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Αμηόηηκε θύξηε Πξσζππνπξγέ, 
 
Γλσξίδεηε όηη ε ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ ππνκλήκαηνο από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
/ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ είλαη έλα αθόκα δηαδηθαζηηθό ή εζηκνηππηθό δξώκελν 
ζην πιαίζην ησλ εγθαηλίσλ ηεο  Γηεζλνύο Έθζεζεο. 

ην πεξζηλό καο ππόκλεκα είραλ ζπκπεξηιεθζεί, αλ θαη ζπλνπηηθά, πξνηάζεηο θαη 
απόςεηο επί όισλ  ζρεδόλ ησλ ζεκάησλ αξκνδηόηεηάο καο θαη αθνινύζεζε ε απνζηνιή 
εμεηδηθεπκέλσλ αλαιύζεσλ πξνο ηνπο αξκόδηνπο ππνπξγνύο. 

Φέηνο, κε επίγλσζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα θαη ε 
παγθόζκηα θνηλόηεηα, ην ππόκλεκα ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ πεξηνξίδεηαη ζηελ επηζήκαλζε 
νξηζκέλσλ θνκβηθώλ δεηεκάησλ. 

 

1. Πποζηαζία – Αζθάλεια – Ανθεκηικόηηηα  

Οη επηπηώζεηο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο εκθαλίδνληαη κε δηαξθώο απμαλόκελε έληαζε θαη 
ζπρλόηεηα κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο θαη θαηαζηξνθέο ππνδνκώλ θαη 
νηθηζηηθνύ ηζηνύ, πεξηνπζηώλ θαη παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κλεκείσλ, θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο θαη έκβησλ όλησλ. 

Πξνζζέηνληαο ζην πιάλν ηελ πςειή ζεηζκηθόηεηα θαζώο θαη ηνλ ζπλεπαθόινπζν θίλδπλν 
ηερλνινγηθώλ αηπρεκάησλ, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ ζσξάθηζε ηεο ρώξαο θαη ε 
αύμεζε ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζεσξνύκε απαξαίηεηεο ηηο 
εμήο θηλήζεηο: 

 Άκεζε επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ  ζύληαμεο κειεηώλ λέσλ ππνδνκώλ, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηα λέα δεδνκέλα,  δειαδή ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ έληαζε 
θαηλνκέλσλ πνπ κέρξη πξνζθάησο ζεσξνύζακε αθξαία. πληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ 
κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία. 

 Δλίζρπζε θαη θαηάιιειε ζηειέρσζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζε όια ηα επίπεδα θαζώο 
θαη εθζπγρξνληζκό νξγαλνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηώλ, κε πξνζαλαηνιηζκό ζηελ 
παξαθνινύζεζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκό γηα αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ ζύγρξνλσλ 
πξνθιήζεσλ. 

  Βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ  παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο όισλ ησλ αηηίσλ πνπ 
δεκηνπξγνύλ ηα θαηλόκελα κε ζηόρν ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη – κέρξηο ελόο 
βαζκνύ – ηελ πξόιεςε ησλ θαηαζηξνθώλ. Δηδηθόηεξα: 
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 Υξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ  πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δνξπθνξηθά δεδνκέλα, UAV & 
Drones, αηζζεηήξεο πνπ παξέρνπλ δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ινηπά  
ςεθηαθά εξγαιεία. 

 Γεκηνπξγία ζε Πεξηθεξεηαθό επίπεδν Παξαηεξεηεξίσλ, γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη ησλ ππνδνκώλ θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
(πνηόηεηα αέξα & λεξνύ, ζηάζκε πνηακώλ, δηάβξσζε αθηώλ, κεηεσξνινγηθά 
ζηνηρεία θ.α.). Απηά ηα παξαηεξεηήξηα ζα ρξεζηκνπνηνύλ σο θύξηα πιαηθόξκα θαη 
ππόβαζξν ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ Δληαίν Φεθηαθό 
Υάξηε πνπ δεκηνπξγεί ην Σερληθό Δπηκειεηήξην θαη απνηειεί κέξνο ηεο Δζληθήο 
Τπνδνκήο Γεσρσξηθώλ Πιεξνθνξηώλ. 

 Οινθιήξσζε 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, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ 
Δζληθή Γηαδηθηπαθή Πύιε Γεσρσξηθώλ Πιεξνθνξηώλ (GEOPORTAL) όηαλ ζα ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία ζα ζπλδεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Γεσπύιε. 

