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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

2017- 2019 

 

Η Μόνιμθ Επιτροπι Ζργων Τποδομισ & Δικτφων αφοφ ςυηιτθςε αναλυτικά τον προγραμματιςμό τθσ 

Αντιπροςωπείασ και το πλαίςιο αρχϊν, ςτόχων και δράςεων τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (ΔΕ) του 

ΣΕΕ/ΣΚΜ για τθν περίοδο 2017- 2019[1], διατφπωςε, διαμόρφωςε και ομόφωνα ενζκρινε το 

περιεχόμενο του προγραμματιςμοφ των δράςεων τθσ ΜΕ, που ειςθγείται ςτθ Δ.Ε. του ΣΕΕ/ΣΚΜ για τθν 

ζγκριςι του.  

 

Η ςυνεχιηόμενθ δεινι οικονομικι ςυγκυρία ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ χϊρα μασ, οι δθμοςιονομικζσ 

και οικονομικζσ επιλογζσ ςε ςυνδυαςμό με τθ γενικι ςταςιμότθτα των τελευταίων ετϊν λόγω των 

ςυχνϊν ι και αιφνιδιαςτικϊν πολιτικϊν ςυνκθκϊν και μεταβολϊν ςτθ χϊρα (π.χ. ςυχνζσ εκλογικζσ 

διαδικαςίεσ και κατά ςυνζπεια ςυχνζσ αλλαγζσ θγεςιϊν Δθμοςίου Σομζα, επιβολι Capital controls, 

αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία των δθμοςίων μελετϊν και ζργων, κατάργθςθ διαδικαςίασ απευκείασ 

ανακζςεων, κ.λπ.) ζχουν επιβάλλει νζεσ και περιςςότερο απαιτθτικζσ ςυνκικεσ ςτον χϊρο των 

μελετϊν και ζργων, με αποτζλεςμα να πρζπει να διατυπωκοφν, ζπειτα από ςοβαρι ωρίμανςθ και 

ςκζψθ, πολφ ςυγκεκριμζνεσ (νζεσ ι/και παλιζσ) ςτοχεφςεισ ςτο νζο προγραμματιςμό τθσ περιόδου 

2017- 2019 με αναφορζσ πολλζσ φορζσ ςε αναγκαίεσ υποδομζσ που απαςχολοφν τθν ΠΚΜ πάνω από 

μία εικοςαετία.  

 

Για τθν κατάρτιςθ του Προγράμματοσ Δράςθσ, θ Μόνιμθ Επιτροπι ζλαβε υπόψθ: α) τα αναφερόμενα 

ςτο Πρόγραμμα Δράςθσ τθσ Δ.Ε. του ΣΕΕ/ΣΚΜ, β) τθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ Περιφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 2014-2020[2], γ) το Πρόγραμμα Δράςθσ τθσ προθγοφμενθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Χωροταξίασ 

& Ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2014- 2016[3], δ) τα προγραμματιςμζνα ι ιδθ εκτελοφμενα μεγάλα ζργα 

υποδομϊν ςτθν ΠΚΜ και ε) τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ ςε δράςεισ και υποδομζσ που κατά τθν προςεχι 

περίοδο επιβάλλεται να προωκθκοφν. 

 

Η υλοποίθςθ των δρομολογθμζνων υποδομϊν και δικτφων και ο ςχεδιαςμόσ νζων με ρεαλιςτικι 

προςζγγιςθ, ζπειτα από τεκμθριωμζνθ εκτίμθςθ του κόςτουσ- οφζλουσ, κα δθμιουργιςουν τισ 

ςυνκικεσ- προχποκζςεισ για ζνα νζο, παραγωγικό πρότυπο, τόςο για τθν ΠΚΜ, όςο και τθν 

μθτροπολιτικι περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, για να τισ αναδείξουν ςε πόλο ζλξθσ επιχειρθματικισ 

καινοτόμου δραςτθριότθτασ, κζντρο επιχειριςεων παραγωγισ,  εμπορίου και μεταποίθςθσ, παροχισ 

προθγμζνων υπθρεςιϊν,  ζρευνασ και τεχνολογίασ. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παραπάνω κεϊρθςθ, τα κζματα που απαςχολοφν τθν ΠΚΜ και τισ ανάγκεσ 

