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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 
Δέκα ερωηήμαηα για ηην επέκηαζη ηου Μεηρό ζηη δυηική Θεζζαλονίκη 

 

εηξά δεηεκάησλ πνπ ρξήδνπλ δηεπθξηλίζεσλ, όζνλ αθνξά ζηελ εμαγγειζείζα 

επέθηαζε ηνπ Μεηξό Θεζζαινλίθεο ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο πόιεο, επηζεκαίλεη ην 

ΣΕΕ/ΣΚΜ ζε έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ν πξόεδξνο ηεο ΔΕ ΣΕΕ/ΣΚΜ θ. Πάξηο Μπίιιηαο, 

ζηνλ πξόεδξν ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Ε. θ. Ισάλλε Μπιόπνπιν. 

 

πγθεθξηκέλα, ηα δέθα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ζην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο 

πνπ έρεη μεθηλήζεη κε πξσηνβνπιία ηεο Αηηηθό Μεηξό Α.Ε. είλαη ηα εμήο: 

 

1. Πώο ζπκκεηέρεη ν ΟΕΘ ζηνλ ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο; Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ην Ν.4482/2017 πνπ 

αθνξά ζην λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Ελόηεηα Θεζζαινλίθεο, ζην άξζξν 3 αλαθέξεηαη: "1. Ο Ο..Ε.Θ. έρεη ηηο 

αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: α. εθπνλεί ην ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό, 

ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ παξνρή ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ πνπ εθηειείηαη από 

ηα ιεσθνξεία, ηα κέζα ππόγεηαο θαη επίγεηαο ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ηα κέζα 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο."  

2. Τπάξρεη πξόβιεςε εθπόλεζεο ζπλνιηθήο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο ζρεδηαζκνύ 

αλάπηπμεο ηνπ κεηξό, από ηελ νπνία ζα ηεθκεξησζνύλ νη δηάθνξεο επηινγέο 

ράξαμεο θαη ζα δνζνύλ πξνηεξαηόηεηεο ζηελ εθηέιεζε έξγσλ; Τπελζπκίδεηαη όηη ε 

δηνίθεζε ηεο «Αηηηθό Μεηξό» ζην πεξηζώξην αλαπηπμηαθνύ ζπλεδξίνπ πνπ 

νξγάλσζε ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ην 2016 είρε πξναλαγγείιεη ζπλνιηθή ζπγθνηλσληαθή κειέηε 

γηα ηε Θεζζαινλίθε, βήκα απαξαίηεην γηα νξζνινγηθό ζρεδηαζκό.  

3. Πνηα είλαη ε πεγή ρξεκαηνδόηεζεο από ηελ νπνία ζα πξνέιζνπλ ηα 30εθ επξώ; Ση 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 1 δηο ζην εγγύο κέιινλ;  

4. Πνηεο νη ελέξγεηεο ηεο ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ γηα αληηκεηώπηζε δεδνκέλσλ αλαγθώλ  ηνπ 

έξγνπ, όπσο είλαη νη ζηαζκνί κεηεπηβίβαζεο, θαζώο θαη ην πξόγξακκα αλάπηπμεο 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο (3.700 ζέζεσλ) πνπ πξνβιέπνληαη επίζεκα από ηελ εηαηξεία;  

5. Πέξαλ ηνπ εμππεξεηνύκελνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο, πνηα είλαη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο ράξαμεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε, κε πνηα 

νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα; Ση άιιν έρεη ιεθζεί ππ' όςηλ;  

6. Γηα πνην ιόγν δελ γίλεηαη ζηε λέα θπθιηθή ζρεδίαζε ζύλδεζε εμ αξρήο κε ηελ 

πεξηνρή ησλ λνζνθνκείσλ "Παπαγεσξγίνπ" θαη "424" θαη κε ηνλ ζηαζκό ησλ ΚΣΕΛ 

αιιά δεκηνπξγνύληαη "αλακνλέο" γηα επόκελεο αξγόηεξα επεθηάζεηο; Επηζεκαίλεηαη 

όηη ζηελ ηειεπηαία πξόηαζε (2010) ηνπ εληαίνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ ππνδνκώλ 

ησλ κεηαθνξώλ ηεο Θεζζαινλίθεο (master plan 2020) πξνηείλεηαη μεθάζαξα ε 

ζύλδεζε ηνπ ζηαζκνύ Δεκνθξαηίαο κε ην λνζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ. Δελ απνηειεί 

πιένλ πξνηεξαηόηεηα; 



7. Οη πξόδξνκεο εξγαζίεο (κεηαθνξά δηθηύσλ Ο.Κ.Ω., αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο) 

κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ ρσξίο νπζηαζηηθέο θαη ώξηκεο κειέηεο; Πόηε πξνβιέπεηαη 

λα νινθιεξσζνύλ νη κειέηεο, κε ηη πξνϋπνινγηζκό θαη πεγή ρξεκαηνδόηεζεο; 

8. Γηα πνηνύο ιόγνπο απνθαζίζηεθε λα μεθηλήζνπλ νη πξόδξνκεο εξγαζίεο δίρσο 

εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ; Γηαηί δελ αθνινπζείηαη ε 

ίδηα πνιηηηθή κε ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 4 ζηελ Αζήλα; 

9. Πνηά είλαη ε πξόβιεςε θαη ηη ζα γίλεη ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ 

αξραηνινγηθώλ εξγαζηώλ ιόγσ επξεκάησλ πέξαλ ησλ δύν εηώλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζήκεξα; Πνηεο είλαη νη δεζκεύζεηο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο σο πξνο ηα 

επξήκαηα θαη θπξίσο σο πξνο ηνπο ζρεηηθνύο ρξόλνπο;  

10. Έρεη κειεηεζεί ελαιιαθηηθή ιύζε κεηαθνξηθνύ κέζνπ ζε ζρέζε κε ην εθηηκώκελν 

θόζηνο; Τπάξρεη ζρεηηθή κειέηε ζθνπηκόηεηαο; Τπάξρεη αμηνιόγεζε ζθνπηκόηεηαο 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ηερληθήο εθηθηόηεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ; 

Τπάξρεη αλάιπζε θόζηνπο- νθέινπο ηεο λέαο γξακκήο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Από ηο Γραθείο Σύπου ηου ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπου ηου ΣΕΕ/ΣΚΜ καηαχωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηου, 
www.tkm.tee.gr, ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύπου 

http://www.tkm.tee.gr/

