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Η πεπνίζεζε πωο ε Θεζζαινλίθε θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία, δηαλύνπλ κηα ρξνληθή ζπγθπξία 
πνιιαπιώλ επθαηξηώλ γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πνηόηεηα δωήο ηωλ 

πνιηηώλ ηεο, κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν ζηελ πξώηε γξακκή ηεο αμηνπνίεζεο ηωλ επθαηξηώλ 
απηώλ θαη ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ζε πξωηαγωληζηηθό ξόιν, απνηέιεζε θνηλό ηόπν ηωλ νκηιεηώλ, ζηε 

δηαδηθηπαθή εθδήιωζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ην λέν έηνο, κε ζέκα “Κεληξηθή Μαθεδνλία 2022: Έηνο 

Αλαζπγθξόηεζεο θαη Δεκηνπξγίαο”. 

ηελ εθδήιωζε, πνπ παξαθνινύζεζε πιήζνο πνιηηώλ θαη κεραληθώλ, κειώλ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ, 

ζπκκεηείραλ ν Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ κ. Κώζηας Καραμανλής, ν Τθππνπξγόο 
Εζωηεξηθώλ αξκόδηνο γηα ηνλ Σνκέα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κ. ηαύρος Καλαθάηης, ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Τπνδνκώλ θαη Δηθηύωλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κ. Πάρις 
Μπίλλιας, εθπξνζωπώληαο θαη ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Απόζηνιν Σδηηδηθώζηα, ν Αληηδήκαξρνο 

Σερληθώλ Έξγωλ ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο κ. Εθραίμ Κσριζίδης εθπξνζωπώληαο θαη ηνλ 
Δήκαξρν θ. Κωλζηαληίλν Ζέξβα, ν Δήκαξρνο Καιακαξηάο κ. Γιάννης Δαρδαμανέλης, ν 

Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κ. Κύρος Τάκινθος θαη ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΕΕ κ. 

Γιώργος ηαζινός. 
Καιωζνξίδνληαο ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο, εθ κέξνπο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο θαη ηωλ 17.000 

κειώλ ηνπ Σκήκαηνο, ν Πρόεδρος ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ κ. Γιώργος Σζακούμης, ππνγξάκκηζε ην 
θιίκα αηζηνδνμίαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηερληθό θόζκν γηα ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, κεηά ηελ δεθαεηή νηθνλνκηθή θξίζε θαη παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλερίδνπλ λα 
ππάξρνπλ ιόγω ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο. 

Αθνύ παξέζεζε ηα κεγάια έξγα θαη εγρεηξήκαηα πνπ πξνρωξνύλ, κε ην Σκήκα λα έρεη 
ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ εμέιημή ηνπο θαη αθνύ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζην κεγάιν project ηεο 

ελνπνίεζεο ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, ζεκείωζε: 



“Οη πξννπηηθέο γηα ην ηερληθφ δπλακηθφ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη άξηζηεο θαη είλαη 

ζεκαληηθφ λα βνεζήζνπκε φινη ν θαζέλαο απφ ην πφζην ηνπ ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί απηή ε 
πνξεία. Δμάιινπ εθηφο απφ ηα έξγα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο έρεη ήδε αλαζεξκαλζεί θαη ην 

ηδησηηθφ έξγν, ε θαηαζθεπή θαηνηθίαο, νη αλαθαηλίζεηο θαη νη ελεξγεηαθέο αλαβαζκίζεηο. Ψο 
παξάδεηγκα ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηελ πεξηνρή ηεο Θέξκεο ζηελ νπνία ε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα δσεξή. Δδψ φκσο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε πεξηνρή ε νπνία 
νηθνδνκείηαη εληφλσο είλαη πεξηνρή επέθηαζεο κε ππνδνκέο. Δδψ ηαηξηάδεη ε παξνηκία «ησλ 

