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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Αρ. Πρωτ. 3774 

Θεσσαλονίκη   5.9.2006 
 
 
 
 
 
 
 
Ανοικτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή για την 

ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη και την  Κεντρική Μακεδονία 
 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Είµαστε, όπως πάντα, παρόντες και στην ώρα µας, στο ετήσιο ραντεβού της 
∆ιεθνούς Έκθεσης, µε ένα κατάλογο αναγκαίων δράσεων και έργων για τη 
Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. 
Ο συνήθης κατάλογος είναι  µακροσκελής, µακροβιότατος και κατά συνέπεια 
γνωστός στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.  
Στα φετινά εγκαίνια, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σας παραδίδει έναν άλλο κατάλογο δράσεων και 
έργων που δεν είναι ακριβώς νέα αλλά θα δροµολογήσουν την πορεία της Πόλης και 
της Περιφέρειας για τα επόµενα 20 χρόνια. Η επιλογή αυτή δεν οφείλεται σε 
προσπάθεια µη επανάληψης ή πρωτοτυπίας. Η πρωτοτυπία για το δεύτερο 
µεγαλύτερο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και την ευρύτερη Περιφέρεια της Επικράτειας, 
που χρήζουν άµεσων αναγκών προς κάλυψη, είναι πολυτέλεια. 
Επιλέγουµε την παράθεση και τεκµηρίωση των παρακάτω έργων και δράσεων για 
τους εξής πολύ σηµαντικούς λόγους: 
o Επειδή είναι αναγκαία για το παρόν, πολύ δε περισσότερο για το µέλλον της 

Πόλης, της Περιφέρειας και βεβαίως της Χώρας, εάν ο ρόλος των δύο πρώτων 
στην ανάπτυξη της τρίτης είναι αυτός που διαρκώς διεκδικείται και αρκετά 
συχνά εξαγγέλλεται . 

o Επειδή, σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα εµπειρία µας ως καθ΄ ύλη αρµόδιου κλάδου 
και ως ενεργών πολιτών, τα έργα στην Περιφέρεια χρειάζονται περίοδο 
ωρίµανση 15 και πλέον ετών. 

o Επειδή η ∆’ προγραµµατική περίοδος βρίσκεται επί θύρας, αφ΄ ενός ως 
εγγύτητα, αφ΄ ετέρου ως απειλή για το βαθµό ετοιµότητάς µας.  

Επί πλέον και κυρίως, επειδή, όπως τονίζουµε µε κάθε ευκαιρία και ειδικότερα αυτή 
τη φορά και σ΄ αυτή τη συγκυρία, ο σχεδιασµός και η άσκηση αναπτυξιακής 
πολιτικής απαιτεί: 
− γνώση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και των αναγκών σε βάθος χρόνου 
− προσδιορισµό στόχων και προτεραιοτήτων 
− διαδικασία υλοποίησης και εξασφάλιση χρηµατοδοτικών εργαλείων. 
− σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο και ικανή δηµόσια διοίκηση. 
 
Κάνοντας µια αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, διαπιστώνουµε ότι: 
 
Από άποψη υποδοµών, η πυρκαγιά στη χωµατερή των Ταγαράδων (ο όρος ΧΥΤΑ 
είναι αποπροσανατολιστικός), έφερε για µία ακόµα φορά στο προσκήνιο, µαζί µε τα 
πρόστιµα που πληρώνουµε, το µείζον θέµα της ανεξέλεγκτης απόρριψης, της 
συνεπαγόµενης περιβαλλοντικής υποβάθµισης και των ρύπων που δεν 
καταγράφονται, από τις καλοκαιρινές φωτιές στις χωµατερές όλης της επικράτειας.   
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Από άποψη σχεδιασµού, έχει ήδη επιβεβαιωθεί η απώλεια 1 δις. ευρώ από το Β’ 
ΚΠΣ. Οι απώλειες από το Γ’ θα κριθούν από τη διαπραγµατευτική µας ικανότητα και 
την αποδοτικότητα µέτρων όπως το ενδιάµεσο ταµείο και η διοχέτευση κονδυλίων σε 
δευτερεύουσες δράσεις, εφόσον οι πρωτεύουσες δεν είχαν µελετηθεί επαρκώς. 
Άλλωστε και τα δύο ΚΠΣ παρήγαν χιλιόµετρα ασφάλτου ενώ οι πόροι που 
προορίζονταν για καινοτόµες και άϋλες δράσεις παρέµειναν ανεκµετάλλευτοι, 
τουλάχιστον σε ότι αφορά τους αρχικούς στόχους τους. 
 
Από άποψη θεσµών και πληρότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η διετής, µετά 
τους Ολυµπιακούς, µη παραγωγή δηµόσιων έργων, µε σοβαρότατα αποτελέσµατα 
στον πλέον δραστήριο οικονοµικά κλάδο, τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κυρίως στην 
Περιφέρεια, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ανάθεση και στην κατασκευή των 
έργων, είναι επαρκή δείγµατα. 
 
