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Υπόµνηµα προς τον πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή για την ανάπτυξη
στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Τα εγκαίνια της 72ης ∆ΕΘ σηµατοδοτούνται από µία ιστορική συγκυρία που καταγράφει αλλά και
προοιωνίζει ποικίλες και σηµαντικές προκλήσεις:
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια, αποτελεί πρόκληση για όλη τη
χώρα, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα, ακόµα περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη που, τώρα όσο
ποτέ, καλείται να εκπληρώσει το ρόλο του Μητροπολιτικού Κέντρου.
• Στην Κεντρική Μακεδονία, ως περιφέρεια εκτός του στόχου σύγκλισης «1», επιµερίζονται
περιορισµένα κονδύλια, από το ΕΣΠΑ. Σαφώς υποδεέστερα των αναγκών της περιφέρειας σε
συµβατικές υποδοµές, οπωσδήποτε ανεπαρκή για να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε
Μητροπολιτικό πόλο της ευρύτερης, εθνικής και µη, περιοχής.
• Οι πρόσφατες πυρκαγιές που στοίχισαν ζωές και προκάλεσαν ένα µακρύ κατάλογο
περιβαλλοντικών, οικονοµικών, πολιτιστικών, αναπτυξιακών απωλειών, παρέχουν τη θλιβερή
ευκαιρία αφενός για αυτοκριτική, αφετέρου για άµεση προώθηση απαραίτητων έργων και
θεσµών.
• Οι προσεχείς εκλογές, στην αρχή της ∆΄ προγραµµατικής περιόδου, αλλά µε µία σοβαρότατη
αναπτυξιακή οπισθοδρόµηση λόγω των πυρκαγιών, δίνουν τη δυνατότητα στα κόµµατα να
δηµοσιοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους προγράµµατα και στους πολίτες να µελετήσουν, να
συζητήσουν και να επιλέξουν. Αυτό τα δεδοµένο διαµορφώνει και τη δοµή του υποµνήµατος.
Το ζήτηµα για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια, είναι οι εξαγγελίες να περιλαµβάνουν στόχους
αλλά και τη µέθοδο επίτευξής τους, µε χρονοδιαγράµµατα, διαδικασίες και κυρίως ρεαλιστικά
σενάρια χρηµατοδότησης. Να εµπεριέχουν δηλαδή τις στοιχειωδέστερες των απαιτήσεων που
καθιστούν το όραµα υλοποιήσιµη πρόταση.
Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο σκέφτονται, σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν το έργο
τους, στην επαγγελµατική τους καθηµερινότητα, τα µέλη του ΤΕΕ, οι µηχανικοί. Αυτή τη µέθοδο
ακολουθεί και ο φορέας τους, στην άσκηση του ρόλου του ως τεχνικού συµβούλου της Πολιτείας.
Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιλέγει και παραθέτει τα παρακάτω ζητήµατα, έχοντας
τη βεβαιότητα των τεκµηριωµένων επεξεργασιών του και δίνοντας τη διαβεβαίωση της
συνεργασίας και συµµετοχής του, στη βέλτιστη εξέλιξη όλων των θεµάτων αρµοδιότητάς του:
•

1. Περιβάλλον
∆εδοµένης της πρόσφατης τεράστιας οικολογικής καταστροφής, τα θέµατα του περιβάλλοντος
έχουν τον πρώτο και κύριο λόγο. Άλλωστε η αειφόρος ανάπτυξη είναι πάντα ζήτηµα
προτεραιότητας για το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να εξεταστεί ουσιαστικά η
λειτουργία διακριτών και ανεξάρτητων περιβαλλοντικών δοµών σε όλη τη διοικητική πυραµίδα της
χώρας.
• Πυρκαγιές
Η ελάφρυνση των πληγέντων, η κήρυξη ως αναδασωτέων των καµένων δασικών εκτάσεων και η
προφύλαξη τους µέχρι την πλήρη αποκατάσταση και η άµεση µελέτη και υλοποίηση
αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων είναι τα προφανή και αυτονόητα πρώτα βήµατα.