θξνλίκσλ ηα παηδηά πξηλ πεηλάζνπλ καγεηξεχνπλ». Αλαθέξσ ηελ παξνηκία δηφηη ν Γήκνο Θέξκεο 
κειέηεζε θαη δεκηνχξγεζε ππνδνρέα πξηλ έξζεη ε δήηεζε. Κη απηή είλαη ε αμία ησλ ρσξνηαμηθψλ 

θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ. Τηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο είρακε ην θαηλφκελν λα νηθνδνκνχκε 

εθηφο ζρεδίνπ (ζπλήζσο παξάλνκα) θαη κεηά λα ηξέρνπκε φπσο φπσο λα ζπκκαδέςνπκε ηελ 
θαηάζηαζε ζπλήζσο ζηξεβιά. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηα πιήζε ησλ 

απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ γεγνλφο πνπ δελ ηηκάεη θαζφινπ ηελ ρψξα καο. Απηφ ην παξάδεηγκα 
ινηπφλ κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαθεξζψ ζηελ αμία ηεο ρσξνηαμίαο θαη πνιενδνκίαο θαη ζην 

κεγάιν πξφγξακκα ην νπνίν έρεη ήδε μεθηλήζεη ην ΥΠΔΝ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΔΔ. Δπρή φισλ 
λα ηξέμεη γξήγνξα θαη λα έρνπκε ζε θάπνηα ρξφληα απφ ηψξα ρξήζεηο γεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

ρψξαο.” 
Σνλίδνληαο ηελ αλάγθε λα εθπνλεζεί ζύληνκα εηδηθά γηα ηελ Θεζζαινλίθε ην Παξάξηεκα ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη ην πάιαη πνηέ Ρπζκηζηηθό ρέδην, ώζηε λα 

κπνξέζεη λα δώζεη θαηεπζύλζεηο ζηα ππνθείκελα ζρέδηα πνπ έρνπλ αξρίζεη ήδε λα εθπνλνύληαη, 
ν κ. Σζακούμης επεζήκαλε ηε βαξύηεηα πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, 

θαζώο “ν φξνο αλζεθηηθφηεηα είλαη πιένλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο” θαη ζπκπιήξωζε: “Η 
ρσξνηαμία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλνηθηά γεσρσξηθά δεδνκέλα ζα πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα, ζα 

εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ζα επηηαρχλεη ηηο επελδπηηθέο πξνζπάζεηεο. Ο εληαίνο 
Χεθηαθφο Φάξηεο ηνπ ΤΔΔ είλαη ήδε ζε ηξνρηά εθπφλεζεο θαη είλαη βέβαην φηη ζε 2-3 ρξφληα, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο άιιεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ή πξνσζνχληαη ζα απινπνηήζεη 
ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αδεηνδνηήζεσλ. Δξγαιεία φπσο ε πιαηθφξκα e-άδεηεο, ε 

Ηιεθηξνληθή Ταπηφηεηα Κηηξίνπ, ε e – πνιενδνκία, σζνχλ ηελ Διιάδα πνιιά ρξφληα κπξνζηά.” 

Ο Τποσργός Τποδομών και Μεηαθορών κ. Κώζηας Καραμανλής, επεζήκαλε ηε ζεκαζία 
ηνπ ξόινπ ηνπ Σερληθνύ Επηκειεηεξίνπ ωο ζεζκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο, ελώ 

αλαθεξόκελνο  ζηνλ βαζηθό ξόιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα γηα ηελ ώζεζε ηεο αλάπηπμεο, 
ππνγξάκκηζε κεηαμύ άιιωλ ηα εμήο: 

“Σην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο πνπ πεξηιακβάλεη παθέην 
έξγσλ χςνπο 13 δηο επξψ,  ε θπβέξλεζε έρεη ήδε δεκνπξαηήζεη πάλσ απφ 6 δηζ. επξψ θη έρεη 

