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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Επηά κομβικά ζημεία για ηην Ανάπηςξη, ηη Θεζζαλονίκη και ηην Κενηπική Μακεδονία 

ζηο θεηινό Τπόμνημα ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ ππορ ηον Ππωθςποςπγό 

 

Δπηά ζεκεία πνπ ζεσξεί θνκβηθά γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, ηδηαίηεξα ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, αλαδεηθλύεη ην Τπόκλεκα πνπ παξέδσζε ν Πξόεδξνο ηεο 

Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θ. Γηώξγνο Σζαθνύκεο ζηνλ Πξσζππνπξγό θ. Θπξηάθν 
Κεηζνηάθε, ζην πιαίζην ηεο ζύζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ελόςεη ησλ εγθαηλίσλ ηεο 86εο 

ΓΔΘ. 

1. Πποζηαζία – Αζθάλεια – Ανθεκηικόηηηα  

Σν ΣΔΔ/ΣΘΚ, ππό ην βάξνο ησλ ζπλεπεηώλ ηεο Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 
πεξαηηέξσ ζσξάθηζεο ηεο ρώξαο κε: επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ λέσλ ππνδνκώλ, 

ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο,  βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ  παξαθνινύζεζεο ησλ αηηίσλ 
πνπ δεκηνπξγνύλ ηα θαηλόκελα θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ  πνπ αθνξνύλ ηα 

δνξπθνξηθά δεδνκέλα. Πξνηείλεη επίζεο ηε δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίσλ ζε Πεξηθεξεηαθό 

επίπεδν, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αζθάιεηα πιεζπζκνύ θαη ππνδνκώλ, θαζώο  θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο Δζληθήο Τπνδνκήο 

Γεσρσξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΔΤΓΔΠ), ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή πνπ ζα επηηξέπεη ηελ άκεζε 
πξόζβαζε ζην ζύλνιν ηεο ςεθηαθά δηαζέζηκεο γεσπιεξνθνξίαο γηα ην ζύλνιν ηεο επηθξάηεηαο.  

2. Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ  

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε αθελόο ηεο απεμάξηεζεο από ηελ εηζαγόκελε ελέξγεηα θαη αθεηέξνπ 

ηεο αλαζηξνθήο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη κόλεο κε αληηθξνπόκελεο ιύζεηο γηα ακθόηεξα ηα 
ζθέιε είλαη ε Δμνηθνλόκεζε θαη νη Αλαλεώζηκεο Πεγέο. ε απηό ην πιαίζην ην ΣΔΔ/ΣΘΚ ζεσξεί 

αλαγθαία ηε κείσζε θαηαλάισζεο ζηα λνηθνθπξηά, κέζσ ελεκέξσζεο θαη εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο θηλήηξσλ, θαζώο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ζε θάζε παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα 
κέζσ πξνγξακκάησλ ηύπνπ «Δμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ».  Εεηά επίζεο νξγαλσκέλν ζρέδην 

κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ζηνλ Γεκόζην ηνκέα, ππνγξακκίδνληαο ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Ζιέθηξα». 

 
3. Υποδομέρ –  Γημόζια Έπγα 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όηη αθνξά ηηο ππνδνκέο, ην  ΣΔΔ/ΣΘΚ ηνλίδεη 
ηελ αλάγθε ηα έξγα λα πξνρσξνύλ θαη λα νινθιεξώλνληαη κε ζθηρηά αιιά ξεαιηζηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηδηαίηεξα γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία πνπ έρνπλ 

δεηλνπαζήζεη από θαζπζηεξήζεηο, αλαβνιέο θαη αθπξώζεηο.  

Αλαθέξνληαη εηδηθόηεξα ε νινθιήξσζε ηνπ Κεηξό ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο, ηα ώξηκα 

αληηπιεκκπξηθά έξγα, ε ηδεξνδξνκηθή Δγλαηία σο έξγν εζληθήο ζεκαζίαο, ν νδηθόο άμνλαο 
Θεζζαινλίθεο-Δδεζζαο, ε έλαξμε ηνπ Fly Over εληόο ηνπ 2022 όπσο έρεη αλαθνηλσζεί, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ιηκαληνύ πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη, ε εμεύξεζε θνλδπιίσλ γηα νινθιήξσζε ηεο 
ΓΔΘ εληόο ηνπ αξρηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Δπίζεο αλαθέξεηαη κηα ζεηξά δξνκνινγεκέλσλ θαη 

λέσλ  έξγσλ   γηα ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε (πξώελ ζηξαηόπεδν Παύινπ Κειά, θέληξν logistics 
ζην πξώελ ηξαηόπεδν Γθόλνπ, Οιπκπηαθώλ πξνδηαγξαθώλ θνιπκβεηήξην ζην πξώελ 

ηξαηόπεδν Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, πνξεία ηνπ Γπηηθνύ Σόμνπ θ.α.) 

4. Σηπαηηγικόρ σωπικόρ ζσεδιαζμόρ ηηρ Θεζζαλονίκηρ  

Σν ΣΔΔ/ΣΘΚ επηζεκαίλεη πσο ε αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο βαζίδεηαη, παξάιιεια κε ηα 

πξνσζνύκελα κεγάια έξγα, ζε  πξσηνβνπιίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 
πνπ πξνζπαζνύλ λα ππεξπεδήζνπλ ηελ έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε Κεηξνπνιηηηθή 

Δλόηεηα. Τπνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ελόο ζύγρξνλνπ θαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλνπ δνκηθνύ 
ζρεδηαζκνύ, ζεκεηώλνληαο ηελ εθθξεκόηεηα ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο.  