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Το ζήτηµα της πρόληψης όµως, είναι ένα χρονίζον θέµα για το οποίο το ΤΕΕ, έχει επισηµάνει
επανειληµµένα, ως µείζονα προβλήµατα:
- την έλλειψη ∆ασικών Χαρτών και Κτηµατολογίου,
- την απουσία κρατικής παρέµβασης για κατεδάφιση των αυθαιρέτων, στις καµένες κατά το
παρελθόν περιοχές,
- τη λειτουργία ανά την επικράτεια πολλών χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριµµάτων,
- την υστέρηση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεανίχνευση δασικών πυρκαγιών,
µοντέλα προσοµοίωσης κλπ).
Σηµαντικό πρόβληµα επίσης είναι η έλλειψη οργανωµένης και ουσιαστικής καθοδήγησης της
Τοπικής και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Στη Θεσσαλονίκη, η διαχείριση του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου απαιτεί επιλογές σε
µητροπολιτικό επίπεδο, εφόσον ο επιµερισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών σε ορισµένους δήµους
του ΠΣΘ, αφήνει ουσιαστικά απροστάτευτο τον µοναδικό πνεύµονα πρασίνου, αγαθό ολόκληρης
της πόλης και των πολιτών της.
• Θεσµικά ζητήµατα
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε προγενέστερη σχετική µελέτη του είχε επισηµάνει τα κενά αλλά και τα
προβλήµατα στη διαδικασία εναρµόνισης της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή. Σήµερα,
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η προστασία του
περιβάλλοντος έχει ενταχθεί ως αναπόσπαστος παράγοντας στον αναπτυξιακό σχεδιασµό και ότι
ασκείται ουσιαστικά πολιτική αειφορίας.
• Αναγκαία έργα και δράσεις στην Κ. Μακεδονία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει λύσει πρωτογενή προβλήµατα και στερείται βασικών
περιβαλλοντικών υποδοµών. Έχει άµεση ανάγκη κονδυλίων, άνω των 500 εκατοµµυρίων ευρώ,
µόνο για έργα στερεών και υγρών αποβλήτων, που δεν µπορούν να εκταµιευθούν από το ΕΣΠΑ,
εφόσον αυτό προβλέπεται να καλύψει άλλα αναγκαία για την περιοχή έργα. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
- Στερεά αστικά απόβλητα:
Πρέπει να προχωρήσουν όλα τα έργα διαχείρισης αστικών απορριµµάτων (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ,
εργοστάσια, αποκατάσταση ΧΑ∆Α), αλλά και οι σχετικές δράσεις (µείωση των απορριµµάτων στην
πηγή, ανακύκλωση, τιµολογιακές πολιτικές κλπ), µε ορθολογικές διαδικασίες. Η περίπτωση της
χωροθέτησης της Μονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων του νοµού Ηµαθίας, είναι χαρακτηριστικό
παράδειγµα στρεβλού σχεδιασµού, εφόσον η προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήµατος δηµιουργεί
σωρεία άλλων, µε σηµαντικότερο το πρόβληµα στην ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον
Αλιάκµονα.
- Επικίνδυνα:
Παρότι υπάρχει πλέον το θεσµικό πλαίσιο δεν έχει ληφθεί πρωτοβουλία για τη δηµιουργία και
χωροθέτηση καµίας µονάδας, είτε στην Περιφέρεια είτε Πανελλαδικά. Το αποτέλεσµα είναι η
ανεξέλεγκτη διάθεσή τους, µε σοβαρές συνέπειες στο υπέδαφος και τους πόρους της περιοχής
εναπόθεσής τους. Παράλληλα, η απουσία δοµών επεξεργασίας εµποδίζει την προσέλκυση
επενδύσεων, δηµιουργεί αξεπέραστα προβλήµατα στην περιβαλλοντική πιστοποίηση, ενώ η
διασυνοριακή µεταφορά έχει υψηλότατο κόστος.
