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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Νέο μονηέλο σωπικήρ οπγάνωζηρ σπειάζεηαι η Θεζζαλονίκη 

Σο ςπόμνημα ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ ζηον Ππωθςποςπγό κ. Κςπιάκο Μηηζοηάκη 

 

Σελ αλάγθε λα απνθηήζεη ε Θεζζαινλίθε έλα λέν κνληέιν ρσξηθήο νξγάλσζεο θαη 

αλάπηπμεο, επηζεκαίλεη ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ζην εηήζην Τπόκλεκα πνπ 

θαηέζεζε ζηνλ Πξσζππνπξγό, ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνπο εθπξνζώπνπο 

ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, επ` επθαηξία ηεο 84εο ΓΔΘ. 

ύκθσλα κε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ην λέν απηό κνληέιν νξγάλσζεο ζα  πξέπεη  λα πεξηιακβάλεη  

ην παξαιηαθό κέησπν, ηνλ ρώξν ηεο Έθζεζεο, ηνπο ρώξνπο  πξώελ ζηξαηνπέδσλ, ηηο 

ρσξνζεηήζεηο δνκώλ θηινμελίαο λέσλ δξάζεσλ, λέα εκβιεκαηηθά έξγα – ηνπόζεκα, 

όπσο ην Μνπζείν Οινθαπηώκαηνο, θαη έξγα όπσο ην λέν γήπεδν ηνπ ΠΑΟΚ. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηεηακέλεο αζηηθέο αλαπιάζεηο θαη αλαλέσζε αζηηθνύ ηζηνύ. 

«Γεδνκέλνπ όηη είηε ε έθηαζε, είηε ε ζεκαζία θαζελόο από ηα  παξαπάλσ θαη όισλ καδί, 

ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα ελόο Γήκνπ, ηόζν γηα ηελ ρσξηθή νξγάλσζε όζν θαη γηα όιεο 

ηηο αλαπηπμηαθέο παξακέηξνπο, είλαη πξνθαλήο  ε αλάγθε ζπγθξόηεζεο Μεηξνπνιηηηθήο 

Γηνίθεζεο», ππνγξακκίδεηαη ζην ππόκλεκα. «Δλέξγεηεο απινύζηεξεο ζεζκηθήο 

πξνεηνηκαζίαο, γηα άκεζα απνηειέζκαηα, είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο 

Μεηξνπνιηηηθνύ ρεδηαζκνύ,   ε ζύγθιηζε  ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Μεηξνπνιηηηθώλ 

Θεκάησλ  θαη ε επαλαθνξά ηεο λνκνζεηηθήο πξόηαζεο γηα λέν Ρπζκηζηηθό ρέδην.» 

ςγκοινωνίερ-Αναπηςξιακοί Πςλώνερ-Τποδομέρ 

Ζ Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ, επηζεκαίλεη ηδηαηηέξσο ηα εμήο: 

 Ζ Θεζζαινλίθε δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη νύηε  ην  ΜΔΣΡΟ πνπ ε βαζηθή ηνπ γξακκή 

δελ πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη εμ νινθιήξνπ πξηλ ην 2022, νύηε ηελ πξνθήξπμε θαη 

επόδσζε ηνπ λένπ δηαγσληζκνύ ησλ 1000 ιεσθνξείσλ, θνηλνύ (θαη πάιη) γηα 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, πνπ ζα νινθιεξσζεί πεξίπνπ ηόηε. 

 Γηα ηνλ ΟΑΘ απαηηνύληαη θηλήζεηο άκεζεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

έιιεηςεο νρεκάησλ κε ελνηθίαζε ή όπνην άιιν πξόζθνξν κέζνλ. Σαπηόρξνλα 

δεηείηαη έλα κεζνκαθξνπξόζεζκν κνληέιν κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

 Γηα ην ΜΔΣΡΟ πξώηε πξνηεξαηόηεηα είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο βαζηθήο 

γξακκήο. ρεηηθά κε ηνλ ζηαζκό ηεο Βεληδέινπ, λα ζπληαρζεί ηεθκεξησκέλε 

εθηίκεζε απαηηνύκελνπ  ρξόλνπ θαη θόζηνπο, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, γηα ηηο δύν 

πξνηάζεηο, ηελ αθνινπζνύκελε θαη ηελ πξόηαζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα απνκάθξπλζε 

θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ αξραηνηήησλ ώζηε λα πινπνηεζεί ε βέιηηζηε.  

