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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Δικαιώνοσν ηο ΣΕΕ/ΣΚΜ οι ανακοινώζεις ηοσ Πρωθσποσργού ζηη Θεζζαλονίκη 

 

Σηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. Κπξηάθνπ Μεηζνηάθε, δηθαηώλεηαη ν ξόινο ηνπ 

ΤΔΔ/ΤΚΜ σο ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο, επί ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ππνδνκέο αλαγθαίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Με ηελ εθθίλεζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εζσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνύ κε ηε 

κέζνδν ηεο θαηαζθεπήο ππεξπςσκέλεο πεξηθεξεηαθήο (Fly Over), πηνζεηείηαη ε πξόηαζε ηνπ 
ΤΔΔ/ΤΚΜ, πνπ είρε εγθαίξσο επηζεκαίλεη ην γεγνλόο όηη ν πθηζηάκελνο νδηθόο άμνλαο έρεη πξν 

πνιινύ ππεξβεί ηελ θέξνπζα ηθαλόηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ θαζεκεξηλνύ θόξηνπ θπθινθνξίαο 
νρεκάησλ. 

Σεκαληηθέο γηα ηνλ ηερληθό θόζκν θαη ζύκθσλεο κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ζεζκηθώλ εθπξνζώπσλ 

ηνπ θιάδνπ, είλαη νη αλαθνηλώζεηο ηνπ θ. Πξσζππνπξγνύ, ηόζν γηα ηελ αλαζηνιή ΦΠΑ ζηελ 

νηθνδνκή, όζν θαη γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο, θαζώο θαη ε πξναλαγγειζείζα 
έθπησζε 40% ζην θόζηνο αλαθαίληζεο ή αλαβάζκηζεο αθηλήησλ. Πξόθεηηαη γηα έλα κέηξν πνπ 

εθηηκάηαη όηη ζα έρεη άκεζν ζεηηθό αληίθηππν ζηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ, 
πξνζθέξνληαο παξάιιεια εξγαζηαθό αληηθείκελν ζηνλ δνθηκαδόκελν γηα πνιιά ρξόληα θιάδν 

ησλ κεραληθώλ θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο –θπξίσο- ηερληθέο εηαηξείεο, πνπ πξνζπαζνύλ λα 
αλαθάκςνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ ηνπηθή θαη εζληθή νηθνλνκία θαη 

απαζρόιεζε. 

Όζνλ αθνξά ζην Μεηξό Θεζζαινλίθεο, ην ΤΔΔ/ΤΚΜ ραηξεηίδεη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θ. 

Πξσζππνπξγνύ γηα ην ζηαζκό Βεληδέινπ, πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε ηαύηηζε κε ηηο πξνηάζεηο πνπ 
είρε δηαηππώζεη ην Τκήκα ην 2012, κεηά ηελ ελδειερή εμέηαζε όισλ ησλ επηινγώλ από 

δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ είρε ζπγθξνηήζεη. 

Τόηε ζην εξώηεκα «κεηξό ή αξραία» είρακε δώζεη εκπεξηζηαησκέλε απάληεζε γηα ηε 

δπλαηόηεηα ηεο πόιεο λα έρεη «θαη κεηξό θαη αξραία» κε βέιηηζηε ιύζε ηελ απόζπαζε θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ησλ αξραηνηήησλ ηνπ ζηαζκνύ Βεληδέινπ. Γπζηπρώο, όκσο επηθξάηεζαλ 

καμηκαιηζηηθέο ινγηθέο θαη είδακε ηελ Πνιηηεία θαη ηελ ηόηε Γεκνηηθή Αξρή, λα πξνθξίλνπλ κηα 
δηαθνξεηηθή επηινγή, κε απνηέιεζκα, λα κελ ππάξρεη αθόκα κειέηε εθαξκνγήο, λα κελ 

γλσξίδνπκε ην θόζηνο θαη λα κελ έρεη ππνγξαθεί ε ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
Απνηέιεζκα λα κελ έρεη μεθηλήζεη θακία από ηηο εξγαζίεο πνπ πξνέβιεπε ε ιύζε πνπ είρε 

επηιεγεί. Η δηάλνημε θξεαηίσλ θαη ε θαηαζθεπή ηεο πιάθαο ζην βόξεην ηκήκα ηεο νδνύ Δγλαηία 

είλαη εξγαζίεο πνπ ήδε έρνπλ ιάβεη ρώξα, απνηεινύλ νύησο ή άιισο θνηλό ζηνηρείν ησλ 
ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ πνπ είραλ εμεηαζηεί. 

Ωο ΤΔΔ/ΤΚΜ είρακε πξνεηδνπνηήζεη θαη` επαλάιεςε από ην 2015, πσο νδεύνπκε ζε έλα 

απνηέιεζκα, πνπ νδεγνύζε –ζην θαιύηεξν ζελάξην- ζε ειιηπή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο βαζηθήο 
γξακκήο ηνπ κεηξό ην 2022, κε πξννπηηθή νινθιήξσζεο θαη έληαμεο ηνπ ζηαζκνύ Βεληδέινπ 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, από ην 2024 θη έπεηηα. 

Η πξννπηηθή νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγίαο εληόο ηνπ 2023 βάζεη ησλ αλαθνηλώζεσλ ηνπ θ. 

Πξσζππνπξγνύ, είλαη θαηά ην ΤΔΔ/ΤΚΜ ε βέιηηζηε επηινγή. Σεκαληηθή δηθιείδα αζθαιείαο γηα 
ηελ θαιή εμέιημε ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ε Αηηηθό Μεηξό λα επηηειέζεη ηνλ ξόιν ηεο θαζνξίδνληαο 

έλα απζηεξό θαη πηζηά ηεξνύκελν ρξνλνδηάγξακκα, κε αλά εμάκελν ελεκέξσζε ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ησλ Γήκσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ, γηα 

ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ. 

                                                               Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

http://www.tkm.tee.gr/