- Θερµαϊκός:
Παρότι έχει ιδρυθεί σχετική ∆/νση στο ΥΜΑΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εµµένει στην κατατεθειµένη πρότασή
του για ίδρυση Φορέα ∆ιαχείρισης του Θερµαϊκού, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί ως
ανεξάρτητη αρχή για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων,.
- Κορώνεια:
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειληµµένα προτείνει την αναγνώριση της προστασίας της λίµνης ως εθνικής
σηµασίας θέµατος και την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών.
2. ∆’ προγραµµατική περίοδος – ΕΣΠΑ
Στο θέµα του ΕΣΠΑ, διαπιστώνεται ότι όντως έχει επιτευχθεί η περιφερειακή κατανοµή των
κονδυλίων του. Το ίδιο φαινόµενο δεν επαναλαµβάνεται και στη διαχείρισή του η οποία συνεχίζει
να διατηρείται σε κεντρικό επίπεδο, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης παρατηρείται η δηµιουργία
πολλών δοµών µε πολύπλοκη κατανοµή αρµοδιοτήτων, που επιβαρύνουν και δυσχεραίνουν τη
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διαδικασία διαχείρισης. Το ΤΕΕ κεντρικά, έχει δηµοσιοποιήσει τις σχετικές απόψεις και προτάσεις
του.
Σε ότι αφορά στην Κεντρική Μακεδονία, µετά από 3 ΚΠΣ, η Περιφέρεια, εµφανίζει σηµαντικές
ελλείψεις σε βασικές, πρωτογενείς υποδοµές. Επιπλέον χρειάζεται να άρει τις δικές της ανισότητες,
να αναδείξει τα συγκριτικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα και να προχωρήσει σε νέας γενιάς
έργα.
Για την προώθηση όλων αυτών, προφανέστατα δεν επαρκούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που
προαλείφονται για την Περιφέρεια. Τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως οι Συµβάσεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού τοµέα είναι µία λύση αλλά δεν είναι πανάκεια. Επίσης, δεν είναι λύση η συγκέντρωση
πολλών συµβατικών έργων σε ένα, διαδικασία που αποκλείει τις µικροµεσαίες εργοληπτικές
επιχειρήσεις, τους αφαιρεί το αντικείµενο τους και τις οδηγεί σε εξαφάνιση. Άλλωστε δεν είναι - και
δεν οφείλουν να είναι - όλες οι ανάγκες, ιδιαίτερα οι περιβαλλοντικές, οικονοµικά εκµεταλλεύσιµες,
ώστε να προσελκύσουν ιδιωτικά κονδύλια.
Τα παραπάνω δεδοµένα οδηγούν µονοσήµαντα στη βασική απαίτηση που είναι:
Εξασφάλιση δηµόσιων πόρων για τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
3. Θεσµοί – ∆οµές
Η απόσταση από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων µαζί µε την
έλλειψη πόρων, ήταν οι λόγοι που καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν σηµαντικές υποδοµές και δεν
προχώρησε ο σχεδιασµός νέων. Οι ίδιες συνθήκες, σήµερα, αναχαιτίζουν την ανάδειξη του
Μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας. Είναι
αναγκαία:
- Η αποκέντρωση δοµών και η δηµιουργία οργάνων µε ουσιαστικό ρόλο και εξουσία, σε
περιφερειακό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση
δράσεων, στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασµού και υποστηρίζεται ο δυναµικός ρόλος της
πόλης, της περιφέρειας αλλά και όλης της χώρας, στα γειτονικά, νέα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
- Η θεσµοθέτηση αιρετής Μητροπολιτικής διοίκησης στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι ότι η πόλη
υπερβαίνει τα διοικητικά όρια και τις δυνατότητες των επί µέρους δήµων της, χρειάζεται να
διαχειριστεί ενιαία τις λειτουργίες της και να σχεδιάσει και να αξιοποιήσει συνολικά τα
αναπτυξιακά της εργαλεία.
