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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΒΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου εκτιµούµε ότι θα πρέπει να επιφέρει τα
ακόλουθα θεσµικά και οργανωτικά αποτελέσµατα:
1. Εκφρασµένη συµφωνία των φορέων και κοινωνικών πρωταγωνιστών της πόλης,
για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες. Αιτιολογηµένη καταγραφή αντίθετων απόψεων.
2. Προσπάθεια προσδιορισµού της θέσης της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, µε βάση
ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, έχοντας ως βασικό στόχο την αποµυθοποίηση
τοποθετήσεων και στάσεων της τελευταίας δεκαετίας.
3. ∆ηµιουργία µηχανισµού διαρκούς παρακολούθησης (τύπου Παρατηρητηρίου)
των αναπτυξιακών επιπτώσεων από την εξέλιξη του παραγωγικού συστήµατος
και την πρόοδο των έργων υποδοµής. ∆ιαµόρφωση δεικτών παρακολούθησης και
αξιολόγησης

–

αξιοποίηση

επιµέρους

µηχανισµών

παρακολούθησης

–

υποβοήθηση κέντρων λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
4. Πολιτική συµφωνία στην διαχείριση της γνώσης που θα προκύψει από αυτόν τον
µηχανισµό παρακολούθησης. Αυτοδέσµευση του πολιτικού συστήµατος για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητας, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις
διαδικασίες ένταξης έργων και ενεργειών σε Ε.Π. και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα,
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προσµετρώντας τη βαρύτητα και τις επιπτώσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της
πόλης.
5. ∆ιοικητική

και

διαχειριστική

υποστήριξη

του

µηχανισµού

διαρκούς

παρακολούθησης των αναπτυξιακών επιπτώσεων (Παρατηρητήριο).

Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Σύστηµα χωρικού προγραµµατισµού και χωρικών ρυθµίσεων
Με βάση το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης
και το ρυθµιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να προβλεφθεί η µακροχρόνια
χωροθέτηση της βιοµηχανίας, των εµπορικών – εµπορευµατικών υποδοµών, καθώς
και των µεταφορικών υποδοµών, µε πρόβλεψη για έργα υποδοµής που θα αυξήσουν
την προσελκυστικότητα εγκατάστασης επιχειρήσεων. Οσον αφορά στην προστασία
του περιβάλλοντος, ανάλογα µε την οµαδοποίηση των επιχειρήσεων κατά βαθµό
όχλησης, θα πρέπει να τηρείται, απαρέγκλιτα, η ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία
περιβάλλοντος.
2. Σύστηµα αναπτυξιακού προγραµµατισµού
Θεσµική κατοχύρωση του κριτηρίου της θετικής επίπτωσης στις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου, για έργα και ενέργειες που εντάσσονται σε
Ε.Π. και άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της προγραµµατικής περιόδου 2000 – 2007.
3. Σύστηµα αναπτυξιακού προγραµµατισµού
Προσδιορισµός ανταποδοτικών πόρων και διαµόρφωση µηχανισµού είσπραξης του
που θα λειτουργεί προσθετικά για παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα,
καινοτοµικής και πιλοτικής προσέγγισης.
4. Σύστηµα χωρικού προγραµµατισµού και χωρικών ρυθµίσεων
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Συναινετικές διαδικασίες στον επανακαθορισµό χρήσεων γης και αποφυγή βίαιων
αλλαγών που αναστατώνουν την οικονοµική ζωή και τη λειτουργία των
επιχειρήσεων.

