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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να ιδρυθεί ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού
Την ανάγκη για συγκρότηση ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού
Κόλπου επισημαίνει εκ νέου η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος/ Τμήματος Κ. Μακεδονίας
(ΤΕΕ/ΤΚΜ), με επιστολή που εστάλη στην υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη.
Η επιστολή εστάλη με αφορμή την πρόσφατη υπογραφή του συγχρηματοδοτούμενου έργου, με
τίτλο ««Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερμαϊκού
Κόλπου: πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη».
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ χαρακτηρίζει ως πολύ θετική την πρωτοβουλία για τη συγχρηματοδότηση του
έργου, ενώ εκφράζει την ελπίδα να έχουν ενσωματωθεί σε αυτή πολλά στοιχεία από τη συνολική πρόταση,
που είχε υποβάλλει το ΤΕΕ/ΤΚΜ τον Μάρτιο του 2006, εισηγούμενο τη συγκρότηση του ανεξάρτητου
φορέα.
Η πρόταση του Τμήματος, εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα, τεκμηρίωνε, με βάση τα σύγχρονα
δεδομένα διαχείρισης, την αναγκαιότητα δημιουργίας του Φορέα και κατέθετε πλήρη στοιχεία για το χώρο
και τα πεδία ευθύνης του, το οργανόγραμμα και τη λειτουργία, τη διαδικασία συγκρότησης, τα
χρονοδιαγράμματα, τη χρηματοδότηση και την οικονομική βιωσιμότητα. Για τη σύνταξή της είχε
οργανωθεί διαβούλευση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σκοπός του θεσμικού φορέα, όπως προδιαγράφεται στην πρόταση του ΤΕΕ, θα πρέπει να είναι
η εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την περιβαλλοντική προστασία
του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης του,
με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση των ενδιαφερομένων.
Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η ίδρυση του ανεξάρτητου φορέα αποτελεί τη μοναδική, μέχρι στιγμής,
ολοκληρωμένη πρόταση θεσμικής αντιμετώπισης του προβλήματος.
«Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, την προτεινόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή Διακυβέρνησης, ένα
ιδιαίτερα σημαντικό και πρωτοποριακό όργανο το οποίο θα εξασφαλίσει το κατάλληλο περιβάλλον για
ανάπτυξη προβληματισμού, ιδεών και συναίνεσης», υπογραμμίζεται στην επιστολή προς την κα Τζάκρη,
στην οποία τονίζεται ακόμη ότι «μετά την άτολμη και αποσπασματική λύση της ίδρυσης Διεύθυνσης
Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού, η οποία εκ των πραγμάτων έχει περιορισμένες θεσμικές
δυνατότητες σε όλα τα πεδία και ιδιαίτερα στον έλεγχο και στην επιβολή μέτρων, προτείναμε, το νέο σχήμα
να αναλάβει να προχωρήσει ορισμένες πρόδρομες διαδικασίες με στόχο πάντα την ίδρυση ανεξάρτητου
φορέα».
Υπενθυμίζεται ότι, όταν εν έτει 2006, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε καταθέσει την προαναφερόμενη πρόταση,
αυτή είχε τύχει γενικής αποδοχής από τον πολιτικό κόσμο και τους τοπικούς φορείς. Τον Ιούνιο του 2006,
το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε χαιρετίσει την είδηση ότι το τότε Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης κατέθετε το πρώτο του
νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ζώνης Καινοτομίας και Φορέα Διαχείρισης του Θερμαϊκού. Ωστόσο, τελικά,
το νομοσχέδιο κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και αντί για φορέας, ιδρύθηκε η διεύθυνση του
ΥΜΑΘ, με τις γνωστές εγγενείς αδυναμίες._