ζπκβαζηνπνηήζεη πάλσ απφ 3 δηζ. επξψ. Ο ζρεδηαζκφο απηφο, έρεη ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 
επξχηεξε Κεληξηθή Μαθεδνλία ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ εηδηθά γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο παξνπζηάδεηαη έλα ηφζν νινθιεξσκέλν ζρέδην, κε έξγα φπσο είλαη 

ην Fly over ζηελ εμσηεξηθή πεξηθεξεηαθή, ε νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ 6νπ 
πξνβιήηα, ε επέθηαζε ηνπ κεηξφ ζηελ Καιακαξηά, νη νδηθνί άμνλεο Θεζζαινλίθεο – Έδεζζαο 

θαη Γξάκαο – Ακθίπνιεο, αιιά θαη ζεηξά κηθξφηεξσλ έξγσλ, φπσο νη 16 λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο, 
ε αλαθαηαζθεπή ηνπ δηθαζηηθνχ κεγάξνπ, ε νδηθή ζχλδεζε κε ην λέν παηδηαηξηθφ λνζνθνκείν 

ζην Φίιπξν, ν άμνλαο Θέξκε – Γαιάηηζηα, ην νξθαλφ ρηιηφκεηξν ηεο Πνηίδαηαο, ηα 
αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαραλαγνξάο θαη ε δηεπζέηεζε ξεκάησλ ζην 

Ψξαηφθαζηξν. Τα έξγα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ψζεζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ κεηξφ θαη ηε 
δξαζηηθή ελίζρπζε ηνπ ΟΑΣΘ, αιιάδνπλ ζεακαηηθά ηε Θεζζαινλίθε. Σηφρνο καο είλαη λα γίλεη ε 

πφιε πην αλζξψπηλε θαη λα δηαδξακαηίζεη πξαγκαηηθά ηνλ ξφιν πνπ κφλν ζεσξεηηθά είρε σο 

ηψξα, έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Αθνινπζεί 
θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ κε έξγα πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ Διιάδα ζηνλ ράξηε ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη είλαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηηο πξάζηλεο κεηαθνξέο. Έρνπκε δξνκνινγήζεη ην κεγαιχηεξν παθέην 

ζηδεξνδξνκηθψλ έξγσλ χςνπο 4 δηζ. επξψ, ελψ παξάιιεια αλαβαζκίδνπκε ην πθηζηάκελν 
ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν κε έξγα 1,2 εθαη. επξψ. Ώζηε λα ελψζνπκε φια ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο κε 

ζχγρξνλν θαη αμηφπηζην δίθηπν θαη λα γίλεη ε Διιάδα ην logistics hub ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο.” 

Ο Τθσποσργός Εζωηερικών αρμόδιος για ηη Μακεδονία και ηη Θράκη κ. ηαύρος 

Καλαθάηης, αθνύ έθαλε επίζεο εθηελή αλαθνξά ζηα έξγα πνπ εμειίζζνληαη ζηε Θεζζαινλίθε 
θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, ππνγξάκκηζε ηα εμήο: 

“Οη κεραληθνί θαη ν ηερληθφο θφζκνο ζην ζχλνιν ηνπ απνηεινχλ ηνλ ηζρπξφηεξν ζχκκαρν καο 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Η θπβέξλεζε πηνζέηεζε πνιιέο πξνηάζεηο ηνπ ηερληθνχ ηεο 



ζπκβνχινπ γηα ην λέν «Δμνηθνλνκψ». Πξνρσξνχκε καδί φια ηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζηα θηίξηα.  Σπλεξγαδφκαζηε κε ην ΤΔΔ γηα ην κεγαιχηεξν πξφγξακκα 
κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ ηφπνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ εθπφλεζε ησλ Τνπηθψλ θαη Δηδηθψλ 

