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ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Με νκηιεηή ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Τπνδνκώλ θ. Γηώξγν Θαξαγηάλλε πνπ εθπξνζώπεζε θαη ηνλ 

Τπνπξγό Τπνδνκώλ Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ θ. Θωλζηαληίλν Θαξακαλιή, θαη κε ηελ παξνπζία 

πιήζνπο εθπξνζώπσλ ησλ αξρώλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηνπ 

ηερληθνύ θόζκνπ, κειώλ θαη θίισλ ηνπ Επηκειεηεξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειεηή θνπήο ηεο 

Βαζηιόπηηαο ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ γηα ην 2020, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Σκήκαηνο (Μ.Αιεμάλδξνπ 49). 

 

Φαηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε θαη θαισζνξίδνληαο ηνπο παξηζηάκελνπο, ν Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Γηώξγνο Σζαθνύκεο, ραξαθηήξηζε αηζηόδνμν ην μεθίλεκα ηνπ 2020 ηόζν γηα ηνλ θιάδν όζν 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε, ράξε ζηα κεγάια projects, ζηελ πηνζέηεζε πξνηάζεσλ ηνπ ΤΕΕ ζηελ δηαθαηλόκελε 

δξνκνιόγεζε λεώλ επελδύζεσλ, ζηελ επηηάρπλζε έξγσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο  πεξηόδνπ πνπ νδεύεη ζην 

ηέινο ηεο, ζηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ή ζηελ επηινγή επηπέδνπ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Αλαθέξζεθε 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκό δξάζεσλ ηεο λέαο ζεηείαο δίλνληαο έκθαζε ζην ηξίπηπρν Πεξηβάιινλ – Ελέξγεηα – 

Κιηκαηηθή Αιιαγή, θαζώο θαη ζηα δεηήκαηα ηνπ Φσξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ, ελώ εμέθξαζε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Παηδείαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πςεινύ επηπέδνπ ζπνπδώλ ησλ Ειιήλσλ κεραληθώλ. 

 

Καηά ηελ νκηιία ηνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Τπνδνκώλ θ. Γηώξγνο Θαξαγηάλλεο, άζθεζε θξηηηθή ζηελ 

πξνεγνύκελε θπβέξλεζε γηα ηελ απνπζία ώξηκσλ κειεηώλ θαη έιιεηςε καθξόπλννπ ζρεδηαζκνύ, ελώ 

έθαλε ιόγν γηα ηελ αλάγθε ελόο λένπ εκπξνζζνβαξνύο παξαγσγηθνύ κνληέινπ γηα ην νπνίν ήδε εξγάδεηαη 

ε λέα θπβέξλεζε. Μεηαμύ άιισλ παξνπζίαζε ηηο πέληε πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 

Κεηαθνξώλ: 

 Οξηζηηθέο ιύζεηο ζε κεγάια έξγα πνπ έρεη αλάγθε ν ηόπνο κε εληαηηθή κειέηε, θαη ξεαιηζηηθέο 

παξεκβάζεηο, κε πςειή πνηόηεηα, εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό θαη όζν 

γίλεηαη ρακειόηεξν θόζηνο. 

 Σηνρεπκέλεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, γηα ην θαζεζηώο αλάζεζεο, πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

έξγσλ γηα δηαθάλεηα, απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ θαη ζεβαζκό ζηνλ θνξνινγνύκελν. 

 Καζεκεξηλή κάρε, γηα ηε βειηίσζε ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ θαίεη θπξηνιεθηηθά ηε 

Θεζζαινλίθε, ελώ ηηο επόκελεο εβδνκάδεο αλακέλεηαη λα εληζρύζνπλ ην ζπγθνηλσληαθό έξγν ηνπ 

ΟΑΣΘ άιια 120 ιεσθνξεία από ηε ζπκθσλία κε ηα ΚΤΕΛ. 

 Οινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό γηα ηνλ εζληθό ζηόρν ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κε παξεκβάζεηο ζε όια ηα 

επίπεδα θαη έξγα ζε επηθίλδπλα ζεκεία ηνπ εζληθνύ θαη επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ κε ην 

Πξόγξακκα Επεκβάζεσλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ύςνπο 455 εθ. 

 Σηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο λέαο γεληάο έξγσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε Ειιάδα, πνπ ζα αλαδσνγνλήζνπλ 

ηελ αγνξά θαη ζα αιιάμνπλ ηελ εηθόλα ηεο ρώξαο. 

