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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Η επικαιροποίηση του ΡΣΘ κρίνεται επιτακτική δεδοµένου ότι έχουν παρέλθει 

εικοσιπέντε  χρόνια από τη θεσµοθέτηση του ισχύοντος Ρυθµιστικού, η 

δυναµική της µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης έχει υπερβεί κατά πολύ τα 

θεσµοθετηµένα όριά της, αλλά και γιατί προκύπτουν νέα δεδοµένα και 

προοπτικές για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης καθώς και ιδιαίτερα ζητήµατα 

περιβαλλοντικής προστασίας. 

Ο Νόµος 1561/85 µε τον οποίο συστήθηκε το Ρυθµιστικό Σχέδιο της 

Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης υπήρξε για την εποχή του προωθηµένος, 

θέτoντας στον πυρήνα των επιδιώξεων του την προστασία του περιβάλλοντος 

και την κοινωνική συνοχή. Άµεσα εµφανής γίνεται η απόκλιση της σηµερινής 

κατάστασης από τους στόχους του ισχύοντος Ρυθµιστικού Σχεδίου, στους 

άξονες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 

αναβάθµισης. Από το κείµενο της διαβούλευσης καταδεικνύεται η 

προβληµατική κατάσταση σε όλους τους εξεταζόµενους τοµείς, στην οικιστική 

και πολεοδοµική οργάνωση, στην οικονοµική ανάπτυξη και στον τοµέα του 

περιβάλλοντος. Αυτό µε τη σειρά του καταδεικνύει την χαµηλή πρόοδο στην 

επίτευξη των επιδιώξεων του ισχύοντος ΡΣΘ κατά την τελευταία 

εικοσιπενταετία και την ανάγκη να τεθεί ο σχεδιασµός σε νέες βάσεις.   

Το ΤΕΕ/ ΤΚΜ, στα πλαίσια του θεσµοθετηµένου ρόλου του, ως Τεχνικός 

Σύµβουλος της Πολιτείας, θεωρεί καθοριστική τη συµµετοχή του  σε όλα τα 

επίπεδα της µελέτης επικαιροποίησης του ΡΣΘ, στο πλαίσιο της οποίας 

χαράσσεται η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Και αυτό γιατί θεωρούµε 

σηµαντική και αναγκαία τη συµµετοχή των µηχανικών, αλλά και όλων των 

φορέων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, στο σχεδιασµό της 

αναπτυξιακής πορείας της περιοχής µε διαδικασίες ουσιαστικής δηµοκρατικής 

διαβούλευσης. 

Παράλληλα επισηµαίνουµε ότι στην παρούσα α΄ φάση της µελέτης υπήρξε 

ιδιαίτερα  περιορισµένο το χρονοδιάγραµµα για τη διατύπωση των απόψεων 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ ,για την οποία θεωρούµε ότι ήταν χρήσιµο να δοθούν και τα 
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στοιχεία της ανάλυσης, της εκτελεσµένης α’ φάσης της µελέτης, και κύρια της 

αξιολόγησης από το 1985 . 

Θεωρείται αναγκαίο να διατίθεται εύλογος χρόνος στις επόµενες φάσεις της 

µελέτης και κρίνεται σηµαντικό να γίνει αξιολόγηση και αποτίµηση της 

εφαρµογής του ισχύοντος Ρυθµιστικού  Σχεδίου και της λειτουργίας του 

Οργανισµού, ώστε να τεθεί στον πυρήνα των όποιων προτάσεων η ανάγκη 

βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας εφαρµογής του. 

Επισηµαίνεται ότι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των επιδιώξεων 

του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλων 

δοµών και διαδικασιών. Η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των στόχων του  

Ρυθµιστικού Σχεδίου, οφείλει να εξασφαλισθεί και να υποστηριχθεί από 

κατάλληλο θεσµικό και διοικητικό πλαίσιο. 

Η αναζήτηση και εφαρµογή ενός διοικητικού σχήµατος προσαρµοσµένου στην 

αποτελεσµατικότερη διακυβέρνηση της µητροπολιτικής περιοχής θα πρέπει 

να εναρµονίζεται µε τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.  

Για την εξασφάλιση της εφαρµογής του Ρυθµιστικού σχεδίου αλλά και της 

δυναµικής του φορέα είναι απαραίτητες πολιτικές επιλογές για την 

αποκέντρωσή του, την απόδοση αρµοδιοτήτων πολιτικής και σχεδιασµού του 

χώρου και η σύνδεσή του µε τη µητροπολιτική διοίκηση και την αιρετή 

περιφερειακή διοίκηση της χώρας. Με βάση τα παραπάνω στην παρούσα 

φάση το ΤΕΕ/ΤΚΜ γνωµοδοτεί µόνο για τα όρια της µελέτης επικαιροποίησης  

του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. 

Κρίσιµη παράµετρος για τον προσδιορισµό οποιασδήποτε περιοχής 

εφαρµογής του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου θα είναι η εφαρµογή δοµών που θα 

υποστηρίζουν τη δηµοκρατία και την αποκέντρωση, όπως το Συµβούλιο 

Ρυθµιστικού, µετά από αξιολόγηση και εναρµόνισή  τους στις νέες συνθήκες 

αλλά και δηµιουργία κατάλληλων δοµών και διαδικασιών για την 

αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και την υποστήριξη της λειτουργίας του 

ΟΡΘΕ. Χρειάζονται προσεκτικές επιλογές και πολιτικές τοµές ώστε το 

επιλεχθέν µοντέλο να υποστηρίξει και να προωθήσει την ανάπτυξη και την 

χωρική συνοχή µε τη βέλτιστη συνέργεια των συναρµόδιων φορέων.  
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Επίσης είναι σηµαντικό να διατυπωθούν συγκεκριµένοι στόχοι για την 

µητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα καλύπτουν όλους τους 

άξονες της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Όσον αφορά στα προτεινόµενα διευρυµένα γεωγραφικά όρια του νέου ΡΣΘ 

θεωρούµε ότι δεν αιτιολογείται από καµιά ανάλυση η εξαίρεση από τη περιοχή 

µελέτης του  τµήµατος του ορεινού όγκου του Χολοµώντα και των 

χερσονήσων της Χαλκιδικής, όπως και τµήµατος του Ν. Κιλκίς και του ∆ήµου 

Γιαννιτσών. 

 Βάσει των παραπάνω το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει στα διευρυµένα όρια της 

µελέτης επικαιροπoίησης του ρυθµιστικού σχεδίου να περιλαµβάνονται: 

• Ο νοµός Θεσσαλονίκης  

• Ο νοµός Κιλκίς 

• Ο νοµός Χαλκιδικής  

• Οι δήµοι Αιγινίου και Μεθώνης του Ν. Πιερίας 

• Οι δήµοι Πέλλας και Γιαννιτσών του Ν. Πέλλας 

• Ο δήµος Πλατέως του Ν.Ηµαθίας 

 

 