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1. Προτεραιότητα στην αναλυτική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του
παραγωγικού ιστού του Νοµού Θεσσαλονίκης, κατά τοµέα οικονοµικής
δραστηριότητας.
2. ∆ιασύνδεση της δυναµικής και των δυνατοτήτων ανάπτυξης του παραγωγικού
ιστού του Νοµού Θεσσαλονίκης µε τα όποια γεωπολιτικά και γεωοικονοµικά
πλεονεκτήµατα της περιοχής. ∆ιεκδίκηση ρόλου αποκεντρωµένης διαχείρισης
αναπτυξιακών προγραµµάτων για το σύνολο της Νότιο - Ανατολικής Ευρώπης
(π.χ. ΕΣΟΑΒ).
3. Καταπολέµηση του φαινοµένου του δυϊσµού στο εσωτερικό των οικονοµικών
κλάδων µε επίκεντρο τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, του
εκσυγχρονισµού και ενδυνάµωσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, της
δικτύωσης επιχειρήσεων, της προώθησης καινοτοµιών, κλπ.
4. Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και ως πόλου εξειδικευµένης ενδοκοινοτικής
υπεργολαβίας, ειδικά σε παραδοσιακούς κλάδους (π.χ. κλωστοϋφαντουργία –
ένδυση), µε βελτίωση της προστιθέµενης αξίας στα παραγόµενα προϊόντα.
5. Ανάπτυξη νησίδων παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας και
καινοτοµίας στο Νοµό Θεσσαλονίκης και διευκόλυνση της ενδυνάµωσης τους µε
ενίσχυση εξειδικευµένων κέντρων, (ΕΚΕΤΑ, ΤΠΘ, κλπ), ειδική χωροθέτηση
(ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, θερµοκοιτίδες, ΒΕΠΕ, κλπ.) και πρόσθετα κίνητρα. Θεώρηση
ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας µπορεί να
λειτουργήσει ως ατµοµηχανή εκσυγχρονισµού για τους υπόλοιπους κλάδους.
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6. Ενίσχυση των υποδοµών διαµετακοµιστικού εµπορίου, εµπορευµατικών κέντρων,
υποδοµών αποθηκευτικής, κλπ. ώστε να αποτελέσει η πόλη σηµαντικό κόµβο
χονδρικού και λιανικού εµπορίου και να αξιοποιηθούν οι υπό κατασκευή
µεταφορικές υποδοµές. Τα ειδικά κίνητρα ενίσχυσης των υποδοµών αυτών θα
πρέπει να διατηρηθούν για να δηµιουργηθεί η κρίσιµη µάζα δραστηριοτήτων στον
τοµέα αυτό, που θα επιφέρει αύξηση στην απασχόληση.
7. Ενίσχυση υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών (λιµάνι, σιδηρόδροµος, οδικοί
άξονες) και άρση των εµποδίων ολοκλήρωσης τους, το συντοµότερο δυνατό,
ώστε να εξυπηρετηθεί η ενδοχώρα της Θεσσαλονίκης που ξεπερνά τα σύνορα της
χώρας, καθώς και η διακίνηση του λιανικού εµπορίου µε την εξυπηρέτηση
πολιτών γειτονικών κρατών.
8. Βελτίωση των υποδοµών της πόλης για την αύξηση της ποιότητας ζωής των
πολιτών, την εξυπηρέτηση του εργατικού δυναµικού, την αύξηση της
προσελκυστικότητας τουρισµού πόλης και την ανάδειξη του πολιτιστικού
αποθέµατός της. Σηµειώνεται η ιδιαίτερη καθυστέρηση που παρατηρείται στην
ανάπτυξη αυτών των υποδοµών, κυρίως στους τοµείς των συνδυασµένων
µεταφορών (µε έµφαση στο µετρό και στους χώρους στάθµευσης), του
περιβάλλοντος, κλπ.
9. ∆ιαµόρφωση

προϋποθέσεων

δηµιουργίας

ελκυστικού

οικονοµικού

και

χρηµατοπιστωτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, για την προσέλκυση εδρών
επιχειρήσεων που σκοπεύουν σε οικονοµική δραστηριότητα στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη, όπου σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση διεθνών
οργανισµών, µπορεί να καταστήσει την πόλη διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών.
10. Σχεδιασµός προγραµµάτων προσέλκυσης επενδύσεων και συλλογικής προώθησης
– προβολής προϊόντων στο εξωτερικό και λειτουργία εξειδικευµένων οργανισµών
στην πόλη (γραφείο ΕΛΚΕ, ΚΕΤΑ, ΚΥΕ, Κοινοπραξία προώθησης τοπικών
προϊόντων PROMAGRO).
11. Ανάπτυξη υποδοµών Ηλεκτρονικού Εµπορίου, µε δηµιουργία Κέντρου,
πιστοποιηµένου ως trade point του ΟΗΕ.
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12. Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας σε διασυνοριακό επίπεδο, µε στόχο τη
σταδιακή ενσωµάτωση περιοχών γειτονικών χωρών στον οικονοµικό χώρο της
Ε.Ε., τη διατήρηση του οικονοµικού κέντρου των επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη
και των εξειδικευµένων θέσεων εργασίας, τη δηµιουργία Ζωνών Ελεύθερου
Εµπορίου – Μεταποίησης, κλπ.
13. ∆ηµιουργία κρίσιµης µάζας δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στον τοµέα της
υγείας, της παιδείας και της δια βίου µάθησης ακόµη και για πολίτες τρίτων
χωρών.

5