 Ίδξπζε θνξέα γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο ζπιινγήο, θαηαγξαθήο θαη ζπληήξεζεο απηώλ 
ησλ δεδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο θαη ηεο Οδεγίαο 
INSPIRE,  ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία  κε ηνλ N.3882/2010.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη όζν πεξηζζόηεξα, επηθαηξνπνηεκέλα θαη έγθπξα γεσρσξηθά δεδνκέλα 
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν θξαηηθόο κεραληζκόο, ηόζν απμάλνληαη νη δπλαηόηεηεο πξόιεςεο 
θαη πξνζηαζίαο. Γπζηπρώο ζήκεξα ε ρώξα δελ δηαζέηεη Δζληθό Υαξηνγξαθηθό Φνξέα κεηά 
ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΚΥΔ ην 2013.  

Όια απηά απαηηείηαη θαη είλαη δπλαηόλ λα πινπνηεζνύλ ζύληνκα αμηνπνηώληαο ρξήκαηα 
από ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ, Σακείν Αλάθακςεο) ζην πιαίζην ηεο 
ςεθηνπνίεζεο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ. Μεηά ην πλέδξην Safe Thessaloniki ζην νπνίν 
ζπκκεηέρνπκε σο δηνξγαλσηέο ζα ππνβάινπκε αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζηνπο αξκόδηνπο  
Τπνπξγνύο. 

 

2. Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ  

ηε δξακαηηθή ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε ην πξόβιεκα είλαη δηηηό θαη νη ιύζεηο 

αληηθξνπόκελεο: απεμάξηεζε από ηελ εηζαγόκελε ελέξγεηα - αλαζηξνθή ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο. 
Οη κόλεο θνηλέο απαληήζεηο ζε ακθόηεξα ηα ζθέιε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε Δμνηθνλόκεζε 
θαη νη Αλαλεώζηκεο Πεγέο. 
Α. ρεηηθά κε ηελ Δμνηθνλόκεζε: 

 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζηα λνηθνθπξηά: Απαηηείηαη άκεζα ε νξγαλσκέλε θαη 
ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αλάγθε κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο όισλ 
ησλ κνξθώλ ελέξγεηαο, ξεύκαηνο, θπζηθνύ αεξίνπ, πεηξειαίνπ, βελδίλεο. ηε ζπλέρεηα 
ε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο  νθείιεη λα πξνβιέπεη επηδνηήζεηο ησλ 
αζζελέζηεξσλ λνηθνθπξηώλ, θίλεηξα γηα κείσζε αιιά θαη πνηλέο γηα ηελ 
ππεξθαηαλάισζε. Σν ΣΔΔ κπνξεί λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζε κηα θακπάληα 
ελεκέξσζεο. 

 Δμνηθνλόκεζε ζηνλ Γεκόζην Σνκέα. Υξεηάδεηαη νξγαλσκέλν ζρέδην κείσζεο ηεο 
θαηαλάισζεο κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζε ησλ 
δεκόζησλ θηηξίσλ, ηεο νπνίαο ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα νύησο ή άιισο δελ ζα 
είλαη άκεζα,  ε θαζπζηέξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΖΛΔΚΣΡΑ ηα κεηαζέηεη αθόκα πην 
πίζσ. 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε θάζε παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα. Ζ εμνηθνλόκεζε σο 
δξάζε ρξεηάδεηαη λα απισζεί όπνπ θαη αλ θαηαλαιώλεηαη έζησ θαη κηα KWh κε 
ζπλδπαζκέλε πνιηηηθή επηβξαβεύζεσλ θαη πνηλώλ. Μεζνπξόζεζκνο ζηόρνο είλαη ε 
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο, όπσο: 

  Δμνηθνλόκεζε ζηελ Βηνκεραλία. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θιάζεο ησλ 
κεηαπνηεηηθώλ / βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζα βειηηώζεη θαη ηελ 
αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ δεδνκέλνπ όηη ην ελεξγεηαθό θόζηνο 
ήηαλ ηδηαίηεξα επηβαξπληηθό θαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

  Δμνηθνλόκεζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα: «Δμνηθνλνκώ ζηα μελνδνρεία» ζην πξόηππν 
ηνπ «Δμνηθνλνκώ  θαη’ νίθνλ» ελζσκαηώλνληαο θαη ην virtual net metering ην νπνίν 
κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ θαηεύζπλζε δεκηνπξγίαο ηεο λέαο γεληάο ησλ 
πξάζηλσλ μελνδνρείσλ. Δμνηθνλόκεζε ζηηο Μεηαθνξέο  

 Δμνηθνλνκώ ζηε γεσξγία. 