Στο θέµα της ετοιµότητας Κρατικού Μηχανισµού, η συνήθης αιτιολογία των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων, στα οποία αποδίδονται καταστροφές, όπως η 
πρόσφατη µεγάλη πυρκαγιά της Κασσάνδρας, πληµµύρες και διακοπές 
ηλεκτροδότησης, αφήνει ελάχιστα περιθώρια βελτιώσεων. 
 
Στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η 
επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας δεν µπορεί να υποσκελίσει την επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης, ενώ η καινοτοµία συνήθως µεταφράζεται σε κτίρια που θα τη στεγάσουν. 
Παράλληλα, τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόµων δεν κατάφεραν µέχρις στιγµής να 
άρουν την επενδυτική διστακτικότητα στις οικονοµικά φθίνουσες περιφέρειες. 
 
Όσο για την «αναπτυξιακή πορεία» της πόλης που σας φιλοξενεί, αρκεί να 
παρατηρήσει κανείς ότι: 
- Το λιµάνι της διακινεί σχεδόν αποκλειστικά πετρελαιοειδή και επικίνδυνα απόβλητα, 
χωρίς καθόλου επιβατική κίνηση. 
- Το αεροδρόµιό της συνδέεται µε τα αεροδρόµια έξη (6) χωρών από τις 25 της ΕΕ 
και µιας από τις εκτός ΕΕ, ενώ ο χώρος υποδοχής του αερολιµένα δεν καλύπτει τις 
απαιτήσεις µιας σύγχρονης πόλης. 
- Ακόµα και αυτό το κορυφαίο γεγονός της Θεσσαλονίκης, η ∆ιεθνής έκθεση, 
στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κρατικούς εκθέτες και στην ετήσια παρουσίαση 
του οικονοµικού και αναπτυξιακού προγράµµατος της Κυβέρνησης. 
 
Με δεδοµένα αφενός την κατάσταση και αφετέρου τον κατάλογο έργων και δράσεων 
που προαναφέρθηκε και έχει επανειληµµένα κατατεθεί, θέτουµε υπόψη σας τα 
παρακάτω. 
 
Α.  ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
• ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
− Εθνικός Σχεδιασµός 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει παρατηρήσει ότι η σύνταξη των Περιφερειακών Χωροταξικών 
σχεδίων χωρίς καθόλου ή µε ελάχιστες κατευθύνσεις για την Χωροταξική οργάνωση 
και τις προτεραιότητες της χώρας σε Εθνικό Επίπεδο και στη συνέχεια, η συρραφή 
τους για σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου, σηµαίνει αµηχανία χάραξης αναπτυξιακής 
πολιτικής. 
Ειδικά για την Κεντρική Μακεδονία, οι εξαγγελίες για «Θεσσαλονίκη - Μητροπολιτικό 
κέντρο της ΝΑ Ευρώπης», «Βόρειο Ελλάδα – µοχλό ανάπτυξης της χώρας», 
«Μακεδονία προνοµιακό τόπο επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επενδύσεων», 
πρέπει να υποστηριχτούν ως Εθνικοί Στόχοι.  



Σελίδα 3 από 9 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αυτή τη φορά πρέπει να αντιµετωπιστεί 
χωροταξικά σαν µια στρατηγικής σηµασίας, ταυτόχρονα «κεντρική» αλλά και 
«παραµεθόρια» περιοχή του ελληνικού χώρου.  
− Περιφερειακός Σχεδιασµός 
Σε ότι αφορά στο Χωροταξικό Σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας χρειάζεται περαιτέρω  
εξειδίκευση µε σαφείς προσανατολισµούς για σενάρια πληθυσµιακής εξέλιξης, για 
την απασχόληση, εκτίµηση των αναγκαίων επενδύσεων κατά τοµέα, έµφαση στη 
συµβολή του πρωτογενή τοµέα στην οικονοµία της περιοχής και προσδιορισµό των 
αναγκαίων δράσεων για την υλοποίηση των στόχων.  
− Θεσσαλονίκη 
Σχετικά µε την ανάπτυξη της ευρύτερης  περιοχής Θεσσαλονίκης ο σχεδιασµός 
πρέπει να περιλαµβάνει:  
1. Την οριστικοποίηση των χρήσεων γης στις Ζ.Ο.Ε.. 
2. Τη διεύρυνση της περιαστικής ζώνης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 

Θεσσαλονίκης ώστε να ανταποκρίνεται όχι µόνο στο σηµερινό χάρτη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης αλλά και στην περιοχή επιρροής µιας Μητροπολιτικής 
Θεσσαλονίκης. 

3. Την αναθεώρηση του ρυθµιστικού σχεδίου για το συντονισµό και εναρµόνιση των 
επιµέρους πολιτικών προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων µε στόχο να 
εξασφαλιστεί η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη και ιδιαίτερα η οργανωµένη 
ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
ειδικών περιβαλλοντικών και οικιστικών προβληµάτων και η  ανάδειξη των 
πολιτιστικών χαρακτηριστικών της πόλης.  

