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Υπέρ του σχεδίου ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τάσσονται 19
τω αριθμώ αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματικοί φορείς της Βόρειου Ελλάδας με
στόχο η πόλη της Θεσσαλονίκης να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονομικές
εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το σχέδιο ανάπλασης προβλέπει την ανάπτυξη ενός Μητροπολιτικού Πάρκου σε
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μία έκταση που καταλαμβάνει το 50% περίπου του σημερινού οικοπέδου της ΔΕΘ.
Την κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης 2.000 και πλέον αυτοκίνητων,
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του οξύτατου κυκλοφοριακού προβλήματος. Τα
κτίρια θα καλύπτουν τα σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικών κατασκευών με στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος.
Μεταξύ άλλων, η ΔΕΘ-Helexpo συνεργάστηκε με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης του ΑΠΘ και με το Τεχνικό Επιμελητήριο-Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας, και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υποβάλλοντας το 2017 αίτημα για την
προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
Το Σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο ως τον
Μάιο του 2019 και έχει ενσωματώσει, στην τελική του μορφή, σημαντικές
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής.
Η έγκριση του ΕΧΣ και των Περιβαλλοντικών Όρων, έγινε ομόφωνα τον Απρίλιο
του 2020 από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ενώ
πρόσφατα υπογράφτηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Έχει την υποστήριξη τόσο της προηγούμενης όσο και της σημερινής Κυβέρνησης,
αναδεικνύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τις αρετές της τεκμηρίωσης και της ευρύτερης
συναίνεσης.
Ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί Μάιο με Ιούνιο του 2021 και
θα επιλεχθεί η τελική πρόταση για την ανάπλαση του οικοπέδου των περίπου 180
στρεμμάτων που ανήκει στην ΔΕΘ.
Εν κατακλείδι πρόκειται για ένα έργο καταλύτη στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και εκθεσιακό σταυροδρόμι για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της
Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο ΣΒΕ υποστηρίζει ακράδαντα το υφιστάμενο σχέδιο
ανάπλασης της ΔΕΘ
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Ευθυγραμμισμένος με τα σχέδια της ανάπλασης της ΔΕΘ ο Σύνδεσμος
Βιομηχάνων Ελλάδος όπου δια στόματος του Προέδρου του, Αθανασίου Σαββάκη
ζητά να πρυτανεύσει η κοινή λογική προτάσσοντας τρία επιχειρήματα
Η θέση του ΣΒΕ για το θέμα της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ έχει
ήδη εκφρασθεί με το κοινό ανακοινωθέν που συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε
πρόσφατα, με πρωτοβουλία του «Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης». (ΕΒΕΘ). Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
εξακολουθεί να υποστηρίζει το υφιστάμενο σχέδιο ανάπλασης με τη μορφή που
έχει σήμερα.
Όμως, κι επειδή η δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο μήνα
μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα οπισθοδρόμηση την πόλη της Θεσσαλονίκης και την
ευρύτερη περιοχή, κάνω έκκληση να πρυτανεύσει η κοινή λογική.
Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγουν τρία σημαντικά θέματα που
συνηγορούν στην υιοθέτηση της λύσης της ανάπλασης:
1. η συγκριτική μελέτη βιωσιμότητας του 2013 απέδειξε τεχνοκρατικά ότι η
μόνη βιώσιμη λύση για τη ΔΕΘ είναι η ανάπλαση του υφιστάμενου
εκθεσιακού κέντρου,
2. το θέμα της ανάπλασης έχει παρουσιαστεί πριν από αρκετά χρόνια. Έγινε
εκτενής διαβούλευση που έχει προ καιρού ολοκληρωθεί και έως πολύ
πρόσφατα δεν είχαν εκφραστεί αντίθετες απόψεις, και τέλος
3. το έργο έχει την πλήρη υποστήριξη και της σημερινής και της
προηγούμενης Κυβέρνησης, γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει ότι
για το έργο υπάρχει μια ευρεία πολιτική συναίνεση ώστε το έργο να
υλοποιηθεί χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις.
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