Πνιενδνκηθψλ Σρεδίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ, κε αζθάιεηα δηθαίνπ, φιε ηε ρψξα κε ζεζκηθέο 
γξακκέο, φξνπο δφκεζεο θαη ρξήζεηο γεο. Δίκαη ραξνχκελνο πνπ έλα ζεζκηθφ εξγαιείν, πνπ 

πξνβιέςακε ζηελ πξνεγνχκελε ζεηεία κνπ ζην ΥΠΔΚΑ, ζήκεξα γίλεηαη πξάμε, κε 
δηαζθαιηζκέλνπο πφξνπο ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο, απφ ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε. Αιιά επηηξέςηε 

κνπ λα ηνλίζσ θαη κηα αθφκε κεγάιε ζεζκηθή ηνκή πνπ γίλεηαη πξάμε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 
ηεο Πνιηηείαο θαη ηνπ ΤΔΔ. Μηα ηδέα πνπ είρακε κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ, ιακπξνχο κεραληθνχο 

θαη δηθεγφξνπο, ηελ πεξίνδν 2012-2014 ζην ΥΠΔΚΑ, ν «Δληαίνο Χεθηαθφο Φάξηεο», ιακβάλεη 

ζάξθα θαη νζηά απφ ην ΤΔΔ γηα λα δηεπθνιχλεη φινπο, κεραληθνχο, επηρεηξήζεηο, πνιίηεο θαη 
δεκφζηα δηνίθεζε λα έρνπλ πιήξε θαη αζθαιή εηθφλα ζε θάζε γσληά ηεο ρψξαο, ζε θάζε 

νηθφπεδν, γηα ην ηί επηηξέπεηαη θαη ηί απαγνξεχεηαη, κε εληαίν ηξφπν, λα απνηππψλεηαη ςεθηαθά 
θάζε ζεζκηθή γξακκή. Θέισ λα αλαγλσξίζσ εδψ ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ΤΔΔ θαη ηδίσο ηνπ 

Γηψξγνπ Σηαζηλνχ αιιά θαη πνιιψλ κεραληθψλ εδψ ζην ΤΔΔ/ΤΚΜ πνπ πήξαλ ηελ ηδέα απηή θαη 
ζηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ ηε κειέηεζαλ, ηελ αλέιπζαλ, ηεο έδσζαλ ζάξθα θαη νζηά, ψζηε 

λα θηάζνπκε λα ηε λνκνζεηήζεη ε θπβέξλεζε Μεηζνηάθε θαη λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε 
πινπνίεζεο απφ ην ΤΔΔ πξηλ 2 κήλεο.  Τν εξγαιείν απηφ, φπσο καο έιεγε αλψηαηνο δηθαζηηθφο 

κε εκπεηξία, ζα αιιάμεη πξαγκαηηθά ηε ρψξα θαη εκείο, σο άλζξσπνη ηεο πξάμεο, 

θαηαιαβαίλνπκε φηη φινη ζα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο θαιχηεξα.“ 
Ο Ανηιπεριθερειάρτης Τποδομών και Δικηύων ηης Περιθέρειας Κενηρικής Μακεδονίας, 

κ. Πάρις Μπίλλιας, κεηαμύ άιιωλ αλέθεξε πωο: “Η Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, παξά 
ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνχξγεζε ν θνξσλντφο, πέηπρε ζρεδφλ 100% απνξξφθεζε πφξσλ, ηφζν 

ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, φζν θαη ζην ΔΣΠΑ. Δπνκέλσο, νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ 
πάλε ρακέλνη, αιιά αμηνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ πνιηηψλ. Σε φ,ηη κε αθνξά, 

ληψζσ πεξήθαλνο σο θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο, θαζψο φινη καδί ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο πεηπραίλνπκε απηά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.” 