Δλ θαηαθιείδη επαλαθέξεη ηελ πξόηαζε γηα ζύζηαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο, αξκόδηαο γηα ηελ 

άκεζε εθηόλσζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο 
Θεζζαινλίθεο,  ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Σκήκαηνο Κεηξνπνιηηηθνύ ρεδηαζκνύ ζε Γηεύζπλζε  θαη 

ηελ άκεζε ζύληαμε λένπ ηξαηεγηθνύ θαη Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ ηεο πόιεο, πνπ λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Υσξηθνύ Πιαηζίνπ. 

5. Ανάπηςξη: Θεζζαλονίκη κένηπο καινοηομίαρ – κόμβορ ηεσνολογίαρ 

Κε βάζε ην ήδε πθηζηάκελν νηθνζύζηεκα θαηλνηνκίεο αιιά έρνληαο ζηε κλήκε θαη ηα ιάζε 
ζηελ πνξεία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο Αιεμάλδξεηαο Εώλεο Θαηλνηνκίαο, ην ΣΔΔ/ΘΣΚ πξνηείλεη: ηελ 

ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηεο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο ζηε Θεζζαινλίθε, θαζώο θαη ηεο Δηδηθήο 
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΙΙΑΓΑ 2.0 γηα ηα έξγα ηνπ Βνξεηνειιαδηθνύ ηόμνπ, ηελ εμέηαζε 

δεκηνπξγίαο Υξεκαηηζηεξίνπ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ & Δκπνξεπκάησλ (Southeastern Commodity 

Exchange), ηελ επηηάρπλζε έξγσλ αλαβάζκηζεο ή δεκηνπξγίαο ρώξσλ βηνκεραληθώλ 
ζπγθεληξώζεσλ, ηελ αλάδεημε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Logistics) σο βαζηθνύ ππιώλα 

αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζώο θαη ηελ Αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Ηδησηηθώλ 
Δπελδύζεσλ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ.  

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Αιεμάλδξεηα Εώλε Θαηλνηνκίαο άκεζα δεηνύκελα είλαη λέν ζεζκηθό πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο, δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε, επηηάρπλζε πινπνίεζεο ησλ ζπιάθσλ, δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ θαζώο θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ.  

6. Πολιηιζμόρ: Βιομησανική Απσιηεκηονική Κληπονομιά 

Παξαπέκπνληαο ζην πξόζθαην ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε κε ζέκα «ηα Θάζηξα ηεο Βηνκεραλίαο». 

ην ΣΔΔ/ΣΘΚ δεηά ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ  
βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ  θαη ηελ επηινγή ησλ πιένλ ζεκαληηθώλ πξνο δηαηήξεζε θαη 

επαλάρξεζε, ώζηε παξάιιεια λα απειεπζεξσζνύλ ζεκαληηθέο  εθηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 
ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ειεύζεξσλ ρώξσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ζηελ 
επηινγή ησλ ρξήζεσλ (πνπ δελ ρξεηάδεηαη  λα πεξηνξίδνληαη ζε κλεκεηαθέο θαη κνπζεηαθέο), 

ώζηε λα θαιύπηνπλ θνηλσληθέο θαη άιιεο ηνπηθέο αλάγθεο αιιά θαη ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθήο 
βησζηκόηεηαο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε δηαξθήο  ζπληήξεζε ησλ ρώξσλ.  

7. Παιδεία και Τεσνική Παιδεία 

Σν ΣΔΔ/ΣΘΚ δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ Παηδεία, σο κείδνλ αλαπηπμηαθό δήηεκα, ηνπ νπνίνπ 
ηα απνηειέζκαηα είλαη αλαγλσξίζηκα  ζηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή, ηελ επηρεηξεκαηηθή 

αληίιεςε, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ.  
Τπνγξακκίδεη πσο εηδηθόηεξα ζηελ Σερληθή Παηδεία, όιεο νη Θπβεξλήζεηο αθνινύζεζαλ πνιηηηθέο 

πνπ βαζίζηεθαλ ζε νηηδήπνηε άιιν πιελ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ νξζνινγηθνύ 
ζρεδηαζκνύ. 

Δπηζεκαίλεη σο απαξάδεθηε ηελ θαηαζπαηάιεζε πόξσλ θαη εζόδσλ  από ηε θνξνιόγεζε ησλ 
Διιήλσλ πνιηηώλ γηα ηελ αλάδεημε ελόο κεγάινπ πιήζνπο κεραληθώλ εθ ησλ νπνίσλ νη 

θαιύηεξνη ζα θύγνπλ γηα λα εξγαζηνύλ γηα ηελ  αλάπηπμε άιισλ ρσξώλ. 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν λένο Λόκνο (Λ. 4957/2022) πνπ  
νπζηαζηηθά πξνσζεί (άξζξα 51 & 52) κηα δηαδηθαζία απεπζείαο αλαζέζεσλ κειεηώλ ζε 

παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, θαηά παξέθθιηζε ηεο πθηζηάκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο 
λνκνζεζίαο αιιά θαη θάζε αξρήο πγηνύο αληαγσληζκνύ. 

Θαηαιήγνληαο, ην ΣΔΔ/ΣΘΚ επηζεκαίλεη ηελ πξνζπκία αιιά θαη ηελ εηνηκόηεηα ηνπ ΣΔΔ/ΣΘΚ θαη  
ησλ Κεραληθώλ ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, λα αληαπνθξηζνύλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ξόινπ ηνπο, ζε όινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

 

 Γείηε ην πιήξεο θείκελν 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/2022/09/Ypomnhma-TEETKM-2022.pdf
http://www.tkm.tee.gr/