Β. ρεηηθά κε ηηο ΑΠΔ: 

Παξάιιεια κε θακπάληεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνύκελε 
ζπλαίλεζε, απαξαίηεην είλαη ην «κέηξν», γηα ηνπο αξραίνπο πξνγόλνπο καο, ε «ηήξεζε 
ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ελόο ηόπνπ» γηα εκάο ηνπο ζύγρξνλνπο κεραληθνύο. Σν Σκήκα 
καο έρεη ζπγθξνηήζεη Οκάδα Δξγαζίαο θαη ζύληνκα ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή πξόηαζεο ζηνλ 
αξκόδην Τπνπξγό. 

 
3. Υποδομέρ –  Γημόζια Έπγα 

Τπάξρεη ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όηη αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ην Γεκόζην Έξγν. 
Πνιιά κεγάια έξγα είλαη ήδε ζε εμέιημε, βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ή έρνπλ 
εμαγγειζεί θαη κέξνο απηώλ αθνξνύλ ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία.  

Ηδηαίηεξα γηα ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πεξηθέξεηά καο πνπ έρνπλ δεηλνπαζήζεη από 
θαζπζηεξήζεηο, παιηλσδίεο θαη αθπξώζεηο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό ηα έξγα, ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην θαη λα βξίζθνληαη, λα πξνρσξνύλ θαη λα νινθιεξώλνληαη θαλνληθά, κε ζθηρηά αιιά 
ξεαιηζηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα. Γηα λα  κπνξέζνπλ λα ηεξεζνύλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα 
αλαγθαίεο ζπλζήθεο είλαη ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο θαη ε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδόηεζεο. 

Σν εζληθήο ζεκαζίαο – εηδηθά κε ηα λέα ελεξγεηαθά δεδνκέλα – έξγν ηεο ηδεξνδξνκηθήο 
Δγλαηίαο, ν Πξναζηηαθόο, όπσο  επηηέινπο –  θαη ν νδηθόο άμνλαο Θεζζαινλίθεο – 
Έδεζζαο, πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ.  

Σα αληηπιεκκπξηθά πνπ έρνπλ ώξηκεο κειέηεο, ζην πιαίζην θαη ησλ θηλδύλσλ πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ,  πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ άκεζα. 

Γηα ην ΜΔΣΡΟ ηεο πόιεο δελ επηηξέπεηαη άιιε θαζπζηέξεζε. Σν Flyover πξέπεη λα 
μεθηλήζεη κέζα ζην 2022 όπσο είρε αλαθνηλσζεί. Ζ αλακόξθσζε ηνπ Δθζεζηαθνύ Κέληξνπ 
πξέπεη λα βξεη ρξεκαηνδόηεζε θαη λα νινθιεξσζεί ζύκθσλα κε ην αξρηθό 
ρξνλνδηάγξακκα. 

Θέζε ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ ήηαλ θαη είλαη όηη γηα ην λέν πξόζσπν ηεο Θεζζαινλίθεο, νη ηξεηο 
βαζηθνί ππιώλεο είλαη ην Ληκάλη,  ε Έθζεζε θαη ην Παξαιηαθό Μέησπν.  Οη δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Ληκαληνύ θαίλεηαη λα κελ πξνρσξνύλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Θεζζαινλίθε, ε θνηλσλία ηεο, ε νηθνλνκία, ε θαηάζηαζε ηεο 
αηκόζθαηξαο θαη όινη εκείο νη θάηνηθνί ηεο δελ αληέρνπκε άιια αλνηρηά εξγνηάμηα 
δηάξθεηαο είθνζη εηώλ θαη πιένλ. 
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εκαληηθό δήηεκα γηα ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε ηεο πόιεο είλαη ε δξνκνιόγεζε λέσλ 
έξγσλ (ζην πιαίζην θαη ηεο επόκελεο ελόηεηαο) θαη ε νινθιήξσζε ήδε δξνκνινγεκέλσλ 
γηα ηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε: ην πξώελ ηξαηόπεδν Παύινπ Μειά, νη εμαγγειίεο γηα 
δεκηνπξγία θέληξνπ logistics ζην πξώελ ηξαηόπεδν Γθόλνπ, ην ώξηκν έξγν ηνπ 
Οιπκπηαθώλ πξνδηαγξαθώλ θνιπκβεηεξίνπ ζην πξώελ ηξαηόπεδν Μεγάινπ 
Αιεμάλδξνπ, ε πνξεία ηνπ Γπηηθνύ Σόμνπ είλαη δηαθνξεηηθήο εκβέιεηαο έξγα, πνπ όκσο 
ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπλ.  

 

4. Σηπαηηγικόρ σωπικόρ ζσεδιαζμόρ ηηρ Θεζζαλονίκηρ  

Ζ λέα εηθόλα θαη νη δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο Θεζζαινλίθεο δηακνξθώλνληαη από ηα 
πξνσζνύκελα κεγάια έξγα ππνδνκώλ  θαη από ζεηξά παξεκβάζεσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ, αμηνπνηώληαο θάζε θνξά ηα ηζρύνληα ζεζκηθά εξγαιεία, 
πξνζπαζνύλ λα ππεξπεδήζνπλ ηελ έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε 
Μεηξνπνιηηηθή Δλόηεηα. 