- Η ανάληψη σε κυβερνητικό επίπεδο της πολιτικής ευθύνης για το συντονισµό του σχεδιασµού
και της υλοποίησης των έργων της Θεσσαλονίκης. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επανειληµµένα ζητήσει
την ίδρυση Ειδικής Γραµµατείας του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, γιατί τα έργα
απαιτούν συνολικό σχεδιασµό, ενώ η εµπλοκή πολλών υπουργείων και πολλαπλάσιων
υπηρεσιών οδηγεί σε αδυναµία υλοποίησης. Επίσης, δεν είναι δυνατόν, σηµαντικές υποδοµές
της πόλης, να σχεδιάζονται εκ του µακρόθεν, χωρίς γνώση των πραγµατικών συνθηκών και
των αντικειµενικών αναγκών της.
4. Έργα
Η ολοκλήρωση του ΜΕΤΡΟ µε τις επεκτάσεις του καθώς και η ολοκλήρωση της διαµπερούς
υποθαλάσσιας αρτηρίας, θα βελτιώσουν ουσιαστικά το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό προφίλ
της Θεσσαλονίκης. Τα δύο έργα συνοδευόµενα από τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, τη
συνεργασία των υπαρχόντων και νέων µέσων µεταφοράς και κατάλληλα χωροθετηµένα πάρκινγκ,
θα λύσουν το σηµαντικότερο µέρος των σχετικών προβληµάτων.
Η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και της Εγνατίας εξασφαλίζουν την οδική ενδοπεριφερειακή και
διαπεριφερειακή σύνδεση και προωθούν το ρόλο της Περιφέρειας ως κόµβου διασύνδεσης προς
όλες τις κατευθύνσεις.
Σ΄ αυτή τη φάση απαιτούνται άµεσα:
- η εξασφάλιση κονδυλίων για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της εξωτερικής Περιφερειακής,
- η υλοποίηση του master plan για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του αεροσταθµού.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επιπλέον, έχει προτείνει τα εξής νέα έργα:
• Προαστιακό Σιδηρόδροµο
Η σύνδεση ενός Μητροπολιτικού κέντρου µε την ενδοχώρα του, είναι προϋπόθεση για ισόρροπη
ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση, ο προαστιακός:
- Ανακουφίζει το κυκλοφοριακό από τις παρυφές της πόλης προς το κέντρο και εξυπηρετεί
ηµιαστικές περιοχές, χώρους εργασίας (ΒΙΠΕ) και µαζικές µετακινήσεις (ΤΕΙ, αεροδρόµιο).
- Εξασφαλίζει ταχεία και οικονοµική πρόσβαση των πληθυσµών της Θεσσαλονίκης και των
γειτονικών αστικών κέντρων στις δραστηριότητες των πόλεων .
• Σιδηροδροµική Εγνατία
Ο όρος αναφέρεται σε ένα δίκτυο που εκτείνεται από την Ήπειρο ως τη Θράκη και διέρχεται από τη
∆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 το λιµένα της
Ηγουµενίτσας και ανατολικά το Πύθιο. Το δίκτυο συµπληρώνουν οι γραµµές που εξυπηρετούν και
άλλες περιοχές εκατέρωθεν του αυτού κεντρικού άξονα, πόλεις στη Μακεδονία και τη Θράκη και
ειδικούς πόλους έλξης µετακινήσεων. Ακόµα, έχουν υποβληθεί µία σειρά προτάσεων για την
αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε το περιορισµένο δίκτυο, τη γραµµική µορφή του,
το εύρος της γραµµής, το χαµηλό ποσοστό ηλεκτροκίνησης, τις ελλείψεις σε ότι αφορά την
τηλεδιοίκηση και τη σηµατοδότηση.
