
ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•  Μέχρι το τέλος του 2001 ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία του 
Διυλιστηρίου και τον Μάιο του 2002 αρχίζει η ττλήρης λειτουργία 
όλων των έργων της υδροδότησης (προϋπολογισμού 40 δις δρχ.) 
της μητροπολιτικής περιοχής, με τη μεταφορά των απαιτούμενων 
ποσοτήτων νερού (150 χιλιάδες κυβικά την ημέρα) από τον ποταμό 
Αλιάκμονα. (Πλήρης λειτουργία όλων των έργων, όπως Διώρυγα 
Αξιού -  Αλιάκμονα, Διυλιστήρια, Δίκτυα).

Τα έργα αυτά διασφαλίζουν την επάρκεια στην υδροδότηση της 
μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2020.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΕΡΓΟ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Το κυρίως έργο της ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 32 δις δρχ. 
κατασκευάζεται με 5 εργολαβίες οι οποίες σταδιακά θα ολοκληρωθούν μέχρι 

την άνοιξη του 2002 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες τρεις εργολαβίες που 
αφορούν την ανακαίνιση της Ενωτικής Διώρυγας μεταφοράς νερού από τον 

Αλιάκμονα η οποία είχε κατασκευαστεί προ πολλών ετών και εξυπηρετούσε 

αρδευτικές ανάγκες.

Το έργο προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Παρατηρείται μια 
καθυστέρηση στην περιοχή της οδού Αγίου Δημητρίου όπου κατασκευάζεται ο 
αγωγός πόσιμου νερού λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά έχουν 

αναπτυχθεί άλλα μέτωπα εργασίας (στις 40 Εκκλησίες, Τούμπα, Πυλαία και 

Καλαμαριά) όπου ο αγωγός κατασκευάζεται με γρήγορους ρυθμούς.
Οι πρώτες ποσότητες νερού θα δοθούν στην πόλη το Φθινόπωρο του

2002

Η συνολική παροχή νερού είναι 150.000 μ3 ημερησίως



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ήδη από το Νοέμβριο του 2000 λειτουργεί ο Β' Βαθμός Βιολογικού 
Καθαρισμού μαζί με τον χερσαίο και τον υποθαλάσσιο αγωγό (10 
χλμ.) εξασφαλίζοντας τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων με 
αφαίρεση του αζώτου.

Μέχρι το τέλος του 2001 θα έχει ολοκληρωθεί η νέα εγκατάσταση 
υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Τα απόβλητα της Βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) θα 
μεταφέρονται για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισμό με 
αντλιοστάσιο και αγωγό, που ολοκληρώνονται τον Μάρτιο του 2002, 
ενώ έχουν ληφθεί και μέτρα για τον έλεγχο της τοξικότητας των 
βιομηχανικών αποβλήτων.

Η απορρύπανση του Θερμαϊκού από τα ρυπαντικά φορτία θα φτάσει 
μέχρι το 97% και μέσα στους επόμενους μήνες ο Θερμαϊκός θα είναι 
μια καθαρή, γαλάζια και ζωντανή θάλασσα.

/Ο
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Ποόνοαυυα “ ΑΘΩΣ " στο Άνιον Όοοο

Η Πολιτεία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των Αγιορειτών, με 
στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του σημαντικού φυσικού πλούτου 
και κειμηλιακού θησαυρού του Αγίου Όρους ώστε να αποτελεί 
εσαεί σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας και του πολιτισμού.

Ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος " ΑΘΩΣ 
που προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων ύψους 60 δισ. δρχ. μέχρι το 
2006 για έργα αναστήλωσης και συντήρησης της Αγιορείτικης 
κληρονομιάς.



Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορειοδυτικά Θεσσαλονίκηο ” -
" Δυτικό Τόξο "

Ιδρύθηκε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορειοδυτικής
Θεσσαλονίκης στην οποία μετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 10 Δήμοι της 
Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. (  «* νΗ  )

Στις 17/6 παρουσιάστηκε, σε δημόσια εκδήλωση, η σύσταση 
( νομική προσωπικότητα ) οι στόχοι και το πρόγραμμα δράσης της 
εταιρείας, που περιλαμβάνει δίκτυο συνδυασμένων παρεμβάσεων 
και πολεοδομικών αναπλάσεων υπό τον τίτλο " Δυτικό Τόξο ' στην 
ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης, με 
σκοπο την αναβάθμιση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των κατοίκων τους.



Νέο Δηυαργείο Θεσσαλονίκη

Μετά τη σχετική εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού, ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης έχει προβεί στην ανάθεση της μελέτης, την δαπάνη 
της οποίας ( περίπου 1,2 δισ. δρχ. ) έχουν εξασφαλίσει ΥΠΕΧΟΔΕ 
και ΥΠΕΘΟ. Μέρος της δαπάνης έχει ήδη μεταβιβαστεί στην 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, αρμόδια για την 
πληρωμή τους.

Ακόμη, έχει εγγράφει σε ειδική διάταξη ΣΑΕ το ενάριθμο έργο 
Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης με 

προϋπολογισμό 10 δισ. δρχ. Συνεπώς, μελέτη και κατασκευή του 
έργου έχουν διασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α, ΕΡΓΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ 
! ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ;

Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης

Ολοκλήρωση του χώρου στάθμευσης 
οχημάτων στο Θέατρο της Γης (Νταμάρι) 
για την εξυπηρέτηση του Καυτατζογλείου 
Σταδίου

Απαιτείται προσαρμογή 
των τευχών δημοπράτησης 
του έργου, η οποία μπορεί 
να γίνει από την ΔΤΥΝΘ.

Το έργο θα ολοκληρωθεί 
εντός του 2002.

Δήμος
Θεσσαλονίκης

£

Απομάκρυνση και μεταφορά 
Μηχανουργείου . Ανάπλαση χώρου 
διασταύρωσης Αγ· Δημητρίου - 
Κατσιμίδου

Πλήρης Ωριμότητα Εναρξη έργου το 3® 
τρίμηνο του 2001 και 
ολοκλήρωση το 2002.

Δήμος
Ευόσμου

Υπόγεια διάβαση στην οδό 
Αγαμέμνονος πρόσβαση στη 
Μοναστηριού

Ολοκληρώνεται η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και η Μελέτη 
Εφαρμογής του έργου στο 
τέλος Απριλίου του 2001

Δημοπράτηση τον Ιούνιο 
του 2001 και περαίωση τον 
Δεκέμβριο του 2002

Εγνατϊα Οδός 
Α.Ε.

Σύνδεση αεροδρομίου με οδό 
Θεσσαλονίκης - Ν. Μουόανιών

Πλήρης Ωριμότητα Δημοπράτηση τέλος 
Απριλίου του 2001 και 
περαίωση τέλος του 2003

Εγνατία Οδός
Α.Ε.

Αναβάθμιση του κόμβου ΚΒ (κόμβος 
Τριανδρίας) της Ανατολικής 
Περιφερειακής Θεσσαλονίκης από 
ισόπεδο σε ανισόπεδο.

Πλήρης Ωριμότητα Δημοπράτηση τέλος 
Απριλίου του 2001 και 
περαίωση τέλος του 2003

8. ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

^Ίερίφέρεια  
^  Κεντρικής 

Μακεδονίας

Οδός Αεροδρομίου από διασταύρωση 
Πολυγύρου έως Κ13

Η ΜΠΕ είναι σε στάδιο 
έγκρισης, συντάσσεται 
μελέτη κτηματολογίου και 
θα εκτελεστούν πρόδρομες 
γεωτεχνικές εργασίες για 
να ολοκληρωθούν οι 
μελέτες.

Δημοπράτηση του έργου: 
Μέχρι 30-9-2001 
Ολοκλήρωση του έργου: 
Μέχρι 31-12-2003

Δήμος
Καλαμαριάς

Ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων 
και αισθητική αποκατάσταση των όψεων 
των κτιρίων κατά μήκος της οδού 
Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή 
Φοίνικα

Απαιτείται η σύνταξη της 
Οριστικής Μελέτης και της 
Μελέτης Εφαρμογής. 
Απαιτούνται Οικοδομικές 
Αδειες για παρεμβάσεις 
στα κτίρια.

Ολοκλήρωση μελέτης τον 
Οκτώβριο του 2001 και 
περαίωση του έργου το 
2003

Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αρετσούς 
εκατέρωθεν της Μαρίνας Ε.Ο.Τ.

Απαιτείται σύνταξη της 
Οριστικής Μελέτης και της 
Μελέτης Εφαρμογής.

Ολοκλήρωση μελέτης τον 
Οκτώβριο του 2001 και 
περαίωση του έργου το 
2003 ί



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
■ r ¿ ¿

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 
οχημάτων για την εξυπηρέτηση του 
γηπέδου Απόλλωνα Καλαμαριάς

Δήμος
Καλαμαριάς

Απαιτείται η σύνταξη της 
Οριστικής Μελέτης και της 
Μελέτης Εφαρμογής σπό 
την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Καλαμαριάς

Ολοκλήρωση του έργου 
τον Ιούνιο του 2001 · .

Ανάπλαση κηρίου Σιδηροδρομικού 
Q y p  Σταθμού Θεσσαλονίκης.

εκσυγχρονισμός σήμανσης κ.λ.π.

Απαιτείται προσαρμογή 
της μελέτης

Έναρξη έργου το 2001 και 
ολοκλήρωση το 2002.

Γ. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Δήμος
Θεσσαλονίκης

Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 
οχημάτων Παπαναστασίου - Βούλγαρη 
(Έμπροσθεν σχολείου) για εξυπηρέτηση 
γηπέδου Αρη

Πρέπει να εκπονηθούν η 
Οριστική Μελέτη και Τεύχη 
Δημοπράτησης, σπό την 
Διεύθυνση Οδοποιίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Απαιτείται αλλαγή Χρήσης 
Γ ης (η προβλεπόμενη 
χρήση είναι ως χώρος 
πρασίνου)

Έναρξη έργου το 2001 - 
και ολοκλήρωση του έργου 
το 2002

Απομάκρυνση παλιού λυόμενου 
διδακτηρίου, ανάπλαση χώρου μεταξύ 
των οδών Γ Σεπτεμβρίου - Κυριακίδη.

Απαιτείται η σύνταξη 
Οριστικής Μελέτης και 
Τευχών Δημοπράτησης 
από την Διεύθυνση 
Οδοποιίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται 
έγκριση από τη διοίκηση 
του Καυτατζογλείου.
 ̂Απαιτείται συνδυασμός με 
το σχεδίασμά χρήσεων γης 
στον περιβάλλοντα χώρο 
του σταδίου

Έναρξη έργου τον Ιούλιο 
του 2001 και περαίωση του 
έργου το 2003

Περιφέρεια
Κεντρικής

Μακεδονίας

(

Διαπλάτιινση της οδού Λαγκαδά Απαιτείται εκπόνηση της 
οριστικής μελέτης (διάρκεια 
1 χρόνος).
Η διαδικασία των 
απαλλοτριώσεων θα είναι 
δύσκολη γιατί αφορά 
κατοικημένη περιοχή όπου 
υπάρχουν επαγγελματικά 
κτίρια και κατοικίες

Δημοπράτηση του έργου: 
Μέχρι 15-9-2002 
Ολοκλήρωση του έργου: 
Μέχρι 30-6-2004

mi,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Π/Ύ

(βιςβρχ) ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΦΟΡΕΑΣ

Θ1.Παρεμβάσεις ευττρεηισμού κοι 
ανάπλασης οδού Αεροδρομίου από κόμβο 
Αεροδρομίου μέχρι κόμβο Κ13 (Φοίνικας)
α

Το έργα βρίσκειαι σια νόιια του Πολεοδομικού Συγκροιήματος ιης Θεσσαλονίκης και 
θα συνδέσει οδικά ιην πόλη με το αεροδρόμιο. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις 
ευπρεπισμού και ανάπλασης της Ε.Ο Θεσσαλσνίκης-ΑεροδρομΙου από κόμβο Κ13 
έως κόμβο Αεροδρομίου, μήκους 5 χλμ.

3 0

Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας

(ΠΚΜ)

ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Θ2. Σύνδεση αεροδρομίου με οδό 
Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδισνιών.

Το έργο θα συνδέει ιο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με ιην οδό Θεασαλον1κης·Ν. 
Μουδανιών, την οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου και την οδό Θεσσαλονίκης-Ν. 
Μηχσνιώνας σ ια  νότια του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ιης Θεσσαλονίκης Το έργο 
περιλαμβάνει την δημιουργία οδικού τμήματος μήκους 3,5 χλμ κατ πλάτους 22 μ., 
καθώς και δύο ανισόπεδους κόμβους αιις συνδέσεις με ιούς δρόμους που 
π ροαναφί ρθ^καν

2.0 ΕΓΝΑΓΙΑ 
ΟΔΟΙ Α Ε

Θ3. Διαπλάιυνση οδού Λαγκαδά από 
Στρατόπεδο Π. Μελά έως κόμβο 
εσωιερικής Περιφερειακής οδού

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη διαπλάιυνση ψήματος ιης οδού Λαγκαδά από το 
στραιόπεδο Παύλου Μελά μέχρι τον κόμβο εσωιερικής περιφερειακής Αττοιελεί 
τμήμα του οδικού άξονα βόρειας εξόδου από ιο Π. Σ_ θ.

6.5 ΠΚΜ

Θ4 Υπόγεια διάβαση σ ιην οδό 
Αγαμέμνονος πρόσβαση στη 
Μοναστηριού

Το έργο περιλαμβάνει ιην κατασκευή υπόγειας διάβασης σιην οδό Αγαμέμνονος, 
κάτω από υπάρχουσες σιδηροδρομικές γραμμές Κατασκευάζεται δρόμος διπλής 
κατεύθυνσης και το συνολικό μήκος της επέμβασης φτάνει ια 250μ. Ο δρόμος θα 
συνδέσει δύο αποκομμένες περιοχές ιου Δήμου και αναμένεται να λειτουργήσει 
εναλλαχιικά ως μια νέα είσοδος-έξοδος του Δήμου προς και από την οδό 
Μονασιηρίου και κατ' επέκταση του κέντρου ιαυ Πολεοδομικού Συγκροιήματος 
Θεσσαλονίκης.

0.7 Δήμος
Εύοσμου

Θ5. Ολοκλήρωση ιου χώρου σιάθμευσης 
οχημάτων οιο θ ίσ ιρο ιης Γης (Νιαμάρι) 
(350 θέσεις).

Με ιο έργο θα ολοκληρωθεί ο χώρος σιάθμευσης οχημάτων (350 θέσεων) σιο 
θέαιρο της Γης (Νταμάρι) βορειοανατολικά ιου ΚαυιαιζογλεΙου. Το έργο άρχισε κατά 
ιην περίοδο που η Θεσσαλονίκη ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 1997, αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων. Απαιτούνται συμπληρωματικές εργασίες 
ασφαλιόστρωαης, σήμανσης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κα αστικού 
εξοπλισμού.

0.15 ΠΚΜ

(*) Εξετάζεται με »ο ΥΠΕΧΩΔΕ (ΓΓΔΕ/Δ1) και τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων η συμπερίληψη έργων για ιη διαπλάιυνοη της οδού.

β  4
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ
(δις δρχ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Θ12 Απομάκρυνση παλιού λυόμενου 
διδακτηρίου, ανάπλαση ιου χώρου μεταξύ 
των οδών Γ  Σεπιεμβρίου-Αγ. ΔημηιρΙου- 
ΚυριακΙδη και διαμόρφωση του χώρου 
στάθμευσης οχημάτων (600 θέσεις)

Το έργο αφορά αιην ανάπλαση χώρου 16 000 ι μ που ανήκει στην ιδιοκτησία ιου 
ΚαυιαιζογλεΙου Σταδίου Με την παρούσα παρέμβαση προτεΐνειαι η ανάπλαση της 
έκτασης και η οργάνωση του χώρου στάθμευσης 600 περίπου οχημάτων για την 
εξυπηρέτηση ιου σταδίου Προβλίπονιοι χωμαιουργικές εργασίες, σήμανση, 
ηλεκτροφωτιαμός, αστικός εξοπλισμός, οδοσιρωαΐα και ασφαλτοστρώσεις για την 
διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης.

0,4 Δήμος
Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ

Θ13. Ανάπλαση κτιρίου Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Θεσσαλονίκης, εκσυγχρονισμός 
σήμανσης κ.λ,π.

Η ανάπλαση ιου κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 
μια σειρά εργασιών ανακαίνισης ιου κιτριού, επιφάνειας ιης τάξης των 15000 ι.μ Πιο 
συγκεκριμένα, προβλέπειαι ανακαίνιση εσωτερικών χρωματισμών, συντήρηση 
μεταλλικών επιφανειών, ανακαίνιση κουφωμάιων και δαπέδων, ανακαίνιση χώρων 
υγιεινής, εκσυγχρονισμός της σήμανσης εαωιερικής και εξωτερικής, κυκλοφορτακές 
ρυθμίσεις

0,3 ΟΙΕ

ΣΥΝΟΛΟ 15,95
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟ

.'Μ''“ · ·· f- ·ί> * *"· *
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ
(δις δρχ)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

Θ6. Γήπεδο ιου Αρη. Διαμόρφωση χώρου 
σιάθμευαης οχημάτων εττΙ της οδού 
Παπαναστασίου 5 000 ι μ. (200 θέσεις) 
μπροστά από ιο σχολείο)

Το έργο αναφέρεται στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 200 θέσεων περίπου οε 
έκταση 5 στρεμμάτων επί της οδού Παπαναστασίου (μπροστά στο σχολείο). 
Περιλαμβάνονται εργασίες σσφαλιόσιρωοης. σήμανσης. διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου και αστικού εξοπλισμού.

0.1
Δήμος

Θεσσαλονίκης

ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Θ7 Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς 
Διαμόρφωση χώρου σιάθμευαης 
3χημάιων (300 θέσεις)

Το έργα αναφέρεται σιη διαμόρφωση χώρου σιάθμευαης 300 θέσεων περίπου, σε 
έκιαση 7-8 στρεμμάτων. Περιλαμβάνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης, σήμανσης, 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και σσιικού εξοπλισμού.

0.15
Δήμος

Καλομσριάς

ΘΒ. Αναβάθμιση του κόμβου Κ8 (κόμβος 
Τριανδρίας) της Ανατολικής Περιφερειακής 
Θεσσαλονίκης από ισόπεδο σε 
ανισόπεδο.

Ο κόμβος Κθ εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις από και προς ιό Εθνικό Καυταιζόγλειο 
στάδιο, εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη ροή κινήσεων από και προς το αεροδρόμιο 
και την ΕγναιΙα Οδό. Επιπλέον η κύρια σύνδεση ιου κέντρου ιης Θεσσαλονίκης με ιην 
περιφερειακή οδό γίνεται μέαω του κόμβου Κθ Τα κύριο ιεχνικά χαραχτηρισιικά ιου 
κόμβου Κ8 είναι μία γέφυρα μήκους 160 μ καθώς και μία κάιω διάβαση μήκους 70μ. 
Ο κόμβος Κ8 λειιουργεί μαζί με ιον Κ9 λόγω ιης μικρής απόστασης που τους χωρίζει 
(περίπου 500 μ ), ο οποίος εξυττηρειεί ιις κινήσεις από και προς την Τούμπα, μία από 
τις πολυπληθέσιερες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

3.5 ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α Ε

ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

Θ9. Ανάπλαση ιων κοινόχρησιων χώρων 
kcd  αιαθηιική σποκαιάσταση ιων όψεων 
ιων κτιρίων κατά μήκος της οδού Εθν. 
Αντίστασης οιην περιοχή Φοίνικα

Πρόκα ιαι για ένα έργο που περιλαμβάνει δύο καιηγορίες παρεμβάσεων

1. Την ανάπλαση και αισθηιική αναβάθμιση σιους κοινόχρηστους χώρους (έκιασης 
1500 ι.μ ) εκαιέρωθεν ιης οδού Εθνικής Ανιίσισσης στην περιοχή εργατικών 
καιοικιών Φοίνικα

2. Την αισθητική σποκατάσιαση-ανακαίνιση των όψεων των κτιρίων στην Ιδια 
περιοχή. Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης εκιιμάια σε 15 000 ι.μ.

0.35 Δήμος
Καλαμαριάς

Θ10. Απομάκρυνση κα μειαφορά 
μηχανουργείου. Ανάπλαση χώρου 
διασιαΰρωσης Αγίου Δημητρίου- 
ΚαυτατζογλεΙου

Το έργο έχει δύο σκέλη:

1 Την απομάκρυνση του Δημοιικοϋ Μηχανουργείου από ιην σημερινή ιου θέση 
σιην περιοχή του Κσυτατζογλείου Σιαδιού, παράλληλα με ιην κατασκευή ενός 
νέου και σύγχρονου Μηχανουργείου οε οικόπεδο 4 σιρεμμάτων στην περιοχή ιης 
Καλαμαριάς. Ο χώρος που θα ελευθερωθεί. θααναπλασιεί σε περιοχή 
πρασίνου.

2. Την ανάπλαση μιας περιοχής 4 στρεμμάιων, πλησίον του Μηχανουργείου σιη 
συμβολή ιων οδών Αγίου Δημηιρίου και Καισιμήδου και την απόδοσή της στους 
καιοίκους, ως χώρου πρασίνου και αναψυχής

0.5 Δήμος
Θεσσαλονίκης

Θ11 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 
Αρεισούς εκαιέρωθεν ιης μαρίνας του 
EOT

Το έργο έχε» ως αντικείμενο την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης ιου Δήμου 
Καλαμαριάς από ιο Βαλκανικό Κέντρο Νεόιητας μέχρι την περιοχή ιης Ρέμβης. 
Ειδικότερα, περιλαμβάνει ιην οργάνωση χώρων πρασίνου κα πεζοδρόμων, 
ηλεκιροφωτιομό και αστικό εξοπλισμό.

