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Όχι στη κατάργηση του ΟΡ.ΘΕ., πριν οριστεί το διάδοχο σχήμα
Την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη φορέας που θα αναλάβει το έργο
και τις αρμοδιότητες του υπό κατάργηση Οργανισμού Ρυθμιστικού, υπογραμμίζει με
επιστολή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, προς τον υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τη συγκεκριμένη
επιστολή, ο πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης
για τη κατάργηση του ΟΡΘ και ξεκάθαρα τάχθηκε κατά της "τηλεδιοίκησης" από την
Αθήνα. Αναλυτικότερα, η επιστολή αναφέρει:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η διαβούλευση για την κατάργηση ενός φορέα δεν μπορεί παρά να ξεκινά από την
αναγκαιότητά του και την αποτελεσματικότητά του. Στην περίπτωση του Οργανισμού
Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, η σημερινή κατάσταση αλλά και τα προβλεπόμενα στο (υπό
διαβούλευση) τροποποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο, καταδεικνύουν την ανεπάρκεια του
υφιστάμενου φορέα αλλά και την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας άρτια οργανωμένης και
στελεχωμένης δομής, με αποφασιστικό και τελεσίδικο λόγο και ρόλο. Με αυτό το
δεδομένο, το οποίο θεωρώ ότι επιβεβαιώνει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σας επισημαίνω τα εξής:
9 Δεν είναι δυνατόν να καταργείται ο Οργανισμός χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί και
οργανωθεί ο φορέας που θα τον αντικαταστήσει.
9 Δεν είναι δυνατόν ο νέος φορέας να είναι μία νέα Διεύθυνση ή Γραμματεία στην
Αμαλιάδος. Η τηλεδιοίκηση έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί
σημαντικότατα προβλήματα που οφείλονται στην αμηχανία και την άγνοια της
κεντρικής διοίκησης όταν πραγματεύεται θέματα που αφορούν την Περιφερειακή
Ενότητα της Θεσσαλονίκης.
9 Ο νέος φορέας οφείλει να αναφέρεται άμεσα στην Περιφέρεια. Δεν έχουν κανένα
νόημα τα πολλαπλά επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού όταν όλα εκπορεύονται
από και αναφέρονται σε ένα και το αυτό κέντρο λήψης αποφάσεων.
9 Το
εξαιρετικού
επιστημονικού
επιπέδου,
υψηλής
εξειδίκευσης
και
αδιαμφισβήτητης εμπειρίας στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού, οφείλει να
συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον νέο φορέα ο οποίος θα ενισχυθεί
περαιτέρω και θα στελεχωθεί όπως αρμόζει στο μείζον έργο της ανάπτυξης του
ενός από τα δύο Μητροπολιτικά Κέντρα της χώρας.
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή τεκμηρίωση».
Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2013, με αφορμή την τότε ενημέρωση για συμφωνία
των υπουργών ΠΕΚΑ και Μεταρρύθμισης περί διατήρησης του Οργανισμού ως
Γραφείου στο ΥΠΕΚΑ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε στείλει πλήρεις και αναλυτικές θέσεις και
προτάσεις για τον Οργανισμό. Στην επιστολή υπογραμμίζονταν -μεταξύ άλλων- η
«τεχνητή» απαξίωσή του ΟΡΘΕ, μέσω της αδρανοποίησης του Συμβουλίου

Ρυθμιστικού, της αποδυνάμωσης και υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Οργανισμού
και της «παράκαμψής» του, τόσο από την κεντρική διοίκηση όσο και από υπηρεσίες και
φορείς της περιοχής ευθύνης του, τουλάχιστον την τελευταία 15ετία. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ από
τότε είχε διαμηνύσει πως ενδεχόμενο "λουκέτο" στον ΟΡΘ «όχι μόνον αντίκειται προς τη
λογική της ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό, [...]αλλά είναι και
αντίθετη προς τη φιλοσοφία (έστω) του Σχεδίου Νόμου που εγκρίθηκε από την
Εκτελεστική Επιτροπή και προέβλεπε την ενίσχυση του ρόλου του ως Συντονιστικού
Οργάνου για την περιοχή αρμοδιότητάς του, μέσω της επαναφοράς οργάνων όπως το
Συμβούλιο του Ρυθμιστικού, όπου θα συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραγωγικών και
επιστημονικών φορέων και της Αυτοδιοίκησης. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη
πρόταση, όπως περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου, αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή,
πιθανώς με κάποιες προσαρμογές στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα»,
υπογραμμιζόταν.
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