που διαπιςτϊνονται, για τθν επόμενθ περίοδο κα ιταν χριςιμο θ ΜΕ Ζργων Τποδομισ & Δικτφων να 

εςτιάςει ςτισ εξισ κεματικζσ ενότθτεσ1: 

 

Ενότητα Α: Κτηριακζσ υποδομζσ- Διαχείριςη δομημζνου περιβάλλοντοσ 

 

                                                            
1 Η παρουςίαςθ των κεματικϊν ενοτιτων είναι τυχαία, όχι με βακμό ςθμαντικότθτασ 
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Σο δομθμζνο περιβάλλον αποτελείται από καταςκευζσ με φζροντα ςφςτθμα διαφόρων τφπων και 

υλικϊν. Οι καταςκευζσ αυτζσ ζχουν διάφορεσ θλικίεσ, θ βιωςιμότθτα των οποίων εξαρτάται από τθν 

κατάςταςθ του φζροντοσ ςυςτιματοσ και άλλων μερϊν τουσ.  

 

Ωσ υλικά δόμθςθσ του φζροντοσ ςυςτιματοσ των υφιςτάμενων καταςκευϊν διακρίνονται οι λίκοι, οι 

φζρουςεσ τοιχοποιίεσ, ο δομικόσ χάλυβασ, το ςκυρόδεμα. Οι καταςκευζσ από ςκυρόδεμα αποτελοφν το 

μεγαλφτερο μζροσ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ.  

 

ε πολλζσ περιπτϊςεισ καταςκευϊν ζχει υπερβλθκεί ο κφκλοσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Παράλλθλα ζχουν 

διαμορφωκεί καταςτάςεισ πακολογίασ των υλικϊν με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν υπολογιςτικι αντοχι 

και ςτθ διακζςιμθ ανκεκτικότθτα. Σα κζματα που χριηουν διερεφνθςθσ είναι: 

 Προςδιοριςμόσ καταςτάςεων πακολογίασ και λφςεισ αποκατάςταςθσ. 

 Διακζςιμθ αντοχι, παρεχόμενθ αςφάλεια. Αξιοποίθςθ πειραματικϊν δοκιμϊν. 

 Σεχνοοικονομικά κζματα (κόςτοσ ενίςχυςθσ, κόςτοσ αποκατάςταςθσ) 

 

Βάςει των παραπάνω κα γίνουν προτάςεισ προσ τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων και διαχείριςθσ του 

δομθμζνου περιβάλλοντοσ, που κα αφοροφν ςε λφςεισ για τουσ ιδιοκτιτεσ ακινιτων, τουσ 

καταςκευαςτζσ και τθν Πολιτεία. Δεδομζνου ότι το ΣΕΕ/ΣΚΜ επιδιϊκει τθν προϊκθςθ δράςεων, 

πρωτοβουλιϊν και προγραμμάτων βελτίωςθσ του υφιςτάμενου κτθριακοφ κεφαλαίου (περιβαλλοντικό 

αποτφπωμα, αντιςειςμικι ςυμπεριφορά, επιχειρθματικι αξιοποίθςθ)[1] προτείνεται να ςυςτακεί ειδικι 

Ομάδα Εργαςίασ.  

Ενότητα Β: Τποδομζσ υδραυλικών ζργων 

 

Δεδομζνου ότι το ΣΕΕ/ΣΚΜ προτείνει τθν καταγραφι και προϊκθςθ των αναγκαίων ζργων προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ για τθν ΠΚΜ[1], ςε ςυνδυαςμό με α) τθν 

παρακολοφκθςθ των υπό εξζλιξθ ζργων ςτθν ΠΚΜ, β) τθ ςφνταξθ, τεκμθρίωςθ προτάςεων για νζα 

ζργα και γ) το κεςμικό πλαίςιο προτείνεται να εξεταςτοφν από ΟΕ τα παρακάτω ηθτιματα: 

 Σο γενικό ρυκμιςτικό ςχζδιο (master plan) αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποχζτευςθσ ομβρίων 

Ν. Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόταςθ του ΣΕΕ/ΣΚΜ του 2009[4] και τυχόν άλλα ςτοιχεία: 

πορεία υλοποίθςθσ, προβλιματα, αδυναμίεσ, κ.λπ. 