0,3 Δήμος
Καλαμαριάς
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Π/Υ

{8»ς δρχ) 
ΠΚΜ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΦΟΡΕΑΣ

Τα έργα που θα γίνουν ο ιο  Κσυιαιζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης αφορούν τόσο σιο 
κύριο Στάδιο όσα και στο βοηθητικό και στον περιβάλλοντα χώρο Στο κυρίως Σιάδιο 
προβλέπονται αναδιατάξεις, ανακαταοκευές και πλήρης εκμετάλλευση των χώρων 
κάτω από ιις κερκίδες, με τη δημιουργία σύγχρονων αποδιιιηρίων, γραφείων και 
εξυπηρετήσεων του γρσπιού και ηλεκτρονικού ιύπου. αίθουσες συνεντεύξεων, 
αίθουσες και χώροι εξυπηρέιησης των θεατών, αίθουσες ενδυνάμωσης, αίθουσες 
ελέγχου φαρμακοδιέγερσης (dopping) κ,λ.π
Από πλευράς εξοπλισμού και λοιπών έργων, προβλέπονται πίνακες αποτελεσμάτων, 
σύγχρονα θεωρεία γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου με όλο τον σπαραίιηιο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σύστημα video για την ασφαλή λειτουργία του Σταδίου κσιά τη

Καυιανιζόγλειο Σιάδιο διάρκεια των συναντήσεων, υποδομή γιο τη ραδιοφωνία ιην τηλεόραση, καθίσμαια σε 
όλες τις κερκίδες, σκέπαστρο σε τμήμα ίων κερκίδων του Σταδίου.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει κστ τις παρεμβάσεις, αν απαίιόύνται, προκειμένου ο 
υφιστάμενος στίβος να ανισποκρίνείοι πλήρως στις ισχύουσες απατιήσεις της IAAF 
μηδέ εξαιρουμένων πιθανών επεμβάσεων σε υφισιάμενη περίφραζη και κερκίδες

3.0 ΓΓΑ

Σιο βοηθηιικδ Στάδιο προβλέπονται ανακατασκευές και βελτιώσεις του αγωνιστικού 
χώρου (χλοοτάπητας, αποστραγγιστικό σύστημα αυτόματο ποτιστικό σύστημα) και 
ηλεκτροφωτισμός νυχιερινής χρήσης για την εξυπηρέιηση των προπονητικών 
αναγκών.
Στον περιβάλλονια χώρο προβλέπονται διαμορφώσεις, φυτεύσεις, χώροι 
προσπέλασης και παραμονής χώρου σιάθμευσης, περιφράξεις και φωιισμός

Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς Προπονηιήριο κατά ιην διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων {*) 0,045 ΓΓΑ

Γήπεδο Αρη Προπονηιήριο κατά ιην διάρκεια ιων Ολυμπιακών Αγώνων (*) 0.11 ΓΓΑ

Γήπεδο ΠΑΟΚ Προπονηιήριο καιά ιην διάρκεια ιων Ολυμπιακών Αγώνων {·) 0,11 (ΤΑ

ΠΠιριλαμβάνονιαι οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα μι τις προδιαγραφές της Ο Ε Ο Α «Αθήνα 2004» για ια προπονητήρια
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρόοδος Έργων Εγνατίας Οδού περιοχής Θεσσαλονίκης

1. Το έργο της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, που πεοκηρύχθηκε 
την 21 Ιουνίου 2001, με προϋπολογισμό 23 δις , περιλαμβάνει:

α. Την πλήρη κατασκευή του συνδετήριου τμήματος Κ4 - Κ5 της Εγνατίας 
Οδού με την Ανατολική και Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης 
συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής του Ανισόπεδου Κόμβου Κ5.

β. Την αναβάθμιση των κόμβων της Ανατολικής Περιφερειακής από 
ισόπεδους σε ανισόπεδους [ Κόμβος Μετεώρων (Κ6), Κόμβος Άνω Πόλης (Κ7), 
και Κόμβοι Τριανδρίας (Κ8) και Α. Τούμπας (Κ9) ].

Το έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε κυκλοφορία τις αρχές του 2004.

Κ8 -Κ 9 .καθώς και εργασίες αναβάθμισης του κόμβου Κ6 . Ο στόχος των 
πρόδρομων αυτών εργασιών είναι η δημιουρνία «πράσινου κύματος», ήτοι με 
κυκλοφοριακές παρεμβάσεις να εξασφαλισθεί η συνεχής ροή τυιν οχημάτων 
και στη φάση κατασκευής των έργων και σε μόνιμη βάση. Οι πρόδρομες αυτές 
εργασίες θα ολοκληρώνονται και θα παραδίδονται σταδιακά μέχρι τον Απρίλιο 
του 2002. ψ

2. Το έργο της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης,
περιλαμβάνει την κατασκευή του οδικού τμήματος της Εγνατίας Οδού από τον 
Ανισόπεδο Κόμβο Κ1 έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ4 .Η σύμβαση κατασκευής του 
έργου συνολικού προϋπολογισμού 32,5 δις περίπου, υπογράφηκε τ*ίν 1/11/2000 
και το έργο προβλέπεται να περαιωθεί μέχρι τις αρχές του 2004.

3. Το έργο σύνδεσης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλι νίκης με το
βασικό οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ και Εγνατία) στην δυτική είσοδο του τγολεοδομικού 
συγκροτήματος εκτελείται με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος τΛΙ 2001 η σ' 
φάση του, ήτοι η σύνδεση του ήδη κατασκευασμένου τμήματος της οδογέφυρας με 
την οδό Καλοχωρίου.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί πρόδρομες εργασίες για τους κόμβους Κ7 και 1



Σύνοδος ΚοουΦήο 2003

Στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί, τον Ιούνιο του 2003, η 
σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας.

Ήδη έχουν αρχίσει συστηματικά οι εργασίες προετοιμασίας 
της διοργάνωσης, σε συνεργασία των αρμοδίων Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας, Μακεδονίας — Θράκης και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας

Τόσο η ίδια η διοργάνωση, ως πολιτικό γεγονός παγκόσμιας 
εμβέλειας, όσο και οι παράλληλες εκδηλώσεις, οι κτιριακές 
υποδομές, ο εξοπλισμός και άλλες παρεμβάσεις στην πόλη, θα 
αναδείξουν τον ρόλο της ως ενός σημαντικού κόμβου της 
ευρύτερης περιοχής.
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Προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη 
για τα εγκαίνια της 66ης ΔΕΘ (7,8 και 9 Σεπτεμβρίου 2001)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσηο

Η πορεία μας μέχρι το 2004 θα χαρακτηριστεί, κατά κύριο λόγο, από την 
Προεδρία μας στην Ε.Ε. κατά το α' εξάμηνο του 2003. Παράλληλα η 
περίοδος αυτή συμπίπτει με δύο μείζσνες εξελίξεις στην Ε.Ε.: την 
διεύρυνση και το διάλογο για το μέλλον των θεσμών και των πολιτικών 
της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα:

• Στόχος μας είναι η άρτια διοργάνωση της προεδρίας, η προετοιμασία 
σε βάθος για όλα τα θέματα που θα κληθούμε να χειριστούμε και η 
επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Θα επιδιώξουμε επίσης να 
αναδείξουμε ένα κεντρικό θέμα ως στίγμα της ελληνικής προεδρίας. 
Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από τους πυλώνες 
παιδεία -  πολιτισμός -  αθλητισμός θα μπορούσε να ήταν αυτό το 
θέμα.

• Η ανεμπόδιστη προώθηση της ενταξιακής πορείας της Κύπρου ώστε 
αυτή να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2002 
και να υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης κατά τη διάρκεια της 
ελληνικής προεδρίας αποτελεί επίσης εθνικής σημασίας 
προτεραιότητα. Παράλληλα η Ελλάδα επιδιώκει να έχει ένα ενεργό 
ρόλο στις διαπραγματεύσεις με όλες τις υπό ένταξη χώρες και 
ιδιαίτερα με εκείνες της άμεσης γειτονίας της.

• Ειδικότερα ως προς την Τουρκία στόχος μας είναι η διατήρηση της 
ενταξιακής της προοπτικής, η άσκηση από την Ε.Ε. συνεχούς πίεσης 
και ελέγχου για εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Εταιρικής Σχέσης 
και τελικά η διευθέτηση των συνοριακών διεκδικήσεων της Τουρκίας 
και του Κυπριακού μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ελσίνκι, 
του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης η Ελλάδα θα στηρίξει την 
εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα σε μια ομοσπονδιακή 
προοπτική. Θα επιδιώξει ο διάλογος να μην αφορά μόνο τους θεσμούς 
αλλά και τις πολιτικές και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια 
και άμυνα, την κοινωνική πολιτική, των οικονομική ένωση και 
συνοχή. Θα στηρίξει επίσης την ενίσχυση του ρόλου των κατεξοχήν 
ευρωπαϊκών θεσμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας ευρύς 
και ουσιαστικός διάλογος με του πολίτες και τους κοινωνικούς 
εταίρους ώστε να κερδιθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και να ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις κατά τις 
διαπραγματεύσεις που θα επακολουθήσουν με τη Διακυβερνητική του 
2004.

Η Βαλκανική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. θα 
βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας κατά τα 
προσεχή έτη. Η διαφύλαξη του απαραβίαστου των συνόρων η 
επίτευξη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης με 
τελικό στόχο την προοπτική ένταξης στην ΕΕ όλων των Βαλκανικών 
χωρών αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο για την επίτευξη του οποίου 
πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα μέχρι το 2004.

Σε επίπεδο τρεχουσών πολιτικών της Ε.Ε. ιδιαίτερης σημασίας είναι η 
ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών το 2003 
(πιθανώς κατά την ελληνική προεδρία), η αναθεώρηση της ΚΑΠ 
(επίσης πιθανώς κατά την ελληνική προεδρία), η ανάπτυξη στο τρίτο 
πυλώνα των πολιτικών προστασίας εξωτερικών συνόρων, ασύλου και 
μετανάστευσης και βεβαίως η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ε.Ε. για 
τη στρατιωτική και πολιτική διαχείριση κρίσεων στα πλαίσια του 
δεύτερου πυλώνα.

Παρά το περιορισμένο ρόλο του ΥΠΕΞ στους τομείς αυτούς, 
ιδιαίτερη σημασία έχει η ταχύτητα προσαρμογής της χώρας στους 
κανόνες της εσωτερικής αγοράς, η τήρηση των όρων του συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης στα πλαίσια της ΟΝΕ και η 
ενεργοποίηση στο πλαίσιο της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας και 
αειφορίας πού θέτει ως στόχους η «Στρατηγική της Λισσαβώνας».

Τέλος, πρόκειται για σημαντική απόφαση το ότι η Σύνοδος Κορυφής 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Η συμπρωτεύουσα έχει τη 
δυνατότητα να αναλαμβάνει διοργανώσεις τέτοιας εμβέλειας. Είναι

2



πόλη ευρωπαϊκή και η μόνη, άλλωστε, στην Ελλάδα που φιλοξενεί 
Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Θεσσαλονίκη, επίσης, μπορεί να 
αποτελέσει το σύμβολο της ανάπτυξης, της ειρήνης και της 
σταθερότητας στα Βαλκάνια. Είναι βέβαιο ότι οι δομές της πόλης θα 
είναι οι απόλυτοι σύμμαχοι για μια επιτυχημένη προεδρία.

* * * * * *
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Προς:

Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Μ α κ ε δ ο ν ια ς -θ ρ ά κ η ς  

Δ ιο ικ η τή ρ ιο  541 23 

Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η

Θ εσσαλονίκη , 16 Α υγουσ του 2001 

Αριθμ. Πρωτ.: 6498

Αναψορικυ με τη λειτουργία και τις τελευταίες εξελίξεις του Χρηματιστηριακού Κέντρου 

Θ εσσαλονίκης σας παραθέτω  τα ακόλουθα

Οι προσπάθειες του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θ εσσαλονίκης κατά τη δ ιάρκεια του 2001 

εντοπίστηκαν σε δυο κυρίως άξονες Ο πρώτος αξονας αφόρα την οργάνωση του ΧΚΘ  Πιο 

συγκεκριμένα, ολοκληρώ θηκε η επέκταση σε νέους χώρους και η στελεχωση του ΧΚΘ με την 

πρόσληψη νέων συνεργατώ ν δίνοντας μια νεα διάσταση των εργασιώ ν του ΧΚΟ και 

συμπληρώ νοντας τις μέχρι τώρα λειτουργίες του Το συνολικό οργανόγραμμα αναδιαρθρω θηκε 

με οτελεχη στα τμήμα εισαγω γής εταιριών τη ΝΕ X Α την Ε ΑΓ Α Κ . το τμήμα παραγω γώ ν, το 

λογιστήριο, τις δημόσιες σχεσεις. και τέλος τη γραμματειακή υποστήριξη Παράλληλα 

αναπτύχθηκε το εκπαιδευτικό τμήμα του ΧΚΘ, διοργανωνοντας δωρεάν σεμινάριά ποικίλης 

θεματολογίας στο ευρυ επενδυτικό κοινό και ξεναγώντας μαθητές και φοιτητές στους χώ ρους που 

στεγάζεται το ΧΚΟ  Ο δεύτερος άξονας αφόρα την εμβάθυνση και ανάπτυξη των προϊόντω ν του 

ΧΚΘ τ α προϊόντα αυτά αφορούν τη λειτουργία της ΝΕ X Α , την αρμοδιότητα της οποίας εχει 

αν α λα βει το ΧΚΟ γ>α τη συνολική εξυπηρέτηση των επ ιχειρήσεων της Β Ελλάδος 

ι. ιιλημοφυριυικη υ ιισ ο ιη ρ ιξη  εξε ια υη  φάκελου και α ιιηση  εισαγωγής), ιην α ν α ιιω ξη  κα; 

υποστήριξη της Ε ΑΓ Α Κ καθώς και την ανάπτυξη των παραγευγων προϊόντων στη Β Ελλαδα

Το ενσ συστατικό  μέρος της ΕΑΓΑΚ το οποίο είναι οι τράπεζες προχω ραει πολύ κ π λ π  με 

α ρ κ ίπ ς  τράπ εζες να έχουν ηδη ολοκληρώ σει τις π ροβλεπομενες δ ιαδικασίες και να έχουν 

π ιστοποιηϋε ως εκδότες ΕΛΠΙΣ εκφράζοντας τη δ ιάθεση τους για την α να π τυ ίη  τηε ανορ·:κ

ί 2 5 : ς ΐ  ι θ -9 1 ί 30ΝΥΗ0Χ3 >00^5 33Η1 : λ Θ
10ΟΞ 80 91

‘•εεεεθε ιε οε ςςροες ιεο



μέσω  της διοργάνωσης κοινών αποστολώ ν ή εκδηλώ σεω ν στο εξω τερ ικό  Παράλληλα 

π ερ ιμένουμε νέες τράπεζες να προχω ρήσουν σε διαδικασίες π ιστοποίησης

Οσο αφόρα το δεύτερο συστατικό μέρος της αγοράς, αυτό των επ ιχειρήσεω ν, το ΧΚΘ έχει 

προχω ρήσει σε δράσεις ενημέρω σης ελληνικώ ν κατά βάση επ ιχειρήσεω ν στην Ελλάδα και στις 

χώρες της Ν.Α Ευρώπης. Το ΧΚΘ έχει πραγματοποιήσει επ ιχειρηματικές αποστολές στην 

Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Κροατία, Ιορδανία όπου έχει έρθει σε επαφές με 

επ ιχειρήσεις ελληνικώ ν και ντόπ ιω ν συμφερόντω ν ενω  ταυτόχρονα έχει πραγματοποιήσει δυο 

Road Show σε Ρουμανία και Βουλγαρία για την παρουσίαση και προβολή της ΕΑΓΑΚ στο 

ευρύτερο επ ιχειρηματικό  κοινό Ετην Ελλάδα έχει έρθει σε επ αφές και συζητήσεις με μεγάλες 

επ ιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό, αποκομίζοντας τις θετικές εντυπώ σεις για 

την αγορά και τις δ ιαβεβαιώ σεις τους για τη σ υμμειυχή  τους στην ΕΑΓΑΚ

Από τα π αραπάνω  γίνεται κατανοητό π ω ς η ΕΑΓΑΚ βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο με την 

αρχική ολοκλήρω ση της ενημέρω σης επ ιχειρήσεω ν και π ισ τεύουμε πω ς στα τέλη του έτους και 

στις αρχές του 2002 θα έχουμε τις πρώ τες εισαγωγές Οι σχεδ ιαζόμενες π αρουσ ιάσεις kui οε 

άλλες χώ ρες στόχους θα διευρύνουν π ερα ιτέρω  την διάχυση της πληροφόρησης και 

ιιερ ισσ ότερες επ ιχειρήσεις θα δείξουν το έμπρακτο ενδιαφέρον ιούς  για την αγορά, 

καθιστώ ντας την Θ εσσαλονίκη και γενικότερα την ελληνική κεφαλαιαγορά ο ικονομικο πυρήνα 

της Ν.Α. Ευρώπης για την ανάπτυξη των επ ιχειρήσεω ν και ταυτόχρονα των τοπικών 

κεφαλαιαγορώ ν.

Β ασ ίλειος Μ άργαρης  

Γενικός Δ ιευθυντής

Χρηματισ τηρ ιακού Κέντρου Θ εσ οαλον ίκης
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¡H- Λ. Μεαογεών 95 115 27 Αθήνο -  Τηλ. 77 28 279-50 Fax 77 28 230
Πρόκόμος «fe Διενθύνιον Σύμβσνλος

Αθήνα 17-7-2001

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ : «ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Π Α ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Το έργο ανατέθηκε στην "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ’ αριθμ. 
4975/1-9-1998 (ΦΕΚ 941 Β 71-9-1998) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Το κτίριο αγοράσθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε 
τον Ιούλιο του1999 Το συμβόλαιο υπογράφηκε 23-8-1999. Ο προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται στα 2.450.000.000 δρχ. και περιλαμβάνει την αγορά του 
ακινήτου και τις εργασίες αποκατάστασης.

Το-οικόπεδο που αγοράσθηκε έχει έκταση περίπου 3 .500 m και οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις των Δικαστηρίων θα έχουν επιφάνεια 5200 ιτΓ με υπόγειο 
1000 m2.

Τον Σεπτέμβριο 1999 έγινε η έναρξη των εργασιών.
Οι εργασίες αφορούν:
α) την αποκατάσταση του υπάρχοντος διατηρητέου κτιρίου στην οδό 

Φράγκων.
β) την ανακατασκευή της Δυτικής πτέρυγας του διατηρητέου κτιρίου.
γ) την προσθήκη και επέκταση του νέου κτιρίου στον αύλειο χώρο.

Με το Π.Δ. της 29-1-01 (ΦΕΚ Π6Δ/16-2-01) εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
εγκεκριμένου σχεδίου και ο χαρακτηρισμός του οικοπέδου ως χώρου στέγασης 
Δικαστικών Υπηρεσιών.

Στο icrípto σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού και μετά από 
πρόταση της Επιτροπής Διοίκησης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 
επρόκειτο να στεγαστούν:

* Το Διοικητικό Εφετείο
* Το Διοικητικό Πρωτοδικείο
• Το Ειρηνοδικείο
• Ιατροδικαστική Υπηρεσία (υπό ίδρυση)
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Μετά όμως από αλλεπάλληλες συσκέψεις με το Προεδρείο της Ένωσης των 
Διοικητικών Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης όπου ετέθη το θέμα της ραγδαίας 
ανάπτυξης των Διοικητικών Δικαστηρίων και επομένως της σύντομης αύξησης 
των στεγαστικών αναγκών τους και συνυπολόγιζα μενών των περιορισμών που 
τίθενται από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων της Θεσσαλονίκης λόγω του 
χαρακτήρα του κτιρίου (διατηρητέο), αποφασίστηκε η μεταστέγαση στο νέο 
κτίριο αποκλειστικά των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται αφ’ ενός η αποσυμφόρηση του 
υφισταμένου Δικαστικού Μεγάρου αφ’ ετέρου η άνετη στέγαση των 
μεταφερομένων υπηρεσιών στο Νέο Δικαστικό Μέγαρο.

Οι εργασίες αποπεράτωσης παρ’ όλες τις καθυστερήσεις λόγω 
αρχαιολογικών ευρημάτων προχωρούν ικανοποιητικά στο τμήμα του 
διατηρητέου κτιρίου.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοιχοποιιών, ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, επιχρισμάτων, εξωτερικών χρωματισμών. Εκτελούνται εργασίες 
τελειωμάτων και το κτίριο θα αποπερατωθεί έως το τέλος του 2001.

Σχετικά με το νέο κτίριο που πρόκειται να ανεγερθεί στον αύλειο χώρο, 
πραγματοποιήθηκε ανασκαφή από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
κατά την οποία βρέθηκαν τμήματα της θεμελίωσης του Βυζαντινού τείχους της 
πόλης. Κατά την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Βυζαντινών μνημείων τον 
Ιούνιο του 2001, διατυπώθηκε η άποψη της διατήρησης και ανάδειξης των 
παραπάνω ευρημάτων στη στάθμη του υπογείου.

Κατά την συνεδρίαση του Τοπικό Συμβούλιο της 17-7-2001 συζητήθηκαν οι 
εναλλακτικές λύσης της διατήρησης και ανάδειξης των ευρημάτων αφ’ ενός, ή 
της συντηρητικής κατάχωσης αφ’ ετέρου.