 Ληκάλη – Αεξνδξόκην – Helexpo ραξαθηεξίδνληαη ππιώλεο κε ρσξηθή αλαθνξά όρη 

κόλν ζηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα αιιά ζε 

όιε ηελ Μαθεδνλία. Ζ  δνκηθή ζπλεξγαζία ηνπο κε νξγαλσκέλεο ζπλέξγηεο θαη 

θνηλά  projects,  παξόηη δηέπνληαη από δηαθνξεηηθά ηδηνθηεζηαθά θαη δηνηθεηηθά 

θαζεζηώηα, ζεσξείηαη απνιύησο εθηθηή, γηαηί ζα πνιιαπιαζηάζεη ην νηθνλνκηθό 

αληηθείκελν θαη ησλ ηξηώλ. Δπίζεο ε Πνιηηεία πξέπεη λα εθπιεξώζεη ηελ 

ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιάβεη από ηε ζύκβαζε παξαρώξεζεο ηνπ ΟΛΘ γηα ηελ 

ζύλδεζε ηνπ 6νπ πξνβιήηα κε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν ΠΑΘΔ θαη ην ζηδεξνδξνκηθό 

δίθηπν εληόο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε.  



 Γηα ηελ Αιεμάλδξεηα Εώλε Καηλνηνκίαο, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ, πξηλ αθόκα από ηελ 

ζεζκνζέηεζή ηεο, είρε ππνζηεξίμεη ηελ αλάδεημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε Δζληθήο 

εκβέιεηαο πηινηηθό ζρέδην, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Πξσζππνπξγνύ.  Δάλ απηό δελ γίλεη 

ηώξα ε ΑΕΚ ζα παξακείλεη σο θέιπθνο ζηελ Θεζζαινλίθε, ελώ ην (όπνην) 

πεξηερόκελν  ζα νδεύζεη πξνο ην Κεξαηζίλη. Πξνθαλώο νη δύν δνκέο  είλαη θαη 

νθείινπλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο αιιά δελ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε. 

 Αλαγθαία είλαη ε πξνώζεζε ησλ έξγσλ γηα ηελ αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε, γηα ηελ 

αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ (ζην πξάζηλν 

ηακείν ππνινγίδεηαη όηη έρεη ζπγθεληξσζεί πεξίπνπ 3 δηο γηα πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο). 

  Απαηηείηαη ε κειέηε, σξίκαλζε, πξνώζεζε θαη πινπνίεζε έξγσλ λέαο γεληάο. 

 

Τπό «διωγμόν» ο κλάδορ ηων Μησανικών 

Μέρξη ηώξα ε Πνιηηεία θέξεηαη σο λα επηδηώθεη λα ζέζεη εθηόο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπο έκπεηξνπο κεραληθνύο θαη λα ζηείιεη εθηόο Διιάδαο ηνπο πςειώλ 

πξνζόλησλ λένπο κεραληθνύο. 

Οη ζεκαληηθόηεξνη ιόγνη, νη νπνίνη ππαγνξεύνπλ κνλνζήκαληα θαη ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπο είλαη:  

 Σν άζξνηζκα αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο παξακέλεη απαγνξεπηηθό 

γηα ην 80% ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ κεραληθώλ.  

 Σν πςειό κε κηζζνινγηθό θόζηνο επηδξά αξλεηηθά θαη γηα ηνπο εξγνδόηεο θαη γηα 

ην ζηειερηαθό δπλακηθό. 

 Ζ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ 

αληέρνπλ ην θόζηνο (αθόκα θαη αλ κεηώλνληαλ) ησλ ζηειερώλ πςειώλ 

πξνζόλησλ. Ζ αδπλακία πξόζιεςεο ηέηνησλ ζηειερώλ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο, ηηο σζεί ζε πεξαηηέξσ ζκίθξπλζε θαη ζε επηινγέο 

αλνξζνινγηζκνύ έσο αλνκίαο. 

