
ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης  

Πρόγραμμα Δράσης 

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της ΕΕ που επηρεάστηκε από την έλλειψη 
εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε διεθνώς στις αγορές από το 2008, κυρίως λόγω της 
μακροχρόνιας ύπαρξης δημοσιονομικού ελλείμματος και ταυτόχρονα ελλείμματος 
ισοζυγίου πληρωμών, και του πολύ υψηλού επιπέδου δανεισμού της (ως % ΑΕΠ). 
Την περίοδο 2008-2014 καταγράφηκε επιδείνωση των περισσοτέρων οικονομικών 
δεικτών: συνεχής μείωση στο κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας και το διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών και ενίσχυση της απόκλισης από το μέσο όρο της ΕΕ-27, 
μείωση του ρυθμού σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου και μείωση της 
απασχόλησης και στους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενής/ 
δευτερογενής/ τριτογενής)1. 

Ιδιαίτερα αρνητικές υπήρξαν οι επιπτώσεις της κρίσης στα προγράμματα υλοποίησης 
έργων υποδομών, με κυριότερες την αναστολή, για περισσότερο από δύο έτη, της 
χρηματοδότησης από τις δανείστριες Τράπεζες των έργων παραχώρησης 
αυτοκινητοδρόμων και την προβληματική εξέλιξη πολλών άλλων συμβάσεων 
δημόσιων έργων, λόγω πτωχεύσεων εργοληπτικών εταιριών ή αδυναμίας προώθησης 
των έργων2. Την ίδια περίοδο συρρικνώθηκε η κατασκευαστική δραστηριότητα για 
ιδιωτικά έργα3. Αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία αυτών των κλάδων για την 
ελληνική οικονομία (ως ποσοστό του ΑΕΠ, του ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου, 
κ.ο.κ.), συνειδητοποιεί τη συνολική επίπτωση σε αυτήν. 

Στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού, επιχειρήθηκε η «μεταρρύθμιση» του 
χωροταξικού και πολεοδομικού πλαισίου, η οποία ολοκληρώθηκε θεσμικά (ΝΟΜΟΣ 
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4269 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη). 
Ωστόσο, εκκρεμεί πλήθος διοικητικών πράξεων που προβλέπει ο Νόμος, ενώ υπάρχει 
και έντονη κριτική ως προς το περιεχόμενό του. Παράλληλα, πλήθος άλλων 
διατάξεων έχουν οδηγήσει σε ένα νέο πλαίσιο, που χρειάζεται τουλάχιστον 
κατ’ελάχιστον διερεύνηση ως προς το τι συνεπάγεται για το μοντέλο ανάπτυξης της 
χώρας. 

Όσον αφορά στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), τη μεγαλύτερη σε 
έκταση και τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα 
περιφέρεια της Ελλάδας, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης ενισχύεται η αναπτυξιακή 
απόκλισή της από από το μ.ο. της ΕΕ, ενώ διευρύνεται το αναπτυξιακό χάσμα σε 
σχέση με την Αττική. Στο διάστημα 2001-2011, η ΠΚΜ σημείωσε μικρή μείωση 
πληθυσμού (-0,10%, έναντι -1,34% της χώρας), με παράλληλη γήρανση αυτού. Από 
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αναπτυξιακής απόψεως, η ΠΚΜ εμφανίζει υστέρηση σε σύγκριση με το σύνολο της 
χώρας και της ΕΕ. Το 2011 το κ.κ. ΑΕΠ της ΠΚΜ ανέρχονταν σε 78% του μ.ο. της 
Ελλάδας και σε 62 % του μ.ο. της ΕΕ, κατατάσσοντας την ΠΚΜ στις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες4. 