Το Τοπικό Συμβούλιο συνεκτιμώντας τα στοιχεία των ευρημάτων με την 
σημαντική αύξηση του κόστους καθώς και την σημαντική επιμήκυνση του 
χρόνου ολοκλήρωσης του έργου στην Α’ περίπτωση (της διατήρησης και 
ανάδειξης) απεφάσισε τελικώς την συντήρηση κατάχωση των ευρημάτων και 
ενέκρινε τις σχετικές εργασίες θεμελίωσης.

Το νέο κτίριο θα παραδοθεί τον Σεπτέμβριο το 2002.

0  001

ΠΩΡΓΟΣΣ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΕΘ 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Σημείωμα προς Π/Θ (26-7-2001)

Β. Σχέδιο ομιλίας Π/Θ προς τους φορείς της πόλης 

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιλήψεις -  σημειώματα για την εξέλιξη βασικών θεμάτων της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

1. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης- Σύμφωνο Σταθερότητας
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ)

2. Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων
(σημείωμα από ΥΠΕΘΟ)

3. ΔΕΘ- HELEXPO
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ)

4. Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2007-2008
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ)

5. Εξελίξεις στον τομέα μεταφορών στη Ν.Α Ευρώπη
(σημείωμα από Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών)

6. Παρεμβάσεις του ΟΣΕ στο Βορειοελλαδικό Δίκτυο
(σημείωμα από ΟΣΕ -  Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών)

7. Μετρό Θεσσαλονίκης
(σημείωμα από ΥΠΕΧΩΔΕ)

8. Υποθαλάσσια Αρτηρία
(σημείωμα από ΥΠΕΧΩΔΕ)

9. Εγνατία Οδός
(σημείωμα από ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΙΟ.Πάρκινγκ
(σημείωμα από ΟΡΘΕ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛ1ΔΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ  - Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΡΙΟ  · 541 23 · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗ Δ : 031/379.401, 379.402 · FAX: 031/263.332 
www.mathra.gr · E-mail:minister(g)mathra.gr

http://www.mathra.gr


11. Διαχειριστικό Σχέδιο για το δάσος του Σέϊχ -  Σου
(σημείωμα από ΟΡΘΕ)

12. Διαχειριστικό Σχέδιο για τον Θερμαϊκό Κόλπο
(σημείωμα από ΟΡΘΕ)

13. Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
(σημείωμα από ΥΠΕΧΩΔΕ)

14. Ύδρευση Θεσσαλονίκης από Αλιάκμονα
(σημείωμα από ΥΠΕΧΩΔΕ)

15. Βιολογικός Καθαρισμός Θεσσαλονίκης
(σημείωμα από ΥΠΕΧΩΔΕ)

16. Πρόγραμμα «ΑΘΩΣ» για έργα στο Αγιον Όρος
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ)

17. «Δυτικό Τόξο»
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ)

18. Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ)

19. Ολυμπιακά Έργα Υποδομής
(σημείωμα από Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας )

20. Ανισόπεδοι Κόμβοι
(σημείωμα από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε)

21. Σύνοδος Κορυφής 2003 στη Θεσσαλονίκη
(σημείωμα από ΥΜΑ-Θ και ΥΠΕΞ)

22. Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(σημείωμα από Γενικό Διευθυντή Χρημ. Κέντρου)

23. Νέο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
(σημείωμα από «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ^Α.Ε)
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Π/Θ -  ΑΕΘ 2001
Σγέδιο (26-7-2001)

Α. Συγκυρία
Β. Πρόγραμμα τριημέρου 7-8-9/9/2001 
Γ. Θέματα συνάντησης με φορείς 
Δ. Πιθανά θέματα συνέντευξης με ΜΜΕ

Α1. Συγκυρία
7-9-2001 Οι Έλληνες έχουν γυρίσει ή γυρίζουν από διακοπές. Ανοίγουν 
τα σχολεία, στα Πανεπιστήμια πιθανός ένας δεύτερος γύρος. Στις 
εκκλησίες το γνωστό κήρυγμα που μπορεί να έχει ήδη κορυφωθεί από το 
Δεκαπενταύγουστο.
Οι συνδικαλιστές επανέρχονται με σημείο αιχμής το ασφαλιστικό με 
προτάσεις που συνιστούν μερικό αποπροσανατολισμό της οικονομικής 
πολιτικής. Η Ν.Δ επιμένει στην επιτήδεια ουδετερότητα, η Αριστερά 
αξιοποιεί τα γεγονότα της Γένοβας. Η άρχουσα σύμπραξη οικονομικών, 
πολιτικών, επικοινωνιακών συμφερόντων πιέζει για νέες ισορροπίες.
Η κατάσταση στα Βαλκάνια (FYROM) τροφοδοτεί την ειδησεογραφία 
με επίμονη φημολογία για εξελίξεις στο θέμα του ονόματος. Υπάρχει ο 
απόηχος της αντιμετώπισης των προβλημάτων της κοινωνίας του 
καλοκαιριού (πυρκαγιές, μετακινήσεις κ.λπ.). Στην ατμόσφαιρα υπάρχει 
πάντα ο ψίθυρος για το Χρηματιστήριο και η γκρίνια για τα μεγάλα έργα 
της Θεσσαλονίκης.
Έχει προηγηθεί η Σύνοδος της Κ.Ε. (31-8-01). Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην 
τελική ευθεία για το Συνέδριο. Η άποψη για «αλλαγή πολιτικής», χωρίς 
να γίνεται συγκεκριμένη, κερδίζει μερίδιο της ειδησεογραφίας. Με 
δεδομένο ότι ο Αύγουστος κυλά ομαλά οι βασικοί σταθμοί είναι: Κ.Ε -  
ΔΕΘ -  Προϋπολογισμός - Συνέδριο.
Σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στους δύο πρώτους σταθμούς επηρεάζει και 
τα αποτελέσματα του Συνεδρίου. Τα κείμενα του Σεπτεμβρίου -  
Οκτωβρίου είναι κείμενα διακυβέρνησης ενιαίας λογικής και της τελικής 
ευθύνης του Π/Θ.
Α2.
Ο Π/Θ στις 7-8-9/9/2001 απευθύνεται στη χώρα κάνοντας έναν 
απολογισμό της 17μηνης κυβερνητικής θητείας, την αξιολόγηση των 
μετρήσιμων στόχων (ανάπτυξη, οικονομία, απασχόληση, κοινωνική 
πολιτική) και εξειδικεύει τον προγραμματισμό μέχρι το 2004 με 
συγκεκριμένους στόχους στους σημαντικούς τομείς. Δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στους ρυθμούς υλοποίησης του Τ' ΚΠΣ, στην προετοιμασία για 
την Ολυμπιάδα του 2004 και τη σημασία τους για όλη τη χώρα. Δίνει

ι



έμφαση στις πολιτικές για την παιδεία, την υγεία, την απασχόληση, την 
ασφάλιση, το αγροτικό. Σταθερές κατευθύνσεις: Ανάπτυξη Παντού- 
Ευημερία για όλους. Εμμονή στο στόχο: Ελλάδα πιο αναπτυγμένη, πιο 
δίκαιη. Επισημάνσεις για τις μη αναστρέψιμες πολιτικές -  
μεταρρυθμίσεις που πετύχαμε (ισότιμη ένταξη στην ΟΝΕ -  Σύμφωνο 
Σταθερότητας -  Δομές κοινωνικού κράτους -  πραγματική σύγκλιση). 
Δέσμη ιδεών ελληνικής κυβέρνησης για ευρωπαϊκή ομοσπονδοποίηση 
(ομιλία Π/Θ-ΕΚΕΜ), αξιοποίηση θετικών πλευρών της μη αναστρέψιμης 
παγκοσμιοποίησης.
Χαρακτήρας ομιλίας Αποτελεσματικότητα, ευαισθησία, αισιοδοξία. 
Και όπου χρειάζεται να μη φοβηθούμε την αυτοκριτική. Είναι στοιχείο 
της πολιτικής σκέψης και πρακτικής μας. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα 
που ψήφισε ο λαός το 2000. Διορθώνουμε -  βελτιώνουμε πτυχές της 
πολιτικής μας. Η όποια διαφωνία ή εναλλακτική πρόταση είναι χρήσιμη 
όταν είναι συγκεκριμένη. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, έχουμε 
την πρωτοβουλία των κινήσεων. Συνεχίζουμε με νέα έμπνευση, νέα ορμή 
για μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση. Είμαστε ευαίσθητοι στις αγωνίες των 
πολιτών. Λέμε ναι σε αξιόπιστες νέες προτάσεις, κρινόμαστε στην 
αποτελεσματική διακυβέρνηση στα βήματα του εκσυγχρονισμού. Οι 
δυνάμεις του εκσυγχρονισμού διαμορφώνουν συμμαχία ανανέωσης 
απέναντι στις δυνάμεις της καθυστέρησης που καιροφυλακτούν.
Α3.
Στις ομιλίες 7-8-9/9/2001 η αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα και το ρόλο 

της Θεσσαλονίκης συσχετίζεται με την πολιτική μας στην ευρύτερη 
περιοχή, στην αξιοποίηση της διασυνοριακότητας, στην έμφαση στην 
περιφερειακή ανάπτυξη.
Σχέδιο Ανάπτυξης - Εγνατία Ανάπτυξη Πλέγμα δράσεων σε όλη τη 
Βόρεια Ελλάδα. Χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, μια πόλη σύγχρονη 
στην ευρωπαϊκή, βαλκανική, μεσογειακή διάσταση.
Συγκεκριμένοι ορίζοντες: 2003 Σύνοδος Κορυφής, 2004 Ολυμπιακή 
πόλη, 2007-2008 διοργάνωση Παγκόσμιας Έκθεσης ΕΧΡΟ.
Σύντομη αναφορά στα έργα υποδομής που διαμορφώνουν τη 
μητροπολιτική Θεσσαλονίκη (ΕΓΝΑΤΙΑ -  Αεροδρόμιο -  Λιμάνι- 
Εσωτερική Περιφερειακή - Μετρό - Υποθαλάσσια - Δυτικό Τόξο - 
Πολιτιστικές υποδομές), εργαζόμαστε πάνω στο στρατηγικό σχέδιο 
βιώσιμης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Εξειδικευμένη αναφορά και 
απαντήσεις από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς στη συνάντηση 
του Σαββάτου με τους φορείς. Ο Π/Θ πιστώνεται τα θετικά, οι υπουργοί 
εξειδικεύουν και εξηγούν τα θέματα που καθυστερούν, στις συναντήσεις 
του Σαββάτου.



Β. Πρόγραμμα τριημέρου
• Παρασκευή 7-9-2001
Ο Π/Θ έρχεται στη Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο ή με τρένο. Η 
πρωτοτυπία της δεύτερης εκδοχής θα πρέπει να συνυπολογιστεί με 
ενδεχόμενους κινδύνους και μέτρα στη διαδρομή. Η υποδοχή κατά την 
άφιξη πιο αισθητή από άλλες φορές.
• Ομιλία εγκαινίων: Ελλάδα πιο αναπτυγμένη, πιο δίκαιη.
• Παρασκευή βράδυ 

Δεξίωση στο Κυβερνείο
Σε όλα αυτά σχέδιο αντιμετώπισης πιθανών αντισυγκεντρώσεων σε 
χώρους παρουσίας Π/Θ- κυβερνητικών στελεχών. Χρειάζεται προσοχή 
το ύφος της κυβερνητικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, περισσότερο 
από άλλες φορές καθ’ όλη την διάρκεια του τριημέρου.
Οι υπουργοί θα πρέπει να αποδείξουν τη χρησιμότητα της παρουσίας 
τους, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν για να 
παρουσιάσουν το συγκεκριμένο έργο του χώρου ευθύνης τους 
(παρουσίες στη ΔΕΘ, συνεντεύξεις, συναντήσεις με φορείς).
• Σάββατο πρωί 8-9-2001

Παρουσία Π/Θ στην Έκθεση αφιερωμένη στο ΕΥΡΩ -  Σύντομη 
δήλωση Π/Θ («Τελλόγλειο Ίδρυμα» κοντά στη ΔΕΘ)

• Συνάντηση με φορείς πόλης, «Μακεδονία Παλλάς». Το σενάριο της 
περσινής συνάντησης επαναλαμβάνεται. Ο Π/Θ μένει στα βασικά 
σημεία του στρατηγικού σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη. Οι υπουργοί 
δίνουν εξειδικευμένες απαντήσεις , θα έχει προηγηθεί συνάντηση Π/Θ 
με εκπροσώπους φορέων της πόλης στο Μαξίμου, ανάλογα με τα 
σχετικά αιτήματα για συνάντηση.

• Σάββατο μεσημέρι
Γεύμα με βουλευτές - στελέχη.

• Σάββατο βράδυ
Ομιλία στο δείπνο της ΔΕΘ
Οικονομική πολιτική, ΓΊΚΓΊΣ, Περιφερειακή σύγκλιση -  συνοχή, 
Ανάπτυξη -  Κοινωνική δικαιοσύνη.

• Κυριακή πρωί 
Επίσκεψη στη ΔΕΘ

• Κυριακή μεσημέρι 
Συνέντευξη τύπου MME
Ατζέντα περισσότερο πολιτική, πιθανές ερωτήσεις για το Συνέδριο -  

Βαλκάνια - FYROM.
• Γεύμα -  Αναχώρηση



Γ. Θέματα συνάντησης με φορείς 
Γ1. Ορίζοντες Θεσσαλονίκης

• 2003 Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε
Ήδη έχουν αρχίσει συστηματικά οι εργασίες προετοιμασίας της 
διοργάνωσης, σε συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών, 
Μακεδονίας -  Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• 2004 Ολυμπιακή πόλη (ολυμπιακά έργα, αθλητικές υποδομές, 
προκριματικοί ποδοσφαίρου, αναπλάσεις, εξωραϊσμός πόλης).

• 2007 -2008 Διοργάνωση Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO
Η Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2007 ή 2008 στη Θεσσαλονίκη προσφέρει 
ένα όραμα πολύπλευρης ανάπτυξης της πόλης.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης που θα προσδιορίζει το 
"προφίλ" και τις απαιτήσεις της διοργάνωσης.
Στις 3/9 θα παραδοθεί η α' φάση της μελέτης από την οποία θα 
αξιολογείται η σκοπιμότητα για την ανάληψη της διοργάνωσης και, 
εφόσον αξιολογηθεί θετικά, θα ολοκληρωθεί η μελέτη με την κατάθεση 
και της β' φάσης μέχρι 15/11.
Στη συνέχεια, και εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της Κυβέρνησης, 
θα προετοιμασθεί και θα υποβληθεί στο Γραφείο Διεθνών Εκθέσεων 
(ΒΙΕ ) ο σχετικός φάκελος υποψηφιότητας, τον Μάιο του 2002.
Γ2. Διεθνής ρόλος της Θεσσαλονίκης
(Λειτουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης, Γραφείο 
Συμφώνου Σταθερότητας, CEDEFOP, Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου, 
Γραφείο Παγκόσμιας Τράπεζας, SECI, ΔΙΠΕΚ, Παρευξείνια Τράπεζα). 
Ο απολογισμός είναι θετικός, καθώς οι διεθνείς υπηρεσίες λειτουργούν 
και προσφέρουν έργο.
Γ3. ΔΕΘ -  HELEXPO -  EXPO
Για την μερική ιδιωτικοποίηση της HELEXPO διενεργήθηκαν δύο 
διαγωνισμοί. Και οι δύο κατέληξαν άγονοι. Μετά την εξέλιξη και του 
δεύτερου διαγωνισμού αποφασίστηκε να προωθηθεί η εισαγωγή της 
Εταιρείας στο ΧΑΑ σε ποσοστό της τάξης του 25%.
ΥΜΑ-Θ και ΥΠΕΘΟ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις, 
συνεργάζονται με τις Διοικήσεις ΔΕΘ και HELEXPO, ενημερώνουν 
την κοινή γνώμη και όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, όποτε αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, και σχεδιάζουν την αναπτυξιακή πορεία των δύο 
Εταιρειών σε συνδυασμό με το συναφές θέμα της διεκδίκησης της 
EXPO 2007-8. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η σύνδεση της ΔΕΘ -  
HELEXPO με την προοπτική διοργάνωσης της EXPO 2007-2008. Στην 
παρούσα φάση κλειδί είναι η αναπλήρωση των ζημιών στο Εκθεσιακό 
Κέντρο της HELEXPO στην Αθήνα εξαιτίας των κτιρίων του 2004 στον 
προαύλιο χώρο.



Γ 4.Κυκλοφοριακό
Μετρά (-) (ΥΠΕΧΩΔΕ)- σημείωμα
Υποθαλάσσια (-) (ΥΠΕΧΩΔΕ)- σημείωμα
Χώροι στάθρεύσης (-) (ΥΠΕΧΩΔΕ)- σημείωμα
Αεροδρόμιο (+) (Υπ. Μεταφορών)
Λιμάνι (+) Σύνδεση 6ου Προβλήτα με Εγνατία Οδό. Είναι ένα πολύ 
σημαντικό έργο. Θα εκτρέφει όλη την κυκλοφορία των βαρέων 
οχημάτων από το λιμάνι προς την Εγνατία Οδό, παρακάμπτοντας το 
κέντρο της πόλης.
Εγνατία -  Εξωτερική Περιφερειακή (+) σημείωμα 
Ανισόπεδοι κόμβοι Εσωτερικής Περιφερειακής (+) (το έργο εκτελείται 
από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ με χρηματοδότηση 25 δις από το ΠΕΠ. 
Καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ ΑΕ όχι μόνο να δημοπρατηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά να 
εκτελεσθούν και κάποιες πρόδρομες εργασίες οι οποίες θα ανακουφίσουν 
άμεσα την κυκλοφορία).
Ο απολογισμός έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Χρειάζεται 
αποσαφήνιση των επόμενων βημάτων ιδιαίτερα για τα δυο πρώτα έργα 
Μετρό, Υποθαλάσσια που διαμορφώνουν και το κλίμα των 
καθυστερήσεων.
Γ5. Περιβάλλον
<=> Σεϊγ Σου (+) έχει συνταχθεί μελέτη διαχείρισης για το περιαστικό 

δάσος του Σειχ Σου και υποβλήθηκαν προτάσεις χρηματοδότησης στο 
Ταμείο Συνοχής (ΥΠΕΧΩΔΕ). Εάν εγκριθούν θα είναι μια καλή 
εξαγγελία.
■=> Θερμαϊκός (+) (Επεξεργαζόμαστε συγκρότηση Ενιαίου Φορέα 

Διαχείρισης της Ευρύτερης Περιοχής του Θερμαϊκού Κόλπου. Απαιτείται 
έκδοση Π. Δ. Πρέπει να γίνει εξαγγελία αυτής της ενέργειας).
«=> Βιολογικός καθαρισμός (+) (Το έργο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 

του 2000. Πρέπει να αναφερθούν τα εμφανή ευεργετικά αποτελέσματα 
μετά από ένα χρόνο λειτουργίας).
<=> Nova -  Απομάκρυνση φυτοφαρμάκων (+) (Η απομάκρυνση 750 
περίπου τόνων φυτοφαρμάκων της εταιρείας " NOVA ", επικίνδυνων για 
τη δημόσια υγεία, ήταν τα τελευταία χρόνια ένα μείζον πρόβλημα για 
τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής.
Με πρωτοβουλία του ΥΜΑ-Θ και σε συνεργασία με τα Υπουργεία 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γεωργίας και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
υπογράφτηκε σχετική προγραμματική σύμβαση, εξασφαλίστηκε η 
χρηματοδότηση (περίπου 650 εκατ. δρχ. ) και προκηρύσσεται δημόσιος 
διαγωνισμός για την μεταφορά και καταστροφή τους).



Γ6. Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις
Δυτικό Τόξο
(Ιδρύθηκε η "Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης" 
στην οποία μετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 10 Δήμοι της Βορειοδυτικής 
Θεσσαλονίκης. Το ΥΜΑ-Θ, κατόπιν εντολής του Π/Θ, εποπτεύει τα 
βήματα των δράσεων.
Στις 17/6 παρουσιάστηκε, σε δημόσια εκδήλωση, η σύσταση (νομική 
προσωπικότητα ) οι στόχοι και το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει δίκτυο συνδυασμένων παρεμβάσεων και 
πολεοδομικών αναπλάσεων υπό τον τίτλο "Δυτικό Τόξο" στην 
ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης, με 
σκοπό την αναβάθμιση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
κατοίκων τους. Στη ΔΕΘ 2001 ο κατάλογος έργων που εντάσσονται 
στο Δυτικό Τόξο.
<=> Ύδρευση Θεσσαλονίκης από ποταμό Αλιάκμονα Το έργο προχωρεί 
με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Παρατηρείται μια καθυστέρηση στην 
περιοχή της οδού Αγίου Δη μητριού όπου κατασκευάζεται ο αγωγός 
πόσιμου νερού λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά έχουν 
αναπτυχθεί άλλα μέτωπα εργασίας (στις 40 Εκκλησίες, Τούμπα, 
Πυλαία και Καλαμαριά) όπου ο αγωγός κατασκευάζεται με 
γρήγορους ρυθμούς. Οι πρώτες ποσότητες νερού θα δοθούν στην 
πόλη το Φθινόπωρο του 2002. Η συνολική παροχή νερού είναι 
150.000 μ3ημερησίως.
«=> Δημαργείο (Προχωρεί με πόρους διασφαλισμένους, στη θέση του 
Στρατοπέδου Τσιρογιάννη). Μετά τη σχετική εξαγγελία του Π/Θ ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προβεί στην ανάθεση της μελέτης, την 
δαπάνη της οποίας ( περίπου 1,2 δισ. δρχ. ) έχουν εξασφαλίσει 
ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΘΟ. Μέρος της δαπάνης έχει ήδη μεταβιβαστεί 
στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, αρμόδια για την 
πληρωμή τους.
Ακόμη, έχει εγγραφεί σε ειδική διάταξη ΣΑΕ το ενάριθμο έργο 
Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης " με 
προϋπολογισμό 10 δισ. δρχ. Συνεπώς, μελέτη και κατασκευή του 
έργου έχουν διασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση.
Ο Νέο Δικαστικό Μέγαρο (Σημείωμα)
^ Αλάνα της Τούμπας Παρουσιάστηκε η σχετική αρχιτεκτονική 
μελέτη μετά από διαγωνισμό.
Ο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Έγει ενταχθεί στην υγειονομικό χάρτη 
της πόλης με πλήρη λειτουργία των εργαστηρίων, των εξωτερικών 
ιατρείων και την ειδική μονάδα και το ποσοστό της πλήρους 
λειτουργίας είναι περίπου 60%).



