
ΣΕΥΜΘΙΟ ΕΠΘΛΕΚΗΣΗΡΘΟ ΕΚΚΑΔΑ 

ΣΛΗΛΑ ΙΕΜΣΡΘΙΗ ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ 

 Aξηζκ. Πξση. 325 / 11-02-2021 

 

ΔΕΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Διαδικηςακή Εκδήλωζε ηος ΣΕΕ/ΣΙΛ για ηο Μέο Έηορ: Δεκαεηία αιζιοδοξίαρ για  

Θεζζαλονίκε-Ιενηπική Λακεδονία 

 

 

Η αηζηνδνμία, πσο μεθίλεζε γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κηα δεθαεηία 

αλαπηπμηαθήο ψζεζεο θαη επθαηξηψλ, αιιά θαη ε αλάγθε νπζηαζηηθήο ζχλζεζεο ησλ ηνπηθψλ 

δπλάκεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ απηψλ, απνηέιεζε θνηλφ ηφπν ησλ παξεκβάζεσλ 

ζηελ Γηαδηθηπαθή Δθδήισζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 2021, ζηελ νπνία, κε δεδνκέλε 

ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, ππήξμε ίζσο γηα πξψηε θνξά ηφζν πνιππξφζσπε 

εθπξνζψπεζε Κπβέξλεζεο, Απηνδηνίθεζεο θαη Σερληθνχ Κφζκνπ.  

πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ζεηξά παξεκβάζεηο: ν Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ κ. Ιώζηαρ Ιαπαμανλήρ, ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ κ. Γιώπγορ ηαζινόρ, ν 

Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ αξκφδηνο γηα ζέκαηα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κ. ηαύπορ 

Ιαλαθάηερ, ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κ. Απόζηολορ Σδιηδικώζηαρ, ν 

Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο κ. Ιωνζηανηίνορ Ζέπβαρ θαη ν Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κ. Ιώζηαρ Ιαηζιθαπάκερ, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο, ππνγξάκκηζαλ θαη ηελ 

αλάγθε, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ΣΔΔ, ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 

Σελ εθδήισζε άλνημε κε ηελ νκηιία ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ κ. Γιώπγορ Σζακούμερ, ν 

νπνίνο αθνχ επραξίζηεζε θαη θαισζφξηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κεηαμχ άιισλ ζεκείσζε : “Γελ 

κπνξεί λα ππάξμεη ηίπνηα ζεηηθφ φηαλ ράλνληαη άλζξσπνη. Γελ είλαη ζεηηθφ ζηνηρείν ε 

αλνηθνδφκεζε κεηά απφ πφιεκν ή απφ ζεηζκφ. Δίλαη απιά αλαγθαίν. Έγηλαλ βήκαηα. Ήηαλ 

αλαγθαία θαη θαιά έθαλαλ θαη επηπρψο πνπ έγηλαλ. Άξρηζε λα ιεηηνπξγεί, ιφγσ ηεο αλαγθαίαο 

απνκάθξπλζεο θαη απνκφλσζεο, ζε ςεθηαθφ – δειαδή ζε ζηνηρεησδψο ζχγρξνλν πεξηβάιινλ – 

ε δεκφζηα δηνίθεζε. Απηφ πνπ ην ΣΔΔ είρε πξνρσξήζεη, πνπ  πίεδε ηελ Πνιηηεία θαη εδψ θαη 

ρξφληα ήηαλ έηνηκν λα εθαξκφζεη  ζε ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. ην Σκήκα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ιέγακε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 φηη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη νη ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ζα ήηαλ ε παλάθεηα γηα κηα ζεηξά πξνβιήκαηα. Καη δελ ην ιέγακε απιψο. ηηο αξρέο 

ηνπ λένπ αηψλα κειεηήζακε θαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο εθαξκφζακε 



έλα πξψην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο πνιενδνκίαο πνπ κε ραξά θαη ππεξεθάλεηα επηδείμακε ζε 

άιιεο Πεξηθέξεηεο θαη ζην ηφηε ΤΠΔΥΧΓΔ. Όπσο θαη ε κειέηε καο,  γηα έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα 

κε φιε ηε Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή πιεξνθνξία, έλα πηινηηθφ ζρέδην γηα ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, πνπ δεθαέμη ρξφληα αξγφηεξα ζα πηνζεηνχζε ε Πνιηηεία κε ηελ εμειηγκέλε  κνξθή 