Πέξαλ ηωλ ήδε δξνκνινγεκέλωλ θαη πινπνηνύκελωλ νδηθώλ θαη αληηπιεκκπξηθώλ έξγωλ από 

πιεπξάο Πεξηθέξεηαο, αλαθεξόκελνο ζε κειινληηθά νδηθά έξγα πνπ “ζρεδηάδνληαη θαη 
σξηκάδνπλ”, ν θ. Μπίιιηαο ζεκείωζε: “Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξσ φηη βαίλνπλ πξνο νινθιήξσζε 

νη εξγαζίεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Οδφ Καηεξίλεο, ζηε ζπκβνιή ηνπ ΠΑΘΔ κε ηελ εζσηεξηθή 
πεξηθεξεηαθή νδφ – Κ16, ζην ηκήκα απφ ηνλ θφκβν Αζζήξνπ κέρξη ηε Νέα Σάληα ζηνλ νδηθφ 

άμνλα Θεζζαινλίθε – Κηιθίο – Γντξάλε.  Οινθιεξψλνπκε ηε κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία 
παξάπιεπξνπ δηθηχνπ ζηελ εζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο – Μνπδαλίσλ, απφ ηνλ Κ12 έσο ηνλ 

αληζφπεδν θφκβν Θέξκεο, κε ζηφρν κέζα ζην 2023 λα πξνρσξήζνπκε ζε δεκνπξάηεζε. Δπίζεο, 
νινθιεξψλνπκε ηε κειέηε δηαπιάηπλζεο ηνπ ελαπνκείλαληνο  ρηιηνκέηξνπ ηεο νδνχ Λαγθαδά, 

απφ ηε δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Αγίσλ Πάλησλ κέρξη ην ζηξαηφπεδν Παχινπ Μειά, κε ζηφρν ηε 

δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ην 2023. Αθφκα δηεξεπλνχκε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο δχν λέσλ 
αληζφπεδσλ θφκβσλ: 1) ζηνλ ηζφπεδν ζήκεξα Κ13, ζην χςνο ηνπ λνζνθνκείνπ «Άγηνο Παχινο», 

θαζψο θαη επί ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο – Μεραληψλαο, ζηελ είζνδν ηνπ αεξνδξνκίνπ 
«Μαθεδνλία». Πξφθεηηαη γηα δχν εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο θφκβνπο, νη νπνίνη ζπλδένπλ ην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα κε ην αεξνδξφκην θαη ηα αλαηνιηθά, ηνπξηζηηθά πξνάζηηα, νη νπνίνη ζα 
δψζνπλ δηέμνδν ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη γη’ απηφ δηεξεπλνχκε ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπο.” 

Ο κ. Μπίλλιας πξόζζεζε πωο “έλα έξγν, ην νπνίν ζα αιιάμεη ην ηνπίν ζηελ πεξηνρή, είλαη ε 
θαηαζθεπή Πξναζηηαθνχ Σηδεξνδξφκνπ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο”, ζεκεηώλνληαο πωο έγηλε δεθηή 

ε πξόηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο “λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην έξγν ηξεηο λένη ζηαζκνί, νη ζηαζκνί 

Αγρηάινπ, Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη Γέθπξαο”. ηάζεθε δε ηδηαίηεξα ζην project ηεο ελνπνίεζεο ηνπ 
Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ζεκεηώλνληαο: “Τν έξγν, έρεη ηε… ζθξαγίδα ηνπ ΤΔΔ/ΤΚΜ θαη ιίγα ρξφληα 

πξηλ κπνξεί λα έκνηαδε νπηνπηθφ φλεηξν, φκσο δελ είλαη. Σήκεξα κπνξψ, κεηά ιφγνπ γλψζεο λα 
ζαο πσ, φηη κε επηκνλή, κε ζηαζεξά θαη θαιά κειεηεκέλα βήκαηα, ε πξνζπάζεηα γηα ηε 

δξνκνιφγεζε ηνπ έξγνπ φρη κφλν απνδίδεη, αιιά πιένλ κεηξάκε αληίζηξνθα ην ρξφλν γηα ηελ 
πινπνίεζή ηνπ. Η νξακαηηθή ηδέα «πηνζεηήζεθε» απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