ηε κεγάιε εηθόλα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπλερόκελε ζε αλάπηπγκα 40 ρικ παξάθηηα δώλε 
αλαςπρήο, κε άμνλα πνξείαο πεδνύ θαη πνδήιαηνπ, ην ζπληαίξηαζκα ησλ πθηζηάκελσλ θαη 
ησλ λέσλ πξνηεηλόκελσλ ρώξσλ πνιηηηζκνύ αζιεηηζκνύ θαη ππαίζξηαο αλαςπρήο, ε 
θαηάξγεζε ηεο αζπλέρεηαο θαη ε ελνπνίεζε ησλ ηζηνξηθώλ ηόπσλ κε ηα λέα - ηνπόζεκα 
αλαθνξάο κλήκεο ηεο πόιεο, όπσο ην Μνπζείν Οινθαπηώκαηνο, ε νινθιήξσζε ηεο 
πνξείαο ηνπ Γπηηθνύ Σόμνπ, ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ δεκόζησλ ρώξσλ ηεο πόιεο, νη ρώξνη 
βηνκεραληθώλ ζπγθεληξώζεσλ, νη ρώξνη logistics, νη ρώξνη ππνδνρήο λέαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο.  

Οη πξαγκαηνπνηνύκελεο παξεκβάζεηο, παξόηη αθνινπζνύλ νξηζκέλεο, δηαρξνληθά 
δηακνξθσκέλεο, γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ γηα ηελ πεξηνρή, ζηεξνύληαη ησλ σθειεηώλ 
ελόο ζύγρξνλνπ, ζπλεθηηθνύ, ζπληνληζκέλνπ θαη θπξίσο (ρξνληθά) ηεξαξρεκέλνπ 
θαηεπζπληήξηνπ ζρεδηαζκνύ.     

Δίλαη πξνθαλέο όηη πξνθεηκέλνπ ε πόιε λα δηεθδηθήζεη έλα λέν θαη αλαβαζκηζκέλν ξόιν 
ρξεηάδεηαη θαη' αξρήλ έλαλ ζύγρξνλν θαη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν δνκηθό ζρεδηαζκό. 
εκεηώλεηαη όηη  ε αλαζεώξεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ ήιζε πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή ην 
2014, καδί κε ην αληίζηνηρν ηεο Αζήλαο, αιιά απνζύξζεθε  πξηλ ηελ ςεθνθνξία θαη έθηνηε 
δελ επαλήιζε. Παξάιιεια, έγθξηζε ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΓΠ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 
έρεη θαζπζηεξήζεη ππέξκεηξα, θξαηώληαο  όκεξν ηνλ δεύηεξν πνιππιεζέζηεξν Γήκν ηεο 
Υώξαο ζε πξόηππα ζρεδηαζκνύ πξν 30 θαη πιένλ εηώλ. 

Δμίζνπ πξνθαλήο είλαη ε αλάγθε εληαίνπ ζπληνληζκνύ γηαηί ε ζεκαζία θάζε έξγνπ θαη 
παξέκβαζεο αιιά θαη όισλ καδί ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα ελόο Γήκνπ, ηόζν όζνλ αθνξά 
ηε  ρσξηθή νξγάλσζε όζν θαη ηηο αλαπηπμηαθέο παξακέηξνπο. 

ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη α) ε ζύζηαζε κηαο Ειδικήρ Γπαμμαηείαρ, αξκόδηαο γηα ηελ 
επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηα άκεζεο  εθηόλσζεο θαη ξύζκηζεο δεηεκάησλ ηνπ 
ζρεδηαζκνύ ζην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο, β) ε αλαβάζκηζε ηνπ 
Σκήκαηνο Μεηξνπνιηηηθνύ ρεδηαζκνύ, κε ηελ αιιαγή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ 
ππνπξγείνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε Γηεύζπλζε, κε ηε ζύγρξνλε θαη ηθαλή ζηειέρσζή ηνπ, 
θαη γ) ε άκεζε ζύληαμε λένπ ηξαηεγηθνύ θαη Υσξνηαμηθνύ ρεδίνπ ηεο πόιεο, πνπ λα 
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Υσξηθνύ Πιαηζίνπ, λα πξνζδηνξίδεη 
εθ λένπ ηελ πεξηνρή ηνπ Ρπζκηζηηθνύ θαη λα ζπληνλίδεη ηηο ππνθείκελεο κειέηεο θαη ηα έξγα 
ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ. 
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5. Ανάπηςξη: Θεζζαλονίκη κένηπο καινοηομίαρ – κόμβορ ηεσνολογίαρ 