ηνπ Φεθηαθνχ Υάξηε, πνπ πξφηεηλε ν ζπλάδειθνο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ.” πκπιήξσζε δε ηε 

ζεκαζία ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ σο βαζηθνχ ππνβάζξνπ  θάζε πνιηηηθήο αλάπηπμεο 

ζεκεηψλνληαο φηη « νη ρξήζεηο Γεο καδί κε ηελ Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη 

ηνλ Φεθηαθφ Υάξηε ζα θέξνπλ δηαθάλεηα, αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ηαρχηεηα ζε θάζε αλαπηπμηαθή 

πξνζπάζεηα ζηνλ Ιδησηηθφ θαη ζηνλ Γεκφζην ηνκέα». 

 

“ε εκάο ηνπο κεραληθνχο, νη ζπνπδέο καο καο δίδαμαλ θαη ε δνπιεηά καο καο επηβάιιεη λα κελ 

ηα παξαηάκε πνηέ”, πξφζζεζε κεηαμχ άιισλ ν κ. Σζακούμερ θαη ππνγξακκίδνληαο φηη νη 

Έιιελεο Μεραληθνί είλαη Μεραληθνί πςειψλ πξνζφλησλ, δεηψληαο λα κελ ππάξμνπλ άιια 

πεηξάκαηα ζηελ ηερληθή παηδεία. 

 

ρεηηθά κε ηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε ηφληζε: 

 

«Γελ γίλεηαη λα ζπδεηάκε εηο ην δηελεθέο ή λα πεξηκέλνπκε λα έιζνπλ θαιχηεξεο κέξεο ή λα 

πέζεη ην κάλλα εμ νπξαλνχ. Σν Μεηξφ έρεη πιένλ ηξηαληαξίζεη, ηελ ΓΔΘ ηελ ζπδεηάκε εληφλσο 

γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία, ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ, εκείο 

ηνπιάρηζηνλ ζην ΣΔΔ ηελ αλαθέξνπκε ζηα εηήζηα ππνκλήκαηά καο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ελψ κηα δεθαεηία θιείλεη θαη ε Πεξηθεξεηαθή νδφο. Δπηπρψο ηα 3 απφ ηα 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα ππεξδεθαεηνχο σξίκαλζεο έρνπλ πάξεη ηνλ δξφκν ηνπο.» 

 

Ο κ. Σζακούμερ αλέθεξε επίζεο σο ζέκαηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο 

απφ αθξαία θπζηθά θαηλφκελα, ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ην ηεξάζηην θηηξηαθφ 

απφζεκα πνπ πεξηιακβάλεη. 

 

ην ζρεδηαζκφ γηα ηα έξγα ππνδνκήο πνπ ζα δψζνπλ ηελ αλαγθαία ψζεζε αλάπηπμεο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ηελ επνκέλε εκέξα ηεο παλδεκίαο, θαζψο θαη ζηε ζεκαληηθή γηα ηνλ ηφπν 

θνηλή πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ ηεο 

ρψξαο, αλαθέξζεθε ν Τποςπγόρ κ. Ιώζηαρ Ιαπαμανλήρ.  

Όζνλ αθνξά ζην ζεζκηθφ επίπεδν, ζηάζεθε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Νφκνπ 4412 θαη επραξίζηεζε 

ην ΣΔΔ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ δηαηάμεσλ. Σφληζε δε φηη ν λένο Νφκνο 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έρεη δχν ζηφρνπο: Καη απφιπηε δηαθάλεηα θαη ηα έξγα λα γίλνληαη 

ζηελ ψξα ηνπο. «Θέινπκε θαιχηεξα έξγα, πνπ λα γίλνληαη ζηελ ψξα ηνπο, κε δηαθάλεηα θαη 

απφιπην ζεβαζκφ ζηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ. Κη απηφ ζέισ λα είλαη απνιχησο ζαθέο 

ζε φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα επελδχζεη ζηε ρψξα καο», ηφληζε ν θ. Καξακαλιήο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, αλέπηπμε ην νινθιεξσκέλν πιάλν κεγάισλ αιιά θαη 

κηθξφηεξσλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο θαη ην νπνίν έρεη εθπνλεζεί: «Πιάλν 

έξγσλ ζπλνιηθνχ χςνπο άλσ ησλ 13 δηζ. επξψ. Σν κεγαιχηεξν πνπ έρεη δεη ε ρψξα, κεηά ηελ 

επνρή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηελ πεξίνδν 2004-2009 πνπ μεθίλεζαλ νη λένη 

απηνθηλεηφδξνκνη», ζεκείσζε. 