 Η πολυπλοκότθτα του κεςμικοφ πλαιςίου αδειϊν των λιμενικϊν υποδομϊν. 

 Διευκετιςεισ των ρεμάτων: Θεςμικό πλαίςιο διαδικαςιϊν, προβλιματα. 

Η ΟΕ προτείνεται να ςυγκροτθκεί ςε ςυνεργαςία με τθν διαρκι ΟΕ για τισ φυςικζσ, τεχνολογικζσ και 

άλλεσ καταςτροφζσ ςτο φυςικό και αςτικό περιβάλλον. 

 

Ενότητα Γ: Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότηςησ δημοςίων επενδφςεων 

 

τουσ άξονεσ προγραμματιςμοφ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ ΣΕΕ/ΣΚΜ προβλζπεται θ δθμιουργία 

ςυνεργιϊν και θ εξεφρεςθ κονδυλίων για τον ςχεδιαςμό, τθν ανάδειξθ και τθν υλοποίθςθ νζασ γενιάσ 

δράςεων και ζργων. 

 

Προτείνεται θ ςφςταςθ ΟΕ ςε ςυνεργαςία με τθν Μ.Ε. Ανταγωνιςτικότθτασ- Επιχειρθματικότθτασ- 

Καινοτομίασ για τθ διατφπωςθ νζων ι/και εναλλακτικϊν τρόπων χρθματοδότθςθσ των δθμοςίων 

υποδομϊν (π.χ. ΔΙΣ, παραχωριςεισ). τα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ προτείνεται 

να πραγματοποιθκεί εντόσ του 2018 ςχετικι θμερίδα.  
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Ενότητα Δ: Ζργα υποδομήσ & δικτφων ΠΘ και λοιπών αςτικών κζντρων 

 

το πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ, βαςικό ςτόχο τθσ κα αποτελζςει καταρχιν θ 

παρακολοφκθςθ όλων των υπό εξζλιξθ μεγάλων ζργων υποδομισ του ΠΘ (π.χ. μετρό, λιμάνι, 

αεροδρόμιο). Επιπλζον, προτείνεται να ςυμπεριλθφκοφν ςε ςχετικζσ διαδικαςίεσ (Ομάδεσ Εργαςίασ) θ 

αξιολόγθςθ διαφόρων προτάςεων και θ διατφπωςθ- προϊκθςθ νζων ζργων, ςτα πλαίςια τθσ βιϊςιμθσ 

αςτικισ κινθτικότθτασ, τόςο για το ΠΘ, όςο και για τα λοιπά αςτικά κζντρα τθσ ΠΚΜ.  

 

Για το λόγο αυτό προτείνεται να ςυςτακεί ΟΕ για τθ διατφπωςθ κζςεων ςτα φλζγοντα ηθτιματα: α) 

των προδιαγραφϊν και των μελετϊν των χεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΒΑΚ) των πόλεων 

(ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΕ Επαγγελματικϊν Θεμάτων και Σεχνικισ Παιδείασ) και των ςχετικϊν 

προτάςεϊν τουσ, β) τθσ επαναξιολόγθςθσ του ενιαίου ςτρατθγικοφ ςχεδίου υποδομϊν μεταφορϊν τθσ 

Θεςςαλονίκθσ[5].  

 

Δ.1 Πολεοδομικό υγκρότημα Θεςςαλονίκησ  

 

Σα κζματα που αφοροφν ςτο ΠΘ είναι πολλά, γνωςτά, ςφνκετα και μακροχρόνια. ε αυτά 

περιλαμβάνονται ςθμαντικά ζργα υποδομϊν (μετρό, ςτακμοί αυτοκινιτων, λιμάνι, αεροδρόμιο) αλλά 

και λειτουργικά- οργανωτικά κζματα (π.χ. γραμμζσ ΟΑΘ, λεωφορειολωρίδεσ, ςφςτθμα ελεγχόμενθσ 

