
 

 - 1 - 

Ανοικηή επιζηολή ππορ ηον ππυθςποςπγό και ηην πολιηική ηγεζία ηηρ σώπαρ για ηην ανάπηςξη 
ζηη Θεζζαλονίκη και ηην Κενηπική Μακεδονία 

 
 
Κχξηε Πξσζππνπξγέ, 
 
Σα εγθαίληα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ, θαηά ηα εησζφηα, έλα βήκα γηα ηελ 
παξνπζίαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ  θαη αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο θαη εμαγγειηψλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 
Φέηνο εηδηθά, ην πξφγξακκα εκπινπηίδεηαη κε ηνλ απνινγηζκφ ηεο κεγάιεο  δηνξγάλσζεο ησλ 
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Δίκαζηε ππεξήθαλνη πνπ ε ρψξα καο θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε 
απηή ηε κεγάιε πξφθιεζε θαη ραηξφκαζηε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα. Μαο πξνβιεκαηίδεη φκσο ηδηαίηεξα ην ππεξβνιηθφ θφζηνο απηήο 
ηεο δηνξγάλσζεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο.  
Πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη θαηαλνεηφ πολιηικά, φηη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο, νθείιεη λα είλαη ηζφξξνπε, κε 
ζπλνιηθνχο ζηφρνπο θαη απνηειέζκαηα αληί ηνπ  ζπλερψο εληεηλφκελνπ πδξνθεθαιηζκνχ πνπ 
ζπληειείηαη ζηελ Αηηηθή.  
Αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα είλαη ε ζχγθξηζε κε ην ηη «δελ» γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε 
δηθαηνινγεκέλε πηθξία πνπ αηζζάλνληαη νη θάηνηθνί ηεο.  
Σν Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. σο θνξέαο ησλ Διιήλσλ Μεραληθψλ, εθθξαζηήο ηεο ζπκππθλσκέλεο γλψζεο θαη 
εκπεηξίαο ηνπο, έρεη επαλεηιεκκέλα δηαθεξχμεη φηη ε άζθεζε ζπγθξνηεκέλεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 
απαηηεί: 

 Καιή γλψζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 Υσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ζε επίπεδν ρψξαο, πεξηθέξεηαο θαη λνκνχ 

 πλεπή δηαρξνληθά πνιηηηθή γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ  

 Πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ κέζα απφ κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα 

 Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

 χγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηθαλή δεκφζηα δηνίθεζε 
 
 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Οη αλάγθεο ηεο Θεζζαινλίθεο απνηεινχλ δεδνκέλα ρξφλσλ, νη ιχζεηο είλαη γλσζηέο θαη ην θφζηνο ηνπο 
έρεη εθηηκεζεί. πλεπψο απηά πνπ ζα δηαρσξίζνπλ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε απφ ηηο νξακαηηθέο εμαγγειίεο, 
είλαη: 

 Η εξαζθάλιζη ηυν κονδςλίυν από δηλυμένερ πηγέρ και με ζςγκεκπιμένο σπονοδιάγπαμμα 
εκηαμίεςζηρ. Σν Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. ζεσξεί σο κφλε νξζνινγηθή πνιηηηθή, ηελ εμαζθάιηζε ησλ 
αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαγεγξακκέλσλ αλαγθψλ θαη φρη ηε κέρξη ηψξα 
αθνινπζνχκελε, ηφζα ρξήκαηα καο πεξηζζεχνπλ  απηά ηα έξγα θάλνπκε. 
Σν ΜΔΣΡΟ, ε ππνζαιάζζηα θαη ηα έξγα ηνπ αεξνδξνκίνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο 
θαη ελ κέξεη θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γηαθνξνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε άκεζε 
ζπλέπεηα ζηε δεκνπξάηεζή ηνπο, παξαπνκπή ζην ηέηαξην ή θάπνην ληνζηφ Κ.Π.., είηε γεληθή 
αλαθνξά ζε θνλδχιηα ηνπ δεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία καο, ζεκαίλεη κε 
πινπνίεζή ηνπο. 