Γ7. Πολιτιστικές υποδομές
(Δράσεις πολυπολιτισμικής κοινωνίας, θέματα παλιννοστούντων, 
μεταναστευτικό ζήτημα, Προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης) 
(Στα θέματα παλιννοστούντων υπάρχει θετικός απολογισμός στα 
θέματα ιθαγένειας μετά τις τελευταίες τροπολογίες. Υπάρχει 
καθυστέρηση στη στεγαστική αποκατάσταση σε οργανωμένους 
οικισμούς και με αυτοστέγαση. Χρειάζονται ενίσχυση τα 
προγράμματα ελληνικής γλώσσας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
Η Θεσσαλονίκη με 200.000 αλλοδαπούς και παλιννοστούντες έχει 
ελάχιστα διαπολιτισμικά σχολεία).
Ο νόμος 2790 / 2000 εφαρμόζεται και βελτιώνεται ολοένα η 
λειτουργία των σχετικών επιτροπών που έχουν συστήσει οι 
Περιφέρειες.
Το Υπουργείο Μακεδονίας -  Θράκης, μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Παλιννοστούντων, παρέχει ενημέρωση και στήριξη στις οικογένειες 
των παλιννοστούντων. Επιπλέον, χρηματοδότησε για το 2001 
πρόγραμμα εκτέλεσης έργων ( οδοποιία, ύδρευση, αθλητικοί χώροι ), 
ύψους 250 εκατ. δρχ., με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε 
οικισμούς που διαβιούν οικογένειες παλιννοστούντων.

Μέγαρο Μουσικής, Βασιλικό Θέατρο, Αποθήκες στο Λιμάνι 
(Λειτουργούν και έχουν υποδεχθεί μια πλειάδα εκδηλώσεων. Μαζί 
με Μονή Λαζαριστών, " Ολύμπιον", "Θέατρο Γης" κ.α. προσφέρουν 
στη Θεσσαλονίκη επάρκεια πολιτιστικών θεσμών και υποδομών). 
ΟΠρόγραιαια "ΆΘΩΣ" (Η Πολιτεία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό 
των Αγιορειτών, με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του σημαντικού 
φυσικού πλούτου και κειμηλιακού θησαυρού του Αγίου Όρους.
Ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος “ ΑΘΩΣ “ που 
προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων ύψους 60 δισ. δρχ. μέχρι το 2006 για 
έργα αναστήλωσης και συντήρησης της Αγιορείτικης κληρονομιάς.

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρχει σχέδιο πιθανής ομιλίας Π/Θ 
στις 20-8-01, με βάση επικαιροποιημένα σημειώματα υπουργών 
τα οποία έχω ζητήσει.

Λ. Πιθανά θέματα συνέντευξης
• Πολιτικές εξελίξεις -  Συνέδριο
• Απαντήσεις στις θέσεις της Ν.Δ και άλλων κομμάτων
• Προοπτική ΥΜΑ-Θ
• Βαλκάνια -  FYROM -  όνομα
• Ελληνικό σχέδιο για ανασυγκρότηση -  καθυστερεί
• Καθυστερήσεις στα έργα της Θεσσαλονίκης
• Επικαιρότητα
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ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Π/Θ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Αυτές οι συναντήσεις τα τελευταία χρόνια είναι μια χρήσιμη παράδοση 
για όλους μας. Μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τα βήματα της πορείας 
μας, να αναγνωρίσουμε νέες ανάγκες, να αναδείξουμε την προοπτική της 
ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.

Λ. Διεθνής Ευρωπαϊκός δρόμος της Θεσσαλονίκης

Σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στα Βαλκάνια κατορθώσαμε η 
Ελλάδα να μην γίνει μέρος του προβλήματος αλλά παράγοντας ειρήνης 
και σταθερότητας. Με μια σειρά από διμερείς και πολυμερείς 
πρωτοβουλίες προωθούμε την ειρηνική επίλυση των διαφορών στις 
γειτονικές χώρες, την οικονομική ανάπτυξη και την σταδιακή ένταξη των 
βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανασυγκρότηση των 
Βαλκανίων η Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο αφού οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες διασταυρώνονται στη 
Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Ανασυγκρότησης και εναλλακτική έδρα του Συμφώνου Σταθερότητας. 
Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουμε και με το Ελληνικό Σχέδιο για την 
Ανασυγκρότηση που προβλέπει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια τη 
διάθεση 180 δις για αναπτυξιακά προγράμματα στη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία, την Αλβανία, την ΕΙΓΔΜ και την ΟΔΓ. 
Παράλληλα προσπαθούμε να εντείνουμε τη συνεργασία με τις γειτονικές 
χώρες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ήδη υπάρχουν 
συγκεκριμένα αποτελέσματα όπως το πάρκο Ραμσάρ στις Πρέσπες. 
Θέλουμε να εντείνουμε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ινστιτούτων και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων ώστε να δημιουργηθούν οριζόντιοι άξονες 
επικοινωνίας ανάμεσα στις κοινωνίες των βαλκανικών χωρών.

Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην ειρηνική επίλυση των προβλημάτων 
της ΠΓΔΜ υποστηρίζοντας την εδαφική ακεραιότητα του κράτους αυτού 
και την ανάγκη ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους πολίτες του.

Β. Ιούνιος 2003 - Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στη Θεσσαλονίκη

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τον 
Ιανουάριο του 2002 θα αρχίσει να κυκλοφορεί το κοινό νόμισμα και 
παράλληλα διεξάγεται μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την εξέλιξη 
των ευρωπαϊκών θεσμών. Στόχος μας είναι η οικονομική ένωση της 
Ευρώπης να είναι η αφετηρία για μια πολιτική Ευρώπη που να λειτουργεί
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δημοκρατικά και με διαφάνεια και για μια κοινωνική Ευρώπη που να 
προωθήσει αποτελεσματικά την ισότητα και τη δικαιοσύνη.
Το 2003 η χώρα μας πρόκειται να ασκήσει την Προεδρία της Ε.Ε. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε ν' ανταποκριθούμε οργανωτικά και 
ουσιαστικά σ' αυτή την πρόκληση, ελπίζοντας ότι στο διάστημα της 
ελληνικής Προεδρίας θα μπορέσουν να προχωρήσουν αρκετά εκκρεμή 
ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Παράλληλα είναι μια ευκαιρία 
προβολής των προτεραιοτήτων της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της 
περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Σύνοδος Κορυφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 μπορεί να καθιερώσει τη Θεσσαλονίκη ως 
το ευρωπαϊκό κέντρο της Ελλάδας, την ευρωπαϊκή καρδιά των 
Βαλκανίων.

Γ. Εγνατία Ανάπτυξη

Στη Βόρεια Ελλάδα υλοποιούμε το σχέδιο της Εγνατίας Ανάπτυξης. 
Πρόκειται για ένα στρατηγικό έργο βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τη 
μητροπολιτική Θεσσαλονίκη.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Περιφερειών της Μακεδονίας και της 
Θράκης, υπό την προεδρία του ΥΜΑ-Θ, έχει εργαστεί τον τελευταίο 
χρόνο συστηματικά πάνω σε αυτό το έργο. Η Βόρεια Ελλάδα προσεγγίζει 
τα ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης της χώρα. Το 30% των ΠΕΠ της χώρας 
στο Γ' ΚΠΣ κατανέμεται στις τρεις Περιφέρειες της Μακεδονίας και της 
Θράκης. Επαναλαμβάνω την κυβερνητική δέσμευση: το 80% των πόρων 
του Γ' ΚΠΣ να κινηθεί προς την ελληνική περιφέρεια.
Θέλουμε, αυτή η εικόνα της ανάπτυξης στη Θράκη, στην Ανατολική 
Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Μακεδονία να 
αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά. Η παράκαμψη της Καβάλας, τα 
τμήματα της Εγνατίας Οδού στη Δυτική Μακεδονία, τα αεροδρόμια και 
τα λιμάνια στη Βόρεια Ελλάδα είναι θετικά παραδείγματα ενός έργου 
χειροπιαστού που διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα.
Η Εγνατία Οδός, μέρα με την μέρα, γίνεται ορατή πραγματικότητα. Με 
79 εγκατεστημένα εργοτάξια οι εργασίες εντατικοποιούνται, έτσι ώστε 
μέχρι τις αρχές του 2004 να λειτουργούν συνολικά 460 χλμ. ως κλειστός 
αυτοκινητόδρομος.
Έχουμε συνείδηση των όποιων καθυστερήσεων, έχουμε όμως τη σταθερή 
βούληση όλα αυτά να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Οι πολιτικές που 
εφαρμόζουμε στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολιτικές σύγκλισης και συνοχής, 
είναι πολιτικές που αξιοποιούν το πλεονέκτημα της διασυνοριακότητας. 
Βασική προτεραιότητα της ελληνικής πολιτικής μεταφορών είναι η 
ανάπτυξη των τεσσάρων πανευρωπαϊκών αξόνων στην περιοχή της Ν.Α 
Ευρώπης (Χ,1111,ΙX,VI11), καθώς επίσης και η σύνδεση του διευρωπαϊκού 
άξονα της Εγνατίας με αυτούς.



Με την ανάπτυξη των καθέτων συνδέσεων της Εγνατίας διαμορφώνεται 
ένα σημαντικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου στην 
κατεύθυνση της Ανατολής - Δύσης, Βορρά - Νότου με στρατηγικό κόμβο 
τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Έργα Θεσσαλονίκης

Κάθε χρόνο με την ευκαιρία της ΔΕΘ μετράμε τα βήματα προόδου στα 
έργα της Θεσσαλονίκης.
Υπάρχουν θέματα, από την ατζέντα προηγούμενων συναντήσεων σας, 
που έχουν δρομολογηθεί, έχουν ολοκληρωθεί, μετράμε τη χρησιμότητα 
τους στο πεδίο εφαρμογής, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Βιολογικός 
Καθαρισμός, Πολιτιστικές Υποδομές κ.ο.κ.
Έχουμε διαμορφώσει ένα συνολικό σχέδιο για την υποδομή της 
Θεσσαλονίκης. Θέλουμε μια Θεσσαλονίκη σύγχρονη, ευρωπαϊκή. 
Οργανώνουμε μια μητροπολιτική Θεσσαλονίκη. Ένα κέντρο υπηρεσιών 
του τριτογενούς τομέα της τεχνολογίας, των Πανεπιστημίων, ένα κέντρο 
ιατρικών υπηρεσιών, μια πόλη με νέες δράσεις που συνεπάγονται νέο 
περιβάλλοντα ανάπτυξης.
Σημαντικοί ορατοί ορίζοντες της Θεσσαλονίκης, είναι ο Ιούνιος του 2003 
με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2004 όπου η 
Θεσσαλονίκη θα είναι μια ολυμπιακή πόλη, το 2007 -  2008 με την 
EXPO εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κρίνουμε συνολικά τον απολογισμό 
θετικό σε ό,τι αφορά την προώθηση των έργων που αφορούν στις 
μεταφορικές υποδομές, (εξωτερική Περιφερειακή Εγνατίας, Αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, έναρξη έργων στους ανισόπεδους 
της εσωτερικής Περιφερειακής, δρόμος Θεσσαλονίκη- Μουδανιά, 
γέφυρα Ποτίδαιας).
Ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργεί και τα αποτελέσματα του αρχίζουν 
να γίνονται ορατά στο Θερμαϊκό. Ηδη, από το Νοέμβριο του 2000, 
λειτουργεί ο 2ι>ς βαθμός βιολογικού καθαρισμού. Ενώ, τον Μάρτιο του 
2002, θα ολοκληρωθούν τα έργα μεταφοράς των αποβλήτων της 
βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης.
Έχει προχωρήσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης 
(Δυτικό Τόξο) υπό την εποπτεία του ΥΜΑ-Θ και έχουν εγγραφεί τα 
πρώτα έργα. Έχουν αρχίσει τα ολυμπιακά έργα για τη Θεσσαλονίκη του 
2004 και με τη νομοθετική ρύθμιση για τα Parking, στο πολεοδομικό 
συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία 8.000 
περίπου θέσεων στάθμευσης.

(Μετρό -  Υποθαλάσσια)
(σύμφωνα με σημείωμα του ΥΠΕΧΩΔΕ η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του έργου



αναμένεται σε πρώτη φάση (εκτελεστική επιτροπή) τον Οκτώβριο 
του 2001 και η οριστική απόφαση (Διοικητικού Συμβουλίου) το 
Νοέμβριο του 2001.)

(Σε ό,τι αφορά την υποθαλάσσια, σύμφωνα με σημείωμα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εντός του 2002 θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου ως συγχρηματοδοτούμενο 
με σύμβαση παραχώρησης και άντληση των απαιτούμενών πόρων 
από εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, ιδιωτικά και δανειακά 
κεφάλαια) (οι σχετικές διατυπώσεις να δοθούν από τον αρμόδιο 
Υπουργό)

Το σημαντικό έργο της ύδρευσης από τον Ποταμό Αλιάκμονα προχωρεί 
με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με σημείωμα του ΥΠΕΧΩΔΕ 
μέχρι το τέλος του 2001 ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία του 
διυλιστηρίου και το Μάϊο του 2002 αρχίζει η πλήρης λειτουργία των 
έργων υδροδότησης της μητροπολιτικής περιοχής με τη μεταφορά των 
απαιτού μενών ποσοτήτων νερού. Η συνολική παροχή νερού είναι 
150.000 m3 ημερησίως.
Θεωρώ ικανοποιητική την πρόοδο σε έργα όπως, το νέο Δημαρχείο που 
χωροθετήθηκε στη θέση του Στρατοπέδου Τσιρογιάννη με 
διασφαλισμένους πόρους 10 δις, το νέο Δικαστικό Μέγαρο που 
ολοκληρώνεται, το έργο της ανάπλασης της Αλάνας της Τούμπας μετά τη 
παρουσίαση της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης μετά από διαγωνισμό. 
Με την απόδοση σε πλήρη λειτουργία του Μεγάρου Μουσικής, του 
Βασιλικού Θεάτρου, του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
των Αποθηκών στο λιμάνι κ.ο.κ. η Θεσσαλονίκη έχει μια ζηλευτή 
επάρκεια πολιτιστικών θεσμών και υποδομών που την κατοχυρώνουν ως 
μητρόπολη του πολιτισμού στη Ν.Α. Ευρώπη.
Οι αρμόδιοι Υπουργοί, αφού ακούσουν τις τοποθετήσεις των φορέων, 
μπορούν να δώσουν πιο αναλυτικές απαντήσεις για όλα τα θέματα.
Στο θέμα των μετοχοποιήσεων μετά τον Ο.Λ.Θ. και την Ε.Υ.Α.Θ. που 
ολοκλήρωσαν την εισαγωγή τους στο Χ.Α.Α. η κυβέρνηση αποφάσισε να 
προωθηθεί η εισαγιυγή της HELEXPO Α.Ε στο Χ.Α.Α. σε ποσοστό της 
τάξης του 25%. Με βάση το Ν. 2687/99 η ΔΕΘ Α.Ε. είναι 100% 
δημόσιος οργανισμός, ενώ η HELEXPO διατηρεί το δημόσιο χαρακτήρα 
της και με την εισαγιογή της στο Χ.Α.Α. Η έδρα του εθνικού εκθεσιακού 
φορέα ήταν, είναι και θα είναι η Θεσσαλονίκη. Το κρίσιμο ζήτημα για 
την προοπτική των εταιρειών ΔΕΘ και HELEXPO είναι η διασύνδεσή 
τους με τη διοργάνωση της EXPO 2007-2008 στη Θεσσαλονίκη. Η 
Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2007-2008 προσφέρει ένα όραμα 
πολύπλευρης ανάπτυξης της πόλης. Η μελέτη σκοπιμότητας που η 
κυβέρνηση προκήρυξε προσδιορίζει το προφίλ και τις απαιτήσεις της



διοργάνωσης. Ο σχετικός φάκελος υποψηφιότητας θα υποβληθεί στο 
γραφείο Διεθνών Εκθέσεων το Μάϊο του 2002. Πιστεύω, πως αυτά τα 
τρία γεγονότα Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετοχή της 
Θεσσαλονίκης στην Ολυμπιάδα και EXPO 2007-2008, θα φωτίσουν 
ακόμα περισσότερο το διεθνή ρόλο της Θεσσαλονίκης. Ένα ρόλο που 
ήδη επιβεβαιώνουν με την παρουσία τους η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Ανασυγκρότησης, η εναλλακτική έδρα του Συμφώνου Σταθερότητας, το 
CEDEFOP, το γραφείο της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλοι διεθνείς 
οργανισμοί.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως το εγχείρημα μιας σύγχρονης 
μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης ξεπερνά τα χρονικά όρια μιας 
κυβερνητικής θητείας. Οι όποιες καθυστερήσεις δεν θα πρέπει να 
ακυρώνουν σημαντικά επιτεύγματα ενός πολύπλευρου έργου.

Η Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα είναι μια πόλη φιλόξενη, φιλική με 
δραστηριότητες που απαιτούν νέες υποδομές.
Είναι μια πόλη σε μια δυναμική ανάπτυξη, γι’ αυτό και η φροντίδα μας 
είναι καθημερινή και δεν εξαντλείται στις συναντήσεις αυτού του 
τριημέρου.
Νοιαζόμαστε για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Οργανώνουμε 
μια σύγχρονη πόλη που παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή 
της Ν.Α Ευρώπης.
Είμαι έτοιμος, μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς, να ακούσω τις δικές 
σας τοποθετήσεις για να αξιολογήσουμε μαζί τα βήματα της πορείας, να 
συμφωνήσουμε στην ελπιδοφόρα προοπτική της Θεσσαλονίκης.

Φ Ακολουθούν σημειώματα για τα βασικά θέματα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Α) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση συστάθηκε το Φεβρουάριο 
του 2000 και συμπληρώνει με την παρουσία της, τη σειρά των πολλών και 
σημαντικών ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών που έχουν επιλέξει ως έδρα τους τη 
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με το Σύμφωνο Σταθερότητας, το SECI, την Παρευξείνια 
Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
CEDEFOP και το Διεθνές Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης ασχολείται με έργα υποδομής. Έχει την έδρα 
της στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο VIENNA ενώ διαθέτει τρία επιχειρησιακά κέντρα 
στην Πρίστινα, το Βελιγράδι και την Ποντγκόριτσα. Το μεγαλύτερο μέρος του 
προσωπικού της βρίσκεται ήδη στις περιοχές όπου υλοποιούνται τα προγράμματα 
ανασυγκρότησης διότι στόχος της υπηρεσίας είναι να περιορίσει τη γραφειοκρατία 
και τις διοικητικές δαπάνες. Γι’ αυτό θεωρείται ως ένα από τα πιο πετυχημένα 
παραδείγματα κοινοτικών φορέων που λειτουργούν εκτός έδρας. Το ύψος των 
κονδυλίων που αναμένεται να διαχειριστεί μέσα στο 2001 ανέρχεται στα 550 εκ. 
Ευρώ. Συζητείται σε κοινοτικό επίπεδο η σκοπιμότητα της επέκτασης της λειτουργίας 
της υπηρεσίας αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία σχετική απόφαση εκφραστεί 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άνοιγμα γραφείου και στη FYROM, με σκοπό την 
προώθηση των δραστηριοτήτων του και στο γειτονικό κράτος, ενδεχόμενο το οποίο 
θα εξαρτηθεί από την πολιτική κατάσταση στην γειτονική χώρα.

Β) Γραφείο Συμφώνου Σταθερότητας

Το Σύμφωνο Σταθερότητας αποτελεί το βασικό γενικό πλαίσιο για την 
Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Αποτελείται από έναν ειδικό Συντονιστή και μια 
30μελή ομάδα. Ο Συντονιστής αυτός προεδρεύει της περιφερειακής τράπεζας, που 
αποτελεί το βασικό πολιτικό εργαλείο του Συμφώνου. Τρεις τράπεζες εργασίας 
λειτουργούν υπό την εποπτεία της περιφερειακής τράπεζας: η πρώτη τράπεζα έχει ως 
αντικείμενο ενασχόλησης τον εκδημοκρατισμό και τα πολιτικά δικαιώματα, η 
δεύτερη την οικονομική ανασυγκρότηση, τη συνεργασία και την ανάπτυξη και η 
τρίτη ασχολείται με θέματα ασφαλείας (ασφάλεια και άμυνα - δικαιοσύνη και 
εσωτερικές υποθέσεις). Ο προϋπολογισμός του Συμφώνου για την περίοδο 2000-2006 
ανέρχεται σε 4,65 δις Ευρώ.