 

Δπηπιένλ, ελώ θιάδνο ησλ Μεραληθώλ ζπλεηζέθεξε ζηνλ Δληαίν Φνξέα ηελ πεξηνπζία 

ηνπ ΣΜΔΓΔ, ελόο – θαη ηνπ κνλαδηθνύ άιισζηε – πγηνύο Σακείνπ ζε αληάιιαγκα νη 

λένη Μεραληθνί είλαη νη κόλνη αζθαιηζκέλνη  γηα ηνπο νπνίνπο  κεηά 1 έηνο θαη πιένλ 

από ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπο, απηή δελ έρεη δηεθπεξαησζεί θαη δελ αλαξηώληαη ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα νη αλαινγνύζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Καηά ζπλέπεηα δελ   

έσοςν αζθαλιζηική ικανόηηηα, ούηε αζθαλιζηική ενημεπόηηηα και επιπλέον 

καμία δςναηόηηηα εξόθληζηρ ηων αζθαλιζηικών ειζθοπών. 

Οη Μεραληθνί είλαη νη κόλνη αζθαιηζκέλνη πνπ κεηά 2 θαη πιένλ έηε από ηελ 

ζπληαμηνδόηεζή ηνπο δελ ιακβάλνπλ ηελ θαλνληθή ζύληαμή ηνπο. 

Όπσο επηζεκαίλεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ «ε αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ δελ απαηηεί 

θάπνηα ξηδηθή ηνκή ζην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα παξά κόλν νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ησλ 

αληηζηνίρσλ ππεξεζηώλ» θαη δεηά ζην κεηαμύ λα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα θαη 

ελεκεξόηεηα ζηνπο λένπο κεραληθνύο. 

 

Σεσνικό Έπγο και Σεσνική Παιδεία 

ην ππόκλεκα επηζεκαίλεηαη όηη ζειπά ανεπμάηιζηων πολιηικών επιλογών οδήγηζε ζε 
διάλςζη, έναν καλά οπγανωμένο επισειπημαηικό σώπο, ηιρ ηεσνικέρ εηαιπείερ και 
πποηείνεηαι να ζηαμαηήζει η «αθαίμαξη» ηος Ππογπάμμαηορ Δημοζίων Επενδύζεων, να 
πποσωπήζοςν ώπιμα έπγα ανηιπλημμςπικήρ και ανηιζειζμικήρ πποζηαζίαρ και μία ζειπά 



θεζμικών μεηαππςθμίζεων για ηην Αζθάλεια Δικαίος, ηο Φοπολογικό Σύζηημα, ηην 
αποηελεζμαηικόηηηα ηος Δημοζίος Τομέα και ηον σωποηαξικό ζσεδιαζμό.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έσει ζςνηάξει  ππόηαζη με  «5 οςζιώδειρ αλλαγέρ ζηο ελληνικό ζύζηημα 
σωποηαξικού και πολεοδομικού ζσεδιαζμού» ηην οποία ζαρ έσοςμε παποςζιάζει ππιν 
ηπία σπόνια και είμαζηε έηοιμοι να επικαιποποιήζοςμε ζε ζςνεπγαζία με ηα ζηελέση ηων 
απμόδιων ςποςπγείων. 
Ζηηείηαι επίζηρ να μπει ηέλορ ζηιρ επανειλημμένερ πποζπάθειερ διάλςζηρ και ιζοπέδωζηρ 
ηηρ Τεσνικήρ Παιδείαρ με ηελικό σηύπημα με ηιρ ζςγσωνεύζειρ – ιδπύζειρ – μεηονομαζίερ – 
άπδην αναβαθμίζειρ διαθόπων Ιδπςμάηων. 
  

 

Γείηε ην πιήξεο θείκελν ηνπ Τπνκλήκαηνο ΕΔΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ καηασωπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, 

www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οπγάνωζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

http://tkm.tee.gr/wp-content/uploads/2019/09/Υπόμνημα-ΤΕΕ.ΤΚΜ-ΔΕΘ-2019.pdf
http://www.tkm.tee.gr/

