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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Προέδρου ΣΑΣΘ µε τον Πρόεδρο της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”
Επίσκεψη πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ, κ. Ιωάννης Παλαιστής, στον Πρόεδρο
της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”, κ. Παρασκευά Σαββαΐδη. Ο κ. Παλαιστής ενηµέρωσε τον
Πρόεδρο της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” για το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
Θεσσαλονίκης, για τη διερεύνηση που ολοκλήρωσε για το Ενιαίο και Ευφυές Σύστηµα
Κοµίστρου (Ηλεκτρονικό Εισιτήριο) στις Αστικές Συγκοινωνίες και για τη µελέτη
δηµιουργίας δικτύου τραµ ως συµπληρωµατικού µέσου στο µετρό.
Ο κ. Παλαιστής επισήµανε ότι το ΣΒΑΚ είναι το πλέον πρόσφατο Στρατηγικό κείµενο για
τις αστικές µεταφορές, ενώ η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί αφού διαθέτει το πρώτο
ολοκληρωµένο σχέδιο αυτού του είδους που εκπονήθηκε βάσει των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάρκεια τριών ετών, στο πλαίσιο του έργου διακρατικής
συνεργασίας ATTAC. Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ, «µε στόχο την εξασφάλιση της
συνέχειας της προσπάθειας αυτής, δηµιουργήθηκε Μονάδα Σχεδιασµού Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας εντός του ΣΑΣΘ, µε ρόλο υποστηρικτικό και επιτελικό προς τους δήµους της
µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Το ΣΑΣΘ παροτρύνει και ενθαρρύνει τους
δήµους στο να εκπονήσουν το δικό τους ΣΒΑΚ προσαρµοσµένα στις δικές τους ανάγκες».
Τέλος, ο κ. Παλαιστής παρέδωσε και την προκαταρκτική µελέτη σκοπιµότητας, που
εκπόνησε το ΣΑΣΘ για την ένταξη δικτύου τραµ στην πόλη της Θεσσαλονίκης ως
συµπληρωµατικού µέσου στο µετρό, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
ECOTALE.
Με τη σειρά του ο κ. Σαββαΐδης, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΣΑΣΘ, κ. Παλαιστή
για τη σηµαντική ενηµέρωση σε θέµατα αστικών µεταφορών και µετακινήσεων, του
παρέδωσε συνοπτική αναφορά για την πρόοδο εργασιών της Θαλάσσιας Αστικής
Συγκοινωνίας, η οποία µελετάται στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου
Υποδοµών των Μεταφορών, αρµοδιότητας της “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”. Επιπλέον, τόνισε
τη σηµαντικότητα δηµιουργίας υποδοµών, ώστε να δηµιουργηθούν στάσεις πλήρως
λειτουργικές, αλλά και πώς αυτές µπορούν να διασυνδεθούν µε τα άλλα µέσα µεταφοράς.
Αναφορά έγινε στις στάσεις του Αεροδροµίου, της Μίκρας και του Καλοχωρίου.
Γενικότερα, επισηµάνθηκε από τον κ. Σαββαΐδη ότι η µελέτη αστικών υποδοµών σε
επίπεδο υλοποίησής τους, από την “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”, στο πλαίσιο ενός ενιαίου
σχεδιασµού αστικών υποδοµών σε συνεργασία µε το ΣΑΣΘ και άλλους φορείς,
εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα-συνέργεια µεταξύ τους, καθώς και ιεραρχηµένη και
ρεαλιστική προοπτική χρηµατοδότησης και κατασκευής τους.
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίµα µε τους δύο Προέδρους να
συναποφασίζουν την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων σε
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θέµατα αρµοδιότητάς τους που άπτονται του Στρατηγικού Σχεδιασµού Υποδοµών και της
Αστικής Κινητικότητας για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε κοινό γνώµονα
τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των αστικών µεταφορών και γενικότερα τη
βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

Με την παράκληση να δηµοσιευθεί
Από το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων & Υποδοχής Πολιτών

Το παρόν ∆ελτίο Τύπου, µπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., www.egnatia.eu
στην ενότητα ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στο link http://www.egnatia.eu/page/default.asp?id=5583&la=1
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