Το παραγωγικό σύστημά της εμφανίζει μεγάλη συγκέντρωση σε λίγους κλάδους της 
βιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής, κατά κανόνα έντασης εργασίας και 
κεφαλαίου, καθώς και σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και λιγότερο σε 
δυναμικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων ή σε εξαγωγικές υπηρεσίες 
(πλην του τουρισμού). Η παραγωγική διάρθρωση και η κεντροβαρικότητα της ΠΚΜ 
σε σχέση με υφιστάμενες και δυνητικές αγορές προώθησης των προϊόντων και των 
υπηρεσιών της, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητάς της. Όσον αφορά στον τουρισμό, η 
ανάπτυξή του στην ΠΚΜ την καθιστά ως μια από τις πλέον ανεπτυγμένες τουριστικά 
περιοχές της χώρας. Όμως, η Περιφέρεια υστερεί όσον αφορά στην ανάπτυξη ενός 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος με ποιοτικά χαρακτηριστικά5. 

Η ΠΚΜ αντιμετωπίζει τα γενικότερα προβλήματα, που απορρέουν από την 
οικονομική κρίση της Χώρας και παράλληλα, πλήθος άλλων προβλημάτων που 
σχετίζονται με τοπικές ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια «πάσχει» 
από υπερφαρμακία λύσεων, με την έννοια ότι έχουν προταθεί πολυάριθμα σχέδια και 
ακόμη περισσότερα έργα από διάφορους φορείς, ενίοτε με περισσότερες από μία 
ενναλλακτικές λύσεις. Τα διάφορα σχέδια και έργα συχνά χαρακτηρίζονται από 
περιορισμένο βαθμό συμπληρωματικότητας μεταξύ τους. Επομένως, ένα σημαντικό 
πρόβλημα είναι η απουσία προτεραιοποίησης. Ελλείψει δομών και διαφανών 
διαδικασιών διαλόγου μεταξύ των φορέων η προτεραιοποίηση είναι ανέφικτη. Ο 
δημόσιος διάλογος εξαντλείται σε εξαγγελίες νέων έργων που επιτείνουν το 
πρόβλημα. Η απουσία στρατηγικής και ο επιμερισμός περιορισμένων κονδυλίων σε 
μεγάλο αριθμό έργων έχει ως αποτέλεσμα να χρονίζουν ή να μένουν ημιτελή. Η 
εξέλιξη του ποσοστού των δεσμεύσεων για έργα «γέφυρες» επί του συνόλου των 
κονδυλίων είναι ανοδική σε κάθε προγραμματική περίοδο. Τα προβλήματα είναι πιο 
έντονα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει «θεσμική πύκνωση» (πολλοί 
φορείς, μεγάλος αριθμός δήμων).  

Ζητούμενο θα πρέπει να αποτελέσει εφεξής η ύπαρξη ξεκάθαρης στόχευσης ως προς 
το τι επιδιώκεται να επιτευχθεί. Ποια επιθυμούμε να είναι η θέση και ο ρόλος της 
Περιφέρειας στην Ευρωπή. Στην πρόσφατη επιστολή του ΤΕΕ/ ΤΚΜ προς τον 
Υπουργό ΠΕΚΑ (Αρ. Οικ. 3253/3-9-2014)  αναφέρεται ότι αυτό που θα βοηθούσε 
στην επανακινητοποίηση της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι ένα νέο brand name. 
Ενδεχομένως, αυτό αποτελεί ζητούμενο για την κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
διακριτά.  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο αναπτυξιακός ρόλος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να 
είναι διττός: 

 Καταρχήν, το ΤΕΕ/ ΤΚΜ θα πρέπει να εξαντλήσει το συντονιστικό του ρόλο 
καλύπτωντας το θεσμικό κενό που υπάρχει στη διαβούλευση μεταξύ των 
φορέων. Θα ήταν χρήσιμο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
κινητοποίηση των φορέων, όπου διακρίνει πρόβλημα συντονισμού. Θα πρέπει 
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να ληφθεί υπόψη ότι αρκετοί φορείς εκπονούν κλαδικές μελέτες, χωρίς να 
εξετάζουν τις λοιπές απαιτήσεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη ενός κλάδου 
(π.χ. τουρισμός και οδικές υποδομές). 