Και τα δύο προτεινόµενα µέσα εντάσσονται στις αειφόρες µορφές µεταφοράς και προσφέρουν
υψηλό αναπτυξιακό όφελος µε χαµηλό οικονοµικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος.
5. Χωροταξία
Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ως Μητροπολιτικού κέντρου και της Μακεδονίας ως προνοµιακού
τόπου επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επενδύσεων, πρέπει να υποστηριχτούν ως Εθνικοί
Στόχοι, µε ρεαλιστικά σενάρια και αντίστοιχες προτάσεις για συµβατικές και άυλες υποδοµές και
δράσεις.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οφείλει να αντιµετωπιστεί χωροταξικά σαν µια στρατηγικής
σηµασίας, ταυτόχρονα «κεντρική» αλλά και «παραµεθόρια» περιοχή του ελληνικού χώρου.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε βάση αυτά τα δεδοµένα είχε επισηµάνει µία σειρά ελλείψεων στο Περιφερειακό
Χωροταξικό Σχέδιο. Επίσης επεσήµανε ως πρόβληµα στη χάραξη συνολικής χωροταξικής, άρα
αναπτυξιακής πολιτικής, το πρωθύστερο της σύνταξης πρώτα των Περιφερειακών και των επί
µέρους Χωροταξικών Σχεδίων και µετά του Εθνικού Χωροταξικού.
Το πρόσφατα κατατεθέν σχέδιο για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την εξυπηρέτηση των απαιτούµενων για τη
Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Εφόσον, όµως, αποφασιστεί η υλοποίησή του,
υπάρχουν µία σειρά προϋποθέσεων, κυρίως κονδυλίων και δοµών, για την εφαρµογή του.
6. Πολιτισµός
Η πολιτιστική πρωτεύουσα 97 προικοδότησε τη Θεσσαλονίκη µε δεκάδες κελύφη αλλά ελάχιστους
θεσµούς και κυψέλες για την παραγωγή πολιτισµού, τη συγκράτηση του τοπικού και την
προσέλκυση νέου δυναµικού. Ο Μητροπολιτικός ρόλος της πόλης οφείλει να ενισχυθεί προς αυτή
την κατεύθυνση µε στόχο τη δηµιουργία ενός κέντρου που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται µε
πολιτισµικό προϊόν από την εξίσου δραστήρια περιφέρειά του.
Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας διαθέτει το σπουδαίας πολιτιστικής και ιστορικής σηµασίας τρίγωνο
∆ίον – Βεργίνα – Πέλλα, το οποίο χρειάζεται να αναδειχθεί και να επεκταθεί σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο – πλέγµα διαδροµών, ώστε να προβληθούν οι περιοχές φυσικού κάλλους ή ιστορικού
ενδιαφέροντος, ο διάσπαρτος µνηµειακός πλούτος και η αρχιτεκτονική κληρονοµιά.
Για τη διατήρηση και προβολή του χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και την ανάδειξή της σε
προορισµό αντί για διαµετακοµιστικό κέντρο του παράκτιου µαζικού τουρισµού, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει
προτείνει τα εξής:
• Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων
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 και για την
προβολή τους αλλά και για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής της πόλης.
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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.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και παρεµβάσεις, 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.
• Ανάδειξη της Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς
Τα σηµαντικά συγκροτήµατα της βιοµηχανικής µας κληρονοµιάς, όπως το πρώην Ζυθοποιείο Φιξ,
τα Κεραµεία Αλλατίνι, η Υφανέτ, το Βυρσοδεψείο Νούσια και άλλα, πρέπει να προστατευθούν και
να αναβιώσουν επαναχρησιµοποιούµενα, µε σεβασµό στα ιστορικά κελύφη, αλλά και στο
διατηρούµενο µηχανολογικό τους εξοπλισµό.