Στις 11 Ιανουάριου 2001 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του γραφείου του 
Συμφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνη του γραφείου αυτού έχει 
οριστεί η κ. Ειρήνη Λαμπράκη. Η δραστηριοποίηση του Γραφείου αυτού δεν έχει 
ακόμα απτά αποτελέσματα λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Σύμφωνο 
Σταθερότητας γενικότερα. Όμως εάν η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίξει πιο ενεργά 
τη λειτουργία του γραφείου αυτού, θα μπορούσε να ενισχυθεί ιδιαίτερα ο ρόλος της 
χώρας μας στα πλαίσια του Συμφώνου.



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ SECI

Η πρωτοβουλία SECI έχει προχωρήσει σημαντικά σε έργα όπως

Το έργο "Διευκόλυνση του Εμπορίου και των Μεταφορών στη Ν.Α Ευρώπη" 
το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ελληνικής κυβέρνησης το 1996,Υπουργείο 
Μεταφορών, και το οποίο σήμερα χρηματοδοτείται τόσο από την Παγκόσμια 
Τράπεζα όσο και από την Αμερικάνικη κυβέρνηση για ανάπτυξη υποδομών και 
εκπαίδευση προσωπικού σε έξι Βαλκανικές χώρες.

Το κέντρο για τη Διαφθορά στη Ρουμανία, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα, 
προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς επίσης σημαντικά βήματα έχουν γίνει για 
ένα Κέντρο για Εμπορική Διαιτησία καθώς και για ένα Κέντρο Τηλεπικοινωνιών στη 
Ν.Α Ευρώπη το οποίο υποστηρίζει και προωθεί η ελληνική πλευρά.

Επιπλέον η πρωτοβουλία SECI έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη 
Θεσσαλονίκη ως έδρα του συντονιστικού οργάνου Business Information and Clearing 
Center(BICC) το οποίο έχει ήδη ιδρυθεί και ξεκινάει από αρχές Σεπτεμβρίου τις 
δραστηριότητες του για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή της 
Ν.Α Ευρώπης.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων 
εκπονήθηκε από το ΥΠΕΘΟ τον Σεπτέμβριο 1999 και ανακοινώθηκε 
τόσο στις αποδέκτριες χώρες όσο και στους διεθνείς οικονομικούς 
οργανισμούς και fora που εμπλέκονται στην χρηματοδότηση έργων στις 
χώρες της περιοχής (Ε.Ε., EBRD, Παγκόσμια Τράπεζα, Σύμφωνο 
Σταθερότητας κλπ).

Το Σχέδιο προβλέπει την διάθεση πόρων ύψους 187,4 δισ. Δρχ 
(550 εκ. ΕΥΡΩ) από τον κρατικό προϋπολογισμό στη διάρκειας μίας 
πενταετίας (2001 -  2005) για χρηματοοικονομική στήριξη έργων στους 
τομείς των κοινωνικών υποδομών, των οικονομικών υποδομών και 
υπηρεσιών και αυτού της παραγωγής. Αναλυτικότερα, προβλέπεται να 
διατεθούν ανά χώρα τα εξής:

Αλβανία 17 δισ. Δρχ (49,89 εκ. ΕΥΡΩ)
Βουλγαρία 18,5 δισ. Δρχ (54,29 εκ. ΕΥΡΩ)
ΠΓΔΜ 25,5 δισ. Δρχ (74,84 εκ. ΕΥΡΩ)
Ρουμανία 24 δισ. Δρχ (70,43 εκ. ΕΥΡΩ)
Ο.Δ.Γ 95 δισ. Δρχ (278,8 εκ. ΕΥΡΩ) εκ των οποίων έχει δεσμευθεί για 
την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου ποσόν ύψους 25 δισ. Δρχ (73,37 εκ. 
ΕΥΡΩ)

Κύριο χαρακτηριστικό του Σχεδίου είναι η ευελιξία, η οποία 
παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού του τόσο με άλλα αντίστοιχα διεθνή 
σχέδια όσο και με τα εθνικά προγράμματα των ληπτριών χωρών.

Στα τέλη του 1999, στη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης, οι λήπτριες 
χώρες απεδέχθησαν το Σχέδιο και δεσμεύθηκαν να αποστείλουν 
προτάσεις προς ένταξη έργων. Μέχρι το Νοέμβριο 2000 είχαν αποστείλει 
προτάσεις μόνο οι Βουλγαρία, Ρουμανία και Αλβανία. Παράλληλα έχουν 
κατατεθεί στο ΥΠΕΘΟ επενδυτικές προθέσεις ελληνικών επιχειρήσεων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από πλευράς ΥΠΕΘΟ, έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των 
παραμέτρων που αφορούν την εφαρμογή και υλοποίηση του ΕΣΟΑΒ 
καθώς και το σχετικό πλαίσιο.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σχεδίου πρόκειται να 
υπογραφεί Διμερής Συμφωνία - πλαίσιο με κάθε λήπτρια χώρα, η οποία 
θα παρέχει τη δυνατότητα σύναψης επιμέρους συμφωνιών ανά έργο ή 
ομάδα έργων ανά τομέα και κατ’ έτος, κατά τα πρότυπα της Διμερούς 
Αναπτυξιακής Βοήθειας.



Με όλες τις χώρες έχουμε καταλήξει στους βασικούς άξονες και 
επιλογές των έργων και των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το 
ΕΣΟΑΒ, Εκκρεμεί η υπογραφή των Διμερών Συμφωνιών -  Πλαίσιο, 
κυρίως λόγω των εξελίξεων στην ΠΓΔΜ, των εκλογών στις Αλβανία και 
Βουλγαρία και τον ανασχηματισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της 
Ο.Δ.Γ.

Με το νομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή 
καθορίζονται α) η προέλευση των πόρων του Σχεδίου, β) τα όργανα 
διαχείρισης, γ) οι κατηγορίες των προς ένταξη έργων και δ) οι μορφές 
χρηματοοικονομικής υποστήριξης.

Οι πόροι του ΕΣΟΑΒ θα καλυφθούν από κονδύλια της Διμερούς 
Αναπτυξιακής Βοήθειας (για τον πρώτο χρόνο κατά ποσοστό 40%) και 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω των διαφόρων μορφών 
χρηματοοικονομικής υποστήριξης που θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Τα έργα έχουν καταταγεί σε έξη γενικές κατηγορίες: α) Έργα 
ιδιωτικού χαρακτήρα, β) έργα συγχρηματοδοτούμενα από Διεθνείς 
Οικονομικούς Οργανισμούς, γ) έργα συγχρηματοδοτούμενα από τη 
λήπτρια χώρα, δ) έργα δημόσιου χαρακτήρα, χρηματοδοτούμενα κατά 
100% από τη χώρα μας, ε) μελέτες και στ) έργα παροχής υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται ο διαχωρισμός των έργων που θα 
χρηματοδοτηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά.

Για τα δημόσιου χαρακτήρα έργα στους τομείς των Κοινωνικών 
και Οικονομικών Υποδομών προβλέπονται τα κάτωθι:

■ Τα έργα που θα ενταχθούν προς χρηματοδότηση θα προταθούν 
από τις λήπτριες χώρες και θα συμφωνηθούν από κοινού με αυτές.

■ Οι διαδικασίες προκήρυξης και υλοποίησης τους θα ακολου
θήσουν την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας.

Για τις ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται να ακολουθηθούν 
διαδικασίες παρεμφερείς του ελληνικού Επενδυτικού νόμου 2601/98. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

■ Μέσω του Σχεδίου θα επιχορηγηθούν ιδιωτικές επενδύσεις που 
πραγματοποιούν επιχειρηματικοί φορείς στους οποίους το 51% 
τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου θα ανήκει σε Έλληνες 
επιχειρηματίες ή ελληνικές επιχειρήσεις.

■ Το ανώτατο ύψος για νέες παραγωγικές επενδύσεις καθορίζεται στο 
ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δρχ. ή ένα 
εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες (1.467.000) ΕΥΡΩ και 
για τις περιπτώσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού στο ποσό των 
διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δρχ. ή επτακοσίων 
τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (733,500) ΕΥΡΩ.



■ Το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης καθορίζεται στο ποσό των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δρχ. ή σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων (44.000) ΕΥΡΩ, ενώ για τις περιπτώσεις επέκτασης και 
εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών μονάδων, των εμπορικών 
επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ως ελάχιστο ύψος 
θεωρείται το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. ή είκοσι 
εννέα χιλιάδων τριακοσίων (29.300) ΕΥΡΩ.

■ Η επιχορήγηση συνίσταται είτε σε δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση από 
το Ελληνικό Δημόσιο που ανέρχεται σε ποσοστό 35% έως 40% επί της 
παραγωγικής επένδυσης και σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση 
τραπεζικού δανείου, το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 
ποσοστού 45% κατ’ ανώτατο όριο, είτε σε καταβολή μέρους των 
τόκων (επιδότηση επιτοκίου), που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση 
δανείου, (μέχρι 125,000.000 δρχ. ή τριακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες 
(366.000) ΕΥΡΩ).

■ Στο καθεστώς των ενισχύσεων υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

α. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, 
β. Οι μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις για την εξόρυξη- 
επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση μεταλλευτικών και λατομικών 
ορυκτών και προϊόντων.
γ. Οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις για την 
παραγωγή, διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία και συντήρηση 
γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, 
δ. Εμπορικές επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την αγορά και 
πώληση υλικών ή άυλων αγαθών, καθώς και κάθε μορφής υπηρεσιών, 
ε. Τουριστικές επιχειρήσεις.
στ. Ιδιωτικές υποδομές για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

■ Τα προς ένταξη επενδυτικά σχέδια θα εξετασθούν από το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Επίσης ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη, το Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως αυτοτελής 
υπηρεσία του ΥΠΕΘΟ, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Μακεδονίας — Θράκης και το οποίο έχει ως αρμοδιότητες τη στήριξη και 
προώθηση των ελληνικών πρωτοβουλιών και δράσεων στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα τη διαμόρφωση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεων με έδρα τη Β. Ελλάδα στο



Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και τις άλλες 
ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες και σχέδια για την περιοχή, 
καθώς και τις πρωτοβουλίες της Παρευξείνιας Συνεργασίας και άλλες διμερείς 
ή πολυμερείς παρεμφερείς δραστηριότητες και δράσεις

Αθήνα 10/8/2001



ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ-ΜΕΤ ΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑΚΟΔ 1991 -  ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού
19 Κατεργασία και δέψη δέρματος -  κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), 

τσαντών.
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 

από τα έπιπλα -  κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκπκής
21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσω πληροφορικής
23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 

πυρηνικών καυσίμων
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 

είδη εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ,α.κ.
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 

επι κοινωνιών
33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακρίβειας και οπτικών οργάνων -  

κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων -  κατασκευή ρυμουλκού μενών και 

η μι-ρυ ¡.ιουλκού μενών οχη μάτων
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
36 Κατασκευή επίπλων -  λοιπές βιομηχανίες μ,α.κ.
37 Ανακύκλωση



Ε Τ Ο Σ

2001 2002 2003 2004 2005 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω

Α Λ Β Α Ν ΙΑ 2 .0 4 0 5 ,9 9 3 .4 0 0 9 ,9 7 4 .2 5 0 1 2 ,4 7 3 .9 1 0 11,48 3 .4 0 0 9 ,9 7 1 7 .0 0 0 4 9 ,8 9

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΑ 2 .2 2 0 6,51 3 .7 0 0 10 ,85 4 .6 2 5 1 3 ,5 7 4 .2 5 5 12 ,49 3 .7 0 0 10,85 1 8 .5 0 0 5 4 ,2 9

Ο Δ Γ  (Π λ η ν  π ε ρ ιο χ ή ς  
Κ ο σ σ υ φ ο π ε δ ίο υ )

1 7 .5 0 0 5 1 ,3 5 1 6 .1 0 0 4 7 ,2 4 1 5 .400 4 5 ,1 9 1 0 .5 0 0 3 0 ,8 2 1 0 .5 0 0 3 0 ,8 2 7 0 .0 0 0 2 0 5 ,4 3

Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η
Κ Ο Σ Σ Υ Φ Ο Π Ε Δ ΙΟ Υ

6 .2 5 0 18,34 5 .7 5 0 1 6 ,8 7 5 .5 0 0 1 6 ,1 4 3 .7 5 0 Π ,Ι 3 .7 5 0 Π ,Ι 2 5 .0 0 0 7 3 ,3 7

Π Γ Δ Μ 3 .0 6 0 8 ,98 5 .1 0 0 1 4 ,9 6 6 .3 7 5 18,71 5 .8 6 5 1 7 ,2 2 5 .1 0 0 34 ,96 2 5 .5 0 0 7 4 ,8 4

Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΑ 2 .8 8 0 8 ,4 5 4 .8 0 0 1 4 ,0 8 6 .0 0 0 17,61 5 .5 2 0 16 ,20 4 .8 0 0 34 ,08 2 4 .0 0 0 7 0 ,4 3

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 33 .950 99 ,62 3 8 .8 5 0 11 3 ,9 7 42 .150 12 3 ,6 9 3 3 .8 0 0 99,31 3 1 .2 5 0 91,78 1 80 .000 5 2 8 ,2 5

Α π ρ ό β λ επ τα 7 .412 ,5 21 ,75

Γ Ε Ν ΙΚ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 18 7 .4 1 2 ,5 550

Ισοτιμία δρχ/ΕΥΡΩ =340,75 
^Περιλαμβάνεται και το Διοικητικό κόστος

ίΡΟΜ-ΥΡΕΤΗΟ εβΑΡΕI0 ΰΕΝΙΚΟΥ ΟΜΜΑΤΕΑ



Ποσά σε εκ. δρχ και ΕΥΡΩ

Α Λ Β Α Ν Ι Α

Ε Τ Ο Σ

Τ Ο Μ Ε ΙΣ 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 Σ Υ Ν Ο Α Ο

Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ε Σ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

6 5 7 ,3 1,93 1 0 9 5 ,5 3,23 1 3 6 9 ,3 4 ,0 2 1259 ,8 3 ,7 0 1 0 9 5 ,5 3,21 5 4 7 7 ,4 16 ,0 8

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ  
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Ι  
Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ

8 3 8 .6 2 ,4 6 1 3 9 7 ,7 4 ,1 0 1 7 4 7 ,2 5 ,1 3 1 6 0 7 ,4 4 ,7 2 1 3 9 7 ,7 4 ,1 0 6 9 8 8 ,7 20 ,51

Τ Ο Μ Ε ΙΣ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 544 ,1 1 ,60 9 0 6 ,8 2 ,6 6 1 1 3 3 ,5 3 ,3 3 1 402 ,8 4 ,1 2 9 0 6 ,8 2 ,6 6 4 5 3 3 ,9 13,31

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 0 4 4 ,0 5,99 3 4 0 0 ,0 9 ,9 7 4 2 5 0 ,0 1 2 ,4 8 4 2 7 0 ,0 1 2 ,5 4 3 4 0 0 ,0 9 ,9 7 1 7 0 0 0 ,0 4 9 ,9

Ισοτιμία δρχ/ΕΥΡΩ =340,75

^Περιλαμβάνεται και το Διοικητικό κόστος

10-08-2081 
15:53 

FROM-YPETHO GRAFEI0 GENIKOY GRAMATEA



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2001-2005 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ*

Ποσά σε εκ. δρχ και ΕΥΡΩ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ε Τ Ο Σ

Τ Ο Μ Ε ΙΣ 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ε Σ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

7 3 5 ,3 2 ,1 0 1192,1 3 ,5 0 1 4 9 0 ,2 4 ,3 8 1 3 7 1 ,0 4 ,0 3 1192,1 3 ,5 0 5 9 6 0 ,7 1 7 ,5 0

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ  
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Ι  
Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ

9 1 2 ,6 2 ,6 8 1521,1 4 ,4 6 1 9 0 1 ,4 5 ,58 1 7 49 ,2 5 ,13 1521,1 4 ,4 7 7 6 0 5 ,4 2 2 ,3 2

Τ Ο Μ Ε ΙΣ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 592,1 U 4 9 8 6 ,8 2 ,9 0 1 2 3 3 ,4 3 ,6 2 1 134 ,8 3 ,33 9 8 6 ,8 2 ,9 0 4 9 3 3 ,9 1 4 ,4 8

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2 2 2 0 ,0 6 ,5 2 3 7 0 0 ,0 1 0 ,8 6 4 6 2 5 ,0 1 3 ,5 8 4 2 5 5 ,0 12,49 3 7 0 0 ,0 1 0 ,8 7 1 8 5 0 0 ,0 5 4 ,3

Ισοτιμία δρχ/ΕΥΡΩ = 340,75

^Περιλαμβάνεται και το Διοικητικό κόστος

ΤΙ
ι

0-08-2001 
15:54 

FROM-YPETHQ GRAFEI0 GENIK0Y GRAMATEA



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΑΚΑΝΙΩΝ 2003 -2005 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ*

Ποσά σε εκ. δρχ και ΕΥΡΩ

Π.Γ.Δ.Μ.
ΕΤΟΣ

Τ Ο Μ Ε ΙΣ 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ε Σ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

] 799 ,3 5 ,28 2 9 9 8 ,8 8 ,8 0 3 7 4 8 ,5 11,01 3 4 4 8 ,6 1 0 ,1 2 2 9 9 8 ,8 8 ,8 0 1 4 9 9 4 ,0 44,01

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ  
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Ι  
Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ

7 6 4 ,6 2 ,2 5 1 2 7 4 ,4 3 .7 4 1 5 9 3 ,0 4 ,6 8 1 4 65 ,6 4 ,3 1 1 2 7 4 ,4 3 ,7 4 6 3 7 2 ,0 1 8 ,7 0

Τ Ο Μ Ε ΙΣ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 496 ,1 1 ,45 826 ,8 2 ,4 3 1 0 3 3 ,5 3 ,0 3 9 5 0 ,8 2 ,8 0 826 ,8 2 ,4 3 4 1 3 4 ,0 12 ,13

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 0 6 0 ,0 8 ,9 8 5 1 0 0 ,0 1 4 ,9 7 6 3 7 5 ,0 1 8 ,7 2 5 8 6 5 ,0 1 7 ,2 3 5 1 0 0 ,0 1 4 ,9 7 2 5 5 0 0 ,0 7 4 ,8 4

ο

I

Ισοτιμία δρχ/ΕΥΡΩ = 340,75 

* Περιλαμβάνεται και το Διοικητικό κόστος
ΙΝ3

ΟΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2001-2005 
ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ*

Ποσά σε εκ. δρχ και ΕΥΡΩ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΤΟΣ

Τ Ο Μ Ε Ι Σ 20 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ώ Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

9 2 7 ,9 2 ,7 4 1 5 4 6 ,6 4 ,5 4 1 9 3 3 ,2 5 ,6 7 1 7 7 8 ,5 5 ,2 2 1 5 46 ,6 4 ,5 4 7 7 3 2 ,8 2 2 ,6 9

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Ι  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

1 1 8 4 ,0 3 ,4 8 1973 ,3 5 ,7 9 2 4 6 6 ,6 4 ,2 2 2 2 6 9 ,6 6 ,6 6 1973 ,3 5 ,7 9 9 8 6 6 ,4 2 8 ,9 6

Τ Ο Μ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 7 6 8 ,1 2 ,2 5 1280,1 3 ,7 6 1 6 0 0 ,2 4 ,7 0 1 4 7 2 ,2 4 ,3 2 1280,1 3 ,7 6 6 4 0 0 ,8 18 ,78

Σ Υ Ν Ο Δ Ο 2 8 8 0 ,0 8 ,4 7 4 8 0 0 ,0 1 4 ,0 9 6 0 0 0 ,0 1 4 ,5 9 5 5 2 0 ,0 1 6 ,2 0 4 8 0 0 ,0 1 4 ,0 9 2 4 0 0 0 ,0 7 0 ,4 3

Ισοτιμία δρχ/ΕΥΡΩ = 340,75 

^Περιλαμβάνεται και το Διοικητικό κόστος
ΓΟ

υι

0 3
0 3

1-2001 
15:54 

ΡΡΟΜ-ΥΡΕΤΗΟ ΰΡΑΡΕ10 (¡ΕΝΙΚΟΥ εΡΑΜΑΤΕΑ 
3332499



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 2001-2005 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΜΕΩΝ*

Ποσά, σε εκ. δρχ και ΕΥΡΩ

Ο. Δ. Γ.
ΕΤΟΣ

Τ Ο Μ Ε Ι Σ 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω Δ Ρ Χ Ε Υ Ρ Ω

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

5 6 3 8 ,5 16 ,5 5 5 1 8 7 ,4 15 ,2 3 4 9 6 1 ,9 14 ,56 3 3 8 3 ,1 9 ,93 3 3 8 3 ,1 9 ,9 3 2 2 5 5 4 ,0 6 6 ,1 9

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ  Κ Α Ι  
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

7 1 9 4 ,3 2 1 ,1 2 6 6 1 8 ,7 19 ,4 3 6 3 3 1 ,0 1 8 ,5 8 4 3 1 6 ,6 12 ,67 4 3 1 6 ,6 1 2 ,6 7 2 8 7 7 7 ,0 8 4 ,4 5

Τ Ο Μ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 4 6 6 7 ,3 1 3 ,7 0 4 2 9 3 ,9 12,61 4 1 0 7 ,2 32 ,0 5 2 8 0 0 ,4 8 ,22 2 8 0 0 ,4 8 ,2 2 1 8 6 6 9 ,0 5 4 ,7 9

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1 7 5 0 0 ,0 5 1 ,3 7 1 6 1 0 0 ,0 4 7 ,2 7 1 5 4 0 0 ,0 4 5 ,1 9 1 0 5 0 0 ,0 3 0 ,8 2 1 0 5 0 0 ,0 3 0 ,8 2 7 0 0 0 0 ,0 2 0 5 ,4 3

Ισοτιμία δρχ/ΕΥΡΩ = 340,75 

* Περιλαμβάνεται και το Διοικητικό κόστος
ΙΜ

ϋΐ

0-08-2001 
15:54 

FR0M-YPETH0 GRAFEI0 GENIKOY GRAMATEA 
333Ζ499



ΗΕΙ_ΕΧΡΟ -  ΔΕΘ

Για την μερική ιδιωτικοποίηση της ΗΕίΕΧΡΟ ( ποσοστό 30% 
του μετοχικού κεφαλαίου ) διενεργήθηκαν δύο διαγωνισμοί. Και οι 
δύο κατέληξαν άγονοι. Μετά την εξέλιξη και του δεύτερου 
διαγωνισμού αποφασίστηκε να προωθηθεί η εισαγωγή της 
Εταιρείας στο Χ.Α.Α. σε ποσοστό της τάξης του 25%.

