Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συμμετάσχει
σε ημερίδα του Συνασπισμού
για την περιφερειακή ανάπτυξη
Αντιπροσωπεία της Πολιτικής Επιτροπής Α! Θεσσαλονίκης του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ,
επισκέφθηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και σε συνάντηση εργασίας που είχε με μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής του Επιμελητηρίου, ζήτησε τη συμμετοχή του, με εισήγηση, στην ημερίδα
με θέμα τη Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Κεντρική Μακεδονία, που διοργανώνει για τις
11 Μαρτίου 2006 και η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη .
Η βουλευτής Α! Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κα. Ασημίνα Ξηροτύρη, μίλησε για μεγάλη
υστέρηση της ανάπτυξης στη περιφέρεια, η οποία οφείλεται στα προβλήματα που
υπάρχουν στο ελλειπές θεσμικό πλαίσιο, στον ανεπαρκή σχεδιασμό όπως και στη
χαμηλή αποδοτικότητα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης , ενώ υποστήριξε ότι οι
μεγάλες ελλείψεις σε βασικές υποδομές θα πρέπει να ικανοποιηθούν από εθνικούς
πόρους ( ΠΔΕ) και τα Κ.Π.Σ. να αξιοποιηθούν για να δώσουν μία πρόσθετη
αναπτυξιακή ώθηση.
Ο Γραμματέας της Π.Ε. Α! Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού κ. Νίκος Παυλίδης, όπως
και το μέλος της Γραμματείας κ. Δημήτρης Αγγέλου, αναφέρθηκαν στη μεγάλη
υστέρηση της αναπτυξιακής προσπάθειας στη Περιφέρεια και στις μεγάλες αδυναμίες
αξιοποίησης των Κοινοτικών πόρων μέσα από τα Κ.Π.Σ.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σάκης Τζακόπουλος, αποδέχθηκε τη
πρόσκληση συμμετοχής στην ημερίδα και τόνισε ότι ο κεντρικός σχεδιασμός δράσεων
λειτουργεί αρνητικά στην υλοποίηση έργων στη Περιφέρεια, με αποτέλεσμα τις
εντάξεις της τελευταίας στιγμής με έργα αμφισβητούμενης αναγκαιότητας. Υποστήριξε
την ανάγκη αναπροσαρμογής του αναπτυξιακού σχεδιασμού και τη κατάρτιση
Τομεακών Περιφερειακών Προγραμμάτων, ενώ δήλωσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ υποστηρίζει
την ανάγκη εκπόνησης ενός Στρατηγικού Σχεδίου για τη βόρειο Ελλάδα, στη λογική
της ανάπτυξης των περί τον άξονα της Εγνατίας Οδού περιοχών. Απόλυτα αναγκαία
για τη περιφερειακή ανάπτυξη , είναι απεμπλοκή των διαδικασιών από το εθνικό
κέντρο και η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.
Το μέλος της Δ.Ε. κα. Πηνελόπη Ράλλη υποστήριξε την ανάγκη για εξειδίκευση των
περιφερειακών προγραμμάτων και το σχεδιασμό τους με βάση τις πραγματικές
ανάγκες και όχι υπό τη πίεση των συνθηκών που οδηγούν σε πολιτικές αποφάσεις για
την ένταξη μεγάλων έργων, που λειτουργούν σα χάπι για τους δυσαρεστημένους
πολίτες.
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Βενέτης Μπούρας, μίλησε για την έλλειψη
συνέπειας στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης και τα μεγαλύτερα
προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν, με την είσοδο πλέον , μέσω των ΣΔΙΤ, των
ιδιωτών ακόμη και σε θέματα σχεδιασμού, αφού πλέον επιχειρείται, με τη χρήση
ιδιωτικών κεφαλαίων και όχι από τις δημόσιες επενδύσεις, να καλυφθούν ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου.
Το μέλος της Δ.Ε. κ. Γιάννης Δαρδαμάνης, υποστήριξε ότι τα δύο μεγαλύτερα
προβλήματα στην εφαρμογή επιτυχημένων περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης ,είναι
ο μη έγκαιρος και , κατόπιν, πρόχειρος χωροταξικός σχεδιασμό, όπως και η υστέρηση
της δημόσιας διοίκησης.
Ο κ. Σωτήρης Πρέντζας, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, είπε ότι η αποκέντρωση
αποτελεί το κρίσιμο στοίχημα για τη περιφερειακή ανάπτυξη πως και για αυτό θα
πρέπει να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης- δημοτικής και
νομαρχιακής, όπως και των Περιφερειών, ενώ προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην

ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτόν δεν τον απασχολεί ο δημοκρατικός
προγραμματισμός και ο κοινωνικός έλεγχος.
Τέλος, το επίσης μέλος της Δ.Ε. κα. Πετρίνα Μεδίτσκου, υπογράμμισε την ανάγκη οι
προβληματισμοί που εκφράζονται στις ημερίδες και τα συνέδρια, να προωθούνται
αποτελεσματικά για να μεταφράζονται σε έργο.