Το ζήτηµα είναι µε ποιο τρόπο, κτίρια και συγκροτήµατα που αποτελούν σήµερα ιδιωτικές
ιδιοκτησίες, θα χρησιµεύσουν ως χώροι ζωτικοί και διαδραστικοί για την πόλη και τους πολίτες της,
διατηρώντας τον ιστορικό τους χαρακτήρα και παραµένοντας αρχιτεκτονικά αξιόλογα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επί σειρά ετών προσπαθεί ενεργά και αποτελεσµατικά για την εξασφάλιση της
αναγκαίας πολιτικής βούλησης, εύκαµπτου θεσµικού πλαισίου και σαφών αρµοδιοτήτων, καθώς
και για την προώθηση συµβιβαστικών λύσεων που θα συνθέσουν τις αντικρουόµενες απόψεις.
7. Ανταγωνιστικότητα – επιχειρηµατικότητα – καινοτοµία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενεί τις δραστηριότητες όλων των τοµέων µε υψηλή
συµµετοχή στο ΑΕΠ και το δεύτερο µεγαλύτερο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της χώρας. επίσης,
υπάρχουν εγγενείς πόροι και ανθρώπινο δυναµικό, που χρειάζονται ευνοϊκό περιβάλλον για την
ανάδειξη των ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Θεσσαλονίκης και της
Περιφέρειας.
Γενική παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που επιβιώνουν µέσω των εκάστοτε κινήτρων,
ότι η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας υστερεί έναντι της επιχειρηµατικότητας ανάγκης και ότι οι νέοι,
παρά τα ισχυρά κίνητρα, είναι διστακτικοί.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η χώρα ανεβοκατεβαίνει στις χαµηλές βαθµίδες
της Παγκόσµιας κατάταξης ανταγωνιστικότητας, δείχνουν ότι χρειάζεται σοβαρή δουλειά υποδοµής
για να βελτιωθεί η κατάσταση.
Στο ΕΣΠΑ, το γεγονός ότι το Περιφερειακό Πρόγραµµα για την Επιχειρηµατικότητα, αντιγράφει τις
οριζόντιες δράσεις που προβλέπει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό, δεν δίνει τη δυνατότητα
εξειδίκευσης των αναγκών και στόχευσης στις ιδιαιτερότητες της περιοχής εµβέλειάς του.
Γενικά για την προώθηση και των τριών αλληλένδετων στόχων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
- Η άρση του συντηρητισµού του Ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου ιδιαίτερα στην Περιφέρεια,
όπου η άµεση αύξηση κερδών επιζητείται κυρίως µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής.
Απαιτούνται κατάλληλα κίνητρα και εκπαίδευση, ώστε να εισαχθεί στη λογική του νέου
επιχειρείν.
- Η αντιστροφή του κλίµατος έλλειψης εµπιστοσύνης µεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και µεταξύ
των επιχειρήσεων των εκάστοτε κυβερνήσεων και των πολιτών 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 θεσµοθέτηση ουσιαστικών χωρικών κινήτρων, για την προώθηση του επενδυτικού
ενδιαφέροντος προς την Περιφέρεια αλλά και τη συγκράτηση, την ανανέωση και τον
εκσυγχρονισµό του τοπικού επιχειρηµατικού δυναµικού.
- Η συσχέτιση των κινήτρων µε νέες επενδύσεις.
- Η υποστήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας νέων επιστηµόνων σε καινοτόµα προϊόντα.
- Η ενίσχυση δικτύων και υποδοµών για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας.
- Η οργανωµένη προβολή και προώθηση του παραγόµενου προϊόντος σε εκτός συνόρων
περιβάλλον και η υποστήριξη των επιχειρήσεων µε αντίστοιχο προσανατολισµό.
- Η δηµιουργία θυλάκων επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια.
