ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνοπτική Παρουσίαση Βασικών Θέσεων ΑΝΕΘ ΑΕ
1. Γενικά
Η ΑΝΕΘ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την πρωτοβουλία του ΟΡΘΕ για την σύνταξη
του Σχεδίου.
Το Σχέδιο αυτό µπορεί πράγµατι να αποτελέσει το εργαλείο για τον εξορθολογισµό
των ποικίλων οραµάτων και διακηρύξεων για την προοπτική της ευρύτερης
µητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης και παράλληλα να συµβάλλει στη σύνθεση
και τη συνέργια των δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από τους
φορείς της περιοχής.
Ιδιαίτερα θετική κρίνεται και η πρωτοβουλία για ξεκίνηµα ενός δοµηµένου διαλόγου
στο πλαίσιο αυτό.
Κατά την άποψη µας ιδιαίτερη σηµασία για την επιτυχία του εγχειρήµατος αυτού θα
είχε η συστηµατική καταγραφή του στρατηγικού σχεδιασµού και των βασικών
δράσεων στις οποίες εµπλέκονται οι επιµέρους φορείς. Η προσπάθεια αυτή, που
σίγουρα είναι επίπονη, θα είχε ως αποτέλεσµα, τον εµπλουτισµό του Σχεδίου
∆ράσης, τον αυξηµένο «ρεαλισµό» του και ταυτόχρονα την ευρύτερη αποδοχή του
από τους φορείς, καθώς θα «αναγνωρίζουν» στο Σχέδιο αυτό τη δική τους
συµµετοχή και συµβολή.
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(α) Βασικό στόχο θα πρέπει να αποτελέσει η «στοχευµένη» προσέλκυση
επιλεγµένων επενδύσεων που αναβαθµίζουν την εικόνα της πόλης και όχι η
γενική και χωρίς αξιολόγηση προσέλκυση επενδύσεων µε την εισαγωγή κινήτρων
γενικού χαρακτήρα.
(β) Σε συνάρτηση µε τα προηγούµενα θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την
αποφυγή του φαινοµένου της ανάπτυξης της πόλης σε βάρος της ενδοχώρας
της. Με την έννοια αυτή συστατικό στοιχείο του Σχεδίου ∆ράσης θα πρέπει να
αποτελέσουν και πρωτοβουλίες «αναζωογόνησης» και «διάχυσης» της
ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή τουλάχιστον του Ν. Θεσσαλονίκης. Η περιοχή
αυτή πρέπει να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς το αστικό κέντρο
προσφέροντας εύκολα προσβάσιµο, και αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η προβλεπόµενη στο
πλαίσιο της ∆ράσης 3 µελέτη του τρόπου συσχέτισης της Θεσσαλονίκης µε την
ενδοχώρα της. Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό και οι σηµαντικές χρηµατοδοτικές
δυνατότητες που προσφέρει το νέο προγραµµατικό πλαίσιο.
(γ) Σε κάθε περίπτωση συµφωνούµε µε τη στόχευση του Σχεδίου για την επιλογή
του σεναρίου της «ανηφορικής διαδροµής» ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθούν τόσο οι σηµαντικοί πόροι του
Γ’ ΚΠΣ, ιδιαίτερα του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ανταγωνιστικότητα», καθώς και οι
νέοι θεσµοί που δηµιουργούνται στο πλαίσιο αυτό (ΚΕΤΑ, ΚΥΕ).