πνπ «έηξεμε» ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζήκεξα πηα πηζηεχνπκε φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 
ή ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2023, ζα έρεη εθδνζεί ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα 

ην έξγν. Η κειέηε θνηλνπνηήζεθε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 130 θνξείο θαη ζπιινγηθφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, νπφηε φπσο θαηαιαβαίλεηε 
ε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο ήηαλ κία νπζηαζηηθή δηαδηθαζία. Έρνπκε ινηπφλ ζηα ρέξηα καο 

κία αθφκα έκπξαθηε απφδεημε φηη ε ζπλεξγαζία ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ θαη ησλ θνξέσλ, κπνξεί 
λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή θαη γηα ηνπο πνιίηεο . Ο πξνυπνινγηζκφο 



εθηηκάηαη ζε 500 εθ. επξψ θαη ηα έξγα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΠΔΠ. Αθφκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζήο 
ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ, ελψ, αλ απαηηεζεί, θάπνηα έξγα ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνρσξήζνπλ θαη κέζσ ΣΓΙΤ. Τν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο πξνβιέπεη ηελ έθδνζε ηνπ 
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2023, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ηε δηεηία 2023 – 

2024 θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, κε νξίδνληα νινθιήξσζεο 
ην 2030.” 

O Δήμαρτος Καλαμαριάς κ. Γιάννης Δαρδαμανέλης, ζηε ζύληνκε παξέκβαζή ηνπ, 
ηόληζε: “Σεηξά έξγσλ, αλάινγσλ κε απηά πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, γίλνληαη θαη ζηνλ δηθφ 

καο δήκν θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πσο νη ζπλεξγαζίεο θαη κε ηνπο φκνξνπο Γήκνπο θαη ηνπο 

άιινπο δήκνπο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, αιιά θαη κε ην Υπνπξγείν, ηελ Πεξηθέξεηα, ην Τερληθφ 
Δπηκειεηήξην, θέξλνπλ απνηέιεζκα θαη αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζε φινπο, απφ ηνλ Υπνπξγφ σο 

ηνλ ηειεπηαίν ηδηψηε κεραληθφ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ` απηέο ηηο πξνζπάζεηεο.” 
Ο Ανηιδήμαρτος Σετνικών Έργων ηοσ Δήμοσ Θεζζαλονίκης κ. Εθραίμ Κσριζίδης, αθνύ 

ζεκείωζε ηνλ ξόιν ηνπ Δήκνπ ζε ζεκαληηθά projects, όπωο ην Μνπζείν Οινθαπηώκαηνο, ηα 
Εηδηθά Υωξηθά γηα ΔΕΘ, Σνύκπα θαη Παξαιηαθό Μέηωπν, κεηαμύ άιιωλ αλέθεξε ηα 

εμήο: “Ταπηφρξνλα, πινπνηνχκε έλα ηεξάζηην ηερληθφ πξφγξακκα, ην πινπζηφηεξν πνπ έρεη ν 
Γήκνο εδψ θαη δεθαεηίεο. Γεθάδεο κειέηεο θαη έξγα πινπνηνχληαη απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, 

αλαδεηθλχνληαο ηνλ πξσηαζιεηή απνξξφθεζεο Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ θνλδπιίσλ: Σηάβινη 

Παπάθε, αλαπιάζεηο Ιππνθξάηεηνπ, Μνλαζηεξίνπ, Δπηαππξγίνπ, Γεκ. Γνχλαξε, Καπάλη, Πάξθν 
γηα φινπο ζηελ Τνχκπα. Αλαπιάζεηο γεηηνληψλ, αλεγέξζεηο λέσλ ζρνιείσλ, εθηεηακέλν δίθηπν 

