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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγκαίνια στην πόλη των Τρικάλων 

Εγκαινιάστηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου η Κάτω Διάβαση στη θέση "Σαράγια" στην πόλη 

των Τρικάλων. Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Δουκάκη, 

τον Δ/ντα Σύμβουλο κ.Θάνο Βούρδα και τα στελέχη της εταιρίας που επέβλεψαν το έργο. Την 

Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Κυβερνητική εκπρόσωπος κ.Όλγα Γεροβασίλη και η Υφυπουργός 

Μεταφορών κ.Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Το παρόν έδωσαν επίσης οι  βουλευτές κ.Χρήστος 

Σιμορέλης, Παναγιώτα Δριτσέλη και Σάκης Παπαδόπουλος, ο Περιφεριάρχης Θεσσαλίας 

κ.Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ.Δημήτρης Παπαστεργίου, ο πρώην βουλευτής 

κ.Μιχάλης Ταμήλος καθώς και άλλοι τοπικοί παράγοντες αλλά και πολίτες της περιοχής. 

 

Το έργο που επανεκκίνησε χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες εύρεσης 

χρηματοδοτικών εργαλείων τον τελευταίο χρόνο, αποτελεί ένα έργο που προσφέρει 

κυκλοφοριακή ανακούφιση στην περιοχή. Μάλιστα σε συνδιασμό με την Κάτω Διάβαση στη 

θέση "Γκαζέλο", διευκολύνεται η καθημερινότητα των πολιτών των Τρικάλων, πεζών και 

οδηγών. 

 

Με το πέρας των εγκαινίων ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ.Βούρδας 

δήλωσε πως "Σήμερα ολοκληρώνεται ένα υπερδεκαετές αίτημα των Τρικάλων 

και ένα έργο που ξεπάγωσε τον Αύγουστο του 2015. Σήμερα επίσης γίνεται η 

επανεκκίνηση για το Σιδηρόδρομο στη Θεσσαλία καθώς ακολουθούν δύο έργα 

σημαντικά, της ηλεκτροκίνησης στις διαδρομές  Παλαιοφάρσαλο Καλαμπάκα 

και Λάρισα Βόλος. Για το πρώτο αναμένουμε άμεσα την πρόσκληση από την 

Περιφέρεια για να καταθέσουμε το Τεχνικό Δελτίο και να προκηρυχτεί το 

έργο και για το δεύτερο προχωράμε εντατικά τις μελέτες για την αλλαγή 

χάραξης στο λατομείο του Βόλου προκειμένου να κατατεθεί το Δελτίο ως 

το τέλος του χρόνου στο τομεακό πρόγραμμα. Τέλος να τονίσω πως όλα αυτά 

εντάσσονται στη νέα στρατηγική ενίσχυσης του Σιδηροδρόμου με πυλώνες 

τον ΟΣΕ ως διαχειριστή της  υποδομής και την ΕΡΓΟΣΕ ως εκτελεστικό 

βραχίονα μελετών και έργων υπό Δημόσιο χαρακτήρα". 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ.Δουκάκης της ΕΡΓΟΣΕ σημείωσε πως "Με ικανοποίηση 

εγκαινιάζουμε σήμερα ένα έργο πνοής για την περιοχή, που διευκολύνει τη 

διέλευση του Σιδηροδρόμου αλλά κυρίως ρυθμίζει την ασφαλή σύνδεση δύο 
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περιοχών των Τρικάλων, οδικά αλλά και για τους πεζούς και τα ΑΜΕΑ. Η 

ΕΡΓΟΣΕ ένωσε τις δυνάμεις της με τους τοπικούς φορείς και τα 

καταφέραμε". 

 