 Ο πποζδιοπιζμόρ ηος σπόνος πεπάηυζήρ ηοςρ με ζθισηά αλλά πεαλιζηικά 
σπονοδιαγπάμμαηα. Σα παξαπάλσ ηξία έξγα έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο (η σποθαλάζζια μάλιζηα 
επανειλημμένα και ακριβά),ζπλεπψο κπνξεί λα πξνβιεθζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πινπνίεζήο 
ηνπο. Γηαθνξνπνίεζε κειέηεο, αθφκα θαη αλ ζηφρνο είλαη ε βειηίσζή ηεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε 
ηεο βαζηθήο γξακκήο ηνπ ΜΔΣΡΟ, ζεκαίλεη επ΄ αφξηζηνλ αλαβνιή. Δδψ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί 
θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα πνπ ζα ςεθηζηεί θαη 
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηα αλαγθαία Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη 
Δγθπθιίνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 Η ζςγκπόηηζη θοπέα ζσεδιαζμού - ςλοποίηζηρ ηυν μεγάλυν έπγυν ηηρ Θεζζαλονίκηρ και 
η εξειδίκεςζη ηηρ πολιηικήρ εςθύνηρ ζε κςβεπνηηικό επίπεδο. Δκείο ζεσξνχκε αλαγθαία θαη 
πξνηείλνπκε ηελ ίδξπζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο Έξγσλ Μείδνλνο Θεζζαινλίθεο ζην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κε 
αληίζηνηρε ππεξεζία ζηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ζα αλαιάβεη ζηαδηαθά θαη ηα άιια απαηηνχκελα 
έξγα γηα ηελ επίιπζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πφιεο, φπσο ηα parking, ηνπο θφκβνπο, 
ην ηξακ, ηηο επεθηάζεηο ηνπ κεηξφ θαη ηνλ πξναζηηαθφ. Οη ιφγνη ζπγθξφηεζεο εληαίνπ θνξέα είλαη 
πξνθαλείο:  
 Δπεηδή ε επηβίσζε θαη ην κέιινλ ηεο πφιεο είλαη εζληθήο ζεκαζίαο 
 Δπεηδή φια ηα έξγα είλαη θαη νθείινπλ λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζπλεξγαδφκελα. 

Απαηηνχλ ζπλεπψο ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ θαη δελ είλαη ζθφπηκε ε εκπινθή πνιιψλ 
ππνπξγείσλ θαη πνιιαπιάζησλ ππεξεζηψλ πνπ θαηαιήγεη ζε αδπλακία πινπνίεζεο. 

 Δπεηδή νη θαζπζηεξήζεηο ηνπο δελ πξέπεη λα απνδίδνληαη πξνζρεκαηηθά ζηελ έιιεηςε θνηλήο 
άπνςεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

 
Ζ αλαθνξά ζηα ηξία ζπγθεθξηκέλα έξγα γίλεηαη δηφηη είλαη ψξηκα, αλακθηζβήηεηεο αλαγθαηφηεηαο, κε 
δεζκεπηηθέο ππνζρέζεηο απφ ηε λέα θπβέξλεζε. Ο ζπλνιηθφο θαηάινγνο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ είλαη 
καθξχηαηνο θαη βεβαίσο γλσζηφο ζηελ Κπβέξλεζε. Οη απφςεηο ηνπ Σκήκαηνο ζαο έρνπλ 
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γλσζηνπνηεζεί, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003, φηαλ ηηκήζαηε ην Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ. κε ηελ επίζθεςή ζαο ζηα 
γξαθεία ηνπ, νπφηε δελ επαλεξρφκαζηε. 
 
 
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
Γεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε ηνπ βνξεηνειιαδηθνχ ρψξνπ είλαη ζέκα βαζχηαηα πνιηηηθφ θαη εζληθφ,  
παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ ηνκείο, κε ηνπο νπνίνπο ζεσξνχκε φηη  ε Πνιηηεία πξέπεη λα αζρνιεζεί 
άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά: 
 
1. Αναπηςξιακόρ σεδιαζμόρ     
Δεδομένα: 
Γπζηπρψο ζπλερίδεηαη ε αθαίκαμε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ ην 
επηρεηξεζηαθφ, επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηεο δπλακηθφ, πνπ νδεχεη πξνο ην θέληξν 
αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε, ελψ ε αλεξγία ζηελ πεξηνρή ζπλερψο απμάλεη. Σν ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη 
δξάζεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ Π.Δ.Π./Κ.Μ. αδπλαηνχλ λα ζεξαπεχζνπλ ή 
ηνπιάρηζηνλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο δχν απηέο αξλεηηθέο ηάζεηο. 
Προηάζεις: 
Απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ κε επελδπηηθά θίλεηξα πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 
κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ παξαγσγηθή βάζε ηεο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη ζα δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ πςειή ηερλνινγία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη ππνδνκέο ζηε Βφξεηα Διιάδα πνπ 
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εμσζηξεθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ρψξα καο 
πξνο ηα Βαιθάληα θαη ηηο Παξεπμείληεο ρψξεο, φπσο  

 Οινθιήξσζε ηνπ Π.Α.Θ.Δ., ηεο Δγλαηίαο νδνχ θαη ησλ θαζέησλ αμφλσλ ηεο 

 Οινθιήξσζε ηνπ 6
νπ

 πξνβιήηα θαη αλαβάζκηζε ηνπ επηβαηηθνχ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο  

 Οινθιήξσζε ηεο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο θαη βειηίσζε ηνπ 
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα (ηδεξνδξνκηθή Δγλαηία) 

 Αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ ΒΗ.ΠΔ. θαη δεκηνπξγία βηψζηκσλ ΒΗ.ΠΑ. 