 

 Ο Τποςπγόρ Τποδομών και Λεηαθοπών αλαθέξζεθε ζηα έξγα πνπ βξήθε ηεικαησκέλα θαη 

θαηάθεξε λα ζψζεη. Με πην ραξαθηεξηζηηθφ, βέβαηα, πην εκβιεκαηηθφ, ην Μεηξφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 

 

«Έλα έξγν πνπ μέξσ φηη φζνη είζηε Θεζζαινληθείο ην πεξηκέλεηε πψο θαη πψο εδψ θαη ηφζα 

ρξφληα. Μεηά απφ 4,5 ρξφληα πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ, δψζακε ιχζε. Δπηιέμακε θαη Μεηξφ 

θαη Αξραία. Δλψζακε ηηο δπλάκεηο ηεο πφιεο. ήκεξα, γηα πξψηε θνξά θπβέξλεζε, Πεξηθέξεηα, 



Γήκνο, παξαγσγηθνί θνξείο, θαη βέβαηα ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ, είκαζηε φινη καδί. 

Σν ΚΑ κάο δηθαίσζε. χληνκα ζα έρνπκε θαη ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ θαη πηζηεχσ αθξάδαληα φηη 

ζα καο δηθαηψζεη θαη απηφ. Γηα λα παξαδψζνπκε ην 2023 νιφθιεξν ην έξγν, κε φινπο ηνπ 

ηαζκνχο ζε ιεηηνπξγία», ηφληζε θαη ζπκπιήξσζε φηη ην πην εκβιεκαηηθφ θαη απφ ηε λέα γεληά 

έξγσλ αθνξά επίζεο ηε Θεζζαινλίθε: Η λέα αλαβαζκηζκέλε Πεξηθεξεηαθή Θεζζαινλίθεο, ην 

ιεγφκελν Flyover, ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο νπνίαο, κε ΓΙΣ, πξνρσξά ζε ρξφλν 

ξεθφξ. 

Ο Ππόεδπορ ηος ΣΕΕ κ. Γιώπγορ ηαζινόρ, ζεκείσζε κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάγθε “λα είκαζηε 

φινη ζε θνηλή γξακκή λα κελ είκαζηε γθξηληάξεδεο θαη λα βάδνπκε πιάηε γηα πεηχρνπκε ην 

θαιχηεξν γηα ηε ρψξα: “Γελ αλαθέξνκαη κφλν ζηελ παλδεκία, αιιά θαη ζηε γξαθεηνθξαηία, ζηηο 

δπζθνιίεο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηαρχηεηαο, ζηελ 

θαζπζηέξεζε πνπ πξνθαινχλ νη πνιιέο πξνζθπγέο θαη ε βξαδχηεηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Σν 

ΣΔΔ ζα είκαζηε ζπκπαξαζηάηεο θαη φηαλ ζα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζα πξνζπαζνχκε λα 

ζπκβάινπκε ζηελ επίιπζή, ρσξίο λα λα ιατθίδνπκε.” 

 

“Ννκίδσ φηη ηα επφκελα ρξφληα νη κεραληθνί ζα έρνπλ δνπιεηά θαη κάιηζηα πνιιή δνπιεηά. Θα 

ππάξρεη αλάπηπμε ηεο ρψξαο”, ηφληζε ν κ. ηαζινόρ, δίλνληαο έλαλ αθφκε ηφλν αηζηνδνμίαο. 

“Καη έρσ πεη πνιιέο θνξέο, πσο φηαλ δελ ππάξρεη αλάπηπμε νη κεραληθνί δελ έρνπκε δνπιεηά, 

φηαλ ππάξρεη αλάπηπμε, είκαζηε απαξαίηεηνη γηα λα πξνρσξήζεη.” 