Είναι σκόπιμο να τονισθεί-γιατί επιχειρείται να αποσιωπηθεί ή 
να παραπλανάται το κοινό στο θέμα αυτό -  ότι, όπως και ο 
σχετικός νόμος 2687 / 99 προβλέπει, μετά τη διάσπαση της 
αρχικής ΔΕΘ -  ΗΕίΕΧΡΟ σε δύο εταιρείες, την " Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης, Α.Ε. " και την " Ελληνικές Εκθέσεις - ΗΕΙ_ΕΧΡΟ 
Α.Ε. ", η μεν πρώτη παραμένει 100% υπό τον έλεγχο του 
Ελληνικού Δημοσίου στο οποίο ανήκει το σύνολο των μετοχών 
της, για δε τη δεύτερη διατηρείται ο δημόσιος χαρακτήράς της 
αφού η πλειοψηφία των μετοχών ( 75% ) θα παραμείνει στον \
έλεγχο του Δημοσίου. Ν Ρ ν-'ΐεϊ ' ϊ  ¡{Ρ

Τ Ο
Στον ίδιο παραπάνω νόμο καθορίζεται ρητά ως έδρα και των 

δύο Εταιρειών η Θεσσαλονίκη.

ΥΜΑ-Θ και ΥΠΕΘΟ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις, 
συνεργάζονται με τις Διοικήσεις ΔΕΘ και ΗΕΙ_ΕΧΡΟ, ενημερώνουν 
την κοινή γνώμη και όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, όποτε 
αυτό κρίνεται σκόπιμο, και σχεδιάζουν την αναπτυξιακή πορεία 
των δύο Εταιρειών σε συνδυασμό με το συναφές θέμα της 
διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2007 - 8.



Διοργάνωση Πανκόσιηαο ΈκβεσΓΚ EXPO  2007 ή 2008

Η Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2007 ή 2008 στη Θεσσαλονίκη 
προσφέρει ένα όραμα πολύπλευρης ανάπτυξης της πόλης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης που θα προσδιορίζει 
το ' προφίλ " και τις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Στις 3/9 θα παραδοθεί η α' φάση της μελέτης από την οποία 
θα αξιολογείται η σκοπιμότητα για την ανάληψη της διοργάνωσης 
και, εφόσον αξιολογηθεί θετικά, θα ολοκληρωθεί η μελέτη με την 
κατάθεση και της β' φάσης μέχρι 15/11.

Στη συνέχεια, και εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της 
Κυβέρνησης, θα προετοιμασθεί και θα υποβληθεί στο Γραφείο 
Διεθνών Εκθέσεων ( ΒΙΕ ) ο σχετικός φάκελος υποψηφιότητας, τον 
Μαίο του 2002.



EXPO - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 27/4/2001.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σεπτέμβριο του 1999, στη διάρκεια των εγκαινίων της 64ης ΔΕΘ ο κ. 
Πρωθυπουργός ανήγγειλε την πρόθεση της Κυβέρνησης για την ανάληψη της 
διοργάνωσης της μιας « αναγνωρισμένης» EXPO στη Θεσσαλονίκη για το 2007 ή το 
2008.

Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους στελέχη της HELEXPO ΑΕ επισκέφθηκαν τη 
Λισαβώνα, το Ανόβερο και το Παρίσι για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την 
εμπειρία των δύο πρώτων και την όλη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και 
ανάληψης της διοργάνωσης. Σχετική αναφορά παραδόθηκε στην πολιτική ηγεσία του 
ΥΜΑΘ και του ΥΠΕΘΟ.

Τον Αύγουστο του 2000 ετοιμάστηκε μία δεύτερη αναφορά από τη ΔΕΘ ΑΕ σε 
συνεργασία με την HELEXPO ΑΕ η οποία περιείχε τις γενικές κατευθύνσεις για την 
ανάληψη διοργάνωσης EXPO καθώς και μια πρώτη προσέγγιση οικονομικών 
μεγεθών βασισμένων κυρίως στην εμπειρία της EXPO 1998 ( Λισαβώνα).

Την 1η Φεβρουάριου 2001 και ύστερα από πρόσκληση του ΥΠΕΘΟ, ο Πρόεδρος και 
ο Γενικός Γραμματέας της ΒΙΕ επισκέφθηκαν αρχικά την Αθήνα και στη συνέχεια τη 
Θεσσαλονίκη όπου είχαν διαδοχικές επαφές με την πολιτική ηγεσία των αρμοδίων 
Υπουργείων, και των εμπλεκομένων φορέων. Στη διάρκεια της επίσκεψης 
αποσαφηνίστηκαν διάφορα θέμα σχετικά με τη συνολική διαδικασία ετοιμασίας- 
υποβολής υποψηφιότητας και ανάληψης διοργάνωσης της EXPO.

Τον Μάρτιο του 2001 έγινε ευρεία σύσκεψη υπό την αιγίδα του Υπουργού ΜΘ στην 
οποία υπήρξε ευρεία συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης και από την οποία 
προέκυψε η κατ' αρχήν θετική προοπτική για την ανάληψη της EXPO 2007 ή 2008 
με την προϋπόθεση ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την εκπόνηση σχετικής 
μελέτης σκοπιμότητας.

Στις 9.4.2001 εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού ΜΘ και του 
Υφυπουργού ΕΘ Ο με την οποία ανατίθεται στη ΔΕΘ ΑΕ η εποπτεία της εκπόνησης 
μελέτης σκοπιμότητας με αντικείμενο την ανάληψη της διοργάνωσης EXPO στη 
Θεσσαλονίκη. Η μελέτη ( τουλάχιστον η πρώτη καθοριστική φάση) θα πρέπει να είναι 
έτοιμη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2001, ώστε η Κυβέρνηση να αποφασίσει οριστικά επί 
του θέματος

2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 27.4.2001

Στις 25.4.2001 οι Διοικήσεις της ΔΕΘ ΑΕ και της HELEXPO ΑΕ ειδοποιήθηκαν από 
το ΥΠΕΘΟ για τη συμμετοχή τους σε σύσκεψη που είχε ορισθεί για τις 27.4.2001 
στις Βρυξέλλες υπό Σουηδική Προεδρία και ταυτόχρονη παρουσία ανωτάτου 
στελέχους της Commission και με θέμα την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
EXPO 2004( Παρίσι) και 2005( Ιαπωνία) καθώς και της προοπτικές διοργάνωσης 
EXPO σε χώρα της Ε.Ε. μετά το 2005.

Στη διάρκεια της σύσκεψης υπήρξε κυρίως παρουσία εκπροσώπων των Μονίμων 
Εθνικών Αντιπροσωπειών των Κρατών Μελών στις Βρυξέλλες . Η ελληνική πλευρά



εκπροσωπήθηκε από στέλεχος της Μόνιμης Εθνικής Αντιπροσωπείας, στέλεχος του 
ΥΠΕΘΟ ( κα Λουκουπούλου ) και εκπροσώπους της HELEXPO ΑΕ και της ΔΕΘ ΑΕ 
(Χρ. Γερούκης ,Κ. Σκυφαλίδης) .

Το πρώτο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε σε συμπεράσματα για την EXPO 2000 ( 
Ανόβερο) , για τη συμμετοχή των Κρατών Μελών στην EXPO 2004 ( Παρίσι) και για 
τη συμμετοχή των Κρατών Μελών στην EXPO 2005( Ιαπωνία) για την οποία 
ορισμένα Κράτη Μέλη ζήτησαν συνολική συμμετοχή όλων των Μελών σε ένα 
περίπτερο της Ε.Ε. απόφαση για την οποία υπήρξε επιφύλαξη από τον εκπρόσωπο 
της Commission .

Το δεύτερο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στη διερεύνηση τριών πιθανών 
υποψηφιοτήτων από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. για ανάληψη διοργάνωσης EXPO το 
2007 ή 2008 . Οι υποψηφιότητες αφορούν στις χώρες -  πόλεις Ισπανία(Σαραγόσα), 
Ιταλία (Τεργέστη) και Ελλάδα ( Θεσσαλονίκη).

Κατά την αντίληψή μας το νόημα της όλης σύσκεψης ήταν η διερεύνηση του βαθμού 
ετοιμότητας ( και των συνακόλουθων λεπτομερειών) κάθε χώρας για την υποβολή 
υποψηφιότητας έτσι ώστε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη και κυρίως η Commission να 
αποκτήσουν μια σαφή αντίληψη, από την οποία θα προκύψει η ενιαία στάση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στο παρασκήνιο όσο και στη διάρκεια της μελλοντικής 
ψηφοφορίας στη ΒΙΕ για την ανάδειξη της χώρας που θα αναλάβει τη διοργάνωση 
μιας « αναγνωρισμένης» EXPO το 2007 ή το 2008.

Ο εκπρόσωπος της Ισπανίας ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έχει εκφράσει την 
πρόθεση για την προώθηση της Σαραγόσα ως υποψήφιας για τη διοργάνωση της 
EXPO, αλλά η οριστική απόφαση θα ληφθεί στο μέλλον σε άμεση συνάρτηση με την 
άποψη των τοπικών φορέων. Παράλληλα παρουσίασε περιληπτικά ορισμένα 
χαρακτηριστικά της Σαραγόσα και προς γενική έκπληξη ανέφερε και το θέμα της 
EXPO το οποίο αναφέρεται στο «νερό ως παράγων ζωής και περιβάλλοντος».

Ο εκπρόσωπος της Ιταλίας κινήθηκε ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση 
παρουσιάζοντας κάποια θετικά στοιχεία για την ιστορία αλλά και την σημερινή εικόνα 
της Τεργέστης, τονίζοντας επίσης ότι δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση παρά 
μόνον η θετική βούληση και ότι η κυρίαρχη άποψη για το θέμα αφορά στον « 
κοσμικό πολιτισμό».

Η ελληνική παρουσίαση στηρίχθηκε στη προβολή ενός ΙΟλέπτου video για τη 
Θεσσαλονίκη και την HELEXPO με στόχο αφενός την παρουσίαση της Πόλης και 
αφετέρου την απόδειξη ότι η Θεσσαλονίκη και η HELEXPO έχουν την εμπειρία και 
τη δυνατότητα διοργάνωσης μεγάλων εκθεσιακών και συνεδριακών γεγονότων. 
Ακολούθως αναφέρθηκε ότι η οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, ότι εκπονείται 
μελέτη σκοπιμότητας και μελέτη κόστους -  ωφελείας ενώ ταυτόχρονα τονίστηκε η 
μάλλον θετική επίπτωση από την διοργάνωση των ΟΑ 2004 σε επίπεδο 
τεχνογνωσίας.

Σε όλους τους παριστάμενους διανεμήθηκε φάκελος με έντυπο υλικό για τη 
Θεσσαλονίκη και την HELEXPO .

Σαν συμπέρασμα μπορεί να λεχθεί ότι η ελληνική παρουσία υπήρξε πιο 
εντυπωσιακή από τις άλλες δύο, όμως και οι τρεις χώρες υπογράμμισαν την αρχική 
θετική βούληση των κυβερνήσεών τους χωρίς όμως την οριστική απόφαση την 
οποία όλοι αναμένουν χωρίς σαφή προσδιορισμό ημερομηνίας. Η συμμετοχή 
«επαγγελματιών» στην ελληνική παρουσίαση ίσως έδωσε την εντύπωση 
μεγαλύτερου βαθμού ετοιμότητας αφού οι υπόλοιπες χώρες συμμετείχαν σε επίπεδο



στελεχών της ΜΕΑ. Τέλος δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η όποια υποψηφιότητα θα 
πρέπει να «τύχει της αποδοχής« του συνόλου των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και της 
Commission ώστε η Ε.Ε. και οι συνδεδεμένες χώρες να παρουσιαστούν με ενιαία 
άποψη στη ΒΙΕ στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει 
αρχικό lobbing σε επίπεδο Ε.Ε. και μεταγενέστερο σε επίπεδο ΒΙΕ ( με την 
υποστήριξη της Ε.Ε.).



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2001

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2001

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

Ανάπτυξη των Υποδομών Μεταφορών

Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της Ελλάδος στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων 
(Ευρώπης - Ασίας - Αφρικής), και η μέχρι σήμερα πτωχή ανάπτυξη των υποδομών 
μεταφορών στην Νσπανατολική Ευρώπη, γεγονός που διατήρησε την Ελλάδα 
αποκομμένη από τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστά ως 
πρωταρχική την ανάγκη ανάπτυξης των ελληνικών υποδομών μεταφορών, αφού 
πέραν της κάλυψης των στενά δικών της αναγκών προωθείται έτσι και η διεθνής 
διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών των χωρών της περιοχής. Ωστόσο, δεν αρκεί 
ο καθορισμός προτεραιοτήτων για υποδομές μεταφορών σε εθνικό επίπεδο, αλλά 
είναι απαραίτητο να υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός, προκειμένου να 
αναπτυχθούν συνέργιες που θα οδηγήσουν στην δημιουργία ενός συστήματος 
μεταφορών που θα καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η συντονισμένη και αρμονική ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην περιοχή της 
Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας 
ευρύτερης οικονομικής ζώνης, με ενεργή συμμετοχή όλων των χωρών της περιοχής 
στην περιφερειακή οικονομία.

Βασική προτεραιότητα της Ελληνικής πολιτικής μεταφορών η ανάπτυξη των 4 
Πανευρωπαϊκών Αξόνων στην περιοχή (X, IV, IX και VIII), καθώς επίσης και η 
σύνδεση του Διευρωπαϊκού άξονα της Εγνατίας με αυτούς.

α) ΑνάπτυΕη του Πανευρωπαϊκού ΆΕονα χ

Αυτός ο Άξονας είναι ο παραδοσιακός άξονας που ενώνει την Νοτιοανατολική με 
την Κεντρική Ευρώπη και εξυπηρετούσε τις μεταφορικές ανάγκες της περιοχής 
μας για πολλές δεκαετίες, ενώ επιπλέον ήταν ένας από τους πιο αναπτυγμένους 
από άποψη οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών.

Δυσάρεστα γεγονότα προκάλεσαν σημαντική μείωση στις μεταφορές μέσω 
αυτού του Άξονα, επιδρώντας επίσης και στην κατάσταση των υποδομών. Όμως, 
πέραν των προβλημάτων στις υποδομές, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα



διοικητικά και θεσμικά προβλήματα που έχουν προκύψα από τη δημιουργία νέων 
συνοριακών διελεύσεων στην περιοχή.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Άξρνα X, 
σπς 15 Μαρτίου 2001 στη Θεσσαλονίκη, οι χώρες που συμμετέχουν στον Άξρνα 
X εξέφρασαν την θέλησή τους να λάβουν όλες τις απαραίτητες πολιτικές 
αποφάσεις που θα επιτρέψουν την ταχεία ανάπτυξη του Άξονα, γεγονός που θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή. Προφανώς κοινός στόχος όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών είναι η πλήρης ανακστασκευή, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση όλου του Άξονα και επίσης η εναρμόνιση του σύμφωνα με τα 
πρότυπα εκείνα που επικρατούν στην Ευρώπη, συνθήκη εκ των ων ουκ όνευ για 
την λειτουργική βελτιστοποίηση του.

Ο Άξονας X έχει το πλεονέκτημα να εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο 
αναπτυγμένους άξονες αφού σήμερα το 55% του οδικού δικτύου είναι 
αυτοκινητόδρομος Ενώ, όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο το 35% έχει 
διπλή τροχιά ενώ το 85% διαθέτει ηλεκτροκίνηση. Επιπλέον, μέχρι το 2010 
παραπάνω από το μισό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου θα είναι διπλής 
τροχιάς

Οι μεταφορές μέσω του Άξονα X θα πρέπει να διασφαλίζουν ποιότητα, 
γρήγορους και αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους και ενιαίες διαδικασίες 
για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπόλοιπες χώρες της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Η Ελλάδα, η οποία έχει την Προεδρία της Διευθύνουσας Επιτροπής του Άξονα X, 
έχει κινηθεί δραστήρια για την ανάπτυξη του άξονα αυτού συστήνοντας Τεχνική 
Γραμματεία, που βοηθάει το έργο της Διευθύνουσας Επιτροπής 
συγκεντρώνοντας στοιχεία και εξάγοντας συμπεράσματα από υπάρχουσες 
μελέτες πρστείνοντας τεχνικούς όρους για νέες μελέτες και συνεπικουρώντας τις 
χώρες του Άξονα X στην εξεύρεση χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του.

β) ΑνάπτυΕπ του Πανευρωπαϊκού ΆΕονα IV

Μία επίσης προτεραιότητα της Ελληνικής πλευράς είναι η ανάπτυξη του 
Πανευρωπαϊκού Άξονα IV (Θεσσαλονίκη -  Σόφια -  νίδίπ / ΚθΙθίΗί -  Κραϊόβα -  
Τιμισοάρα -  Βουδαπέστη -  Γερμανία), για να λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση 
στον Πανευρωπαϊκό Άξονα X.

Για να λειτουργήσει όμως αποδοτικά ο Άξονας IV και να προσφέρει πραγματικά 
μια αξιόπιστη σύνδεση της Νοτιοανατολικής με την Κεντρική Ευρώπη απαπείται η 
κατασκευή της 2ης γέφυρας στον Δούναβη στο νίδίπ / ΚθΙθίθί, η οποία 
συμφωνήθηκε φέτος το Φεβρουάριο μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας και 
πραγματικά θα δώσει μια ώθηση στην ανάπτυξη αυτού του άξονα και ιδιαίτερα 
στο νότιο τμήμα του που συνδέει την Ελλάδα με την Κεντρική Ευρώπη.

γ) ΑνάπτυΕπ του Πανευρωπαϊκού ΆΕονα IX

Μέσα σπς Ελληνικές προτεραιότητες είναι και η ανάπτυξη του Άξονα IX 
Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο / Svilengrad - Haskovo - Stara Zagora - Russe - 
Βουκουρέστι - Μολδαβία - Ουκρανία - Λευκορωσία - Ελσίνκι.



Τα τμήματα του άξονα αυτού στο Βουλγαρικό και Ρουμανικό έδαφος έχουν 
ενταχθεί στο δίκτυο ΤΙΝΑ, γεγονός που επιτρέπει τη χρηματοδότησή τους από 
τους διεθνείς χρηματοδοτικούς Οργανισμούς

Η ανάπτυξη του άξονα αυτού εξυπηρετεί τις Ελληνικές μεταφορές που έχουν 
προορισμό την Ουκρανική και Ρωσική αγορά.

δ) ΑνάπτυΕπ του Πανευρωπαϊκού ΆΕονα VIII

Στον Άξονα VIII (Μπάρι/ Μπρίντεζι -  Δυρράχιο/ Αυλώνας -  Τίρανα -  Pogradec -  
Σκόπια - Σόφια -  Plovdiv -  Burgas -  Varna) ελληνικού ενδιαφέροντος είναι οι 
συνδέσεις:
1. Pogradec -  Κρυσταλλοπηγή.
2. Burgas -  Svilengrad -  Ορμένιο.

Η χώρα μ ας επιδιώκει την προώθηση των δύο παραπάνω συνδέσεων ώστε να 
διασυνδεθεί η Εγνστία Οδός τόσο με την Αδριαπκή, όσο και με τον Εύξανο 
Πόντο, προκειμένου αυτή πρώτη, μετά την ολοκλήρωσή της (και με τις 
συνδέσεις προς Σκόπια (μέσω Ευζώνων) και Σόφια (μέσω Προμαχώνος)), να 
καταστεί ο βασικός άξονας στην κατεύθυνση Ανατολής -  Δύσης στην περιοχή 
των Βαλκανίων.