 Επιπρόσθετα, θα ήταν χρήσιμο να αναδείξει τον χαρακτήρα του 
συμβάλλοντας στην χάραξη μιας αναπτυξιακής στρατηγικής, στην 
εξειδίκευση προτάσεων και την προτεραιόποίησή τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020, τα θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια και τις ανάγκες που 
διαπιστώνονται, την επόμενη περίοδο θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει επικέντρωση στα 
εξής: 

1. Υποδομές βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα, βασικό στόχο της ΜΕ Ανάπτυξης και 
Χωροταξίας αποτελεί η προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο ΠΣΘ. Το 
θέμα είναι σύνθετο και εκτενές. Περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομών, αλλά και 
λειτουργικά – οργανωτικά θέματα (π.χ. γραμμές ΟΑΣΘ, λεωφορειολωρίδες, 
κόμιστρο, κ.ο.κ.). Με βάση το βαθμό ωρίμανσης, τη σημασία για τη βιώσιμη αστική 
κινητικότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται προτείνεται η επικέντρωση 
στα εξής: 

α. ΜΕΤΡΟ 

Έργο πρώτης προτεραιότητας για την πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί το Μετρό. 
Είναι ευρέως γνωστό, ότι η κατασκευή της κεντρικής γραμμής αντιμετωπίζει 
προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι κρίσιμο, επίσης, να 
διασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση των επεκτάσεω του έργου κατά 
προτεραιότητα από οποιοδήποτε άλλο έργο μεταφορικών υποδομών στην ΕΠΘ. 
Μεταξύ των θεμάτων που πρέπει κατά προτεραιότητα να διευκρινιστούν είναι ο 
ρόλος και η λειτουργία του ΟΑΣΘ μετά τη θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ. Το ΤΕΕ/ 
ΤΚΜ πρέπει να αναδείξει το ζήτημα και να πιέσει για την προώθησή του. 

Λόγω της βαρύτητας του θέματος, η ΔΕ έχει συμπεριλάβει στον προγραμματισμό της 
τη σύσταση ΟΕ αποκλειστικά για το Μετρό. Θα πρέπει να οριστεί ένας σύνδεσμος 
της ΜΕ με την εν λόγω ΟΕ, προκειμένου τα πορίσματα της τελευταίας να 
εντάσσονται σε μια συνολικότερη θεώρηση των θεμάτων υποδομών. 

Παράλληλα, η Επιτροπή πραγματεύεται και θέματα συμπληρωματικά του Μετρό. 
Έχει ήδη συσταθεί ΟΕ για το Τραμ με μέλη και συναδέλφους της Μόνιμης, η οποία 
θα καταθέσει τις απόψεις της για το θέμα σε διάστημα 3 περίπου μηνών. 

β. Σταθμοί αυτοκινήτων 

Το συγκεκριμένο θέμα είναι απόλυτα συμπληρωματικό με το Μετρό. Ενώ έγκαιρα 
είχε τεθεί η ανάγκη δημιουργίας σταθμών αυτοκινήτων πλησίον σταθμών του Μετρό, 
προκειμένου να αυξηθεί η χρήση του μέσου και να υπάρχει περιορισμός της χρήσης 
ΙΧΕΑ στην πόλη και στο κέντρο, το θέμα έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες. 
Η ΜΕ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το συγκεκριμένο ζήτημα να επανέλθει έγκαιρα 
στην επικαιρότητα. Προτείνεται να συσταθεί ΟΕ, προκειμένου: 

 Να διερευνήσει και να προτείνει τους χώρους στάθμευσης που θα μπορούσαν 
να αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα. 