 

Ο Τθςποςπγόρ Εζωηεπικών κ. ηαύπορ Ιαλαθάηερ, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε φηη κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκψλ θαη ηα έξγα πνπ πξνσζνχληαη, ε λέα ρξνληά ζα 

ζεκάλεη ηελ αξρή κηαο λέαο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο γηα ηε Θεζζαινλίθε, ηε Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε. Ο κ. Ιαλαθάηερ αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ έθεξε ν λφκνο 4178 ηνπ 2013 

πνπ εηζεγήζεθε ν ίδηνο γηα ηα απζαίξεηα, ιχλνληαο δεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ λφκνπ θαη ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ ηζρχνληα Νφκν 4495. Πιενλεθηήκαηα 

πνπ, φπσο είπε, αθνξνχλ ηφζν ηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απζαίξεηεο 

δφκεζεο, φζν θαη ηε δνπιεηά ησλ κεραληθψλ. 

Ο ίδηνο αλαθέξζεθε επηγξακκαηηθά ζηελ Αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔΘ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ θαη κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ιηκαληνχ θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ηελ Δγλαηία θαη ηελ ΠΑΘΔ, ζηελ ελνπνίεζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, ζην Thess Intec, ζην Μεηξφ θαη ηελ επέθηαζή ηνπ δπηηθά, 

αιιά θαη ζηελ επέθηαζε ζηα δπηηθά ηνπ Πξναζηηαθνχ ηδεξφδξνκνπ έξγν πνπ κπαίλεη εθ λένπ 

ζε ηξνρηά πινπνίεζεο. 

“ην πιέγκα ησλ έξγσλ πεξηιακβάλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ πξψελ ηξαηνπέδνπ Παχινπ Μειά ζε 

Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Πνιηηηζκνχ θαη Αλαςπρήο, ε αλαβάζκηζε ηεο Αλαηνιηθήο Δζσηεξηθήο 

Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ κε ην Flyover, ε αλάπιαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεπέδνπ ηνπ ΠΑΟΚ, ην 

Μνπζείν Οινθαπηψκαηνο, ην Παηδηαηξηθφ Ννζνθνκείν ζην Φίιπξν θαη ε Μαξίλα Αξεηζνχο, πνπ  

ζα ιεηηνπξγήζεη σο πφινο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο”, ζπκπιήξσζε ν κ. Ιαλαθάηερ θαη 

ζπλέρηζε: “Απφ ηα έξγα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο μερσξίδσ ελδεηθηηθά ηε ζχλδεζε ηεο Έδεζζαο 

κε ηελ Δγλαηία Οδφ, ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο, ην λέν Πνιπθεληξηθφ 

κνπζείν ησλ Αηγψλ ζηε Βεξγίλα, ην νξθαλφ ρηιηφκεηξν ζηε Υαιθηδηθή αιιά θαη ηελ επέλδπζε 

ηεο Διιεληθφο Υξπζφο ε νπνία ζα εμειηρζεί κε απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή. Έξγα, δξάζεηο 

θαη παξεκβάζεηο πνπ δελ ζα δξνκνινγνχληαλ ρσξίο ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή φισλ εζάο, ησλ κεραληθψλ ζηνλ ηδησηηθφ αιιά θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα.” 

 

Ο Πεπιθεπειάπσερ Ιενηπικήρ Λακεδονίαρ κ. Απόζηολορ Σδιηδικώζηαρ ζηάζεθε ζηε 

ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ ίδην ε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ: “θεθηείηε φηη απηή ηε ζηηγκή ε 

ΠΚΜ πινπνηεί 1036 έξγα, ζε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, εζληθά 

θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2 δηζ. επξψ. Σν 87% ηνπ 



πξνυπνινγηζκνχ καο, θαηεπζχλεηαη ζε έξγα ππνδνκψλ. ε φιε ηελ Δπξψπε, νη Πεξηθέξεηεο 

πξαγκαηνπνηνχλ ην 60% ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ην 30% ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. 

Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ πφζν ζεκαληηθή είλαη απηή ε ζπλεξγαζία. Γηα έξγα πνπ αιιάδνπλ ην 

κέιινλ ηνπ ηφπνπ καο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο, φπσο ε ελνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα απνηειέζεη ηε λέα ηαπηφηεηα θαη ην λέν brand 

ηεο Θεζζαινλίθεο, έλα έξγν πνπ ζρεδηάζακε θαη πινπνηνχκε καδί κε ηνλ πξψελ πξφεδξν ηνπ 

ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη λπλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ θ. Πάξη Μπίιιηα, ηα λέα ζρνιεία, νη 

κεγάιεο αλαπιάζεηο, ηα έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 40 δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη 1200 

θαηνηθηψλ, ην κεγαιχηεξν ΓΙΣ γηα ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, θ.α.” 

