ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FORUM 1: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» (2.2.2002)
Επί της διαδικασίας
• Το Στρατηγικό Σχέδιο προετοιµάστηκε την περίοδο ’96 – ’99, δόθηκε στη
δηµοσιότητα το 2000-2001 και συζητείται µε χρονοδιάγραµµα των πρώτων
FORUM του Φλεβάρη του 2002.
• Η διαδικασία παρουσιάζεται καθυστερηµένη σε σχέση µε την από καιρό
δροµολόγηση έργων και στρατηγικών επιλογών που έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο χώρο. Η διαδικασία του στρατηγικού σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί να αποτελέσει λόγο να τεθεί σε επαναδιαπραγµάτευση και να
καθυστερήσει η προώθηση των µεγάλων έργων.
• ∆εν είναι σαφές ποιές διαδικασίες θα ακολουθηθούν για την εξειδίκευση των
στόχων, τα επόµενα πιθανά στάδια συναίνεσης και η χρονική διάρκεια
ολοκλήρωσης όλων των επιπέδων σχεδιασµού. Ποιά θα είναι η επίπτωση στο
νοµοθετηµένο Ρυθµιστικό σχέδιο και πώς οι προτάσεις του στρατηγικού
λαµβάνονται υπόψη στις σηµαντικές µελέτες που προωθεί παράλληλα οΟ.Θ.
όπως ΖΟΕ – Κυκλοφοριακή µελέτη – ∆ιαχείριση στρατοπέδων.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Επί των θεµάτων και της αναγκαιότητας βιώσιµης ανάπτυξης δεν χωράει
οποιαδήποτε αµφισβήτηση και καθυστέρηση. Επί της ανάγκης συνεργασιών των
φορέων της πόλης για την αναβάθµιση και προώθηση του ρόλου της
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και διεθνώς επίσης η σκοπιµότητα είναι αναγκαία.
Ιδιαίτερα σηµαντικά επίσης θεωρούνται για το ΤΕΕ/ΤΚΜ τα θέµατα της Agenda
21 και της Habitat που αποτελούν διεθνείς καινοτοµικές πρωτοβουλίες που η
πόλη, το διοικητικό σύστηµα και οι κοινωνικοί εταίροι απαιτείται να
ενσωµατώσουν στη λειτουργία του αστικού συστήµατος.
Η προτεινόµενη πρωτοβουλία του ΟΡΘ αποτελεί µια διαδικασία συζήτησης από
πάνω προς τα κάτω (προϊόν θεωρητικών επεξεργασιών µιας «ιδεολογικής
πρωτοπορίας») χωρίς αιχµές στις προτεινόµενες δράσεις και µε µεγάλη δόση
γενικότητας.
Σύµφωνα δε µε τα γραφόµενα στην παρ. 28 το Στρατηγικό Σχέδιο προϋποθέτει τη
διευκρίνιση της σχέσης του µε τα προγραµµατικά σχέδια και το «σύστηµα χωρικών
ρυθµίσεων» και επιδιώκει να βελτιστοποιήσει το συνολικό αποτέλεσµα
επισηµαίνοντας κενά και επικαλύψεις (δεν αποτελεί δηλ. Προγραµµατισµό).
Το προτεινόµενο Στρατηγικό Σχέδιο έχει ως αφετηρία µια πραγµατικότητα που όλοι
οι φορείς της πόλης συναντούν συχνά. Την απουσία µιας συγκεκριµένης διοικητικής
δοµής (αλλά και των απαραίτητων πόρων) που θα συντονίσει και θα υλοποιήσει τα
έργα και τις πρωτοβουλίες µητροπολιτικού επιπέδου για την Ευρύτερη Περιοχή
Θεσσαλονίκης.
Η προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου δεν βασίζεται σε συγκεκριµένο θεσµικό
πλαίσιο (ως εκκίνηση). Ο δυσδιάκριτος δε προσδιορισµός του χαρακτήρα του
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ανάµεσα στα προγραµµατικά κείµενα και το χωροταξικό προγραµµατισµό της πόλης
δηµιουργεί σοβαρά µειονεκτήµατα.
Τα σοβαρότερα όµως µειονεκτήµατα είναι ο µη προσδιορισµένος χρονικός ορίζοντας
εφαρµογής του στον οποίο θα δεσµευτούν οι συνοµιλητές και η ελλιπής διοικητική και
θεσµική κάλυψη του όλου επιχειρήµατος η οποία θα διοικήσει αλλά και θα εγγυηθεί
την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου.
Αν λάβουµε υπόψη µας την αδυναµία εφαρµογής του Ρυθµιστικού Σχεδίου
Θεσσαλονίκης που ήταν Νόµος και τη µη πρόβλεψη θεσµικής κατοχύρωσης του
προτεινόµενου
εγχειρήµατος,
είµαστε
πολύ
επιφυλακτικοί
για
την
αποτελεσµατικότητά του.
Στην τεκµηρίωση που µας δόθηκε αλλά και στους τοµείς δράσεις που προτείνονται
(π.χ. παράγραφοι 71, 72, 76) περιέχεται αµφισβήτηση κεντρικών έργων και
αναπτυξιακών επιλογών για την πόλη και παραποµπή τους σε µια µελλοντική
επανεξέταση µε απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα.