ςτάκμευςθσ, φορτοεκφορτϊςεισ, κ.λπ.). Με βάςθ τον βακμό εκτζλεςθσ ι/και ωρίμανςισ τουσ, κακϊσ 

και τθ ςθμαςία τουσ για τθ βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηονται, 

προτείνεται θ επικζντρωςθ ςτα εξισ: 

 

Δ.1.1 Μετρό 

 

Σο μετρό αποτελεί ζργο πρϊτθσ προτεραιότθτασ για τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Είναι ευρζωσ γνωςτό, 

ότι θ καταςκευι τθσ κεντρικισ γραμμισ αντιμετϊπιηε ςθμαντικά τεχνικά, χρονικά, οικονομικά 

προβλιματα λόγω τθσ εξ αποςτάςεωσ διοίκθςθσ, των διαφωνιϊν μεταξφ Πολιτείασ και Αναδόχου, του 

κζματοσ των αρχαιοτιτων του τακμοφ Βενιηζλου, κ.λπ. Είναι κρίςιμο, να διαςφαλιςτεί θ πλιρθσ 

χρθματοδότθςθ των επεκτάςεων του ζργου κατά προτεραιότθτα από οποιοδιποτε άλλο ζργο 

μεταφορικϊν υποδομϊν ςτο ΠΘ.  

 

Μεταξφ των κεμάτων που πρζπει κατά προτεραιότθτα να εξεταςτοφν και να προωκθκοφν είναι, τόςο ο 

ρόλοσ και θ λειτουργία του νζου φορζα αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν (πρϊθν ΟΑΘ) μετά τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ του ΜΕΣΡΟ, όςο και τα ηθτιματα πζριξ των ςτακμϊν επιβίβαςθσ (π.χ. ςτακμόσ Ν. Ελβετία, 

Πόντου, Μίκρα) και των χϊρων ςτάκμευςθσ πλθςίον των ςτακμϊν του μετρό.  

 

Σα κζματα αυτά δυςτυχϊσ τα είχαν αγγίξει επιδερμικά ςτο ΑΘ και τθν Αττικό Μετρό, ενϊ ζπρεπε ιδθ 

να ζχουν αναλάβει πρωτοβουλίεσ για τθν προϊκθςθ μελετϊν και τθ διατφπωςθ προτάςεων, τόςο για 

τθν αναδιάρκρωςθ των λεωφορειακϊν γραμμϊν με τροφοδοτικζσ γραμμζσ προσ το Μετρό, όςο και για 

τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ.  

 

Σο ΣΕΕ/ ΣΚΜ πρζπει να αναδείξει τα παραπάνω ηθτιματα και να πιζςει για τθν προϊκθςι τουσ. Για το 

λόγο αυτό προτείνεται να υπάρξει μία διαρκισ Ομάδα Εργαςίασ μελϊν τθσ ΜΕ που κα παρακολουκεί 
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τα ςυγκεκριμζνα κζματα. Σθν ΟΕ δφναται να ςυνδράμουν και ειδικοί επί του κζματοσ εκτόσ τθσ ΜΕ, 

ενϊ κα πρζπει να υπάρχει ςυνεργαςία με τουσ κατά τόπουσ Διμουσ για τθν επιςιμανςθ των 

διακζςιμων χϊρων και για άλλα κζματα. 

 

Δ.1.2 ταθμοί αυτοκινήτων (πληςίον μετρό) 

 

Σο εν λόγω κζμα είναι απόλυτα ςυμπλθρωματικό με το Μετρό (ενότθτα Δ.1.1). Ενϊ ιδθ υπάρχει ςτθν 

Αττικό Μετρό ΑΕ θ αρνθτικι εμπειρία τθσ Ακινασ, και ενϊ ζγκαιρα είχε τεκεί θ ανάγκθ δθμιουργίασ 

ςτακμϊν αυτοκινιτων πλθςίον των ςτακμϊν του Μετρό, προκειμζνου να αυξθκεί θ χριςθ του μζςου 

και να υπάρχει περιοριςμόσ τθσ χριςθσ ΙΧΕΑ ςτθν πόλθ, το ςυγκεκριμζνο κζμα δεν ζχει αντιμετωπιςτεί 

ςοβαρά.  