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-

Η δυναµική υποστήριξη του τοπικού τεχνικού δυναµικού (µελετητικού και
κατασκευαστικού) για διεύρυνση του επαγγελµατικού του ορίζοντα στην Περιφέρεια,
στη χώρα και στα Βαλκάνια.
Σε ότι αφορά στη ΖΚΑΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά την ανάληψη δέσµευσης σε υψηλότατο επίπεδο για
την επιτυχία του εγχειρήµατος ως πιλοτικού σχεδίου για όλη τη χώρα και την άµεση προώθηση
συγκεκριµένων µέτρων και υποδοµών.
8. Θεσσαλονίκη – Μητροπολιτικό Κέντρο
Ο ρόλος αυτός δεν µπορεί παρά να υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας αστικό περιβάλλον. Η
εξασφάλισή του είναι και βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, εφόσον η πόλη δρα ως
οικονοµικός µοχλός και τόπος συσσώρευσης επιχειρηµατικότητας.
Παράλληλα µε τη διεκδίκηση έργων και υποδοµών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ οργάνωσε πέρυσι καµπάνια για
την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, ανέδειξε µε στατιστική έρευνα τα προβλήµατα των
κατοίκων και έθεσε προτάσεις για:
- αξιοποίηση των στρατοπέδων για αύξηση του ελάχιστου πράσινου της πόλης και γενικότερη
βελτίωση των δεικτών αστικού περιβάλλοντος,
- ανάπλαση δηµόσιων χώρων για να υποδεχτούν συλλογικές δράσεις και να µεταπλασθούν σε
τόπους ανάπτυξης σχέσεων ανάµεσα στους πολίτες για να διαχειριστούν τον κοινό χρόνο και
χώρο,
- προστασία του κοινού χώρου από την επιθετική υπαίθρια διαφήµιση,
- εναλλακτικές, σύγχρονες µεθόδους αποκοµιδής απορριµµάτων.
Εκτός από τα όσα έχουν αναφερθεί στις επιµέρους ενότητες, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει θέσει
επανειληµµένα τα εξής ζητήµατα:
• Αποµάκρυνση της έκθεσης - Αναµόρφωση της Κεντρικής Περιοχής
Οι σηµερινές εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, αφενός εγκλωβίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητές της
αφετέρου αφαιρούν από την πόλη µία σηµαντική προοπτική βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος
και οργάνωσης των λειτουργιών του κέντρου της. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει καταθέσει πρόταση, µε την
οποία συµφώνησαν οι περισσότεροι φορείς, όπου προσδιορίζονται οι στόχοι και τα βήµατα για την
ορθολογική οργάνωση της κεντρικής περιοχής αλλά και για τη δηµιουργία ενός έργου γοήτρουσυµβόλου για την πόλη.
Η αποµάκρυνση της Έκθεσης, δίνει επίσης τη δυνατότητα να σχεδιαστούν, µε σύγχρονους όρους,
οι νέες εγκαταστάσεις που θα υποστηρίξουν τις σηµερινές και τις µελλοντικές ανάγκες της. Ο
χώρος που θα υποδεχτεί τις αυξηµένες και ανταγωνιστικές εκθεσιακές και επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, µπορεί να αναδειχθεί σε καινούργιο πόλο ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, κατά τα
πρότυπα των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων.
• Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Η επικαιροποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου οφείλει να λάβει υπόψη της, τον Μητροπολιτικό ρόλο
και δοµή της πόλης, τον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασµό και να συντονίσει τις
συνεπαγόµενες δράσεις καθώς και αυτές που απορρέουν από επιµέρους προγράµµατα και
επενδυτικά σχέδια. Στόχος είναι η ισόρροπη και αειφόρος πορεία της πόλης, η οργανωµένη
ανάπτυξη
παραγωγικών δραστηριοτήτων, η
αποτελεσµατική αντιµετώπιση
ειδικών
περιβαλλοντικών και οικιστικών προβληµάτων και η ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών
της. Γι΄ αυτούς τους λόγους, η πόλη δικαιούται και οφείλει να έχει αποφασιστικό λόγο στη σύνταξή
του που θα εξασφαλιστεί µε ουσιαστικό διάλογο.