ε) ΑνάπτυΕπ των συνδέσεων m e Ewtrriac

Η Εγνατία Οδός με τις δύο παραπάνω συνδέσεις καθώς και με την ανάπτυξη των 
καθέτων συνδέσεων:
• Θεσσαλονίκης -  Ευζώνων / Ειδομένης (Πανευρωπαϊκός Άξονας X),
• Θεσσαλονίκης -  Προμαχώνα (Πανευρωπαϊκός Άξονας IV),
• Κοζάνης -  Φλώρινας -  Νίκης (κλάδου του Πανευρωπαϊκού Άξονα X),
• καθώς και των υπολοίπων καθέτων συνδέσεων (Ιωάννινα -  Κακκαβιά, Δράμα 

-  Goce Delcev, Ξάνθη -  Εχίνος Κομοτηνή -  Μάκαζα και Αλεξανδρούπολη -  
Κήποι)

συνιστά ένα σημαντικό δίκτυο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο εγγύς μέλλον για 
την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου στην κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης 
καθώς επίσης και στην κατεύθυνση Βορρά - Νότου στην περιοχή των Βαλκανίων.
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Αριθ. Πρωτ.: 87923

Προς: Γραφείο Υπουργού

Υπουργείο Μ εταφορώ ν & 

Επικοινωνιών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις του Οργανισμού στην κατεύ
θυνση της αναβάθμισης των υποδομών, του τροχαίου υλικού αλλά και των υπηρεσιών που 
παρέχει σε επιβάτες και παραγωγικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τα βασικότερα 
σημεία είναι:

Ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ στο τμήμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη
•  Ηλεκτροκίνηση, νέες γραμμές στα ορεινά τμήματα.
• Χρηματοδότηση από Γ  ΚΠΣ + Β’ Τ.Σ.: 537 δισ. δρχ..
• Σταδιακά ως το 2008 μείωση του χρόνου διαδρομής στις 311:50'._____________________

Συνδέσεις του ΠΑΘΕ με Ευρώπη
•  39 δισ. δρχ. για τη σύνδεση Θεσσαλονίκης-Ειδομένης-(Βελιγραδίου).
• 45 δισ. δρχ. για τη σύνδεση Θεσσαλονίκης-Στρυμώνα-Προμαχώνα-(Σόφιας) με ριζικές

βελτιώσεις χάραξης και ηλεκτροκίνηση.__________________________________________

Περιφερειακά δίκτυα
• Δυτική Μακεδονία: 27 δισ. δρχ για ανακατασκευή της γραμμής σε όλο της το μήκος.
• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 41 δισ. δρχ. για βελτιώσεις στη χάραξη και ανακαίνιση

της γραμμής._______________________________________________________________

Τροχαίο υλικό
•  Ριζική ανανέωση του τροχαίου υλικού μέσω προγράμματος ύψους 290 δισ. δρχ.._______

Συνδέσεις Λιμένων και Βιομηχανικών Περιοχών.
•  Οι βιομηχανικές περιοχές και τα λιμάνια αποκτούν επιτέλους πρόσβαση στο

σιδηροδρομικό δίκτυο με προφανή οφέλη για την προσπέλασή τους στις αγορές._______

Στόχοι:
• Μειώσεις στους χρόνους διαδρομής: Αθήνα-Θεσσαλονίκη σταδιακά σε 3ίι:50’ από 5ίτ:30’ 

σήμερα.
• Πυκνές, άνετες και ασφαλείς υπηρεσίες μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης αλλά και 

μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των πόλεων της Μακεδονίας και της Θράκης.



Πιο αναλυτικά οι δράσεις του ΟΣΕ είναι: 

Γενικά
λ

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να χαρακτηριστεί η σιδηροδρομική πρωτεύουσα της Ελλάδας:

•  Αποτελεί την κατάληξη δύο Πανευρωπαϊκών Δ ιαδρόμιϋ/, του X και του IV.

•  Σε αυτή συναντώνται γραμμές προς τις 4 διευθύνσεις του ορίζοντα: προς Αθήνα, προς
Δυτική Μακεδονία, προς Βελιγράδι, προς Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και 
Κωνσταντινούπολη. 4

ν

•  Αποτελεί το κέντρο της εμπορευματικής σιδηροδρομικής δραστηριότητας με το 88% 
αυτής να πραγματοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο ΟΣΕ αποδίδει τεράστια σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου στη Βόρεια 
Ελλάδα και στη βελτίωση της διασύνδεσης τόσο των πόλεων και των παραγωγικών 
μονάδων της Βόρειας Ελλάδας μεταξύ τους όσο και της διασύνδεσής τους με τη Νότια 
Ελλάδα και την Αθήνα. 4: ■*. ψ
Βασικοί gfovrc  τω ν δοάσεων του ΟΣΕ I \
• Ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ r

•  Ανάπτυξη των περιφερειακών γραμμών *

• Σύγχρονο τροχαίο υλικό

•  Σύνδεση λιμένων και βιομηχανικών περιοχών

•  Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Οι άξονες αυτοί χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 
Ταμείο Συνοχής, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) αλλά και ίδιους πόρους του 
ΟΣΕ.

Ολοκλήρωση tou ΠΑΘΕ στο τυήυα Αθηνών-θεσσαλονίκης
Έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής σημαντικά ποσά στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Από το 
Μάρτιο η διαδρομή αυτή διανύεται σε 5h:30’ όταν πριν 10 χρόνια η διαδρομή 
πραγματοποιείτο σε 6h:30\ Ο ταξιδιώτης στη διαδρομή αυτή είναι μάρτυρας των έργων νέων 
γραμμών και της ηλεκτροκίνησης.

Έχει προβλεφθεί η διάθεση μέσω του Γ  ΚΠΣ ποσών της τάξεως των 400 δισ. δρχ. ενώ από 
το 2° Ταμείο συνοχής άλλων 137 δισ. δρχ. για την ολοκλήρωση των πιο δύσκολων τμημάτων 
του άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Με το πέρας αυτών των έργων το 2008 η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη θα συνδέονται με πλήρως διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή με σύγχρονη 
σηματοδότηση και θα αναπτύσσονται ταχύτητες 200 km/h. Η διαδρομή το 2008 θα διανύεται 
σε 3:50’ ενώ μεγάλες μειώσεις αναμένονται και ενδιάμεσα με την παράδοση των έργων στα 
Τέμπη και τον Πλαταμώνα στα μέσα του 2003 και των έργων στο Καλλίδρομο (αρχές 2005). 
Στο σύνολο της διαδρομής οι ισόπεδες διαβάσεις θα έχουν εξαλειφθεί σχεδόν πλήρως.

Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του Γ  ΚΠΣ και του Β’ Τ.Σ. διατίθεται και στο νότιο τμήμα 
του ΠΑΘΕ στο τμήμα Αθήνας-Κορίνθου-Πατρας αλλά και στον προαστιακό σιδηρόδρομο της 
Αθήνας.

Συνδέσει του ΠΑΘΕ ut mv Ευρώπη
Οι υφιστάμενες συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με την Ευρώπη αποτελούν τους τροφοδότες με 
εμπορευματικό έργο του δικτύου.

Από το Ταμείο Συνοχής θα διατεθούν 45 δισ. δρχ για τη βελτίωση της χάραξης (με μεγάλη 
σήραγγα στην περιοχή της Ροδόπολης) και την ηλεκτροκίνηση της γραμμής Θεσσαλονίκης - 
Στρυμόνα -  Προμαχώνα (Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων) που αποτελεί τμήμα του 
Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IV. Στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Ειδομένης που συνδέει τη



Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι (Πανευρωπαϊκός Αξονας X) που εδώ και δύο χρόνια έχει 
ηλεκτροκινηθεί, προβλέπονται βελτιώσεις χάραξης χρηματοδοτούμενες από το ΠΕΠ Κεντ. 
Μακεδονίας ττροΰπ. 23.5 δισ. δρχ ενώ με ίδιους πόρους του ΟΣΕ θα χρηματοδοτηθεί η 
δημοπρατούμενη ανακαίνιση της γραμμής προϋπολογισμού 16 δισ. δρχ..

Πεοκοεοεισκέσ voauuic

Η σημασία που αποδίδεται στον ΠΑΘΕ δεν σημαίνει εγκατάλειψη του υπολοίπου δικτύου. 
Αντίθετα τα Περιφερειακά δίκτυα στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο και ο 
ΠΑΘΕ αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοτροφοδοτούνται. Στη Μακεδονία προβλέπεται η 
αναστροφή της εικόνας εγκατάλειψης των υποδομών και του μαρασμού. Στη Δυτική 
Μακεδονία προβλέπεται πρακπκά η εκ βάθρων ανακατασκευή του δικτύου που θα εππρέψει 
μείωση χρόνων διαδρομής και μεγάλη βελτίωση στην άνεση του ταξειδιού. Το πρόγραμμα 
προϋπολογισμού 28 δισ. δρχ. από τη Σκύδρα ως τα Σύνορα με τη FYROM και από το 
Αμύνταιο ως την Κοζάνη βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης και χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους του ΟΣΕ και από το ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας.

Προς την ακριτική Θράκη και Ανατολική Μακεδονία πέραν των έργων που αφορούν το τμήμα 
του ΠΑΘΕ προς τα Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, προβλέπονται βελτιώσεις χαράξεων και 
ριζικές ανακαινίσεις της γραμμής για αύξηση των ταχυτήτων. Το πρόγραμμα, 
χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης και από ίδιους πόρους του ΟΣΕ 
ανέρχεται στο ποσό των 41 δισ. δρχ. και αφορά τη γραμμή ως το Ορμένιο. Τα ποσά που θα 
διατεθούν σπς γραμμές του Έβρου ξεπερνούν κάθε πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε 
ποτέ στην περιοχή.

Μεγάλη σημασία δίδεται στην ασφάλεια της κυκλοφορίας με ανισόπεδες διαβάσεις 
(Μενεμένη, Σέρρες και αλλού), με αυτόματα συστήματα σε αφύλακτες διαβάσεις και 
περιφράξεις και ηλεκτροφωτισμό των γραμμών.

Τοογαίο Υλικό

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ύψους 290 δισ. δρχ. του οποίου τα πρώτα 
δείγματα (βυτιοφόρα βαγόνια) κυκλοφορούν ήδη στο δίκτυο ενώ ως το Σεπτέμβριο θα έχουν 
παραδοθεί και οι πρώτες σύγχρονες επιβατάμαξες. Με το πέρας του προγράμματος, η 
πλειοψηφία του τροχαίου υλικού στην Ελλάδα θα έχει ηλικία κάτω των 15 ετών και θα είναι 
κλιματιζόμενο και υψηλών ανέσεων. Επίσης για την κατασκευή του θα έχουν απασχοληθεί 
επί το πλείστον ελληνικά χέρια, στο Σκαραμαγκά και στο Βόλο.

•φ

Η υποστήριξη του τροχαίου αυτού υλικού θα γίνεται σε μεγάλο βαθμό στη Βόρεια Ελλάδα: 
Στο στάδιο της ανέγερσης και της ολοκλήρωσης βρίσκεται το Υπόστεγο υποστήριξης των 
Intercity καθώς και το ηλεκτραμαξοστάσιο στη Μενεμένη.

Αναβαθυισιιένες επιβατικές υπηρεσίες
Με τα έργα αυτά και το νέο τροχαίο υλικό, η εικόνα των επιβατικών υπηρεσιών θα αλλάξει 
σύντομα προς το καλύτερο:

• Θεσσαλονίκη-Αθήνα σε 3:50’

• Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη σε 4:30’

• Θεσσαλονίκη-Φλώρινα σε 3:00’

Με πυκνές, ασφαλείς και άνετες υπηρεσίες, Intercity, Διαπεριφερειακές, τοπικές και 
προασπακές.

ΣυνδέσεΐΓ λιυένων και βιουηγανικών πεοιογών.
Ο Σιδηρόδρομος μέχρι σήμερα στερείτο πρόσβασης στις βιομηχανικές περιοχές και στους 
λιμένες με δυσμενής επιπτώσεις και για όλους: Μειωμένο εμπορευματικό έργο και έσοδα για 
το Σιδηρόδρομο, μειωμένη προσπελασιμότητα στις αγορές για τις βιομηχανίες, ανεπαρκής 
σύνδεση των λιμένων με τη φυσική τους ενδοχώρα. Αποτελεί δηλωμένη πολιτική του ΟΣΕ η 
κατασκευή γραμμών σύνδεσης με τα λιμάνια και τις βιομηχανικές περιοχές. Έχει ήδη



σποφασιστεί η νέα σύνδεση της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης με το δίκτυο (ττροϋττ. 1.5 δισ. δρχ) και 
των ΒΙΠΕ του Βόλου (ττροϋττ. 3. δισ. δρχ). Επίσης για τα 5 βασικά λιμάνια της χώρας 
(Πειραιάς/Ικόνιο, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα) προβλέπεται η αναβάθμιση 
της σύνδεσής τους. Οι νέες αυτές συνδέσεις θα προσφέρουν βελπωμένη προσπέλαση των 
παραγωγικών μονάδων στις αγορές και θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα των 
λιμένων. Με την αύξηση του εμπορευμαπκού έργου του ΟΣΕ θα μειωθεί η συμφόρηση των 
εθνικών οδών από φορτηγά και θα βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα 
οι νέες συνδέσεις σέβονται το οικιστικό και πολεοδομικό περιβάλλον των περιοχών απ’ όπου 
διέρχονται.

Κώστ

Δι



ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Είναι γνωστό ότι η Σύμβαση Παραχώρησης υττογράφηκε το 
Φεβρουάριο 1999.

• Η Σύμβαση Παραχώρησης κυρώθηκε από τη Βουλή με το 
Ν. 2714/1999 τον Απρίλιο 1999.

• Όλο αυτό το χρονικό διάστημα γινόταν η επεξεργασία της Γενικής 
Οριστικής Μελέτης και ξεκίνησαν οι συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και τον Όμιλο των Εμπορικών Τραπεζών, 
που θα δανειοδοτήσουν το Έργο σε ποσοστό 60%.

2. Το Δεκέμβριο 2000 επήλθε η τελική συμφωνία για το χρηματο
οικονομικό κλείσιμο και βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης των 
νομικών κειμένων των Δανειακών Συμβάσεων.

• Το Δεκέμβριο 2000 αττοφασίστηκε επίσης η δημιουργία ενός 
Ειδικού Ταμείου, στο οποίο θα συσσωρεύονται πόροι από τα 
εισιτήρια. Αυτοί οι πόροι θα αξιοποιηθούν υποχρεωτικά για τις 
επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ προς τους Δυτικούς και Ανατολικούς 
Δήμους της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Οι επεκτάσεις προς τις Ανατολικές και Δυτικές περιοχές 
μπορούν να γίνουν είτε ως επεκτάσεις των Γραμμών του 
ΜΕΤΡΟ είτε συνδυαστικά ως Τραμ (οι εναλλακτικές 
δυνατότητες υπάρχουν και η τελική επιλογή για το πιο 
κατάλληλο μέσο Σταθερής Τροχιάς για τις επεκτάσεις θα 
προκύψει μετά από τεκμηριωμένη επιστημονική, τεχνική και 
συγκοινωνιακή Μελέτη).

3. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2001 οι αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν δεσμευτεί να 
προβούν σε δημόσια και επίσημη Ανακοίνωση.

Σε αυτή την Ανακοίνωση, έχουν δεσμευτεί να περιλάβουν τις εξής 
δύο αναφορές:
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α. να αποφανθούν θετικά για την πληρότητα των φακέλων και των 
Συμβάσεων για το Έργο και για τη χρηματοδότηση του Έργου 
και

β. να προσδιορίσουν με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα τις 
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την χρηματοδότηση και για την έγκριση των 
Δανείων του Έργου.

4. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη 
χρηματοδότηση του Έργου αναμένεται σε πρώτη φάση (Εκτελεστική 
Επιτροπή) τον Οκτώβριο 2001 και η οριστική απόφαση (Διοικητικό 
Συμβούλιο) τον Νοέμβριο 2001.

Αμέσως μετά θα γίνει το Χρηματο-οικονομικό Κλείσιμο και θα 
ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής μέσα στους πρώτους μήνες 
του 2002 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 
2005.
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ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

Ένα βασικό συγκοινωνιακό και συμπληρωματικό έργο με το ΜΕΤΡΟ 
της Θεσσαλονίκης και τις επεκτάσεις του, είναι η Αρτηρία 
Διαμπερούς Κυκλοφορίας, η λεγάμενη Υποθαλάσσια Αρτηρία,

Το έργο αυτό μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο τόσο για την 
ουσιαστική λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος όσο και στην 
αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών.

Η Μελέτη αυτού του έργου με τις εναλλακτικές λύσεις του, έχει 
προχωρήσει και τελικά ο Οργανισμός Θεσσαλονίκης, με σύμφωνη 
γνώμη των Φορέων της Πόλης, αξιολογώντας τις 4 εναλλακτικές 
Λύσεις, προέκρινε τη «Λύση 2» ως βέλτιστη.

Το κόστος της «Βέλτιστης Λύσης», μαζί με τους 5 απαραίτητους 
χώρους Στάθμευσης ανέρχεται στα 100 δις περίπου.

Μετά τις Προμελέτες, που οδήγησαν σε συμπεράσματα και 
προτάσεις για να αξιολογηθεί η «Βέλτιστη λύση», συνεχίστηκαν και 
ολοκληρώθηκαν τόσο οι αναγκαίες γεωτεχνικές, γεωλογικές και 
περιβαλλοντικές μελέτες όσο και οι απαραίτητες Τεχνικο-οικονομικές 
Μελέτες.

Με βάση αυτές τις Μελέτες, η Υποθαλάσσια Αρτηρία έχει ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα έργων του Π ΚΠΣ, ως συγχρηματοδοτούμενο έργο 
με Σύμβαση Παραχώρησης (ΒΟΤ)

Εντός του 2002 θα προκηρυχθεί Διεθνής Διαγωνισμός για την 
κατασκευή και λειτουργία της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας, ως 
συγχρηματοδοτούμενο έργο με Σύμβαση Παραχώρησης, αντλώντας 
τους απαιτούμενους πόρους από Εθνική και Κοινοτική 
χρηματοδότηση και Ιδιωτικά και Δανειακά Κεφάλαια. (Ακολουθεί το 
πρότυπο και τη διαδικασία των Διεθνών Διαγωνισμών, που έχουν 
γίνει με επιτυχία μέσα στο 2001 για τους αυτοκινητόδρομους της 
Ελλάδας π.χ. Δυτικός Αξονας, τμήματα του ΠΑΘΕ, Αξονας 
Κεντρικής Ελλάδας).



ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
______________________________Θεσσαλονίκη 25-07-2001

ΕΝ Η Μ Ε Ρ Ω ΤΙΚ Ο  ΣΗΜ ΕΙΩ Μ Α

ΤΟ  ΕΡΓΟ

Η Εγνατία οδός μήκους 680 χλμ., είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο ττου κατασκευάζεται 
σήμερα στην Ευρώττη. Είναι έργο ύψιστης σημασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνεται στα δεκατέσσερα έργα προτεραιότητας του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και συνδέεται μέσω των καθέτων αξόνων με τους 
Πανευρωπαϊκούς διαδρόμους που αναπτύσσονται στις χώρες των Βαλκανίων και της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τα μεγέθη (μήκος 680 χλμ εκ των οποίων τα 40 χλμ είναι δίδυμες γέφυρες και άλλα 40 
χλμ δίδυμες σήραγγες), αλλά και οι δυσκολίες για την κατασκευή του έργου είναι 
ασυνήθιστα. Η Εγνατία διασχίζει το βορειοελλαδικό χώρο σε ιδιαίτερα δυσχερές 
γεωλογικό ανάγλυφο προπάντων στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Ο  άξονας 
διέρχεται από οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, σημαντικούς βιοτόπους και μεγάλο 
αριθμό αρχαιολογικών χώρων. Σε πολλές περιοχές τα τεχνικά προβλήματα είναι πολλά 
και δυσεπίλυτα, λόγω της μεγάλης αστάθειας εδαφών. Τα τεχνικά έργα που απαιτούνται 
είναι πραγματικά σημαντικά, π.χ. σήραγγες πολύ μεγάλου μήκους σε κλίση και με 
στροφή, μεγάλες γέφυρες (έως και 1000 μ.) με μεγάλα ανοίγματα και υψηλά βάθρα.

ΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Από τα προγράμματα του 2°* ΚΠΣ δεσμεύθηκαν για την Εγνατία πόροι συνολικού ύψους 
400 δις δρχ. οι οποίοι έχουν ήδη σπορροφηθεί. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν 
για έργα της Εγνατίας μέχρι σήμερα ανέρχονται σε παραπάνω από 521 δις δρχ.

Στο 3" ΚΠΣ (περίοδος 2000 -  2007) περιλαμβάνεται το σύνολο των έργων 
(συνεχιζόμενα και νέα) που είναι απαραίτητα για την λειτουργική ολοκλήρωση του 
άξονα, δηλαδή την απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας από την Ηγουμενίτσα μέχρι του 
Κήπους, με χρηματοδότηση 700 δισ. δρχ από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.

Επομένως η εξασφαλισμένη για τον άξονα της Εγνατίας δημόσια δαπάνη από το 
2° και 3° ΚΠΣ ανέρχεται σε 1100 δισ. δρχ.
Παράλληλα διερευνάται η δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους περίπου 
50 δισ. δρχ για την κατασκευή των τμημάτων Νυμφόπετρα -  Ασπροβάλτα και 
Χρυσούπολη -  Βανιάνο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε Τ ^ π Ο  ύστερα από οικονομοτεχνική 
αξιολόγηση, ενέκρινε προς την Ελληνική Κυβέρνηση 3 δάνεια, ύψους 690εκ. ΕΥΡΩ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από τα 680 χλμ του συνολικού μήκους της Εγνατίας είχαν κατασκευαστεί κατά τα 
προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από την έναρξη του 2ου ΚΠ Σ το 1994, περίπου 120 
χλμ. Τα χιλιόμετρα αυτά λειτουργούν ως τμήματα του υφισταμένου δικτύου με δίιχνη 
διατομή. μόνο 25 χλμ είναι αυτοκινητόδρομος.