 

Η ΜΕ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα να επανζλκει ζγκαιρα ςτθν επικαιρότθτα. 

Προτείνεται να ςυςτακεί ΟΕ (ίδια με του Μετρό) προκειμζνου: 

• Να διερευνιςει το αντικείμενο και να προτείνει τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ που κα μποροφςαν να 

αναπτυχκοφν κατά προτεραιότθτα. 

 Να διερευνιςει τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν μελετϊν και ζργων. 

• Να προτείνει ανακεωριςεισ του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου αναφορικά με κζματα όπωσ οι 

αρμοδιότθτεσ καταςκευισ και θ απλοποίθςθ των πολεοδομικϊν διαδικαςιϊν χωροκζτθςθσ 

ςτακμϊν. 

• Να προτείνει εργαλεία και πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 

• Να προτείνει παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ τουσ (λ.χ. 

πεηοδρομιςεισ, ζλεγχοσ τθσ ςτάκμευςθσ). 

 

τόχοσ τθσ ΟΕ δεν είναι να παράςχει ζτοιμεσ μελζτεσ και λφςεισ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ, αλλά να 

αναδείξει το κζμα ςτθν διοίκθςθ τθσ Αττικό Μετρό και του Τπουργείου, ςτα ΜΜΕ και να ζχει 

διαμορφωμζνθ άποψθ, προκειμζνου να παρεμβαίνει ςυντονιςτικά ςτο διάλογο που ςυνεχίηεται.  

 

Δ.1.3 Αςτικζσ- θαλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ 

 

Σο ηιτθμα και το μζλλον των αςτικϊν μεταφορϊν τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ ζχουν τεκεί εκ νζου ωσ 

ςθμαντικά προβλιματα μζχρι και τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ εξελίξεισ που υπιρξαν (κατάργθςθ ΟΑΘ 

και ΑΘ).  

 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ ζχει ορίςει ιδθ μία ΟΕ για το εν λόγω κζμα. Βάςει των ποριςμάτων τθσ εν λόγω ΟΕ, 

προτείνεται να ςυνεχιςτεί θ επζκταςθ του αντικειμζνου, είτε τθσ υφιςτάμενθσ ΟΕ, είτε με ςφςταςθ 

νζασ ΟΕ, που κα εξετάςει τόςο επιπλζον κζματα των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν (π.χ. ςε ςχζςθ και με το 

μετρό), όςο και τρζχοντα ηθτιματα (π.χ. μελζτεσ ςκοπιμότθτασ υφιςτάμενων ι και προτεινόμενων 

λεωφορειολωρίδων, αξιολόγθςθ διαφόρων προτάςεων: π.χ. ερευνθτικό πρόγραμμα REMEDIO, 

προτάςεισ, κ.λπ.).  

 

Δ.1.4 Λιμάνι - ιδηροδρομικζσ μεταφορζσ - Logistics 

 

Η ιδιωτικοποίθςθ του ΟΛΘ, ο ςχεδιαςμόσ του νζου ρόλου- χαρακτιρα του λιμανιοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ 

από τον ιδιϊτθ επενδυτι, θ απαραίτθτθ αναβάκμιςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου και θ εκ νζου 
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ανακοινωκείςα "ιδθροδρομικι Εγνατία" κα ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ και ανάπτυξθ του λιμανιοφ 

τθσ Θεςςαλονίκθσ. Σο ίδιο επιδιϊκεται και από τα υπόλοιπα λιμάνια τθσ Β. Ελλάδοσ (Ηγουμενίτςα, 

Καβάλα, Αλεξανδροφπολθ) με απϊτερο ςτόχο τθ μεταξφ τουσ "ςφνδεςθ" αφοφ κα γίνεται γριγορα και 

με αςφάλεια θ διακίνθςθ των φορτίων ςτο εςωτερικό και εξωτερικό.  