4. Σενάρια για τη µετεγκατάσταση του αεροδροµίου, το οποίο σύντοµα θα 
περικλείεται εντός αστικού ιστού καθώς και  του  εµπορικού λιµένα. 

 
• ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Τα ζητούµενα είναι: 
- Η άρση του συντηρητισµού του Ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου  ιδιαίτερα 

στην Περιφέρεια, όπου η άµεση αύξηση κερδών επιζητείται µέσω της µείωσης 
µόνο του κόστους παραγωγής, µε κατάλληλα κίνητρα και εκπαίδευση, ώστε να 
εισαχθεί στη λογική του νέου επιχειρείν. 

- Η αντιστροφή του κλίµατος έλλειψης εµπιστοσύνης µεταξύ των επιχειρήσεων, 
επιχειρήσεων και εκάστοτε κυβερνήσεων, πολιτών και επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση υγιούς κλίµατος ανταγωνισµού. 

- Η άρση της αποµόνωσης των Πανεπιστηµίων και των ερευνητικών ιδρυµάτων, 
της επιφυλακτικότητας του δευτερογενούς τοµέα και της γραφειοκρατικής δοµής 
των δηµόσιων φορέων, µε στόχο τη µεταξύ τους συνεργασία. 

- Η προώθηση των clusters (όπου κατέχουµε την 23 στις  25 χώρες της ΕΕ), µε 
εξασφαλισµένες τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις, όχι µόνο µε την κλασσική 
δοµή (πχ σχεδιασµός-παραγωγή-διακίνηση) αλλά και µεταξύ ανταγωνιστικών 
δράσεων. 

- Η θεσµοθέτηση ουσιαστικών χωρικών κινήτρων, ώστε να οδηγηθούν επενδύσεις 
στην Περιφέρεια. 

Τα παραπάνω είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, 
καινοτοµίας και επενδυτικού ενδιαφέροντος και µπορούν, αυτή τη φορά, να 
προωθηθούν µέσω του νέου αναπτυξιακού νόµου και της κατάλληλης χρήσης των 
κονδυλίων του ∆’ ΚΠΣ που, ούτως ή άλλως, προσανατολίζεται σε άϋλες δράσεις. 
Η Θεσσαλονίκη και η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας έχουν άµεσο ενδιαφέρον για την 
εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων εφόσον: 
− Στην περιοχή ασκούνται όλων των ειδών οι δραστηριότητες και υπάρχουν 

εγγενείς πόροι και ανθρώπινο δυναµικό, που σε ευνοϊκό περιβάλλον, µπορούν 
να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητά της.  
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− Τα αναπτυξιακά κριτήρια και τα αντίστοιχα κίνητρα που δεν ευνοούν την Κ. 
Μακεδονία, έχουν ως αποτέλεσµα τη σταδιακή αφαίµαξή της από το υψηλής 
ποιότητας στελεχιακό της δυναµικό, το οποίο οδηγείται, λόγω συσσώρευσης των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων, στο Κέντρο. 

− Παρατηρείται στην περιφέρεια µια έντονη αποβιοµηχάνιση, λόγω της 
µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας. Κύριες αιτίες είναι η 
οικονοµική κατάσταση, η έλλειψη υποδοµών, το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο  
αλλά και ο τρόπος αντιµετώπισης την διαφόρων προκλήσεων και η αδυναµία 
προσαρµογής σε καινούργιες καταστάσεις. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει πρόσφατη ανάλυση 
και προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. 

− Η Θεσσαλονίκη αντιµετωπίζει µία νέα πρόκληση, τη δηµιουργία Ζώνης 
Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί ένα είδος 
πιλοτικού σχεδίου για την Επικράτεια που δεν πρέπει να αποτύχει καθώς 
υπάρχουν καθυστερήσεις και γι΄ αυτό ζητούµε το προσωπικό σας ενδιαφέρον. 

 
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειληµµένα τοποθετηθεί µε µακρές αναλύσεις για τις ελλείψεις 
σε θεσµούς, δράσεις και έργα. Η µελέτη δε που εκπόνησε το 2003 για τα Αναγκαία 
Έργα ∆ιαχείρισης Αστικών Υγρών και Στερεών µη Επικίνδυνων Αποβλήτων, µε 
κόστη και χρονοδιαγράµµατα, συνεχίζει να είναι επίκαιρη. 
Με δεδοµένο λοιπόν ότι: 
− Ο προσανατολισµός της ΕΕ έχει στραφεί σε «νέας γενιάς» περιβαλλοντικές 

δράσεις, 
− Αντιθέτως, η Κεντρική Μακεδονία (όπως και όλη η Επικράτεια) έχει σοβαρότατες 

