
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
(Αναφέρονται και στο αναλυτικό Υπόμνημα)

Εκτός από την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων (ΕΓΝΑΤΙΑ,
ΜΕΤΡΟ, Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Λιμάνι, Υποθαλάσσια αρτηρία, οδικός άξονας
προς Χαλκιδική, δευτεροβάθμιος βιολογικός αγωγός και υποβρύχιος αγωγός, γήπεδο
Θέρμης και ΠΑΟΚ) άμεση πρέπει να είναι η παρέμβαση για:

1. Αμεση λειτουργία του Νοσοκομείου Δυτικών Συνοικιών.
2. Ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για τα έργα ανάπλασης και αντιπλημμυρικής 

προστασίας στο Δάσος - Πάρκο, Σέιχ - Σου (3,5 δις για το 1998-99).
3. Χρηματοδότηση κατασκευής και συντήρησης Σχολικής Στέγης, αγορά οικοπέδων, 

απεμπλοκή από ΟΣΚ (15 δις για το 1998).
4. Παραχώρηση κτιρίου ΕΟΚ (Ελληνικός Οργανισμός Καπνού) και στρατόπεδο 

«Φαρμάκη» δίπλα στη Νομαρχία για διοικητικά κέντρα Δυτικής και Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης.

5. Αποκέντρωση αθλητικών έργων και προκριματικών αγώνων ενόψει της Ολυμπιάδας 
2004 και στο Νομό Θεσσαλονίκης.

6. Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Μαύρης Θάλασσας και ΣΑΕ. Ολοκλήρωση 
εγκαταστάσεων στην πρώην ΥΦΑΝΕΤ.

7. Υιοθέτηση της μελέτης του Ταμείου Συνοχής για τη διάσωση των λιμνών Κορώνειας 
και Βόλβης.

8. Ανακατασκευή των αρδευτικών έργων πρώτης τάξης στον κάμπο της Θεσσαλονίκης 
και κατασκευή νέων φραγμάτων για την εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού.

9. Αποκέντρωση και επιτάχυνση του προγράμματος ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για τη 
μηχανοργάνωση της ΝΑΘ και των Δημοσίων Υπηρεσιών.

10. Αμεση ενίσχυση των προγραμμάτων του 1998 της ΝΑΘ, κύρια της ΣΑΝΑ 1 και 
κατασκευή επειγόντων έργων οδοποιίας, ύδρευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας 
με το ποσό των 500 εκ. δρχ.

11. Κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου στο φράγμα της Ελεούσας με συμμετοχή της 
ΔΕΗ, της ΝΑΘ, OTA, ιδιώτη.

12. Περιφεροποίηση των ποσοστώσεων στον Αγροτικό Τομέα για πιο δίκαιη κατανομή 
των επιδοτήσεων από τη ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

13. Διασφάλιση χρηματοδότησης για εκπόνηση μελετών Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Βάσης Βορείου Ελλάδος και κατασκευή αγκυροβολιού πετρελαιοειδών.

14. Αμεση κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων Ανατολικής και Εσωτερικής 
Περιφερειακής και διαβάσεων ΟΣΕ.

15. Αμεση χρηματοδότηση της ιχθυαγοράς και κρεαταγοράς στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
16. Αμεση κατάθεση στη Βουλή και ψήφιση του Νομοσχεδίου που αφορά την επίλυση 

χρόνιων προβλημάτων των Παλιννοστούντων Ελλήνων Ομογενών.
17. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης των 

Οργανισμού Ρυθμιστικού, ενοποιημένο Οργανισμό Υδρευσης - Αποχέτευσης και 
συμμετοχή στη Διοίκηση της HELEXPO - ΔΕΘ.



ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΔΗΛΩΣΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΑΟΣ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κώστα Σημίτη, συναντήθηκε σήμερα 
το απόγευμα, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Πάλας», ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, δήμαρχος Καλαμαριάς Α Αντιπρόεδρος της 
ΚΕΔΚΕ, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της 
Ευρώπης, Θρασύβουλος Λαζαρίδης.

Στη συνάντηση αυτή, ο κ. Λαζαρίδης, παρουσίασε τις βασικές θέσεις του 
Συνδυασμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ, που είναι -όπως είπε- οι 
βασικές διεκδικήσεις της πόλης . Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν ισόρροπα 
τις επί μέρους στρατηγικές που οι φορείς και σύσσωμη η κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης διεκδικούν:

1. Θεσσαλονίκη οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, για τη βαλκανική 
ενδοχώρα και την Ανατολική Μεσόγειο.