ζπληεξήζεσλ πθηζηακέλσλ. Πξάζηλα ζεκεία. Νέα νιηζηηθά ζπζηήκαηα έμππλεο πφιεο. 
Αξρηηεθηνληθνί δηαγσληζκνί θαη κειέηεο γηα Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, ληεθ παιηάο παξαιίαο, Νηεπψ, 

40 Δθθιεζηέο θηι. Νέεο παηδηθέο ραξέο. Όια απηά ζπκβάιινπλ ζε έλαλ αλαβαζκηζκέλν δεκφζην 
ρψξν, κε ηε ζπδήηεζε λα δηεμάγεηαη πιένλ γηα πξάγκαηα πνπ γίλνληαη θη φρη φπσο ζπλεζίζακε 

επί δεθαεηίεο ζε ζρέδηα επί ράξηνπ”.  Εμέθξαζε δε ηελ επρή: ”ιηγφηεξεο πξνζθπγέο ζην λέν 
έηνο”. 

Ο Κοζμήηορας ηης Πολσηετνικής τολής ηοσ ΑΠΘ κ. Κύρος Τάκινθος, αλαθεξόκελνο από 

ηελ πιεπξά ηνπ, ζηνλ αλαπηπμηαθό ξόιν ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, κεηαμύ άιιωλ, 
ππνγξάκκηζε: ”Η Σρνιή, κε ηνπο θαζεγεηέο ηεο, ηνπο θνηηεηέο ηεο, ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

δηδάθηνξεο θαη φιν ην δπλακηθφ ηεο, ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηε βηνκεραλία, εγρψξηα θαη δηεζλή. Μπνξνχκε θαη απνδεηθλχνπκε φηη δελ κέλνπκε κφλν ζηε 

ζεσξία, αιιά σο κεραληθνί δίλνπκε ιχζεηο ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. 
Δληζρχνπκε ζπλερψο ηε δηαζχλδεζή καο κε ηε βηνκεραλία πξνζπαζψληαο λα θέξνπκε πίζσ ηνπο 

κεραληθνχο πνπ εκείο ζηείιακε ζην εμσηεξηθφ, δίλνληαο λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηε 
θηινζνθία ηεο λέαο επνρήο, αιιά θαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν πνπ έρνπκε γηα ην ΑΠΘ. 

Δίκαζηε ε πξψηε ζρνιή ζε εηζξνέο απφ πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θέξλνληαο ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία 65.000.000 επξψ. Οη ππνδνκέο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ππιψλαο ζηνλ 
νπνίν σζνχκε ηνπο λένπο κεραληθνχο ζην θιίκα ησλ έξγσλ, πσο ζρεδηάδνληαη, πσο 

νξγαλψλνληαη, αιιά θαη έλαο άιινο είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζε κεγάιν πνζνζηφ 
εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ππνδνκέο». Αλέθεξε κάιηζηα ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ πξνωζνύληαη κεηαμύ 

Πνιπηερληθήο ρνιήο θαη ΣΕΕ/ΣΚΜ, γηα ηνλ ζρεδηαζκό κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάηωλ πνπ ζα 
θέξεη ηελ εκπεηξία ηωλ κάρηκωλ κεραληθώλ, θνληά ζηνπο θνηηεηέο. Ζήηεζε δε κεγαιύηεξε 

ππνζηήξημε από ηελ Πνιηηεία. 
Ο Πρόεδρος ηοσ ΣΕΕ κ. Γιώργος ηαζινός, ζηελ παξέκβαζή ηνπ, επηζήκαλε: "Μέζα απφ ην 

θαθφ πνπ έθεξε ε παλδεκία, δφζεθε κηα επθαηξία θαη ζηελ ρψξα καο κε πνιιά ρξήκαηα κέζσ 

ηνπ Τακείνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο. Θα πξέπεη απηή ηελ επθαηξία λα ηελ εθκεηαιιεπηεί 
ε ρψξα, γηαηί βιέπσ λα γίλνληαη πνιιέο θνπβέληεο γηα ην ζέκα ηεο αθξίβεηαο θαη γηα ην ζέκα 

ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ελδερνκέλσο ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα κέζα 
παξέκβαζεο, ελψ είλαη ζηελ δηθή  καο δπλαηφηεηα λα θξνληίζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη λα 

απνξξφθεζνπκε ηα θνλδχιηα ηνπ Τακείνπ. Τν ΤΔΔ είλαη πνιχ κπξνζηά ζε ζρέζε κε πνιινχο 
θνξείο αθφκα θαη ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη ηηο δνκέο θαη ηηο 

ζπλζήθεο, κε ςεθηαθά εξγαιεία, λα πάεη θαη ζην κέιινλ ην επάγγεικα θαιά, έρνληαο πιένλ 
έλαλ λέν ξφιν πνπ δελ είρε ζην παξειζφλ. Αο ειπίζνπκε φζα γίλνληαη ζήκεξα -θαη απηφ 

πξνζπαζνχκε- λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ελφο ξπζκνχ αλάπηπμεο, δηφηη φπσο μέξνπκε 

αλάπηπμε θαη κεραληθνί πάλε καδί." 
 

Υαηξεηηζκό ζηελ εθδήιωζε απέζηεηιε θαη ν Πρόεδρος ηοσ ΣΜΕΔΕ κ. Κωνζηανηίνος 
Μακέδος, αλαθέξνληαο κεηαμύ άιιωλ ηα εμήο: ” Θα ηνικήζσ λα πσ φηη ΤΔΔ θαη ΤΜΔΓΔ είλαη 



αδέιθηα δίδπκα. Γηα φια απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηα φια απηά πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ, γηα 

φια απηά πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζνχλ. Δίκαζηε ζπλνδνηπφξνη ζε φηη δηαζθαιίδεη ηελ εμέιημε θαη 
ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο επαγγεικαηηθήο δηαβίσζεο γηα φινλ ηνλ ηερληθφ θφζκν. Ψο ΤΜΔΓΔ 

πάληα θάλνπκε ην «βήκα παξαπάλσ» γηα λα ζηεξίμνπκε ηα κέιε καο, δειαδή φινπο εζάο. 
Βιέπνληαο θαη ηε κεγάιε εηθφλα θαη ζπγρξφλσο απαληψληαο ζε πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Τερληθνχ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην «ρξνλίδνλ πξφβιεκα» ηεο 
επηζηξνθήο – εθθαζάξηζεο ησλ πξφζζεησλ αζθαιεηψλ ζε κεηξεηά γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 

πνπ είραλ εθδνζεί κέρξη 31.12.2016 απφ ην ηέσο ΤΣΜΔΓΔ/ΔΤΑΑ αληηκεησπίδεηαη νξηζηηθά. 
Δηδηθφηεξα, ηψξα πνπ ε αληίζηνηρε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε κε ηνλ e-ΔΦΚΑ νινθιεξψλεηαη, ην 

Τακείν πξνβαίλεη άκεζα ζηηο εθθαζαξίζεηο ησλ πνζψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνχλ άκεζα, ηα 

νθεηιφκελα πνζά ζηνπο δηθαηνχρνπο κεραληθνχο. Πξφζθαηα, πξνρσξήζακε θαη ζηελ ίδξπζε ηνπ 
ΤΜΔΓΔ Microfinance Solutions, Απνηειεί ηνλ πξψην αδεηνδνηεκέλν – θαηφπηλ αμηνιφγεζεο – 

Φνξέα απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4701/2020 ζεζκηθφ 
Φνξέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ Έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ 

ηε ρνξήγεζε κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ έσο 25.000 επξψ γηα ηελ ελίζρπζε θεθαιαίνπ  θαη 
ππάγεηαη ζηηο ζρεηηθέο επνπηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο.” 
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