ελλείψεις σε συµβατικά έργα, 
− Τα περιβαλλοντικά έργα στην Κ. Μακεδονία θα χρηµατοδοτηθούν µόνο µέσω του 

Ταµείου Συνοχής, 
− Αυτού του είδους τα έργα έχουν ελάχιστα αντισταθµιστικά οφέλη, ώστε να 

ευοδωθεί η χρηµατοδότησή τους µέσω Σ∆ΙΤ,. 
είναι αδήριτη ανάγκη, αυτή τη φορά, η εξασφάλιση δηµόσιων πόρων, ώστε να µην 
πληρώσουµε την αµέλεια δεκαετιών σε πρόστιµα προς την ΕΕ, περιβαλλοντικό 
κόστος, υποβάθµιση ποιότητας ζωής.  
− Αστικό Περιβάλλον 
Το υψηλής ποιότητας αστικό περιβάλλον είναι µείζον θέµα και µία από τις πρώτες 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι τέσσερις στους πέντε 
πολίτες της  διαβιούν σε πόλεις οι οποίες παράλληλα είναι  οικονοµικοί µοχλοί και 
τόπος συσσώρευσης  επιχειρηµατικότητας και επενδύσεων. Κατά συνέπεια είναι 
βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και καίριας σηµασίας για την εφαρµογή της 
Ατζέντας της Λισσαβόνας. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ οργάνωσε φέτος µία καµπάνια για τη βελτίωση της ζωής στη 
Θεσσαλονίκη, µε δράσεις τοπικών φορέων και πολιτών η οποία περιελάµβανε και 
στατιστική έρευνα για τα προβλήµατα των κατοίκων µε πολύ ενδιαφέροντα 
αποτελέσµατα. Πάντως η σηµαντικότερη αιτία για την υποβάθµιση της ποιότητας 
ζωής στην πόλη, συνεχίζει να είναι η καθυστέρηση σηµαντικών έργων υποδοµής. 
− Θερµαϊκός 
Με δεδοµένα τη σηµασία του Θερµαϊκού, την  πολυπλοκότητα των προβληµάτων, τις 
αλληλοεµπλεκόµενες αρµοδιότητες και τις δικές σας εξαγγελίες, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
εκπόνησε και έθεσε σε δηµόσιο διάλογο µία πλήρη πρόταση για ίδρυση Φορέα 
∆ιαχείρισης, που περιλαµβάνει τη διοικητική δοµή του, την περιοχή ευθύνης, τις 
αρµοδιότητες, τα µέσα χρηµατοδότησης και τις διαδικασίες συγκρότησης. 
Μετά την κατάθεση από το ΥΜΑΘ σχετικού Νοµοσχεδίου, περιµένουµε τη 
δραστηριοποίηση της Πολιτείας, στη διάθεση της οποίας είµαστε για οποιαδήποτε 
συνεργασία ως Τεχνικός Σύµβουλός της, ρόλο τον οποίο ασκήσαµε µε την εκπόνηση 
της µελέτης. 
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• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
− Βιοµηχανική Αρχιτεκτονική κληρονοµιά της Θεσσαλονίκης  
Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία της Θεσσαλονίκης να διαχειριστεί και να προβάλλει 
το σηµαντικό απόθεµα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, που παραµένει 
αναξιοποίητο, όπως το πρώην Ζυθοποιείο Φιξ, τα Κεραµεία Αλλατίνι, την Υφανέτ, το 
Βυρσοδεψείο Νούσια και άλλα.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επί σειρά ετών προσπαθεί ενεργά να συµβάλλει προς την κατεύθυνση 
της προστασίας της βιοµηχανικής κληρονοµιάς της πόλης. Το ζήτηµα που τίθεται 
επιτακτικά είναι µε ποιο τρόπο τα βιοµηχανικά κτίρια και συγκροτήµατα, τα οποία 
αποτελούν σήµερα ιδιωτικές ιδιοκτησίες, θα διατηρήσουν τον ιστορικό τους 
χαρακτήρα τους και θα παραµείνουν αρχιτεκτονικά αξιόλογα.  
Η λύση οφείλει να είναι αποτέλεσµα συµβιβασµού, ο οποίος θα συνθέσει τις 
αντικρουόµενες απόψεις προς ένα κοινό στόχο. Τα σηµαντικά συγκροτήµατα της 
βιοµηχανικής µας κληρονοµιάς, θα πρέπει να προστατευθούν και να αναβιώσουν 
επαναχρησιµοποιούµενα, µε σεβασµό στα ιστορικά κελύφη, αλλά και στο 
διατηρούµενο µηχανολογικό τους εξοπλισµό.  
− Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Θεσσαλονίκης  
Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται από έντονη οικιστική 
πυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη την ύπαρξη δηµόσιων ανοικτών 
χώρων. Η πλούσια ιστορική στρωµατογραφία της πόλης προσφέρει απλόχερα την 
ανάδυση αρχαιολογικών ευρηµάτων µέσα στη σύγχρονη δοµή του ιστορικού 
κέντρου. Οι αρχαιολογικοί χώροι, είτε εκτεταµένοι είτε ως αρχαιολογικά θραύσµατα, 
εµφανίζονται, ως τα µοναδικά πλέον κενά µέσα στο συνεχές του αστικού ιστού.  
Η ένταξη στον αστικό ιστό των αρχαιολογικών χώρων, που σήµερα λειτουργούν 
αποσπασµατικά, τόσο σε σχέση µε το άµεσο περιβάλλον τους, όσο και µεταξύ τους. 
είναι απαραίτητη για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 
Η ενιαία διαχείριση των χώρων αυτών µπορεί να επιτευχθεί από ένα 
θεσµοθετηµένο όργανο, στο πρότυπο της εταιρίας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών 
Χώρων Αθήνας Α.Ε.» (Ε.Α.Χ.Α.  Α.Ε.)  µε στόχο την ενότητα αρχαιολογικών χώρων 
- σύγχρονου αστικού ιστού  
Οι ποιοτικές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας, όπως η ενοποίηση και ανάδειξη 
αξόνων µε ιστορική σηµασία, η διαµόρφωση αρχαιολογικών περιπάτων, η ποιοτική 
αναβάθµιση και διασύνδεση παραδοσιακών περιοχών της Θεσσαλονίκης όπως της 
Άνω Πόλης, των αγορών κλπ. θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο του φορέα αυτού. 
 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
Η συνεχιζόµενη πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και η ανυπαρξία στόχων και 
προτεραιοτήτων, συνεπικουρούµενη από την έλλειψη πόρων έχει ως αποτέλεσµα 
την καθυστέρηση ή την ακύρωση αναγκαίων  υποδοµών και του σχεδιασµό νέων.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητάει την θεσµοθέτηση της αιρετής Μητροπολιτικής διοίκησης στην 
Θεσσαλονίκη, ως άµεση προτεραιότητα, εφόσον:  
− Ενώ είναι το δεύτερο µεγαλύτερο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Ελλάδας, η 

