
                       ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ 

                                        ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                                   
 

 

Αριστοτέλους 3, τ.κ. 54624, τηλ./ Fax: 2310.270027 

Website: www.oeeth.gr Email: info@oeethess.gr             

 

Σελίδα 1 από 1 

                Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2020                                             
                                                 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΝΕΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ 

 

Ιδιαίτερη λύπη και αγανάκτηση προκάλεσαν σε όλο τον εμπορικό και επαγγελματικό 
κόσμο της Θεσσαλονίκης η είδηση για την προσφυγή που κατέθεσαν από κοινού η 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού μαζί με τη Χριστιανική Αρχαιολογική 
Εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και που αποσκοπεί στην καθυστέρηση και 
κατ’ επέκταση στην ακύρωση της υλοποίησης του μετρό της Θεσσαλονίκης. 
 
Το σύνολο των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών της πόλης αναμένουν την 
υλοποίηση αυτού του έργου εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια καθώς είναι ζωτικής 
σημασίας τόσο για την ανάπτυξη του επιχειρείν όσο και για την επίλυση της 
κυκλοφορικής συμφόρησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά από μια μακροχρόνια 
οικονομική κρίση που βίωσε έντονα η χώρα μας καθώς και έπειτα από την πτώση της 
επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας εξαιτίας της καραντίνας λόγω της 
εξάπλωσης του κορωνοΐού Covid – 19 τη στιγμή που η οικονομία προσπαθεί να 
ανακάμψει δυστυχώς ορισμένοι «κοινωνικά ευαίσθητοι κύκλοι» προσπαθούν να 
εμποδίσουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και επιστροφής στην κανονικότητα. 
 
Η παρεμπόδιση των εργασιών του μετρό και οι όποιες προσπάθειες υπονόμευσης 
αυτού μόνο ζημιογόνες μπορεί να είναι καθώς ελλοχεύει έντονα ο κίνδυνος για την 
ακύρωση του έργου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες έως τον 
Απρίλιο του 2030 η Ελλάδα οφείλει να επιστρέψει 800 εκατομμύρια ευρώ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση γεγονός που θα οδηγήσει σε μια επιπλέον οικονομική αιμορραγία 
για τη χώρα μας. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ενώ στην Αθήνα 
εγκαινιάζονται τη περασμένη Δευτέρα οι τρεις πρώτοι σταθμοί της προέκτασης του 
μετρό προς τον Πειραιά, την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη γίνονται εκ νέου απόπειρες 
για την υπονόμευση του μετρό. 
 
Για το λόγο αυτό και ύστερα από πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ο.Ε.Ε.Θ. επιθυμούμε να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πως η ολοκλήρωση του μετρό 
είναι ΜΕΙΖΟΝΟΣ σημασίας για όλον τον επαγγελματικό και εμπορικό κόσμο της 
Θεσσαλονίκης καθώς αφενός θα διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών και 
πολιτών στο κέντρο και αφετέρου θα τονωθεί εκ νέου η επαγγελματική και εμπορική 
δραστηριότητα στον Νομό της Θεσσαλονίκης. 
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Ε.Θ. 
 

 

mailto:info@oeethess.gr