 Να προτείνει αναθεωρήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναφορικά με 
θέματα, όπως οι αρμοδιότητες κατασκευής και η απλοποίηση των 
πολεοδομικών διαδικασιών χωροθέτησης σταθμών 

 Να προτείνει εργαλεία και πηγές χρηματοδότησης 
 Να προτείνει παράλληλα και συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτώση της 

ελκυστικότητάς τους (λ.χ. πεζοδρομήσεις, έλεγχος της στάμευσης) 
 Να αναδείξει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές  

Σε 2ο στάδιο, θα ήταν χρήσιμο η ΟΕ να επισημάνει 1-2 ώριμες περιπτώσεις για την 
υλοποίηση χώρων στάθμευσης, να εξετάσει σε μεγαλύτερο βάθος τι έχει γίνει και 
γιατί καθυστερεί η υλοποίησή τους και να αναδείξει το θέμα στα ΜΜΕ.  

Σημειώνεται ότι στόχος της ΟΕ δεν είναι να παράσχει έτοιμες μελέτες και λύσεις 
στους αρμόδιους φορείς. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να βαρύνει τους ίδιους τους φορείς 
υλοποίησης. Στόχος της ΟΕ θα πρέπει να είναι να αναδείξει το θέμα στα ΜΜΕ και να 
έχει διαμορφωμένη άποψη, προκειμένου να παρεμβαίνει συντονιστικά στο διάλογο 
που θα ακολουθήσει.  

Την ΟΕ θα πρέπει να συνδράμουν και ειδικοί επί του θέματος, εκτός των μελών της 
ΜΕ, ενώ θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους για την 
επισήμανση διαθέσιμων χώρων και προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την 
αξιοποίησή τους για το συγκεκριμένο σκοπό. 

γ. ΕσΟΔ και ΕξΟΔ 

Η ΜΕ θα κλιθεί να εξετάσει το θέμα του ΕσΟΔ και της προτεινόμενης λύσης για το 
κεντρικό και ανατολικό κομμάτι (fly-over στο κεντρικό, διαπλάτυνση στο ανατολικό) 
και των εναλλακτικών που έχουν διατυπωθεί, προκειμένου να διαμορφώσει άποψη. 
Τα μέλη της ΜΕ που θα δηλώσουν συμμετοχή στο συγκεκριμένο θέμα, καταρχήν θα 
πρέπει να  ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του έργου και να καταγράψουν 
τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα. Στη συνέχεια, θα γίνει συζήτηση στη ΜΕ 
αναφορικά με τα πορίσματά τους και το τι θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσει. 

Σημειώνεται ότι το θέμα του ΕσΟΔ είναι πολύ σημαντικό, καθώς σε συνδυασμό με το 
Μετρό και τους σταθμούς αυτοκινήτων, θα ανακουφίσει σημαντικά το ΠΣΘ από τη 
διέλευση οχημάτων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα του ΕξΟΔ, καθώς 
το έργο δύναται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την ΕσΟΔ. Το συγκεκριμένο 
έργο προετοιμάζεται μελετητικά και παρά τις αρχικές προβλέψεις υπάρχει σοβαρό 
ενδεχόμενο χρηματοδότησής του από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής 
περιόδου . 

2. Υπεραστικές μεταφορικές υποδομές  

α. Οδικές μεταφορές 

Είναι κρίσιμο να υπάρξει προτεραιοποίηση των οδικών έργων, δεδομένου ότι εφεξής 
καλούμαστε να διαχειριστούμε την ανάπτυξή τους με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο, υπό συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας. Ακόμη και για έργα, όπως αυτά 
των διασυνδέσεων των Πρωτευουσών των ΠΕ, θα πρέπει να υπάρξουν 
προτεραιότητες, με βάση τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας (π.χ. για 
τη μεταφορά προϊόντων, την ανάπτυξη του τουρισμού, κ.ο.κ.) και τη δυναμική που 
δημιουργείται (λ.χ. Αμφίπολη).  



Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τη βελτίωση της διαχείρισης των υφιστάμενων 
οδικών υποδομών, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στις μεταφορές. Ήδη η 
Εγνατία ΑΕ έχει αναθέσει σχετικές μελέτες, ενώ πολλά ακόμη θα μπορούσαν να 
γίνουν (π.χ. μητρώο, GIS με την κατάσταση των οδικών αξόνων). 