 

Για το λόγο προτείνεται να υπάρξει μία Ομάδα Εργαςίασ μελϊν τθσ ΜΕ που κα παρακολουκεί το 

ςυγκεκριμζνο κζμα αλλά και κα εξετάςει επιπλζον ηθτιματα που κα προκφψουν. Ενδεικτικά προσ 

εξζταςθ κζματα είναι:  

α)  τα ςθμαντικά προβλιματα φκορϊν των υποδομϊν (τεχνικά, οδικό δίκτυο) που ζχουν προκλθκεί 

ςτθν πζριξ του λιμανιοφ περιοχι,  

β)  θ διερεφνθςθ αξιοποίθςθσ- ςφνδεςθσ του ςτρατοπζδου Γκόνου με το λιμάνι,  

γ)  θ διερεφνθςθ αξιοποίθςθσ- ςφνδεςθσ τθσ βιομθχανικισ περιοχισ Θεςςαλονίκθσ με το λιμάνι,  

δ)  θ φπαρξθ ι μθ ρεαλιςτικϊν αναγκϊν διαμετακομιςτικοφ κζντρου Logistics και οι δυνατότθτεσ ι μθ 

ανάπτυξθσ του ςχετικοφ κζντρου λαμβανομζνων υπ' όψιν των υφιςτάμενων οικονομικϊν 

ςυνκθκϊν,  

ε)  θ εκτίμθςθ των κυκλοφοριακϊν επιπτϊςεων και θ αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν προβλθμάτων με τθν 

προςδοκϊμενθ άνοδο των αφίξεων των πλοίων και των επιςκεπτϊν. 

 

Δ.1.5 Αεροπορικζσ μεταφορζσ 

 

Οι επιβατικζσ και εμπορευματικζσ αεροπορικζσ μεταφορζσ τθσ ΠΚΜ εξυπθρετοφνται από το 

αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Σο ςυγκεκριμζνο αεροδρόμιο μαηί με άλλα 13 τθσ χϊρασ πζραςε ζπειτα από 

ατζρμονεσ διαδικαςίεσ ςε ιδιϊτθ (όμιλοσ FRAPORT) και ςφντομα κα αρχίςουν τα εργοτάξια να 

λειτουργοφν. Ήδθ όμωσ βριςκόμαςτε ςε νζεσ ςυηθτιςεισ για τθν καταςκευι ι μθ τθσ διαςταφρωςθσ 

των δφο διαδρόμων 16/34 (που λειτουργεί) και 10/28 (που δεν ζχει ολοκλθρωκεί), τθν εξζλιξθ ςτο ζργο 

τθσ επζκταςθσ του διαδρόμου 10/28 προσ τθ κάλαςςα, τισ εργαςίεσ αναβάκμιςθσ του χερςαίου 

τμιματοσ του διαδρόμου και τισ τυχόν διεκδικιςεισ αποηθμιϊςεων από πλευράσ ιδιϊτθ.  

 

Για το λόγο προτείνεται να υπάρξει μία Ομάδα Εργαςίασ μελϊν τθσ ΜΕ (ίδια με τθσ Δ.1.4 για ΟΛΘ, ΟΕ) 

που κα παρακολουκεί το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

 

Δ.2 Λοιπά αςτικά κζντρα 

 

ε ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ τθσ ΠΚΜ και μζλθ τθσ ΜΕ κα ςυλλεγοφν οι 

ςχετικζσ προτάςεισ των διαφόρων φορζων (π.χ. τεχνικό πρόγραμμα Διμων) που αφοροφν ςε ζργα 

υποδομϊν, ςε αςτικζσ αναπλάςεισ, ςυντιρθςθσ, κ.λπ. Οι προτάςεισ αυτζσ κα αναπτυχκοφν όςο το 

δυνατόν λεπτομερζςτερα και κα δθμιουργθκεί ειδικό τεφχοσ για τθν τεκμθριωμζνθ παρουςίαςθ και 

υποβολι του. 

 

Δ.3 Βιώςιμη Αςτική Κινητικότητα- Αςτικζσ παρεμβάςεισ 

 

Κρίςιμθ παράμετροσ για τθν ανάδειξθ ενόσ brandname για τθν Θεςςαλονίκθ αλλά και τισ υπόλοιπεσ 

πόλεισ τθσ ΠΚΜ αποτελεί θ υλοποίθςθ παρεμβάςεων βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςτον αςτικό ιςτό τουσ. 