Τα έργα όµως που αναφέρονται στην εισαγωγή αλλά και στην ανάλυση του
κεφαλαίου των Τεχνικών Υποδοµών έχουν ήδη συγκεκριµένο προγραµµατισµό
ωριµότητα και για κάποια από αυτά διεκδικείται η άµεση ένταξή τους σε
χρηµατοδοτικά µέσα και η υλοποίησή τους.
Είµαστε αντίθετοι στην προσπάθεια µετατροπής του όποιου διαλόγου σε
δικαιολογία για την καθυστέρηση των έργων που απαιτούνται στην πόλη.
Ενός διαλόγου που προβλέπεται να αµφισβητεί και τις υφιστάµενες ρυθµίσεις,
αγνοώντας την άµεση ανάγκη θέσπισης νέων ρυθµίσεων και πολλαπλασιάζοντας και
αναπαράγοντας τις απρογραµµάτιστες χρήσεις γης (όπως π.χ. στην Περιαστική
Ζώνη) µε τη δικαιολογία του διαλόγου.
Μια γενική συζήτηση χωρίς συγκεκριµένες δεσµεύσεις σε χρονοδιάγραµµα και έργα
θα είναι στην παρούσα φάση αναποτελεσµατική µε αρνητικά αποτελέσµατα.
Η πρότασή µας δεν αποτελεί αναγκαιότητα η εκκίνηση ενός διαλόγου σε πολλά
επίπεδα µε αδιευκρίνιστο χρονοδιάγραµµα και προορισµό αλλά η διεκδίκηση
συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση
των έργων πνοής για την πόλη.
Ειδικότερα η πρότασή µας για την υιοθέτηση των αναγκαίων πολιτικών
προσδιορίζεται σε τρεις άξονες:
• ∆ιοίκηση ή συντονιστικό όργανο
• Θεσµική κατοχύρωση και εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου (κεντρική
πολιτική)
• Εξασφάλιση πόρων
Οι τρεις παραπάνω προτεραιότητες πέρα από γενική πολιτική αρχή έχουν τη
δυνατότητα να δώσουν συγκεκριµένες λύσεις και στις δράσεις που προτείνονται από
το Στρατηγικό Σχέδιο.
Εκτίµησή µας είναι ότι ανεξαρτήτως του χρονικού περιβάλλοντος κατά το οποίο
συντάχθηκε το προτεινόµενο Στρατηγικό Σχέδιο αντιµετωπίζει την πόλη σαν µια
οποιαδήποτε µητρόπολη και σχεδιάζει σε «λευκό χαρτί» αγνοώντας ότι η
πόλη έχει συγκεκριµένα προβλήµατα, διοικητικές δοµές και ανάγκες.
Τα σενάρια ανάπτυξης που επιλέγονται σε κάθε καινούρια µελέτη για την πόλη
πρέπει να είναι συγκεκριµένα και όχι να καλύπτουµε την αδυναµία προσδιορισµού
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του µοντέλου ανάπτυξης λέγοντας ότι δεν έχουν ανταγωνιστικές µεταξύ τους
επιλογές (παρ. 8).
Ανησυχία δηµιουργεί και η όλη προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδίου από τη σκοπιά
του «ερευνητικού – ακαδηµαϊκού έργου» γεγονός που µπορεί να αποτελέσει µέθοδο
αναθέσεων «ερευνητικών προγραµµάτων» για µελετητικό έργο σε αντίθεση µε το
θεσµικό πλαίσιο και µε χαµηλή αποδοτικότητα λόγω και του αδιευκρίνιστου
χαρακτήρα τους.
Η λειτουργία του τεχνογνωστικού επιπέδου (δεξαµενή ιδεών και µελέτες, παρ. 9) και
οι προδιαγραφές των προτεινόµενων µελετών – αναγκών προδιαγράφουν ένα
σηµαντικότατο κόστος το οποίο ακόµα και αν η πόλη µπορούσε να αντέξει στη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή, θα έπρεπε τουλάχιστον να στοχεύουν σε συγκεκριµένα
αποτελέσµατα.
Ειδικότερα στον τοµέα του 1ου FORUM
A. Tεχνικές και Κοινωνικές Υποδοµές
Στον τοµέα της ύδρευσης άµεση είναι η αναγκαιότητα ικανοποίησης των αναγκών της
πόλης σε επέκταση δικτύων και η κάλυψη όλων των αναγκών της Ε.Π.Θ.
Στα θέµατα οµβρίων υπάρχουν παραδείγµατα ώριµων έργων (µελετών και
εγκεκριµένων Μ.Π.Ε. π.χ. Πεύκα, Συκιές, Ελαιόρεµα Πυλαίας κλπ) τα οποία
αδυνατούν να βρουν χρηµατοδότηση είτε στο ΠΕΠ και στο ΕΠΠΕΡ είτε στο Ταµείο
Συνοχής.
Στον τοµέα των στερεών αποβλήτων ο Νοµός Θεσσαλονίκης έχει ψηφισµένο
οµόφωνα από το Μάρτιο του 2000 από ΤΕ∆Κ και Νοµαρχιακό Συµβούλιο πλαίσιο
σχεδιασµού σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία. Αναγκαιότητα δεν
αποτελεί πλέον ο σχεδιασµός του συστήµατος αλλά η εξεύρεση των 47 δις που
απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου και η συγκρότηση των προδιαγραµµένων
φορέων υλοποίησης.
Στις δράσεις 5, 6, 7, 8 έχουµε να παρατηρήσουµε τα κάτωθι:
∆ΡΑΣΗ 5