Κατά συνέπεια, όσοι ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άξονα θα πρέπει κατά 
προτεραιότητα: 

 Να επεξεργαστούν την προτεραιοποίηση των οδικών έργων με βάση 
αναπτυξιακά κριτήρια και προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτής, δύνανται να 
υπάρξουν ειδικότερες τεχνικές προτάσεις για επιμέρους οδικούς άξονες και 
έργα. 

 Να περιγράψουν με ένα ολιγοσέλιδο κείμενο τα προβλήματα της διαχείρισης 
των υφιστάμενων οδικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται η 
υφιστάμενη εμπειρία (μελέτες οδικής ασφάλειας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ) και διεθνείς 
καλές πρακτικές (δηλ. να παρουσιάσουμε τι γίνεται αλλού). Σε ένα δεύτερο 
στάδιο θα μπορούσαν να προταθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την 
εκπόνηση σχετικών μελετών (θα συζητηθεί όταν έρθει η ώρα του). 

β. Λιμάνι - Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου και η Σιδηροδρομική Εγνατία θα 
συμβάλλουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αφού 
θα γίνεται γρήγορη και ασφαλής διακίνηση φορτίων στο εσωτερικό των Βαλκανίων 
και της Κεντρικής Ευρώπης. Επομένως, θα ήταν χρήσιμο τα συγεκριμένα θέματα να 
ιδωθούν παράλληλα.  

Πρόκειται να συσταθεί ΟΕ με πρωτοβουλία του Προέδρου τυου Τμήματος για τη 
Σιδηροδρομική Εγνατία, ενώ όσα μέλη της ΜΕ το επιθυμούν, μπορούν να 
συμμετάσχουν στην ΟΕ. 

Επίσης, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άξονα θα πρέπει να 
παρακολουθούν το θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ. 

γ. Αεροπορικές μεταφορές. 

Οι επιβατικές και εμπορευματικές αεροπορικές μεταφορές της Περιφέρειας 
εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Σήμερα βρίσκεται 
σε εξέλιξη το έργο της επέκτασης του διαδρόμου 10/28 προς τη θάλασσα, καθώς και 
οι εργασίες αναβάθμισης του χερσαίου τμήματος του διαδρόμου. Θα ήταν χρήσιμο να 
αναδειχτεί το θέμα της ανέγερσης ή επέκτασης του Αεροσταθμού. 

Επίσης, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άξονα θα πρέπει να 
παρακολουθούν το θέμα της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου. 

3. Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση 

Θα ήταν χρήσιμο να συσταθεί μια ΟΕ, η οποία θα αναλάβει: 

 Να κωδικοποιήσει όλες τις αλλαγές που έχουν συμβεί και συμβαίνουν σε 
σχέση με το θεσμικό πλαίσιο. 

 Να παρακολουθεί τις αλλαγές εφεξής. 



 Να εκδίδει ανακοινώσεις αναφορικά με ερμηνευτικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου (π.χ. σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο, βάσει της οποίας 
σταματούν οι διαδικασίες αξιολόγησης για τα προκηρυγμένα, αλλά μη 
συμβασιοποιημένα ΓΠΣ), αλλά και τις καθυστερήσεις στην έκδοση των 
διοικητικών πράξεων που απαιτεί ο νέος Νόμος 

4. Εθνικός, Περιφερειακός και Μητροπολιτικός χωρικός σχεδιασμός 

Τα μέλη της ΜΕ που θα εμπλακούν στο συγκεκριμένο άξονα θα παρακολουθούν την 
πορεία υλοποίησης του νέου Περιφερειακού Πλαισίου και του Ρυθμιστικού, αλλά και 
των Στρατηγικών Πλαισίων (πρώην Ειδικών Πλαισίων) που αναμένονται (έχει ήδη 
εξαγγελθεί Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ορυκτό Πλούτο). 