ηελ Πεξηθέξεηα κε επίθεληξν ηε Θεζζαινλίθε έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ήδε ζεκαληηθό θαη 
κειινληηθά πνιιά ππνζρόκελν Οηθνζύζηεκα Καηλνηνκίαο. Αξρηθόο ππξήλαο ήηαλ έλα 
ληόπην, πνιύ θηλεηηθό  ηδησηηθό δπλακηθό, θπξίσο κηθξνκεζαίαο πξνέιεπζεο, πνπ 
ζηξάθεθε ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, αμηνπνηώληαο ην επηζηεκνληθό θαη 
εξεπλεηηθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα εκθαλίζηεθε ην επελδπηηθό ελδηαθέξνλ 
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ παγθόζκηαο εκβέιεηαο (Pfizer, Deloitte, D.Telechom θα) 

Ζ Πνιηηεία, πάλησο, ε νπνία ίδξπζε ηελ Αιεμάλδξεηα Εώλε Καηλνηνκίαο ην 2006 θαη ζηε 
ζπλέρεηα  αδηαθόξεζε ή  δελ θαηάθεξε λα ηεο πξνζδώζεη αληηθείκελν θαη πεξηερόκελν,  
ήηαλ εληειώο απνύζα. 

ε απηή ηε ρξνληθή ζπγθπξία έρεη ρξένο λα αλαιάβεη επηηέινπο νπζηαζηηθό ξόιν γηα ηελ 
ελίζρπζε θαη πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε επίθεληξν ηε 
Θεζζαινλίθε, ζε θέληξν θαηλνηνκίαο θαζώο θαη  ςεθηαθό θαη ηερλνινγηθό θόκβν. Πξνο 
απηή ηελ θαηεύζπλζε πξνηείλνληαη: 

 Ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηεο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο ζηε Θεζζαινλίθε, κε επζύλε ην 
ρώξν ηνπ επξύηεξνπ Βνξεηνειιαδηθνύ ηόμνπ 

 Ίδξπζε παξαξηήκαηνο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΛΑΓΑ 2.0 ζηε 
Θεζζαινλίθε, ζην πιαίζην ηνπ ΤΜΑΘ, γηα ηνλ ζπληνληζκό ησλ έξγσλ πνπ ζα 
πινπνηεζνύλ ζηε Βόξεηα Διιάδα. 

 Δμέηαζε δεκηνπξγίαο Υξεκαηηζηεξίνπ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ & Δκπνξεπκάησλ 
(Southeastern Commodity Exchange) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

 Δπηηάρπλζε έξγσλ αλαβάζκηζεο θαη δεκηνπξγίαο ρώξσλ βηνκεραληθώλ ζπγθεληξώζεσλ 
(ΒΗΠΔ ίλδνπ, Καινρώξη, Χξαηόθαζηξν, Θέξκε).  

  Αλάδεημε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Logistics) σο βαζηθνύ ππιώλα αλάπηπμεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.  

 Αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο Ηδησηηθώλ Δπελδύζεσλ  πνπ ππάγεηαη ζην Τπ. 
Δζσηεξηθώλ θαη εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε  

 
ρεηηθά κε ηελ Αιεμάλδξεηα Εώλε Καηλνηνκίαο ε Πνιηηεία νθείιεη λα κεξηκλήζεη άκεζα γηα  
λέν ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο, δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε, επηηάρπλζε πινπνίεζεο ησλ 
ζπιάθσλ, δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαζώο θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ πνπ 
είρε νινθιεξσζεί ην 2018.  
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ ζπκκεηείρε κε πξνηάζεηο ζηηο ζπδεηήζεηο πξηλ ηελ ίδξπζή ηεο θαη είρε 
ππνζηεξίμεη ηελ αλάδεημε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε Δζληθήο εκβέιεηαο πηινηηθό ζρέδην, ππό ηελ 
αηγίδα ηνπ Πξσζππνπξγνύ. 
 