2. Θεσσαλονίκη ουσιαστική πρωτεύουσα των επτά εκατομμυρίων 
απόδημων Ελλήνων, ουσιαστική πρωτεύουσα του Οικουμενικού 
Ελληνισμού

3. Θεσσαλονίκη ανοικτή πόλη στις ιδέες, στις επιστήμες στις τέχνες και 
τα γράμματα. Ακόμη στην οικονομία, στην παραγωγή, στο εμπόριο, 
στη φιλία και τη συνεργασία με τους Λαούς της Βαλκανικής, της 
Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου». Πρέπει και 
μπορούμε να ενεργοποιήσουμε , και να συντονίσουμε τις δυνάμεις 
της Θεσσαλονίκης προς αυτές τις κατευθύνσεις.

4. Θεσσαλονίκη, ανθρώπινη πόλη, φιλική και φιλόξενη στους πολίτες 
και στους επισκέπτες της, καθώς σήμερα καταστρέφεται ο 
χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της, αποσυντίθεται ο κοινωνικός 
ιστός της, γίνεται μια απρόσωπη και αφιλόξενη πόλη.

0 υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Θρασύβουλος Λαζαρίδης, στη 
συνάντηση αυτή με τον Πρωθυπουργό, έθεσε αναλυτικά τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τις βασικές υποδομές της πόλης (Μετρό, τραμ, υποθαλάσσια 
αρτηρία, βιολογικός καθαρισμός, Δυτική είσοδος, ανισόπεδοι κόμβοι 
περιφερειακής οδού, αεροδρόμιο, χώροι στάθμευσης, έκτος προβλήτας 
λιμανιού- εκσυγχρονισμός του λιμανιού, σχολική στέγη, εσωτερικό και 
εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, σύνδεση αεροδρομίου με περιφερειακή και 
σύνδεση αεροδρομίου με ανατολική Θεσσαλονίκη.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
ΛΑΖΑΡΙ ΔΗΖ

Ταυτόχρονα ανέπτυξε τις 4 βασικές προτάσεις του προγράμματος του, που 
αφορούν στο κυκλοφοριακό, καθαριότητα, πολεοδομική εξυγίανση της 
γειτονιάς και στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αποκεντρωμένου δήμου .

ΑΚΟΜΗ ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επεσήμανε:

• το πρόβλημα της σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη 
(πρόσκτηση οικοπέδων ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτιρίων) 
καθώς και το ζήτημα των προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ και σε πολλούς περιφερειακούς δήμους για την εκτέλεση 
έργων , τα οποία ελάχιστα χρηματοδοτούνται μέχρι σήμερα

• το θέμα της καταβολής και του υπόλοιπου ποσού που εξαγγέλθηκε για το 
καμένο δασός και αφορά σε αντιπλημμυρικά έργα και αναδάσωση

• την εκτέλεση περίπου 30 έργων στους περιφερειακούς δήμους που ενώ 
εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα του Οργανισμού Πολιτιστικής 
πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 97 .εντούτοις κινδυνεύουν να 
μείνουν οριστικά ανεκτέλεστα λόγω έλλειψης πόρων.

Σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ο κ. Λαζαρίδης

1. Ζήτησε την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ώστε πέραν 
των άλλων δραστηριοτήτων, να αποσκοπούν οι σχετικές παρεμβάσεις και 
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ( Όπως στη δημιουργία 
Ινστιτούτων Τροφίμων και Ποτών, καθώς και Κλωστοϋφαντουργίας, 
προκειμένου να καλυφθούν αδυναμίες του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα).

2. Τέθηκε ακόμη το θέμα της επιβίωσης του εμπορίου, στο περιβάλλον των 
πόλεων και ειδικότερα στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Τόνισε το 
ενδιαφέρον του για την εξέλιξη των προσπαθειών της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για την εφαρμογή και στη χώρα 
μας του θεσμού της εμπορικής πολεοδομίας.

3. Ταυτόχρονα έθεσε το θέμα της καθιέρωσης εθνικής βίζας για την 
διευκόλυνση των βόρειων γειτόνων μας προκείμενου να προσεγγίζουν 
χωρίς προβλήματα την αγορά της Θεσσαλονίκης.

