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Κυρίες και Κύριοι,
η ανάπτυξη της περιφέρειας, του νοµού Θεσσαλονίκης, είναι
σήµερα ζωτικής αναγκαιότητας και πρέπει να γίνει πράξη µε
συγκεκριµένες προσπάθειες και δράσεις για:
αποκέντρωση της πολιτικής, διοικητικής, εκτελεστικής εξουσίας
βελτίωση της τεχνικής - οργανωτικής υποδοµής και τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό της ευρύτερης περιοχής
Ωστόσο, αποτελεί πλέον κοινό τόπο, πως οι καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στην υλοποίηση του κυρίου όγκου των έργων που έχουν
σχεδιαστεί, δηµιουργούν µία οριακή κατάσταση, αλλά και µεγάλες
δυσκολίες στην ανάδειξη του χώρου της Βόρειας Ελλάδας και του
Μητροπολιτικού της Κέντρου.
Τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα δεν έχουν αναδειχθεί, ενώ θα
µπορούσαν να συµβάλουν στην δηµιουργία ενός ισχυρού αναπτυξιακού
πόλου.
∆υστυχώς, το ύψος και η κατανοµή των κονδυλίων , αλλά κυρίως οι
συγκεντρωτικές διαδικασίες, οι µεγάλες καθυστερήσεις στις
απορροφήσεις -λόγω διαρθρωτικών αδυναµιών - ακυρώνουν την
προσπάθεια και τις προθέσεις στόχων και οραµάτων.
Η διατήρηση του συγκεντρωτικού προγραµµατισµού από τα
Υπουργεία ( π.χ χωροταξικός σχεδιασµός και διαδικασία εκπόνησης
χωροταξικών σχεδίων από ΥΠΕΧΩ∆Ε ) και ταυτόχρονα η έλλειψη
αποκεντρωµένης, αλλά συγκροτηµένης λειτουργίας του κράτους, των
θεσµών, θέτουν σε κίνδυνο όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα.

Και πράγµατι, όλες οι φιλοδοξίες, οι προσδοκίες, στρέφονται
προς το Γ’ ΚΠΙ, που όµως καταρρέουν από την πορεία του δευτέρου,
το οποίο:
• και χαµηλή απορροφητικότητα έχει, που θα περισωθεί ίσως µόνο
από την χρονική µετατόπιση της ολοκλήρωσης του,
• και θα κληροδοτήσει ουσιαστικά τα ανολοκλήρωτα γνωστά έργα που
κεφαλαιοποιούνται τώρα για να ενταχθούν στον προγραµµατισµό
των υποδοµών του Γ’ ΚΠΙ
Άλλωστε, η ίδια η Περιφέρεια έχει ως πρώτο στόχο της, την
συµπλήρωση των υποδοµών που έµειναν ηµιτελείς από Β’ ΚΠΙ.
Είναι προφανές εποµένως πως απαιτείται συνεννόηση των
κοινοτικών και πολιτικών δυνάµεων και η εποπτεία υλοποίησης
δράσεων τόσο σε Περιφερειακό, όσο και σε Νοµαρχιακό επίπεδο από
διακοµµατική επιτροπή.
∆ιαφορετικά, συνέχεια θα αθροίζονται αενάως, πιστώσεις για
έργα που έπρεπε να είχαν περατωθεί και θα συγκροτούνται τεχνικά
δελτία έργων που άλλοτε φτάνουν τα 800 δις και άλλοτε προσεγγίζουν
το 1τρίς, χωρίς όµως αντιστοιχίες µε τις προτεραιότητες, τις ανάγκες
και τις πραγµατικότητες τελικά στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Κυρίες και Κύριοι,
Στο πλαίσιο αυτής της παρέµβασης , θα ήθελα να αναδειχθεί µια
περιοχή που να µπορεί να γίνει το εφαλτήριο για την αναζωογόνηση
του µητροπολιτικού χώρου.
Η διαχείριση της µητροπολιτικής περιοχής έχει εξαιρετική
σηµασία καθώς διαπιστώνεται πως τελικά δεν υλοποιήθηκαν οι στόχοι
του ρυθµιστικού και τροποποιήθηκαν βασικά δεδοµένα και
παράµετροι.
Η λειτουργία της πόλης και του ΠΣΘ, η αδυναµία θεσµοθέτησης
των ΖΟΕ, των χρήσεων γης, ο σχεδιασµός για την ανάπτυξη της πόλης,
οι χωροταξικές και πολεοδοµικές επιλογές στην παρούσα φάση,
οδηγούν στο συµπέρασµα πως απαιτείται η επανένταξη του ρόλου των
εµπλεκοµένων φορέων και η απόκτηση ενός οργάνου σχεδιασµού και
εφαρµογής.
Η αναδιοργάνωση του µοντέλου διαχείρισης της µητροπολιτικής
περιοχής είναι επιτακτική ανάγκη.
Η ανασυγκρότηση του αστικού και παραγωγικού ιστού της
πόλης, πρέπει να γίνει στη βάση του ενιαίου του αστικού χώρου.

Η ενοποίηση εποµένως φορέων που συγκεντρώνουν
αρµοδιότητες ελέγχου, σχεδιασµού και αποφάσεων σε κρίσιµους
τοµείς, αποτελεί ζητούµενο. Αναφέρω για παράδειγµα την ανάγκη
δηµιουργίας ενιαίου φορέα σχεδιασµού, ελέγχου κυκλοφορίας,
µετακινήσεων και στάθµευσης στο ΠΣΘ, µε αποφασιστικές και
δεσµευτικές αρµοδιότητες.
Η επικαιροποίηση λοιπόν του Ρυθµιστικού σχεδίου µε δοµικές
αλλαγές του Ν. 1561/85 πρέπει να αποτελέσει την βάση για το νέο
θεσµικό πλαίσιο για την δηµιουργία της Θεσσαλονίκης του 21 ο υ αιώνα,
που όµως δεν πρέπει να αφίσταται των πόρων που µπορούν να
διατεθούν για την υλοποίηση του.
Πρέπει να τεθούν σε µία τροχιά αντιµετώπισης τα βασικότερα
προβλήµατα όπως, η νοµοθέτηση των εξουσιαστικών χρήσεων γης, η
προώθηση της επέκτασης του αστικού ιστού και του σχεδίου των
περιαστικών οικισµών, µέσω ολοκληρωµένων πακέτων ( ΓΠΣ Κτηµατογράφηση -Πολεοδόµηση - Πράξεων Εφαρµογής ) µε εφαρµογή
χρήσεων γης στον αστικό ιστό, η αναβάθµιση στο ιστορικό κέντρο, η
οργάνωση της κυκλοφορίας και της σταθµεύσεως, ώστε, µε τεκµήρια
να οµιλούµε για την αναβάθµιση του µητροπολιτικού ρόλου της πόλης.
Έχουµε την υποχρέωση όλοι , να συµβάλλουµε και να
συγκλίνουµε για το ξεπέρασµα της κρίσης που διακρίνει τον σχεδιασµό
των µεγάλων έργων και των απαραίτητων παρεµβάσεων για την
µεταστροφή του κλίµατος, για µια βιώσιµη ανάπτυξη της
Μητροπολιτικής περιοχής
Σας ευχαριστώ