6. Πολιηιζμόρ: Βιομησανική Απσιηεκηονική Κληπονομιά 

ε κία ρώξα όπσο ε Διιάδα  κε κλεκεηαθό πινύην ηέηνηαο πνηόηεηαο, πνζόηεηαο θαη 
αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο, ίζσο εκθαλίδεηαη σο πνιπηέιεηα ε ελαζρόιεζε κε ηελ – 
νύησο ή άιισο λεώηεξε – βηνκεραληθή αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά. Χζηόζν ηα βηνκεραληθά 
ζπγθξνηήκαηα δελ είλαη απιώο θειύθε. Απνηεινύλ - ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο - κέξε  ηνπ 
αζηηθνύ ηζηνύ ησλ πόιεώλ καο, αιιά θαη ηζηνξηθέο απνηππώζεηο ηνπ παξαγσγηθνύ 
δπλακηθνύ ηεο ρώξαο καο.  
ην  πξόζθαην ζπλέδξην ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ (Σα θάζηξα ηεο Βηνκεραλίαο, Μάηνο 2022), 
δηαηππώζεθαλ ζεκαληηθέο απόςεηο, πξνηάζεηο αιιά θαη εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο γηα  

 ηελ αμηνιόγεζε ηνπ απνζέκαηνο εγθαηαιειεηκκέλσλ  βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ  θαη 
ηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθώλ, ώζηε λα απειεπζεξσζνύλ ζεκαληηθέο  εθηάζεηο γηα ηε 
δεκηνπξγία ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ειεύζεξσλ ρώξσλ,  
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 ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη επαλάρξεζεο,  

 ηηο ρξήζεηο πνπ ζα επηιεγνύλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζε κλεκεηαθέο θαη 
κνπζεηαθέο ρξήζεηο, 

 ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ζηελ επηινγή ησλ ρξήζεσλ ώζηε 
λα εληάζζνληαη αξκνληθά ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ θαη λα  θαιύπηνπλ θαηά ην δπλαηόλ 
θνηλσληθέο θαη άιιεο αλάγθεο ηνπ ηόπνπ.  

 ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηεο εθάζηνηε πξνηεηλνκέλεο ρξήζεο, ώζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα απαηηνύκελα έμνδα δηαξθνύο ζπληήξεζεο  

 ηνλ ζπζρεηηζκό ηεο δηαηήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη επαλάρξεζεο κε δεηήκαηα 
αλζεθηηθόηεηαο θαη δεκόζηνπ ρώξνπ 

Από ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πλεδξίνπ αλαδεηθλύεηαη ε αλάγθε ελόο νδηθνύ ράξηε – 
πινεγνύ γηα κηα ζεηξά δεηεκάησλ όπσο ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ, 
θίλεηξα θαη δηεπθνιύλζεηο, ζύληαμε κειεηώλ θαη έθδνζε αδεηώλ, δπλαηόηεηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο, θαλνληζηηθό πιαίζην. Δπίζεο, ε αλάγθε ζέζπηζεο  ελόο επέιηθηνπ θνξέα 
- ηακείνπ πνπ ζα δηνηθεί  θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηελ όιε πξνζπάζεηα. 
Σα αλαιπηηθά ζπκπεξάζκαηα ζα απνζηαινύλ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. 
 

7. Παιδεία και Τεσνική Παιδεία 

Έλα κείδνλ αλαπηπμηαθό δήηεκα, ζην νπνίν ην ΣΔΔ/ΣΚΜ δίλεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα είλαη ε 
Παηδεία, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη αλαγλσξίζηκα  ζηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή, 
ηελ επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε, ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ. 

 Σερληθή Παηδεία 

ε όηη αθνξά ηελ Σερληθή Παηδεία, εδώ θαη 25 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα, όλερ οι Κςβεπνήζειρ 
αθνινπζνύλ πνιηηηθέο πνπ  ππαγνξεύνληαη  από ζπγγεληθνύο δεζκνύο, ζπκπάζεηεο, 
ςεθνζεξηθέο επηδηώμεηο, εμππεξέηεζε ζπκθεξόλησλ, αδηαθνξία ή θαη θαζαξή άγλνηα ησλ 
ππνπξγώλ (θαη όρη κόλν ησλ ππνπξγώλ Παηδείαο), ησλ επηηειείσλ θαη ησλ ζπκβνύισλ 
ηνπο. Πάλησο όρη από αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ θαη νξζνινγηθό ζρεδηαζκό. 

Ζ δηθή ζαο Κπβέξλεζε παξέιαβε ΣΔΗ κε ιενληή Παλεπηζηεκίσλ θαη αληί  λα άξεη απηή ηε 
ζηξέβισζε, πξνρώξεζε ζηελ αθαίξεζε  από ην ΣΔΔ θαη ηεο αξκνδηόηεηαο λα θξίλεη 
ζέκαηα ηζνδπλακίαο θαη ηζνηηκίαο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ λα 
αζθήζνπλ  ην επάγγεικα ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ζηελ Διιάδα. 