Πρόκειται για μια λογικι από τθν οποία οι πόλεισ τθσ ΠΚΜ υπολείπονται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με άλλεσ 
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(π.χ. Ακινα), όπου ιδθ υλοποιείται ι ζχει δρομολογθκεί μεγάλοσ αρικμόσ ζργων βιϊςιμθσ 

κινθτικότθτασ. 

 

Σο ςφνολο των νζων προτεινόμενων αςτικϊν ζργων πρζπει να αξιολογθκεί και με όρουσ βιϊςιμθσ 

αςτικισ κινθτικότθτασ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ των ζργων από ευρωπαϊκά 

προγράμματα.  

 

Προτείνεται να γίνει ΟΕ που κα διατυπϊςει κζςεισ και κα δϊςει τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ, κα 

υποςτθρίξει επιςτθμονικά καταρχιν τουσ ΟΣΑ και κα ςυνδράμει ςτθ διατφπωςθ:  

α)  των αναμενόμενων προδιαγραφϊν για τισ μελζτεσ των χεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ 

(ΒΑΚ) των πόλεων (ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΕ Επαγγελματικϊν Θεμάτων και Σεχνικισ Παιδείασ) και 

των ςχετικϊν προτάςεϊν τουσ και  

β)  τθσ επαναξιολόγθςθσ του ενιαίου ςτρατθγικοφ ςχεδίου υποδομϊν μεταφορϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ[5].  

 

Η ΟΕ οφείλει να αναδείξει (ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΕ Χωροταξίασ & Ανάπτυξθσ) μεταξφ άλλων και 

ςυγκεκριμζνα κζματα αςτικϊν αναπλάςεων και βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ (π.χ. ποδθλατόδρομοι, 

πλατεία Δθμαρχείου), κζματα αςτικϊν παρεμβάςεων μθτροπολιτικισ κλίμακασ (π.χ. μετεγκατάςταςθ 

ΔΕΘ, αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ του δθμοςίου κ.λπ.) 

 

Ενότητα Ε: Αςτικζσ – Τπεραςτικζσ οδικζσ υποδομζσ 

 

Είναι κρίςιμο να υπάρξει αυςτθρι ιεράρχθςθ των οδικϊν ζργων που κα εκτελεςτοφν, δεδομζνου ότι 

εφεξισ καλοφμαςτε να διαχειριςτοφμε τθν ανάπτυξι τουσ με τον πλζον αποτελεςματικό τρόπο, υπό 

ςυνκικεσ δθμοςιονομικισ ςτενότθτασ. Ακόμθ και για ζργα, όπωσ αυτά των διαςυνδζςεων μεταξφ 

πόλεων κα πρζπει να υπάρξουν προτεραιότθτεσ, με βάςθ τα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ 

Περιφζρειασ ι των Νομϊν (π.χ. για τθ μεταφορά προϊόντων, τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ, κ.λπ.) και τθ 

δυναμικι που δθμιουργείται.  

 

Επίςθσ, ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα αφορά ςτθ ςυντιρθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των 

υφιςτάμενων οδικϊν υποδομϊν, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ αςφάλεια ςτισ μεταφορζσ.  

 

Ε.1 Εςωτερική- Εξωτερική περιφερειακή ΠΘ 

 

Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ ζχει ορίςει ιδθ ΟΕ για τθν εξζταςθ των ςχετικϊν εναλλακτικϊν λφςεων που ζχουν 

μελετθκεί κατά καιροφσ. Η ΟΕ ζχει ιδθ ςυγκεντρϊςει τον αρικμό των τροχαίων ατυχθμάτων που ζχουν 

γίνει ςτθν περιφερειακι οδό και ζχουν ιδθ προκφψει τα πρϊτα αποτελζςματα. Η ΟΕ κα κλικεί να 

εξετάςει το κζμα τθσ εςωτερικισ περιφερειακισ και τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ για το κεντρικό και 

ανατολικό κομμάτι (fly-over ςτο κεντρικό, διαπλάτυνςθ ςτο ανατολικό) και των εναλλακτικϊν που 

ζχουν διατυπωκεί, προκειμζνου να διαμορφϊςει άποψθ.  