 Βειηίσζε ηνπ νδηθνχ άμνλα Θεζζαινλίθε – Έδεζζα – Φιψξηλα.  

 Οινθιήξσζε ηνπ νδηθνχ άμνλα Θεζζαινλίθε – Πνιχγπξνο – Άγην Όξνο 

 Γηαπιάηπλζε ηνπ νδηθνχ άμνλα Θεζζαινλίθε – Κηιθίο θαη ζχλδεζε κε ηελ Δγλαηία νδφ    

 Βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Υαιθηδηθήο ζην ηκήκα Νέα Μνπδαληά – Νηθήηε θαη ηελ νξεηλή 
ράξαμε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο 

 
2. Χυποηαξικόρ σεδιαζμόρ   
Δεδομένα:  
Αλππαξμία Δζληθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ. Αδπλακίεο ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Π.Κ.Μ. (παξά 
ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζή ηνπ). Αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο κε Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηνπ 1985 
θαη ρσξίο ζεζκνζεηεκέλεο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ. 
Προηάζεις:   
Άκεζε νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ Υ.. πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ν ξφινο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηνλ εζληθφ ρψξν. 
Δμεηδίθεπζε ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδίνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ζαθείο πξνζαλαηνιηζκνχο, αλάπηπμεο 
ζελαξίσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο, ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθαίσλ 
επελδχζεσλ θαηά ηνκέα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζελαξίσλ, έκθαζε ζηε ζπκβνιή ηνπ πξσηνγελή ηνκέα 
γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ. 
ρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο κε  

 Σελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ ζηηο Ε.Ο.Δ.. 

 Σε δηεχξπλζε ηεο πεξηαζηηθήο δψλεο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ψζηε λα 
αληαπνθξίλεηαη φρη κφλν ζην ζεκεξηλφ ράξηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ζηελ πεξηνρή 
επηξξνήο κηαο Μεηξνπνιηηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

 Σελ αλαζεψξεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο 
πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ε ηζφξξνπε θαη 
αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ηδηαίηεξα ε νξγαλσκέλε αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθηζηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 
3. Πεπιβάλλον   
Δεδομένα: 
Απνπζία πνιηηηθήο, ειιείςεηο ζε ζεζκνχο, θνλδχιηα, έξγα. Αλχπαξθηνο πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο θαη 
απνζπαζκαηηθά έξγα θαη επεκβάζεηο. Γξαθεηνθξαηηθή ζπκκφξθσζε ηνπ εζληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο 
Δπξσπατθέο Οδεγίεο. εκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ εηθφλα ηεο ρψξαο ιφγσ πνηλψλ, 
αιιά θπξίσο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ θαηνίθσλ ηεο. 
 
 
Προηάζεις:  
Αμηνπνίεζε πξνηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. απφ ην 1993 ζην πιαίζην κειέηεο γηα ηα αλαγθαία  έξγα θαη δξάζεηο 
γηα ην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ζε νξίδνληα 12εηίαο, κε ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη θφζηε.  
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Άκεζε ζεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ κε θαηαζθεπή έξγσλ 
ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Τινπνίεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (Δδψ ζεζκηθφ εξγαιείν ππήξρε απφ ην 1987, πνιχ πξηλ 
ηελ ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60 αιιά ε δηακάρε ησλ ππνπξγείσλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη, δελ 
επέηξεςε ηελ εθαξκνγή ηνπ). 
Γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία: Απαηηνχληαη θνλδχιηα 550 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηα έξγα νινθιεξσκέλεο 
δηαρείξηζεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ αζηηθψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ 2003 ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 
(ζεκείσζε : Σν ΠΔΠ ΚΜ πξνέβιεπε 48 εθαηνκκχξηα επξψ γηα αληίζηνηρα έξγα (Μέηξν 2.1), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χδξεπζεο). 
Φνξέαο θαη ζρέδην δξάζεο γηα ην Θεξκατθφ (πξφηαζε ηνπ 1993 ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Κ.Μ.) 
Αλαγλψξηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο σο ζέκα εζληθήο ζεκαζίαο θαη ζρεηηθή 
αληηκεηψπηζή ηνπ. 
Γηα ηελ Θεζζαινλίθε απαηηνχληαη:  
ηελ χδξεπζε: (Μεηά θαη ηα πξφζθαηα πξνβιήκαηα)  
Έξγα πξνυπνινγηζκνχ 150 εθ. επξσ 
ηελ απνρέηεπζε Λπκάησλ: 
Έξγα πξνυπνινγηζκνχ 60 εθ. επξσ 
ηελ απνρέηεπζε Οκβξίσλ θαη ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία: 
Γηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ νκβξίσλ ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην (απφ ην 2001 ηελ επζχλε έρεη ην 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.). Καηαζθεπή ησλ έξγσλ πνπ ζα ιχζνπλ ηα άκεζα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαγθαηφηεηεο γηα 
κηα θαηαξρήλ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο πφιεο, ηα νπνία απφ ην ΣΔΔ/ΣΚΜ  θαηαγξάθεθαλ, ζε 10 
επηθίλδπλα ζεκεία-δξάζεηο κε θφζηνο πεξίπνπ 60 εθ. επξσ.  
πλνιηθά ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα πνπ ρξεηάδεηαη ε πφιε πξνυπνινγίδνληαη ζε  180 εθ. επξσ.  
 