Από το 1994 και μέχρι σήμερα ξεκίνησαν και συνεχίζονται εργασίες κατασκευής σε 
μήκος 463 χλμ. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 153 χλμ και συνεχίζεται η κατασκευή άλλων 
310 χλμ νέου αυτοκινητοδρόμου. Παράλληλα αναβαθμίζονται και 26 χλμ από τα προ του 
1994 κατασκευασθέντα τμήματα (κατασκευή του 2°“ κλάδου στο τμήμα Κουλούρα -  
Κλειδί).
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ΕΓΝΑΊΊΑ ΟΔΟΣ
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΕΩ Σ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2002 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001
ΤΜ ΗΜ Α ΧΙΛΙΟΜ ΕΤΡΑ

Γρ ε β ε νά  -  Π ο λύ  μ ύ λο ς 62
Κ ό μ β ο ς  Κ 4  (Λ α γ κ α δ ά ) -  Δ ερ β ένι 3
Π α ρ . Κ α βάλα ς (Α γ . Α ν δ ρ έ α ς  -  Α σ π ρ ο χ ώ μ α τα ) 26
Κ ο μ ο τη ν ή  -  Μ εσ τή 31

Β ΙΠ Ε  Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς  -  Κ ή π ο ι 31

|ΣΥΝΟΛΟ 153

| ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ -  ΤΕΛ Ο Σ 2001
I ΤΜ ΗΜ Α ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

I Λ α δ ο χ ώ ρ ι -  Λ υ κ ο π ό δ ι 6
Ψ η λο ρ ρ ά χη  - Τ ύ ρ ι α  (Σ έ λ λ ε ς ) 18

Β έρο ια  -  Κ ο υ λο ύ ρ α 9
Π ρ ο φ ή τη ς  -  Ν υ μ φ ό π ετρ α 15 I
Ξ ά ν θ η  -  Κ ομοτηνή 11

Κ ό μ β ο ς  Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς  -  Κ ό μβ ο ς Β ΙΠ Ε 1 0  I

ΣΥΝΟΛΟ 69 |

[I ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ 2001 222

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ -  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2002 |

ΤΜ ΗΜ Α ΧΙΛΙΟΜ ΕΤΡΑ

Γ κ ρ ίκ α - Ν εοχώ ρι 6

Σ η ρ . Δ ω δ ώ ν η ς  -  Π εδ ινή 4

Ε ξ ω τ. Π ερ. Θεσ/νίκης (Κ 2  -  Κ 4 ) 7 I

Κ α β ά λα  -  Χ ρ υ σ ο ύ π ο λ η  (Π έ ρ ν η ) 15

Ξ ά ν θ η  -  Κ ο μο τηνή 36 1

Κ ό μ β ο ς  Μ άκρης -  Κ ό μ β ο ς  Α λε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λη ς 10

ΣΥΝΟΛΟ 78

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2002 300
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ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
σε συνδυασμό με τους Κάθετους Αξονες και τα Αιμάνια — Πύλες

1. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ μαζί με τα 5 Λιμάνια - Πύλες της στη Μεσόγειο 
και τους 9 συνδετήριους Κάθετους Άξονες με τις χώρες των 
Βαλκανίων ως έργο ζωτικής προτεραιότητας και ύψιστης Εθνικής 
σημασίας Έργο έχει για την ολοκλήρωσή του διασφαλισμένους 
πόρους ύψους 1,5 τρις δρχ.

2. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ έχει συνολικό μήκος 680 χλμ.
Από τα 680 χλμ. έχουν κατασκευαστεί σε προηγούμενες περιόδους 
120 χλμ.

• Σήμερα με 79 εγκατεστημένα Εργοτάξια σε αντίστοιχα τμήματα της 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται 465 χλμ,

• Βρίσκονται στο τελικό στάδιο της Μελέτης και θα μπορούν να 
δημοπρατηθούν το 2002 περίπου 80 χλμ. Προϋπόθεση για την 
προώθηση αυτών των έργων είναι η εξασφάλιση πόρων και η 
εκδίκαση προσφυγών στο ΣτΕ κυρίως για τα οδικά τμήματα σε 
περιοχές με περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες (π.χ. Μέτσοβο -  Γρεβενά 
περιοχή της καφέ αρκούδας και το πέρασμα του Νέστου).

3. Η ΕΓΝΑΤΙΑ, μέρα τη μέρα γίνεται πραγματικότητα μιας και 
παραδίδονται ολοκληρωμένα αυτοτελή τμήματα έτοιμα προς 
λειτουργία.
α. Από το 1994 έχουν κατασκευαστεί και έχουν δοθεί στην 

κυκλοφορία ως ολοκληρωμένα έργα αυτοτελή τμήματα μήκους 
153 χλμ.

β. Μέχρι το τέλος του 2001 και μέχρι το καλοκαίρι του 2002 θα 
έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία άλλα 150 χλμ.
Έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2002 να λειτουργούν αυτοτελώς 
310 χλμ. ως ολοκληρωμένα τμήματα ενός Διευρωπαϊκού 
Δικτύου, ενός κλειστού Αυτοκινητοδρόμου.

γ. Επίσης μέχρι το τέλος του 2003 και τους πρώτους μήνες του 
2004 θα αποδοθούν σταδιακά άλλα 160 χλμ.
Έτσι ώστε, μέχρι τέλος του 2003 -  αρχές του 2004 να 
λειτουργούν συνολικά 460 χλμ. ως κλειστός Αυτοκινητόδρομος.

/
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δ. Μέσα στο 2002 θα δημοπρατηθούν και θα αρχίσουν να 
κατασκευάζονται τα οδικά τμήματα 100 χλμ. περίπου, που 
διασχίζουν κρίσιμα Οικοσυστήματα (όπως το πέρασμα της καφέ 
Αρκούδας, Νέστος κ.α ).
Η καθυστέρηση οφείλεται σε διαδοχικές προσφυγές 
Οικολογικών Οργανώσεων στο ΣτΕ και την Ε.Ε. και κυρίως στις 
αποφάσεις του ΣτΕ και στις κάθε φορά νέες Μελέτες και νέες 
επαναχαράξεις των οδικών αυτών τμημάτων, με σεβασμό στην 
ισορροπία των Οικοσυστημάτων.
Τα έργα σε μήκος 100 χλμ. θα κατασκευάζονται με εντατικούς 
ρυθμούς το 2002, 2003 και 2004, έτσι ώστε να αποδοθούν 
σταδιακά τμήματά τους έως το τέλος του 2004 και συνολικά 
μέσα στο 2005.

4. Κατά την περίοδο 2000-2002 έχουν ήδη παραδοθεί, θα 
ολοκληρώνονται και θα παραδίδονται στην κυκλοφορία μεγάλα 
αυτοτελή τμήματα της οδού συνολικού μήκους 300 χλμ.

• Η γεωγραφική κατανομή των τμημάτων είναι η εξής:
> Στην Ήπειρο 34 χλμ.
> Στην Δυτική Μακεδονία 62 χλμ.
> Στην Κεντρική Μακεδονία 34 χλμ.
> Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 170 χλμ.

(Το οδικό τμήμα της Εγνατίας στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη θα λειτουργεί ενιαίο, ως Διευρωπαϊκό Δίκτυο, από την 
Καβάλα -  Αλεξανδρούπολη -  Κήποι, με εξαίρεση 15 χλμ. στο 
πέρασμα του Νέστου (Συνθήκη Καπτεατ), το οποίο θα 
κατασκευάζεται).

Ειδικότερα:
^  Έχουν ήδη αποδοθεί σε κυκλοφορία, έως τον Απρίλιο 2001, 

τμήματα συνολικού μήκους 153 χλμ.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Γρεβενά -  Πολύμυλος 62
Κόμβος Κ4 (Λαγκαδά) -  Δερβένι 3
Παράκαμψη Καβάλας (Αγ. Ανδρέας -  
Ασπροχώματα)

26

Κομοτηνή -  Μέστη 31
ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης -  Κήποι 31
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^  Επιπλέον τμήματα συνολικού μήκους 69 χλμ. θα παραδοθούν 
έως το τέλος του 2001

ΤΜΗΜΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Λαδοχώρι - Λυκοπόδι 6
Ψηλορράχη -  Τύρια (Σέλλες) 18
Βέροια - Κουλούρα 9
Προφήτης * Νυμφόπετρα 15
Ξάνθη - Κομοτηνή 11
Κόμβος Αλεξανδρούπολης -  Κόμβος ΒΙΠΕ 10

Τμήματα συνολικού μήκους 78 χλμ. θα παραδοθούν στην 
κυκλοφορία έως το καλοκαίρι του 2002

ΤΜΗΜΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Γκρίκα -  Νεοχώρι 6
Σήραγγα Δωδώνης - Πεδινή 4
Εξωτ. Περιφερειακή Θεσ/νίκης (Κ2-Κ4) 7
Καβάλα -  Χρυσούπολη (Πέρνη) 15
Ξάνθη -  Κομοτηνή 36
Κόμβος Μάκρης -  Κόμβος Αλεξανδρούπολης 10

Στα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι τέλος του 2003 έως την άνοιξη 
του 2004 προγραμματίζεται να δοθούν στην κυκλοφορία άλλα 
160 χλμ. περίπου.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Ηγουμενίτσα -  Ιωάννινα (υπόλοιπα) 34
Ιωάννινα -  Άραχθος 19
Περιστέρι -  Μέτσοβο 8
Πολύμυλος -  Βέροια 26
Κουλούρα -  Κλειδί 26
Εξωτερική Περιφ. Θεσσ/νίκης (Κ1-Κ2) 5
Δερβένι -  Προφήτης 17
Ασπροβάλτα -  Στρυμώνας 22
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Μετά το 2004 θα συνεχίζονται οι εργασίες στα υπόλοιπα 
τμήματα μήκους 100 χλμ. περίπου.

ΤΜΗΜΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Άραχθος -  Περιστέρι 8
Μέτσοβο -Παναγιά - Γρεβενά 46
Νυμφόπετρα - Ασπροβάλτα 32
Χρυσούπολη -  Βανιάνο 17

5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ και συνδυαστικά έργα

Επίσης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εκτελεί και ολοκληρώνει τα Φ ακόλουθα έργα:

^  Στον Κάθετο Αξονα Αρδάνιο -  Ορμένιο κατασκευάζονται 
τμήματα μήκους 40 χλμ.
Από αυτά τα 20 χλμ. θα δοθούν στην κυκλοφορία το 2002 και τα 
υπόλοιπα 20 χλμ. το 2003.
Αλλα 14 χλμ. θα δημοπρατηθούν το 2002.

ν' Στον Κάθετο Άξονα Σιάτιστα -  Κρυσταλλοπηγή
κατασκευάζονται 15 χλμ. που θα ολοκληρωθούν το 2003.
Αλλα 10 χλμ. θα δημοπρατηθούν το 2002.

ν' Στον Νομό Σερρών κατασκευάζεται ο Κόμβος Πετριτσίου,
αναβαθμίζεται η Εθνική Οδός στην περιοχή του Προμαχώνα και 

Φ  ολοκληρώνεται η Περιαστική Σερρών.
Τα έργα θα περαιωθούν το 2003.

ν' Στον Νομό Χαλκιδικής κατασκευάζεται η 2η Γέφυρα στην 
Ποτίδαια και οι προσβάσεις της.
Το έργο θα περαιωθεί την άνοιξη του2002.

Στο Νομό Θεσσαλονίκης κατασκευάζονται, σε συνδυασμό με 
την Εγνατία τα εξής έργα:
=> η Α'Φάση της οδικής σύνδεσης με το Λιμάνι, που

ολοκληρώνεται φέτος
<=> τα έργα βελτίωσης της κυκλοφοριακής ροής στην Ανατολική 

Περιφερειακή (Πράσινο κύμα), που θα ολοκληρωθούν μέχρι 
το καλοκαίρι του 2002

Επίσης έχει δημοπρατηθεί η κατασκευή 4 Ανισόπεδων 
Κόμβων.

4
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NO.066 001
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20/08/01 10:15

Ο ι νέοι σταθμοί αυτοκινήτω ν στην ευρύτερη περιοχή Θ εσσαλονίκης

__________ι θέση______________
Μ.Αλεξάνδρου -  Γ. Παπανδρέου 
Λεωφ. Κ. Καραμανλή -  Αλ. 
Παπαναστασίο\> — Κλεάνθους 
Πάρκο Κρήτης
ΓραμματέοΛαμπράκη -  Κλεάνθους 
-  ΙΙαπαηλιάκη (αλάνα Τούμπας) 
Πλατεία Αριστοτέλους 
Πλατεία Ελευθερίας 
Ιβανώφειο Αθλητικό Κέντρο 
Ε. Αλεξίου]- Βότση 
Οικόπεδο «Φιλίππου»
Πλατεία Δημοκρατίας 
Πάρκο Τερψιθέας 
Πάρκο Δημαρχείου 
Ιμβρου — Σεφέρη 
Ιασωννίδου και Βονιζέλου 
Σαράψη -  Μιχαήλ -  Ουλοφ Πάλμε 
Ρ.Φεραίου -  Κορυτσάς -  
Ναυπάκτού
Αθήνα.Διάκου -  Πόντου
Λαμπράκη -  Λουντέμη -  Γονναρίδη
ΙΙαπαναστάσίου -  Παρασκευά -
Βελόεμίρη
Ελπίδας και Ακρίτα
Κέντρο Τριανδρίας (ΟΤ114-14Α)
Αύλειος χώρος Δημαρχείου
Μουρουξήόων -  Σαμαρά
Πλατεία Παραμάνα
Κάτω από το παλαιό Δημοτικό
Σχολείο
Πλατεία Ελευθερίας
26'ις Οκτωβρίου -  Ομήρου -  Αθήνας
(παραλία Περαίας)
Κιλελερ -  Κανάρη -  25'ις Μαρτίου 
(παραλία Ν.Επιβατών)

π«ρ«>χή
Δήμος Θεσσαλονίκης 
Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης 
Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης 
Δήμος Θεσσαλονίκης 
Δήμος Θεσσαλονίκης 
Δήμος Μενεμένης 
Δήμος Αμπελοκήπων 
Δήμος Αμπελοκήπων 
Δήμος Σταυρούπολης 
Δήμος Πολίχνης 
Δήμος Νεάπολης 
Δήμος Νεάπολης 
Δήμος Συ κεών 
Δήμος Συκεών

Δήμος Συκεών 
Δήμος Συκεών 
Δήμος Συκεών

Δήμος Συκεών 
Δήμος Τριανδρίας 
Δήμος Καλαμαριάς 
Δήμος Καλαμαριάς 
Δήμος Θέρμης 
Δήμος Πανοράματος

Δήμος Κορδελιού 
Δήμος Θερμαϊκού

Δήμος Θερμαϊκού

Εκτιμώμενη χωρητικότητα
500 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
500 θέσεις -  4 υπόγειοι όροφοι

350 θέσεις -  4 υπόγειοι όροφοι 
900 θέσεις -  2-3 υπόγειοι όροφοι

700
500
700
150
200
150
500
200
150
150
200
150

θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις — 2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  3 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  3 υπόγειοι οροφοι 
θέσεις -  1 υπόγειος όροφος 
θέσεις -  3 υπόγειοι όροφοι 
θέσεις -  υπόγειοι όροφοι

150 θέσεις -  3 υπόγειοι όροφοι 
150 θέσεις -  3 υπόγειοι όροφοι 
200 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι

100 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
200 θέσεις -  3 υπόγειοι όροφοι 
180 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
150 θέσεις — 3 υπόγειοι όροφοι 
150 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
130 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι

200 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι 
200 θέσεις -  2 υπόγειοι όροφοι

200 θέσεις -  1 υπόγειος όροφος



Θεσσαλονίκη 16-08-2001

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
προς τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης

1. Διαχειριστικό Σχέδιο για το δάσος -  πάρκο «Σέϊχ - Σου»

Εχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί στο Ταμείο Συνοχής πρόγραμμα 
ύψους 6,0 δις.
Ο φάκελος βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (αρμόδια κ. 
Αναστασίου ) για την προώθησή του.
Μς συντονιστή τον ΟΡΘ (συνεργασία με Π.Κ.Μ.) οι δασικές υπηρεσίες, 
η ΕΥΑΘ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα υλοιποιήσουν το πρόγραμμα
εφόσον εγκριθεί.

2. Διαχειριστικό Σνέδιο και δηιιιουργία στετικού φορέα για τον 
Θεοιιαϊκό Κόλπο

Το ΥΤΤΕΧΩΔΕ και το ΥΜΑΘ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
προωθούν την παραπάνω πρόταση.
Ο ΟΡΘ έχει αναλάβει την υλοποίησή του.
Ηδη εντός του Σεπτεμβρίου θα προκυρηχθεί η μελέτη που είναι 
απαραίτητη από το Νόμο προϋπόθεση για την προώθηση της δημιουργίας 
του φορέα διαχείρισης.

3. Μεγάλοι υπόγειοι χώροι στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη

Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Θεσσαλονίκης οε συνεργασία με τους Δήμους του Π Σ.Θ και της 
ευρύτερης περιοχής κατάρτισε σχέδιο προτεινόμενων υπόγειων χώρων 
στάθμευσης σε προβλεπόμενους από τα σχέδια κοινόχρηστους ή 
κοινωφελείς χώρους. Ετσι, συντονίζοντας του*. Ο.Τ.Α., συνέλεξε 
ιοπογραφικα σχέδια των προτεινόμενων χώρων και τους απέστειλε στο 
ΥΓΤΕΧΩΔΕ ( Ιούνιος 2001)
Ο Υπουργός ΪΤΕΧΩΔΕ κ. Κ Λαλιώτης ανακοίνωσε, σε συνέντευξη 
τύπου στις 25 Ιουλίου 2001, την έναρξη της διαδικασίας για τη 
χωροθέτηση (με νόμο) των χώρων στάθμευσης του πίνακα που 
ακολουθεί. Οι χώροι αυτοί ανήκουν στο μητροπολιτικό κέντρο της



Θεσσαλονίκης και η συνολική τους χωρητικότητα αναμένεται να 
ξεπεράσει τις 8600 θέσεις. Αποτελούν ώριμες προτάσεις σε χώρους 
μεγάλων αναγκών και για την κατασκευή τους συμφωνούν οι φορείς της 
πόλης. Ηδη στο σχέδιο νόμου για τα «Ολυμπιακά Εργα κ.λ.π» 
αναμένεται να ενταχθούν διατάξεις όπως εξουσιοδοτήσεις και 
δυνατότητα στους_ίδιους τους OTA να μελετούν, να κατασκευάζουν και 
να διαχειρίζονται (αυτοχρηματοδότηση κ.λ.π.) τους χώρους στάθμευσης, 
καθώς και να επιδοτούνται με 1.400.000 δρχ. / θέση ( μέχρι τώρα δεν 
ίσχυε το τελευταίο).
Αν στους παραπάνω χώρους προσθέσουμε τους προγραμματιζόμενους 
χώρους στάθμευσης :
1. τ. Στρατόπεδο Τσιρογιάννη όπου, σε συνδυασμό με το Δημαρχιακό 
Μέγαρο, θα δημιουργηθούν πάνω από 500 νέες υπόγειες θέσεις 
στάθμευσης
2. Πλ. Χημείου Α.Π.Θ. (για το χώρο υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα 
υπόγειου χώρου στάθμευσης άνω των 800 θέσεων) και
3. ΧΑΝΘ (1000 υπόγειες θέσεις)
γίνεται κατανοητό ότι σε μία τετραετία μπορεί να εμπλουτισθεί η πόλη 
με σταθμούς ανω των 10.000 θέσεων συνολικά (τόσες είναι περίπου και 
οι εκτιμώμενες σήμερα ανάγκες).

Σημειώνουμε ότι στο σύνολο σχεδόν των OTA απάντησε θετικά σε 
σχέδιο εγγράφου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τις προτεινόμενες 
θέσεις, ενώ πληροφορίες από το Δήμο Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι 
προταθηκαν πρόσφατα επιπλέον χώροι κατά μήκος της Νέας Παραλίας.

Ο ΟΡΘΕ θα είναι στη διάθεση τόσο του ΥΤΠΞΧΩΔΕ όσο και του ΥΜΑΘ 
για το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε η 
δημοπράτηση των υποψη σταθμών να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά 
(με όποιον τελικά τρόπο επιλεγεί και αναεξάρτητα του φορέα
υλοποίησης).

Ο Πρυεδι---------Γ' ''Ρ Θ Ε

Σ υνιιυ ιιένα  :
-  Ι ΐ ινακας των νέων σταθμών αυτοκινήτων 

στην ευουτερη περιοχή Θεσσαλονίκης



Αεροδρόμια Βορείου Ελλάδος

1. Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
• Υλοποιήθηκαν και θα δοθούν σε χρήση μέσα στο 2001 έργα

συνολικού προϋπολογισμού 4,5 δις δρχ.
Τα έργα αυτά είναι τα εξής:
> Αναβάθμιση του διαδρόμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

από ομίχλη
> Κατασκευή συστήματος πασσάλων στη θάλασσα για την 

επέκταση της φωτοσήμανσης
> Κατασκευή οδού προσπέλασης στις εγκαταστάσεις του 

τερματικού Radar

• Δημοπρατούνται ακόμα 2 έργα μέσα στο 2001, προϋπολογισμού
80,5 δις δρχ.
> Επέκταση διαδρόμου προσγείωσης αεροσκαφών μετά 

παραλλήλου τροχοδρόμου
> Συντήρηση, διαρρύθμιση και επέκταση σταθμού εμπορευμάτων

• Επίσης ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάθεσης 3 Εργολαβιών 
συνολικού προϋπολογισμού 21,2 δις δρχ. και η έναρξη κατασκευής 
θα γίνει μέσα στο 2001 με σταδιακή ολοκλήρωσή τους μέχρι το 

'  2004.
Οι 3 Εργολαβίες αφορούν:
> Εκτέλεση εργασιών χερσαίου τμήματος παραλλήλου 

τροχοδρόμου και επέκταση δαπέδου αεροσκαφών.
> Επέκταση αεροσταθμού βορειοδυτικά μέχρι τον Πύργο Ελέγχου
> Ενοποίηση κεντρικών χώρων Αεροσταθμού

2. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Ολοκληρώνεται το έργο της επέκτασης πεδίου ελιγμών, το οποίο 
παραδίδεται τέλη του 2001.

?