 

Εηδηθά γηα ην Μεηξό Θεζζαινλίθεο ζεκείσζε: Με ηε ιύζε πνπ δίλνπκε όρη κόλν δηαζθαιίδνπκε θαη κεηξό 

θαη αξραηόηεηεο, αιιά θαη κεηώλνπκε ην θόζηνο, πεξίπνπ θαηά 40.000.000. Καη δεζκεπόκαζηε λα 

παξαδώζνπκε έξγν νινθιεξσκέλν ην 2023.» Επίζεο ππνγξάκκηζε όηη ζρεδηάδεηαη «λα πξνρσξήζνπλ ην 

2020 θαη νη εξγαζίεο αλαβάζκηζεο ζηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο, ώζηε ε δηαδξνκή 

απηή λα πέζεη αθόκα θαη θάησ από ηηο 3,5 ώξεο», ελώ αλαθέξζεθε ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν γηα ηηο 26 

Ινπλίνπ δηαγσληζκό γηα ηελ Εγλαηία Οδό θαη ζηελ» αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο ζε  έξγα πνπ ζα 

αιιάμνπλ ηε Θεζζαινλίθε, όπσο ε λέα ππεξπςσκέλε πεξηθεξεηαθή ιεσθόξνο ηαρείαο θπθινθνξίαο, 

γλσζηή σο fly over.» 

 

Με ζπγθίλεζε εθπξνζώπεζε ηελ Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ηνλ πεξηθεξεηάξρε θ. 

Απόζηνιν Σδηδηηθώζηα, ν Αληηπεξηθέξεηαξρεο Τπνδνκώλ θαη Γηθηύωλ θαη πξώελ Πξόεδξνο ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Πάξηο Κπίιιηαο,  ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ ζεκείσζε ηα εμήο: «Αηζηνδνμνύκε πσο έξρεηαη κηα 

δεθαεηία αλάπηπμεο. Τν βιέπνπκε θαη από ηα δηθά καο έξγα θαη ηηο κειέηεο.  Μπνξώ λα ζαο δηαβεβαηώζσ 

όηη ην 2020 ζα ηξηπιαζηαζηεί ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ έξγσλ πνπ ζα δεκνπξαηήζνπκε. Σηηο δε κειέηεο, καο 

ελέθξηλε γηα πξώηε θνξά κεηά από πνιιά ρξόληα ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο έλα θνλδύιη 12,5 εθαηνκκπξίσλ 

επξώ, πνπ λνκίδσ όηη είλαη ην πνζό πνπ είρακε όιε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία.» 

 



Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Θωλζηαληίλνο Εέξβαο, ραξαθηήξηζε σο «λνύκεξν έλα πξόβιεκα ηηο 

κεηαθνξέο θαη ηε δεκόζηα ζπγθνηλσλία, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαηάμνπκε, θαη έρεη θηάζεη ζε έλα 

ζεκείν πνπ δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα», ελώ ζε όηη αθνξά ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

κέιινληνο ζεκείσζε: «Φαίξνκαη γηαηί ζεσξώ πσο είκαζηε όινη από ηελ ίδηα πιεπξά. Καη δελ ελλνώ 

ηδενινγηθά, αιιά ηελ πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο. Όινη μέξνπκε ηη πξέπεη λα γίλεη θαη επηηέινπο λα 

ζπλεξγαζηνύκε γηα λα ην πεηύρνπκε.» 

 

Σηνλ ραηξεηηζκό πνπ απέζηεηιε ν Τθππνπξγόο Δζωηεξηθώλ αξκόδηνο γηα ζέκαηα Καθεδνλίαο-

Θξάθεο θ. Θεόδωξν Θαξάνγινπ, ηόληζε: «Η Κεληξηθή Μαθεδνλία δελ έρνπλ ρξόλν γηα ράζηκν θαη 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύκε όινη γηα ηελ αλάπηπμε πνπ αμίδεη ζηελ πεξηνρή. Η επθαηξία είλαη κπξνζηά καο, 

θαη δελ πξέπεη λα ηελ αθήζνπκε λα πάεη ρακέλε.» 

 

Σηελ ηειεηή παξαβξέζεθαλ κεηαμύ άιισλ, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλάπηπμεο θ. Θωλζηαληίλνο 

Γηνπηίθαο θαη Τγείαο θ. Υξήζηνο Κήηαο, νη δήκαξρνη Θαιακαξηάο θ. Γηάλλεο Γαξδακαλέιεο θαη 

Λάνπζαο θ. Ληθόιαο Θαξαληθόιαο, επηθεθαιήο θνξέωλ θαη νξγαληζκώλ, αληηδήκαξρνη, 

δεκνηηθνί ζύκβνπινη θαη πιήζνο κειώλ ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ. 

 

Γηα ηελ ηζηνξία, ηνλ θινπξί έπεζε ζε θνκκάηη ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο, ελώ ηελ εθδήισζε πιαηζίσζε θαη 

ε Φνξσδία ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                   Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ 

Σα Γειηία Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θαηαρωξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, www.tkm.tee.gr, 

ζην link, Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ/Γξαθείν Σύπνπ 

 

 

  
  

  

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