Δάλ έρεη ππνινγηζηεί όηη απαηηνύληαη Μεραληθνί πνιιαπιάζηνη ησλ πθηζηακέλσλ  θαη όζσλ 
απνθνηηνύλ θαη’ έηνο, δεηνύκε λα δεκνζηνπνηεζνύλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαζώο θαη 
ηεθκεξησκέλεο αηηηνινγήζεηο  ηεο αλεξγίαο,  εηεξναπαζρόιεζεο θαη θπγήο ησλ  
κεραληθώλ.  Δδώ αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη νη Μεραληθνί ησλ Διιεληθώλ Πνιπηερλείσλ θαη 
Πνιπηερληθώλ ρνιώλ είλαη πξνηηκεηένη θαη από ηηο Σερληθέο Δηαηξείεο ηεο αιινδαπήο θαη 
από ηα Σερλνινγηθά Ηδξύκαηα ιόγσ ηεο επξύηεηαο θαη ηνπ βάζνπο ησλ γλώζεώλ ηνπο. 

Δάλ δελ ππάξρνπλ – πνπ δελ ππάξρνπλ- ηέηνηα ζηνηρεία, ηόηε γηα πνην ιόγν επηιέγεη ε 
Πνιηηεία: 

 λα ζπλερίζνπκε λα έρνπκε απνθνίηνπο δύν ηαρπηήησλ είηε λα εληζρπζνύλ ηα λέα 
ηδξύκαηα ώζηε λα θηάζνπλ θάπνηα ζηηγκή ην επίπεδν ησλ Πνιπηερλείσλ θαη 
Πνιπηερληθώλ ρνιώλ 

 λα θαηαζπαηαιεζνύλ πόξνη θαη έζνδα από ηε θνξνιόγεζε ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο άιισλ ρσξώλ, κε δεδνκέλν κάιηζηα όηη ηε ρώξα ζα 
εγθαηαιείςνπλ νη πιένλ ηθαλνί. 



 
 

ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

7 

 

 λα ράζνπλ 5 ρξόληα από ηε δσή ηνπο ρηιηάδεο λένη, κε ην δέιεαξ ησλ εύθνισλ 
ζπνπδώλ,  γηα λα απαζρνιεζνύλ ζηε ζπλέρεηα σο αλεηδίθεπηνη ζε άιιε δξαζηεξηόηεηα  

 λα παξακείλεη θαη λα δηεπξπλζεί ην θελό ζηελ επαγγεικαηηθή ππξακίδα ησλ ηερληθώλ κε 
ηελ απώιεηα ησλ κεζαίσλ ζηειερώλ 

Γηα ην Σερληθό Δπηκειεηήξην ην ζέκα είλαη ιπκέλν:  

Υξεηαδόκαζηε ζηειέρε πξώηεο βαζκίδαο πςειήο θαηάξηηζεο γηα: 

 Σε κειέηε, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ππνδνκώλ αλζεθηηθώλ πιένλ όρη κόλν ζηελ 
έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ζηα αθξαία θαηλόκελα 

 Σελ παξαγσγή πξντόλησλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο  ζύγρξνλσλ θαη 
αληαγσληζηηθώλ 

 Σε ζηειέρσζε Σερληθώλ  Δηαηξεηώλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ρώξαο 
θαη ζα είλαη αληαγσληζηηθέο ζην εμσηεξηθό 

θαη θπξίσο  

 γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρώξαο, ηνλ νξζνινγηθό 
ζρεδηαζκό θαη ηεο πινπνίεζε αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ 

Σα παξαπάλσ δελ επηηξέπνπλ πεξηζώξηα γηα ινγηθέο ήζζνλνο πξνζπάζεηεο  ζηελ 
αλάδεημε ησλ Μεραληθώλ  νύηε αλνρέο ππνβάζκηζήο ηνπο.  

Υξεηαδόκαζηε παξάιιεια κεζαία ζηειέρε θαη εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο θαη εθόζνλ ε 
Πνιηηεία γηα ιόγνπο αλύπαξθηνπο ζηαδηαθά θαηάξγεζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, νθείιεη λα 
ηελ αλαπιεξώζεη. Ο ηερληθόο ηνκέαο είλαη επξύηαηνο θαη ρξεηάδεηαη όιε ηε γθάκα ησλ 
ηερληθώλ, εληαγκέλσλ  ζε κία νξζνινγηθή ππξακίδα δεμηνηήησλ θαη αληίζηνηρσλ 
επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ.  

 πλερηδόκελε εθπαίδεπζε 

ε όηη αθνξά ζηελ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε θαη βειηίσζε δεμηνηήησλ, παξαηεξείηαη ην 
θαηλόκελν ηνπ ζρεδηαζκνύ ίδηαο  κνξθήο πξνγξακκάησλ γηα αλέξγνπο  είηε απεπζύλνληαη 
ζε εληειώο αλεηδίθεπηνπο, είηε ζε Μεραληθνύο θαη άιινπο επηζηήκνλεο αλώηαηεο 
εθπαίδεπζεο. 