4. Πολιηιζμόρ    
Δεδομένα:  
Αδξάλεηα θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ κλεκεηαθνχ θεθαιαίνπ. Απνζπαζκαηηθά 
ζρέδηα θαη δξάζεηο. Καηά πεξίπησζε κέηξα, ελίνηε ράξηλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Απνραξαθηεξηζκνί 
κλεκείσλ θαη ζπλφισλ ηεο λεψηεξεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο. Πνιιέο αίζνπζεο - θειχθε πνιηηηζκνχ 
ρσξίο πεξηερφκελν  θαη ιίγνη ζεζκνί, θιεξνλνκηά ηνπ 1997. Ηζρλή  παξαγσγή πνιηηηζκηθνχ αγαζνχ, κε 
εκβέιεηα επξχηεξε ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο. 
Προηάζεις:  
πλνιηθφ ζρέδην θαη δξάζεηο ηχπνπ «Δλνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ». Δλδπλάκσζε – δηεχξπλζε 
ησλ ππαξρφλησλ ζεζκψλ, φπσο ην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ θαη δεκηνπξγία λέσλ. Δκπλεπζκέλεο 
δξάζεηο θαη θίλεηξα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ππαξθηψλ ρψξσλ κε δεκηνπξγνχο θαη θνηλφ. 
Απζηεξφηεξα θξηηήξηα γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ κλεκείσλ θαη ζπλφισλ ηεο λεψηεξεο αξρηηεθηνληθήο 
θιεξνλνκηάο θαη ηηο επεκβάζεηο ζε απηά, ζέζπηζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ θηλήηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη 
αλάδεημή ηνπο σο πνιχηηκν πνιηηηζηηθφ αγαζφ.  
Δίλαη θαηξφο  λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα κε ηελ πξέπνπζα ζνβαξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη νη πφιεηο ζήκεξα 
δελ μαλαζρεδηάδνληαη, επνκέλσο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ζσζηά ην ηεξάζηην ηζηνξηθφ νηθνδνκηθφ 
απφζεκα.  
 
 
 
Κχξηε πξσζππνπξγέ, 
Σα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηε Θεζζαινλίθε είλαη ειάρηζηα, φρη γηα ηελ επηηπρία θάπνηνπ ζηφρνπ φπσο, 
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ή ε ΔΥΡΟ 2008, αιιά γηα ηελ επηβίσζή ηεο.  
Σο ΣΕΕ/ΣΚΜ θευπεί όηι η ανάλητη ηηρ ΕΧΡΟ θα ςποζηηπίξει, όσι μόνο ηη διεθνή πποβολή ηηρ 
πόληρ αλλά και ηην αναγκαζηική δπομολόγηζη κάποιυν αναγκαίυν έπγυν και δπάζευν. 
Πξνθαλψο ην ζρήκα είλαη πξσζχζηεξν θαη δηφινπ νξζνινγηθφ αιιά, φπσο απέδεημε ε πξφζθαηε 
εκπεηξία ηεο Αζήλαο 2004, είλαη ην κφλν πνπ ιεηηνπξγεί. 
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ, αζθψληαο ην ξφιν ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ζηελ πεξηνρή εκβέιεηάο ηνπ, ζα είλαη 
ζπλεξγάηεο ζαο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε  ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αιιά θαη ησλ βέιηηζησλ θαη 
επξχηεξσλ πνπ νθείιεη λα ζέζεη, αζθψληαο ηνλ δηθφ ηεο ξφιν, ε Πνιηηεία.   
 

Με εθηίκεζε 
 

Γηα ην ΣΔΔ/ΣΚΜ 
Ο Πξφεδξνο 

 
 
 

άθεο Σδαθφπνπινο 
 


