έιμεο, αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα δσήο. Σα 1.000 θαη πιένλ έξγα πνπ θάλνπκε, είλαη έξγα πνπ ζε θάπνηα
θάζε ηνπο, ή ζε όιε ηελ εμέιημή ηνπο, ηα θάλακε καδί. Όκσο θη εκείο σο Πεξηθέξεηα πξνζπαζνύκε λα
ζηεξίδνπκε ηηο δηθέο ζαο πξνζπάζεηαο, όπσο θάλακε κε ηε ππνγξαθή ηεο απόθαζεο λα δηαηεζνύλ ζην
επηκειεηήξην πεξίπνπ 400.000 γηα δξάζεηο επηκόξθσζεο λέσλ κεραληθώλ, ώζηε λα αλαθόςνπκε ην
θαηλόκελν ηνπ brain drain.»
ηε δηαξθή θαη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ ΑΠΘ θαη ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ αλαθέξζεθε ν πρύηανες ηοσ ΑΠΘ κ.
Περικλής Κήηκας, ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ
κεραληθώλ 5εηνύο θνίηεζεο κε master, αιιά θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη δεκηνπξγνύληαη
λέα ηκήκαηα Μεραληθώλ πνπ ζηεξίδνληαη γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο, ηελ ώξα πνπ ηα παιαηά θαη θαηαμησκέλα
ηκήκαηα, ράλνπλ θαζεγεηέο ιόγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ.
ηελ πξνώζεζε ππνδνκώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, όπσο ηνπ Μεηξό, ζηελ απόδνζε ησλ ζηξαηνπέδσλ ζηηο
ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζηηο αιιαγέο ζηνλ ΟΑΘ, αλαθέξζεθε ραηξεηηζκό ηεο, ε Τθσποσργός
Κακεδονίας-Θράκες κ. Θαηερίνα Λοηοπούλοσ, εθθξάδνληαο ηελ αηζηνδνμία ηεο γηα ηηο αλαπηπμηαθέο
πξννπηηθέο ηεο πόιεο, ελώ ε Ανηιπεριθερειάρτες Θεζζαλονίκες κ. Βούλα Παηοσλίδοσ ππνγξάκκηζε
ηελ αλάγθε λα ζσξαθηζηνύλ πεξαηηέξσ ζεζκηθά νη κεραληθνί πνπ ζηειερώλνπλ δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη
κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα βξεζνύλ ππόινγνη γηα ιάζε πνπ δελ είλαη δηθά ηνπο.
Η εθδήισζε πιαηζηώζεθε από ηελ εκθάληζε ηεο Υορωδίας ηοσ ΣΔΔ/ΣΘΚ πνπ παξνπζίαζε ηξαγνύδηα
ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο ξεπεξηνξίνπ θαη νινθιεξώζεθε κε ηελ κοπή ηες πίηας, κε ην θινπξί λα θαηαιήγεη
ζην Σετνικό Δπιμελεηήριο Δλλάδας, γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ, ην παξέιαβε ην κέινο ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ κ. Ορέζηες Κεζοτωρίηες.
ηελ εθδήισζε, κεηαμύ άιισλ παξαβξέζεθαλ νη επξσβνπιεπηέο κ. Καρία πσράκε, θαη κ. ωηήρες
Εαριανόποσλος, νη βνπιεπηέο κ. Θώζηας Γκιοσλέκας, κ. ηαύρος Θαλαθάηες, κ. Θεόδωρος
Θαράογλοσ, κ. άββας Αναζηαζιάδες, κ. Απόζηολος Βεζσρόποσλος, κ. Γιάννες Αμαναηίδες, κ.
Γεμήηρες Κάρδας θαη κ. Γιώργος Αξβαληηίδεο, ν δήκαξρνο Ακπεινθήπσλ θαη πξόεδξνο ηεο ΠΔΓΚΜ κ.
Ιάδαρος Θσρίδογλοσ, ν δήκαξρνο πθεώλ κ. ίμος Γανιελίδες, ν δήκαξρνο Κνξδειηνύ-Δπόζκνπ κ.
Πέηρος ούλας, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο κ. Θώζηας Γιοσηίκας, θαη κ. Θώζηας Πάλλας, o πξόεδξνο ηνπ
ΟΛΘ κ. ωηήρες Θεοθάνες, ν πξόεδξνο ηνπ ΣΜΔΓΔ κ. Θωνζηανηίνος Κακέδος, ν Πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ
κ. Αναζηάζιος Θαπνοπώλες, ν αληηπξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΘ κ. Δμμανοσήλ Βλατογιάννες, νη ππνςήθηνη
δήκαξρνη Θεζζαινλίθεο κ. Λίκος Σατιάος, κ. Γιώργος Ορθανός θαη κ. πύρος Βούγιας, Καιακαξηάο κ.
Γιάννες Γαρδαμανέλες θαη Υαιθεδόλαο κ. Θώζηας Αναγνωζηόποσλος, ν πξώελ γ.γ. Γεκνζίσλ Έξγσλ
κ. ηράηος ιμόποσλος θ.α.
Από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ΣΔΔ παξαβξέζεθαλ ηα κέιε ηεο ΓΔ θ. Δλένε Υεράκε Αληηπξόεδξνο, θ. Γιώργος
Σζακούμες Γεληθόο Γξακκαηέαο, θ. Λίκος Εώκας, θ. Θεοδώρα Κάνοσ, θ. Γεμήηρες Κήηροσ, θ.
Κανώλες Κπελιμπαζάκες θαη θ. Γιάννες Λάνος, από ηελ Αληηπξνζσπεία o Αληηπξόεδξνο θ. Γιώργος
Κπανιάς, θαζώο θαη νη πξώελ πξόεδξνη ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Ανδρέας Θοσράκες, κ. Σάζος Θονακλίδες,
θαη κ. άκες Σδακόποσλος,
Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΔΔ/ΣΘΚ
Σα Γεληία Σύποσ ηοσ ΣΔΔ/ΣΘΚ καηατωρούνηαι ζηεν ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, ζηο link,
Οργάνωζε Τπερεζιών/Γραφείο Τύπου