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να οριστούν 1-2 άτομα που θα λειτουργήσουν ως 
σύνδεσμοι με την ΟΕ που πρόκειται να συσταθεί με πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Τμήματος για το θέμα του Ρυθμιστικού, παρέχοντάς την απαιτούμενη τεχνική 
υποστήριξη. 

5. Αστικές παρεμβάσεις 

Κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη ενός brand name για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων στον αστικό ιστό. Πρόκειται για 
μια θεματική όπου η Θεσσαλονίκη υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με την Αθήνα, 
όπου ήδη υλοποιείται ή έχει δρομολογηθεί μεγάλος αριθμός έργων. 

Η ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων πρόκειται να αναδείξει μεταξύ άλλων ως σημαντικό 
θέμα την  ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης και την ενοποίηση 
των επιμέρους τμημάτων του. Η ΜΕ Ανάπτυξης και Χωροταξίας θα συνδράμει στην 
ανάδειξη του συγκεκριμένου θέματος με τον τρόπο που θα αποφασιστεί, δεδομένης 
της σημασίας του θέματος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη της 
φυσιογνωμίας της πόλης. Πέραν τούτου, όμως, είναι χρήσιμο να γίνουν τα εξής: 

 Να συσταθεί μια ΟΕ για την καταγραφή και αποδελτίωση του τύπου των 
παρεμβάσεων και των μηχανισμών, εργαλείων και χρηματοδοτικών μέσων 
που χρησιμοποιούνται για τις αστικές παρεμβάσεις στην Αθήνα (Re-think 
Athens, Re-activate Athens, Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., ΣΟΑΠ Δήμου 
Αθηναίων και προτεινόμενο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης, ELENA, Ανάπλαση 
Πανεπιστημίου, Ίδρυμα Νιάρχος, ΠΕΠ Αττικής, κ.ο.κ.), προκειμένου να 
υπάρχει μια χρήσιμη εργαλειοθήκη και βάση για προτάσεις (χρήσιμο και για 
την εξειδίκευση του ΠΕΠ). 

 Να αναδείξουμε το θέμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού στις αστικές 
παρεμβάσεις, δεδομένου ότι το νέο ΠΕΠ της ΠΚΜ περιλαμβάνει 2 άξονες 
(έναν για μετριασμό στην κλιματική αλλαγή και έναν για προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή) με σημαντικά ποσά, οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω 
εξειδίκευσης. Για το θέμα αυτό θα ήταν χρήσιμο να γίνει εκδήλωση, όπου θα 
πρέπει –μεταξύ άλλων- να παρουσιαστούν οι περιοχές της Θεσσαλονίκης 
όπου υπάρχει πρόβλημα θερμικής νησίδας, ώστε να τύχουν προτεραιότητας 
για σχετικά έργα και να παρουσιαστούν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Ο 
απώτερος στόχος είναι να προκληθεί ενδιαφέρον στους Δήμους, προκειμένου 
να εντάξουν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα έργα τους 
διασφαλίζοντας έτσι και πόρους από τους αντίστοιχους Άξονες του ΠΕΠ. 



Τέλος θα ζητηθεί από τη ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων να ενημερώνει και τη ΜΕ 
Ανάπτυξης και Χωροταξίας για θέματα αστικών παρεμβάσεων μητροπολιτικής 
κλίμακας, που βρίσκονται στην ατζέντα των θεμάτων της πόλης, όπως η 
«μεταγκατάσταση» της ΔΕΘ ή η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου 
μέσω ΤΑΙΠΕΔ (πρόσφατη περίπτωση το camping της Αγίας Τριάδας), κ.ο.κ. 

 

*Πέραν των ανωτέρω, η ΜΕ επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν το Εθνικό 
Κτηματολόγιο, καθώς και θεμάτων που ενδιαφέρουν τους Δήμους της Περιφέρειας 
και για τα οποία ζητείται η συμβολή/ γνωμοδότησή της. 



 