Ακόµα απαιτούνται:
- Η οριστικοποίηση των χρήσεων γης στις Ζ.Ο.Ε.
- Ο επανακαθορισµός των ορίων της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης ώστε να
ανταποκρίνεται όχι µόνο στο σηµερινό χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στην
περιοχή επιρροής µιας Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.
9. ΕΧΡΟ
Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται την υποστήριξη ενός γεγονότος παγκόσµιας εµβέλειας που θα
σηµατοδοτήσει το νέο ρόλο της στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη και θα προβάλει διεθνώς τα
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές της. Επίσης θα δροµολογήσει και θα επιταχύνει τις αναγκαίες
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υποδοµές, σχήµα πρωθύστερο και διόλου ορθολογικό που όµως λειτουργεί, όπως έδειξε η
πρόσφατη εµπειρία των Ολυµπιακών Αγώνων.
Η Θεσσαλονίκη οφείλει να αναλάβει και η Πολιτεία να υποστηρίξει, µε τη δέουσα σοβαρότητα, τη
διαδικασία διεκδίκησης ώστε να µην διακυβευτεί για ακόµα µία φορά η αξιοπρέπεια της πόλης.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το ΤΕΕ στη µακρά ιστορία του έχει αποδείξει τη διαχρονική, µε συνέχεια και συνέπεια,
ανταπόκρισή του στο θεσµικό ρόλο του τεχνικού συµβούλου της πολιτείας. Το ρόλο αυτό τον ασκεί
µε επεξεργασµένες προτάσεις και επιστηµονικά τεκµηριωµένες θέσεις για όλα τα ζητήµατα
αρµοδιότητάς του. Με την ίδια υψηλή ευθύνη, δηµοσιοποιεί τις απόψεις του και ενηµερώνει τους
πολίτες, ώστε να επιλέγουν ορθά και να διεκδικούν δυναµικά.
Με αυτά τα δεδοµένα και το γεγονός ότι είναι ο µεγαλύτερος και πολυπληθέστερος επιστηµονικός
φορέας της χώρας, οφείλει και δικαιούται να διεκδικεί από την Κυβέρνηση και τους φορείς να
λαµβάνουν υπόψη τις θέσεις και τις επεξεργασίες του.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και εµείς οι 16.000 µηχανικοί της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητούµε ακόµα, από εσάς
και τα κυβερνητικά στελέχη να αξιοποιήσουν το ρόλο των µηχανικών τόσο στα επιτελεία τους όσο
και στη δηµόσια διοίκηση.
Τέλος, ζητούµε από τα κόµµατα και όλο το πολιτικό δυναµικό της χώρας, όχι µόνο να
χρησιµοποιούν τους µηχανικούς ως µονάδες – στελέχη, αλλά να συµβουλεύονται τη συντεταγµένη
άποψη των φορέων και παρατάξεων των µηχανικών.
Το δέκατο ζητούµενο, η συµµετοχή των µηχανικών, ενεργών πολιτών και ειδικών επιστηµόνων
στην παραγωγή πολιτικής, δεν είναι συντεχνιακό αίτηµα. Άλλωστε δεν είναι αυτός ο θεσµικός
ρόλος του ΤΕΕ. Είναι, όµως, µία ασφαλής λύση για σύνταξη ορθολογικών αναπτυξιακών
προγραµµάτων και µία επιπλέον εγγύηση ότι, αυτό που θα επιλέξουν οι πολίτες µε την ψήφο τους,
µπορεί να γίνει πράξη.

Με εκτίµηση
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ
Ο Πρόεδρος

Τάσος Κονακλίδης
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