 

Μζλθ τθσ ΟΕ επιςκζφτθκαν ιδθ τθν Εγνατία Οδό ΑΕ και ζγινε μία πρϊτθ καταρχιν ενθμζρωςθ των 

γενικϊν κζςεων τθσ εταιρείασ. 
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Ε.2 Λοιπό οδικό δίκτυο ΠΚΜ 

 

Προτείνεται θ ΟΕ που αςχολείται με τθν περιφερειακι οδό τθσ Θεςςαλονίκθσ, να αςχολθκεί επιπλζον 

κατά προτεραιότθτα με τα παρακάτω ηθτιματα: 

• Να επεξεργαςτεί τθν προτεραιότθτα των οδικϊν ζργων με βάςθ αναπτυξιακά κριτιρια και 

προοπτικζσ. το πλαίςιο αυτό δφναται να υπάρξουν ειδικότερεσ τεχνικζσ προτάςεισ για επιμζρουσ 

οδικοφσ άξονεσ και ζργα. 

• Να περιγραφοφν ςε ζνα κείμενο, τα κζματα των φκορϊν και τα προβλιματα τθσ διαχείριςθσ των 

υφιςτάμενων οδικϊν υποδομϊν.  

 

Ενότητα τ: Οδική αςφάλεια 

 

Ο ςθμαντικόσ αρικμόσ τροχαίων ατυχθμάτων, τραυματιϊν και νεκρϊν που ζχουν καταγραφεί τθν 

τελευταία περίοδο, τόςο εντόσ του πολεοδομικοφ ιςτοφσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, όςο και ςτο υπόλοιπο 

οδικό δίκτυο τθσ ΠΚΜ αναδεικνφουν ζντονα (εκ νζου) το υφιςτάμενο πρόβλθμα. Η οδικι αςφάλεια 

εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ και δυςτυχϊσ δεν αρκεί να μεριμνά θ Πολιτεία μόνο για κάποιουσ. 

 

Ενδεικτικοί αλλά ςθμαντικοί παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ μείωςθ του επιπζδου οδικισ αςφάλειασ 

είναι: θ επικετικι οδιγθςθ, ο λανκαςμζνοσ γεωμετρικόσ/ κυκλοφοριακόσ ςχεδιαςμόσ, θ ζλλειψθ 

κυκλοφοριακισ αγωγισ, θ ελλιπισ ςυντιρθςθ των οχθμάτων αλλά και των υποδομϊν, οι καιρικζσ 

ςυνκικεσ, θ ςωματικι κόπωςθ, κ.λπ. Σο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ζχει πάρει ξανά διαςτάςεισ μάςτιγασ 

ςτθ χϊρα μασ.  

 

Για το λόγο αυτό κρίνεται ςκόπιμο το ΣΕΕ/ΣΚΜ να αναλάβει καταρχιν δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ του 

κοινοφ προκειμζνου να αντιλθφκοφν οι πολίτεσ το μζγεκοσ του προβλιματοσ. Προτείνεται να ςυςτακεί 

ΟΕ που κα διαμορφϊςει ενθμερωτικό υλικό και κα προωκιςει ςχετικι καμπάνια ευαιςκθτοποίθςθσ 

(π.χ. για τουσ μακθτζσ των δθμοτικϊν ςχολείων, γυμναςίου- λυκείου, ειδικζσ επαγγελματικζσ ομάδεσ 

π.χ. πωλθτζσ, οδθγοί ταξί, φορτθγϊν, κ.λπ.).  

 

θμαντικό ςτοιχείο για τθν υλοποίθςθ μίασ ι περιςςότερων ενθμερωτικϊν δράςεων 

ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ κα αποτελζςουν το μζγεκοσ και ο αρικμόσ των οικονομικϊν ενιςχφςεων 

ι χορθγιϊν αλλά και θ διάκεςθςυνεργαςίασ άλλων φορζων (π.χ. ΠΚΜ) ι εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. Για 

τον λόγο αυτό προτείνεται καταρχιν θ προςπάκεια προςζγγιςθσ, ενθμζρωςθσ και οικονομικισ 

ενίςχυςθσ από διαφόρουσ φορείσ (π.χ. ΟΠΑΠ, μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ, αντιπροςωπείεσ 

αυτοκινιτων, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, κ.λπ.) 
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