απόστασή της από τα κέντρα λήψης αποφάσεων αφαιρεί τη δυνατότητα άµεσων 
ενεργειών των Υπουργείων για την επίλυση των προβληµάτων της.  

− ∆ιαιρείται σε 16 ∆ήµους, αποκοµµένους µεταξύ τους, που η δραστηριότητά τους 
περιορίζεται σε µικρής κλίµακας αναπλάσεις και στην ανάδειξη τοπικών 
προβληµάτων που δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο.   

− Η πόλη δεν µπορεί να διαχειριστεί συνολικά λειτουργίες όπως τις συγκοινωνίες, 
την ύδρευση, την αποχέτευση και αναπτυξιακά εργαλεία όπως η λιµενική και η 
εκθεσιακή της δραστηριότητα.  

− Ακόµη δεν µπορεί να χαράξει πορεία συγκράτησης και ενίσχυσης του 
επιστηµονικού, επιχειρηµατικού και ανθρώπινου δυναµικού της και ανάδειξης των 
εγγενών χαρακτηριστικών της.  
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Επίσης, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει 
επανειληµµένα ζητήσει την ανάληψη σε κυβερνητικό επίπεδο της πολιτικής ευθύνης 
για το συντονισµό του σχεδιασµού και της υλοποίησης των έργων της 
Θεσσαλονίκης, µέσω Ειδικής Γραµµατείας του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη,  για τους παρακάτω λόγους:.  
− Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες, το παρόν και το µέλλον της πόλης είναι εθνικής 

σηµασίας 
− Όλα τα έργα είναι και οφείλουν να είναι συµπληρωµατικά και συνεργαζόµενα. 

Απαιτούν συνεπώς συνολικό σχεδιασµό και δεν είναι σκόπιµη η εµπλοκή πολλών 
υπουργείων και πολλαπλάσιων υπηρεσιών που καταλήγει σε αδυναµία 
υλοποίησης. 

− Οι καθυστερήσεις τους δεν πρέπει να αποδίδονται προσχηµατικά µόνο στην 
έλλειψη κοινής άποψης των τοπικών φορέων. 

− ∆εν είναι δυνατόν έργα πνοής για τη Θεσσαλονίκη να σχεδιάζονται εκ του 
µακρόθεν, χωρίς γνώση των πραγµατικών συνθηκών και των αντικειµενικών 
αναγκών της πόλης. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επαναφέρει το θέµα εφόσον, ο συντονισµός των έργων σε συνδυασµό 
µε τη Μητροπολιτική ∆ιοίκηση του ΠΣΘ και µε δεδοµένη, αυτή τη φορά, την 
πολιτική βούληση, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναµόρφωση της 
Θεσσαλονίκης. 
 
• ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 
Η λογική ενός συγκροτηµένου αναπτυξιακού σχεδίου είναι η εξασφάλιση κονδυλίων 
για την κάλυψη των αναγκών αντί του τόσα έχω τόσα κάνω. Το ∆’ ΚΠΣ είναι ένα 
σηµαντικό χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο αλλά προφανώς δεν αρκεί για τη 
χρηµατοδότηση όλων των αναγκαίων υποδοµών, δεδοµένου µάλιστα ότι η Κ. 
Μακεδονία είναι εκτός στόχου 1. 
Σε προηγούµενα υποµνήµατα προβλέπαµε την παραποµπή του ΜΕΤΡΟ και της 
Υποθαλάσσιας στο ∆΄ ΚΠΣ και δικαιωθήκαµε εφόσον τα δύο έργα θα 
χρηµατοδοτηθούν κατ΄ εξαίρεση από το προσεχές ΠΕΠ. 
Σήµερα, για έργα που δεν µπορούν να ενταχθούν (κατ΄ εξαίρεση ή όχι) στο ΠΕΠ και 
σε τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, απαιτείται: 
- Να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες χρηµατοδότησής τους µέσω Σ∆ΙΤ 
- Να δεσµευτούν εθνικοί πόροι, οι οποίοι θα οδεύσουν στην Περιφέρεια και αυτή 

τη φορά θα παραµείνουν εκεί. 
 
• ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΧΡΟ  
Η εµπειρία από τους Ολυµπιακούς αγώνες 2004 απέδειξε ότι η ανάληψη µεγάλων 
διοργανώσεων και η ύπαρξη αυστηρών προθεσµιών είναι συνθήκες ικανές να 
παρέχουν σε µία πόλη τις αναγκαίες υποδοµές για να επιβιώσει και να εξελιχθεί. 
∆ιεκδίκηση της ΕΧΡΟ, λοιπόν, σηµαίνει ένα επιπλέον κίνητρο για: 
− Εξασφάλιση σύγχρονων υποδοµών πρόσβασης, υποδοχής, φιλοξενίας και 

µετακίνησης στην πόλη κατοίκων και επισκεπτών, 
− Ανάδειξη της ιστορικής, της πολιτιστικής και της σύγχρονης προσωπικότητας της 

πόλης  
− Ανάπλαση της υποβαθµισµένης ∆υτικής Θεσσαλονίκης για την υποδοχή των 

εγκαταστάσεων της ΕΧΡΟ και δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού πόλου. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει τεκµηριωµένη πρόταση για την περιοχή «Λαχανόκηποι», η οποία 
µπορεί να αναδειχθεί σε νέο πόλο ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης κατά τα πρότυπα 
των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων και των πόλεων που φιλοξένησαν ΕΧΡΟ. 
Ο χρόνος διεξαγωγής της πρέπει να είναι την επόµενη δεκαετία, χρόνος ικανός για 
να µπορέσει η  Πολιτεία να υπηρετήσει, αυτή τη φορά µε τη δέουσα σοβαρότητα, 
την απόφασή της. 
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Β. «ΝΕΑ» ΕΡΓΑ 
Τα παρακάτω έργα δεν είναι στην πραγµατικότητα νέα. Οι χώρες της Ευρώπης και οι 
πόλεις τους τα θεωρούν προ πολλού δεδοµένα ενώ και στα καθ’ ηµάς έχουν τεθεί 
συχνά ως ζητήµατα. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ,  θεωρεί ότι θα καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες γι΄ 
αυτό και προχώρησε σε αναλύσεις, για καθένα από αυτά και κατέληξε σε 
τεκµηριωµένες προτάσεις: 
 
• ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ 
Η ανάπτυξη των σιδηροδροµικών επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών είναι 
προτεραιότητα των συγκοινωνιακών πολιτικών, διεθνώς και στην ΕΕ, όπως τονίζεται 
στη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών (2002) 
Στην Ελλάδα, χώρα ενεργειακά εξαρτηµένη, παρότι ο σιδηρόδροµος είναι το λιγότερο 
ενεργοβόρο και το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον Μέσο Μαζικής Μεταφοράς, για 
πολλές δεκαετίες έχει αφεθεί στην τύχη του.  
Οι ελλιπείς υποδοµές και η κατάστασή τους, µε  κυριότερα προβλήµατα: 
− το περιορισµένο δίκτυο 
− τη γραµµική (χωρίς βρόγχους) µορφή του δικτύου,  
− το εύρος της γραµµής (µόνο το 64% να είναι κανονικού εύρους), 
− το χαµηλό ποσοστό ηλεκτροκίνησης 
− τις ελλείψεις σε  ότι αφορά την τηλεδιοίκηση και τη σηµατοδότηση 
έχουν ως αποτέλεσµα την απογοητευτική συµµετοχή του σιδηροδρόµου στις 
επιβατικές (κάτω του 3%) και στις εµπορευµατικές µεταφορές (κάτω του 2%) και το 
σηµαντικότερο, συχνότητα δυστυχηµάτων που οφείλει να προβληµατίσει τους 
αρµόδιους. 
Στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τη συσσώρευση όλων των παραπάνω προβληµάτων και 
ενώ είχαν εξαγγελθεί οι µελέτες για διασύνδεση της Ηπείρου και της ∆υτικής 
Μακεδονίας, το θέµα φαίνεται να έχει τεθεί σε δεύτερη προτεραιότητα και - µε τις 
παρούσες συνθήκες - ο χρονικός ορίζοντας του 2014 φαίνεται ανέφικτος. 
Με βάση τον παραπάνω προβληµατισµό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέλαβε την πρωτοβουλία 
της συνεργασίας µε τα Περιφερειακά Τµήµατα, Ανατολικής και ∆υτικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Θράκης, και Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας, και προχώρησε στη µελέτη 
και τη σύνταξη προτάσεων για τη δηµιουργία Σιδηροδροµικής Εγνατίας. 
Ο όρος  «Σιδηροδροµική Εγνατία» αναφέρεται σε ένα δίκτυο που εκτείνεται από την 
Ήπειρο ως την Θράκη και διέρχεται από την ∆υτική, Κεντρική και Ανατολική 
Μακεδονία. Ο κεντρικός άξονάς της, περίπου παράλληλος µε τον αντίστοιχο της 
οδικής Εγνατίας,  καθορίζεται από τα δύο άκρα του, δηλαδή δυτικά τον λιµένα της 
Ηγουµενίτσας και ανατολικά το Πύθιο.  Το δίκτυο συµπληρώνουν  οι γραµµές που 
εξυπηρετούν και άλλες περιοχές εκατέρωθεν του κεντρικού αυτού άξονα, όπως 
περιφέρειες (π.χ. τη Θεσσαλία), πόλεις στην Μακεδονία και τη Θράκη (π.χ. βόρειος 
Ν. Έβρου, Καβάλα) και πόλοι έλξης µετακινήσεων (π.χ. ΒΙ.ΠΕ.Θ.).   
Η Σιδηροδροµική Εγνατία δεν προτείνεται ως ανταγωνιστικό µέσο της αντίστοιχης 
οδικής αλλά σαν ένα νέο σηµαντικό εργαλείο που θα συνδέσει περιοχές µη 
εξυπηρετούµενες, µε χαµηλό οικονοµικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος και 
υψηλότατο αναπτυξιακό όφελος. 
Για το λόγο αυτό και µε δεδοµένο ότι οι χρηµατοδοτικές δυνατότητες του Β’ και Γ’ 
ΚΠΣ ελάχιστα αξιοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη φορά πρέπει να 
εξασφαλιστούν οι πόροι από το ∆’ ΚΠΣ (ΠΕΠ και τοµεακό ΕΠ Προσπελασιµότητα) 
και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία (Σ∆ΙΤ, ∆ηµόσιες Επενδύσεις) αλλά και οι 
απαραίτητες διαδικασίες για την προώθηση της πρότασής µας και συνολικότερα, για 
τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισµό όλου του σιδηροδροµικού δικτύου. 
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• ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Η Θεσσαλονίκη, αφού αλλοίωσε δραµατικά το σχεδιασµό της πυρίκαυστης ζώνης 
από τον Εµπράρ, για την εξυπηρέτηση µικροσυµφερόντων, κατέληξε σήµερα να 
εµφανίζει τη µικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο  στην Ευρώπη και υψηλότατη 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Η Κεντρική της Περιοχή συγκεντρώνει όλες τις υποδοµές και 
τις δραστηριότητες που συνθέτουν την «ταυτότητα» της πόλης: Το Λευκό Πύργο, τη 
ΧΑΝΘ, τη ∆ΕΘ, τα πανεπιστήµια, το Καυταντζόγλειο στάδιο, τα Θέατρα, το 
Τελλόγλειο Ίδρυµα, τα µουσεία, το Γ΄ Σώµα Στρατού και µελλοντικά το νέο 
∆ηµαρχείο, την έξοδο της υποθαλάσσιας αρτηρίας και τη διέλευση του Μετρό.  
Κατά συνέπεια, η ανάπλασή της δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά αλλά 
ως µοναδική ευκαιρία για µια πολεοδοµική παρέµβαση µεγάλης κλίµακας, που θα 
βελτιώσει ριζικά τις λειτουργίες της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αφού µελέτησε το θέµα, κάλεσε τους αρµόδιους φορείς σε σύσκεψη η 
οποία κατέληξε στη συγκρότηση Επιτροπής η οποία  θα αναλάβει το συντονισµό και 
την προώθηση όλων των απαιτούµενων ενεργειών, µε βάση τους 16 στόχους – 
άξονες που θέτει η πρόταση του Επιµελητηρίου 
Τα βήµατα για την υλοποίηση των στόχων είναι η διευκρίνιση του ακριβούς µεγέθους 
της παρέµβασης και σε πρώτη φάση η εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης, για τον 
καθορισµό των στόχων, των δεσµεύσεων και των προδιαγραφών του σχεδίου 
αστικής ανάπλασης του χώρου. 
Επόµενο βήµα θα είναι η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού ιδεών, µε τον οποίο θα 
εξασφαλισθεί όχι µόνο η οργάνωση της περιοχής, αλλά και η δηµιουργία ενός 
έργου γοήτρου-συµβόλου.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσει το εγχείρηµα αλλά και να έχει 
αποτέλεσµα χωρίς χρόνιες αντιπαραθέσεις είναι η συναίνεση, η διάθεση για 
συνεργασία και οπωσδήποτε, αυτή τη φορά, η πολιτική βούληση.  
 