∆ΡΑΣΗ 6

∆ΡΑΣΗ 7

∆ΡΑΣΗ 8

Προώθηση της χωρικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των
υποδοµών στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης
Σχολιασµός της δράσης:
Η µητροπολιτική διοίκηση της πόλης σε συνδυασµό µε διαθέσιµους
πόρους µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τη χωρική και
λειτουργική ολοκλήρωση των υποδοµών
Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών µε στόχο τη βιώσιµη
αστική ανάπτυξη
Σχολιασµός της δράσης:
Αποτελεί αρχή της αγοράς η εισαγωγή καινοτοµίας στο σχεδιασµό
και όπου αυτό δεν επαρκεί απαιτείται νέο θεσµικό πλαίσιο
Προώθηση εναλλακτικών συνδυασµών συγκοινωνιακών
µέσων και τρόπων µεταφοράς
Σχολιασµός της δράσης:
Η δράση αφορά σε ευχολόγιο και περιλαµβάνει το σύνολο των
συγκοινωνιακών έργων της πόλης
Προώθηση καινοτόµων εφαρµογών για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήµατος
Σχολιασµός της δράσης:
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Αφορά στην εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου, ευθύνη της κεντρικής
διοίκησης. Η δράση έχει αµφίβολα αποτελέσµατα για την πόλη και
πιθανό αποπροσανατολισµό.
Β. Ποιότητα αστικού περιβάλλοντος
∆ΡΑΣΗ 12

∆ΡΑΣΗ 13

∆ΡΑΣΗ 14

∆ΡΑΣΗ 15

Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην ποιότητα του
αστικού περιβάλλοντος
Σχολιασµός της δράσης:
Αντίστοιχο µέτρο, θεσµοθετηµένο να γίνεται σε ετήσια βάση από
τον ΟΡΘ δεν υλοποιήθηκε ποτέ µε ευθύνη της κεντρικής διοίκησης
(βλέπε και ΕΦΟΠ, Ν.1650/86)
Εκτίµηση και παρακολούθηση εξειδικευµένων δεικτών και
στόχων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης
Σχολιασµός της δράσης:
Α. Οι δείκτες και οι ποσοτικοί στόχοι αποτελούν ενδιαφέρον και
αποτελεσµατικό µέτρο για την παρακολούθηση της ανάπτυξης.
Από µόνοι τους όµως δεν καταλήγουν σε έργα της πόλης.
Β. Έχουν ενσωµατωθεί οι προγραµµατικοί στόχοι (ΣΠΑ, Χωροταξικό) στα επίπεδα σχεδιασµού (ΖΟΕ, URBAN, ∆υτικό τόξο,
Στρατόπεδα). Μήπως τα απορρίπτουµε και θα τα
ξαναεκπονήσουµε;
Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης φυσικών
και τεχνολογικών κινδύνων
Σχολιασµός της δράσης:
Υλοποιείται µέσω των ΣΑΤΑΜΕ µε ευθύνη της ΝΑΘ. Πρέπει τα
αποτελέσµατά τους να ληφθούν υπόψη από τους µηχανισµούς
ελέγχου και σχεδιασµού χρήσεων γης.
Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων των προγραµµάτων και πολιτικών
Σχολιασµός της δράσης:
Αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, που αφορά σε υπέρβαση
του θεσµικού πλαισίου. Θεσµικό πλαίσιο που η κεντρική πολιτική
αδυνατεί έστω και να εναρµονίσει µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
εδώ και 5 χρόνια.
Στη χώρα µας απουσιάζουν η στρατηγική εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από στρατηγικά σχέδια όπως τα
ΣΠΑ και τα ΚΠΣ.
Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης το θέµα µπορεί να διερευνηθεί
πιλοτικά και να εισαχθεί ως τρόπος σκέψης (δεν το απορρίπτουµε)
αλλά δεν µπορεί κανείς να το απαιτεί και να το θεωρεί ως
προϋπόθεση για την προώθηση έργων.
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