ηελ  επαγγεικαηηθή καο δξαζηεξηόηεηα, εκείο νη Μεραληθνί βαζηδόκαζηε ζε γλώζεηο θαη 
εθαξκόδνπκε ηερλνινγίεο πνπ πξνρσξνύλ αικαησδώο. Πξνθαλώο απαηηείηαη δηαξθήο 
ελεκέξσζε άξα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα πνπ δελ απεπζύλνληαη 
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε αλέξγνπο, νύηε θαηαλαιώλνπλ ην 30% θαη πιένλ ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα εθκάζεζε απιώλ ειεθηξνληθώλ εθαξκνγώλ. 

 Ν. 4957/2022 «Νένη Οξίδνληεο ζηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Δλίζρπζε ηεο 
πνηόηεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο ζύλδεζεο ησλ ΑΔΗ κε ηελ θνηλσλία θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» 

Ο λένο λόκνο, εθηόο ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ,  νπζηαζηηθά πξνσζεί (άξζξα 51 & 52) κηα 
δηαδηθαζία απεπζείαο αλαζέζεσλ κειεηώλ ζε παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, θαηά 
παξέθθιηζε ηεο πθηζηάκελεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη θάζε αξρήο 
πγηνύο αληαγσληζκνύ. 

 Ο ηδησηηθόο ηνκέαο παξνρήο κειεηεηηθώλ θαη ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ γηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ζην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ πνπ νξίδεη ν λ. 4412/2016, πξνβαίλεη ζε 
ζπλερείο επελδύζεηο ζε πςειή ηερλνινγία θαη ζηειερηαθό δπλακηθό, αλαιακβάλνληαο 
ζεκαληηθνύο επηρεηξεκαηηθνύο θηλδύλνπο. Με ηνλ λέν λόκν, αλαγθάδεηαη λα αληαγσλίδεηαη 
θαη  ηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, ηα νπνία, αθελόο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ 
κέζσλ, ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο, αθεηέξνπ 
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πξηκνδνηνύληαη κε ηε δπλαηόηεηα λα αλαιακβάλνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο  εθηόο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Η λειηοςπγία ενόρ εύπωζηος  ιδιωηικού ηομέα, εκηόρ από απαίηηζη ηων 
αναπηςξιακών αναγκών  ηηρ σώπαρ αποηελεί και βαζική διακήπςξη ηηρ 
Κςβέπνηζήρ ζαρ.   

Σα Παλεπηζηήκηα σο θνξείο πνπ πξνάγνπλ ηελ επηζηήκε, πξνσζνύλ ηε δηάρπζε ηεο 
γλώζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο,  ρξεηάδεηαη λα 
ζπκπνξεύνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη όρη λα αλαπηύζζνπλ 
αληαγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη κάιηζηα κε ζθαλδαισδώο επλντθνύο όξνπο.  

 

Κύξηε Πξσζππνπξγέ, 

Όπσο δηαπηζηώλεηε, ζην θεηηλό καο ππόκλεκα, ηα ζέκαηα πνπ δηεθδηθνύλ ην κεγαιύηεξν 
κέξνο είλαη  ε Αζθάιεηα  θαη ε Παηδεία. 

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηηο αθξαίεο εθθάλζεηο ηεο, ε ελεξγεηαθή θξίζε, ν παιηλλνζηήζαο 
θόβνο ππξεληθήο απεηιήο, ν πόιεκνο, ν πιεζσξηζκόο, ε θηώρεηα, ε έιιεηςε βαζηθώλ 
πόξσλ,  νη απεηιέο θαηά ηεο δσήο θαη ησλ επηηεπγκάησλ καο, θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο,  ησλ Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ βαζηθώλ Αξρώλ καο, είλαη 
εδώ. 

Ζ Πξνζηαζία θαη ε Παηδεία είλαη ηνπιάρηζηνλ αλαγθαίεο - θαη ζε κεγάιν βαζκό ηθαλέο - 
ζπλζήθεο γηα λα καο πξνθπιάμνπλ θαη από ηα αίηηα θαη από ηα αηηηαηά όισλ απηώλ.    

Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη  νη Μεραληθνί ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, σο πνιίηεο θαη σο επηζηήκνλεο,  
είκαζηε πξόζπκνη λα αληαπνθξηζνύκε πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξόινπ καο θαη εθόζνλ 
ρξεηαζηεί λα ηηο ππεξβνύκε,  απζηεξά εληόο ηνπ πιαηζίνπ  ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη  πάληα πξνο όθεινο ηεο Διιάδαο. 
 

 
Με εθηίκεζε 

 
Γηα ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Ο Πξόεδξνο 
 
 
 
 

Γεώξγηνο Σζαθνύκεο 
 