Σε ζεκαζία ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ “επφκελε εκέξα” ηεο αλάπηπμεο, ηφληζε θαη ν Δήμαπσορ 

Θεζζαλονίκερ κ. Ιωνζηανηίνορ Ζέπβαρ ζεκεηψλνληαο φηη νη επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ 

έρνπλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ πνιιαπιαζηαζηή, ελψ νη πφιεηο είλαη ν λένο θακβάο ηεο εμέιημεο 

θαζψο κέρξη ην 2030 ην 60% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ  ζα θαηνηθεί ζε  απηέο.  

“Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ν ξφινο ηνπ ΣΔΔ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο ην ακέζσο επφκελν 

δηάζηεκα”, ππνγξάκκηζε ν κ. Ζέπβαρ. “Καη φπνπ κηιάκε γηα ΣΔΔ, κηιάκε γηα κεραληθνχο, γηα 

επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο, πνιίηεο – αο κελ μερλάκε θαη απηή ηε δηάζηαζε.” 

 

Ο Δήμαπσορ Θεζζαλονίκερ αλαθέξζεθε εθ λένπ ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, κε 

θπξίαξρν ζηφρν ηελ αλάπιαζε ηεο Πιαηείαο Αξηζηνηέινπο, ελψ δήηεζε λα ιεθζεί απ` φινπο 

κέξηκλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο: “Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην εμήο παξάδνμν 

λα ππάξρνπλ πφξνη, λα ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε αιιά εκπφδην λα ζηέθνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη 

δηνηθεηηθέο αβειηεξίεο θαη ε γξαθεηνθξαηία. Καη εδψ πηζηεχσ φηη είλαη θξίζηκνο ν ξφινο ηνπο 

ΣΔΔ θαζψο πξέπεη ε θαηάζηαζε απηή λα αιιάμεη. Οη αιιαγέο ζην Ν.4412 είλαη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε αλ ζέινπκε λα πξνρσξήζνπκε απνθαζηζηηθά, κε ηνπο ξπζκνχο πνπ επηβάινπλ νη 

θαηξνί.” 

 

Ο Ιοζμήηοπαρ ηερ Πολςηεσνικήρ σολήρ κ. Ιώζηαρ Ιαηζιθαπάκερ, ππνγξάκκηζε ηελ 

αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο ηερληθήο παηδείαο απφ ιάζνο πνιηηηθέο, φπσο ε απφθαζε ηεο 

πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο “ε νπνία απνθάζηζε ελ κηα λπθηί λα θάλεη θάπνηα ηκήκαηα ΣΔΙ 

ηκήκαηα ΑΔΙ θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιχ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα κεραληθψλ”, ή ν πξφζθαηνο λφκνο 

“πνπ δίλεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζε κεραληθνχο απνθνίηνπο 5εηνχο θνίηεζεο, ζε απνθνίηνπο 

3εηνχο θνίηεζεο”. 

 

“Απηά δελ έρνπλ ζρέζε κε αμηνθξαηία θαη είκαζηε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ”, πξφζζεζε. 

Αθφκε, κίιεζε γηα ηελ ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ/ΣΚΜ γηα ηα ζέκαηα ηεο πφιεο θαη εμέθξαζε ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα ζπλέρηζε ηνπ ΜΔΣΡΟ κε εμαίξεζε ηνπ ζηαζκνχ ηεο Βεληδέινπ θαη 

ππέξ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΘ απφ ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ην ηέινο ηεο εθδήισζεο, αληί θνπήο πίηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε θιήξσζε κε ηπρεξφ ηνλ 

ζπλάδειθν κεραληθφ θ. Γξεγφξε ππξηδφπνπιν πνπ θέξδηζε έλα αξγπξφ λφκηζκα απφ ηελ 

Δπεηεηαθή πιινγή γηα ηε ζπκπιήξσζε 200 εηψλ απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη 

ηε ζχζηαζε ηνπ Νένπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.” 

Γείηε νιφθιεξε ηελ εθδήισζε ΔΓΧ 

 

 

 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΙΛ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΙΛ καηασωπούνηαι ζηεν ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνωζε Τπεπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

https://www.youtube.com/watch?v=1R6hoJOCBOc
http://www.tkm.tee.gr/