•  ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Η εξασφάλιση σύγχρονων υποδοµών µαζικής µετακίνήσης είναι µείζων παράγοντας 
για την οργάνωση των αστικών κέντρων και την ανάπτυξή τους σε όλους τους τοµείς.  
Στη Θεσσαλονίκη ως  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εννοούµε µόνο τα λεωφορεία του 
ΟΑΣΘ και το εικοσαετές όραµα του ΜΕΤΡΟ. 
Ωστόσο, ένα µέσο σταθερής τροχιάς τόσο περιορισµένου βεληνεκούς, ούτε το 
πρόβληµα των µετακινήσεων ενός αστικού κέντρου µπορεί να λύσει, ούτε, πολύ 
περισσότερο, να εξασφαλίσει τη σύνδεση ενός Μητροπολιτικού κέντρου µε την 
ενδοχώρα του, προϋπόθεση για ισόρροπη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη. 
Με αυτό το δεδοµένο, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη µελέτη και σύνταξη προτάσεων 
για την υλοποίηση Προαστιακού Σιδηροδρόµου στο πλαίσιο των παρακάτω 
κατευθύνσεων: 
− Συγκρότηση συνολικής και συντονισµένης συγκοινωνιακής πολιτικής σε σύνδεση 

µε τον χωροταξικό σχεδιασµό του ΠΣΘ και της Κεντρικής Μακεδονίας 
− Προώθηση αειφόρων µορφών µεταφοράς στην αυξανόµενη περιαστική ζώνη της 

Θεσσαλονίκης και επίλυση του κυκλοφοριακού από τις παρυφές της πόλης προς 
το κέντρο 

− Εξυπηρέτηση και ηµιαστικών περιοχών, χώρων εργασίας (ΒΙΠΕ) και µαζικών 
µετακινήσεων (ΤΕΙ,  αεροδρόµιο). 

− Εξασφάλιση ταχείας και οικονοµικής πρόσβασης των πληθυσµών της 
Θεσσαλονίκης και των γειτονικών αστικών κέντρων (Έδεσσα,  Σκύδρα,  Βέροια,  
Κατερίνη,  Κιλκίς,  Σέρρες,  Πολύγυρος, Μουδανιά) στις δραστηριότητες αυτών 
των πόλεων . 

Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει συνταχθεί από το 2003, χωρίς να έχει γίνει, µέχρι 
σήµερα, κάποια τεχνοοικονοµική µελέτη από τον ΟΣΕ, για την δυνατότητα 
αξιοποίησης τουλάχιστον του υπάρχοντος δικτύου. 
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επαναλαµβάνει την πρόταση του, ενόψει της τέταρτης προγραµµατικής 
περιόδου, ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά, ο σχεδιασµός θα προχωρήσει ένα βήµα 
πιο πέρα από το δίδυµο ΜΕΤΡΟ – Υποθαλάσσια, συµπεριλαµβάνοντας ένα έργο 
πνοής για τη Θεσσαλονίκη και ένα µεγάλο τµήµα της Κεντρικής Μακεδονίας 
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Ακόµα και αν ήταν στις προθέσεις µας, δεν υπήρχαν περιθώρια πρωτοτυπίας. Γι’ 
ακόµα µια φορά εκθέσαµε πράγµατα αυτονόητα και κάθε φορά η επανάληψη της 
διεκδίκησης όπως και της αντίστοιχης εξαγγελίας γίνεται όλο και πιο επίπονη.  
Αυτή τη φορά, όπως επαναλαµβάνεται σε όλες τις παραγράφους του κειµένου, 
ελπίζουµε η πολιτική βούληση να γίνει πολιτική πράξη, γιατί διαρκώς ελαττώνονται οι 
πιθανότητες να υπάρξει άλλη φορά. 
Με αυτή την ανοιχτή επιστολή, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιβεβαιώνει τη θέλησή του να είναι 
συνεργάτης σας για την  επιτυχή ολοκλήρωση  των παραπάνω στόχων στην περιοχή 
εµβέλειάς του, αλλά και των ευρύτερων και συνολικότερων που εσείς θα θέσετε. 
 
 
 

Με εκτίµηση 
 

Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Σάκης Τζακόπουλος 
 