4. Επισήμανε την αναγκαιότητα ίδρυσης γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Θεσσαλονίκη και ενίσχυσης των θεσμών που αφορούν στο ρόλο της 
Θεσσαλονίκης, στα Βαλκάνια και τις Παρευξείνειες χώρες. ( ΔΙΠΕΚ, 
Γραφείο Διαβαλκανικής Συνεργασίας στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, 
Διεθνές Κέντρο για τη Δημοκρατία στα Βαλκάνια).

Ακόμη ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι από τις διεκδικήσεις της Θεσσαλονίκης, δεν 
μπορούν να απουσιάζουν το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης και το 
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, με ζώνη ευθύνης τη Βόρεια 
Ελλάδα.
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Στην κατεύθυνση αυτή συζητήθηκε η ενίσχυση του δήμου Θεσσαλονίκη^ 
στην εξειδίκευση και προώθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Απασχόληση

Ο κ.. Λαζαρίδης επισήμανε την ανάγκη κατάρτισης νέου ρυθμιστικού σχεδίου, 
που θα λαμβάνει υπόψη την προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού της 
Θεσσαλονίκης, στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη:

1. Ταχείας επίλυσης των προβλημάτων υποδομής, με ταυτόχρονη 
επίσπευση των εργασιών, για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης.

2. Σχεδιασμού εφαρμογής και χρηματοδότησης ενός πολυετούς 
προγράμματος πολεοδομικής και κοινωνικής εξυγίανσης από πλευράς 
δήμου Θεσσαλονίκης με την συμβολή του εθνικού και κοινοτικού 
προϋπολογισμού ,ζωτικών παρεμβάσεων , για το παρόν και το μέλλον της 
πόλης και των κατοίκων της και της συνεκτικότητας του κοινωνικού της 
ιστού .για να αντιμετωπιστεί προληπτικά και το πρόβλημα της μείωσης 
του αισθήματος ασφάλειας των θεσσαλονικέων. Η Θεσσαλονίκη που 
επελέγη να γίνει μια σύγχρονη Μεγαλούπολη σημαντικό οικονομικό και 
πολιτικό ρόλο στην νοτιοανατολική Ευρώπη , πρέπει ταυτόχρονα να 
ενισχυθεί για να διατηρήσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της

Ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αλλά και ως μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής « Ολυμπιάδα 2.004», ο κ. Λαζαρίδης διετύπωσε το πλαίσιο των 
διεκδικήσεων της Θεσσαλονίκης, για ουσιαστική συμμετοχή της πόλης, στη 
μεγάλη αυτή διοργάνωση. Κατέθεσε επίσης την πρότασή του, όλοι οι αγώνες 
μπάσκετ και βόλεϊ της Ολυμπιάδας, να διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, η οποία 
έχει μακρά παράδοση στον αθλητισμό, χωρίς όμως την ανάλογη υποδομή. 
Συνόψισε τις βασικές αθλητικές υποδομές, στο κλειστό Γυμναστήριο Θέρμης, 
στο γήπεδο ΠΑΟΚ και τα γήπεδα του ΑΡΗ και ΗΡΑΚΛΗ στα κολυμβητήρια 
και την ανακατασκευή του Καυταντζογλείου σταδίου.

Καταλήγοντας τόνισε στον πρωθυπουργό της χώρας ότι τα χρόνια αυτά 
προβλήματα της Θεσσαλονίκης δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Για 
την πόλη μας θα υπάρξει μόνο μια ευκαιρία στο άμεσο μέλλον και η 
ευκαιρία αυτή συνδέεται κυρίως με το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 
το μόνο ικανό να χρηματοδοτήσει με τα ποσά που απαιτούνται την 
προσπάθεια που αναλαμβάνει ο συνδυασμός μας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 
ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ, για την κατάλληλη προετοιμασία της πόλης προκειμενου 
να καταστεί οικονομικό πολιτικό και πολιτιστικό στην ΝΑ Ευρώπη 
εφαλτήριο για την βαλκανική ενδοχώρα και την μαύρη θάλασσα στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής .

Γραφείο τύπου
Ευχαριστούμε για την συνεργασία 
257575-094635600
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