


Ζούμε μια τριπλή κρίση 
(οικονομική, υγειονομική, κλιματική)

Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της τριπλής κρίσης αφορούν όλον τον
κόσμο. Οι εξελίξεις μετά την διπλή κρίση (πανδημία-οικονομία) είναι
ραγδαίες και αφορούν όλο τον κόσμο. 

Από τη μια έχουμε ύφεση στις οικονομίες με ταυτόχρονη αύξηση των
ανισοτήτων.  Που συγκροτούν ένα επικίνδυνο μίγμα που απειλεί με κοι-
νωνικές κρίσεις. 
Από την άλλη, οι ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός αλλά και η κλιματική κρίση, απαιτούν νέες πολιτικές
απαντήσεις. 

Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έρχονται πια στο προσκήνιο νέες τολμη-
ρές πολιτικές. 

Οι λογικές της «αρρύθμιστης παγκοσμιοποίησης», της αυτονομίας των
αγορών, της κυριαρχίας της οικονομίας επί της πολιτικής, αμφισβη-
τούνται δυναμικά. 

Ο κόσμος αλλάζει. Αναζητά νέες απαντήσεις απέναντι στις αδιέξοδες
συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας, της υποβάθμισης του δημόσιου
τομέα, της αποδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους. 

Έρχεται στο προσκήνιο η αναγκαιότητα για ένα νέο μοντέλο Βιώσιμης
Ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής
των πολιτών, οδηγεί στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Όπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι δημόσιες επενδύσεις, οι ενί-
σχυση του κοινωνικού κράτους, η αξιοπρεπής και καλά αμειβόμενη ερ-
γασία, η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των πολυεθνικών. 

Στην Ελλάδα όμως, η Κυβέρνηση της ΝΔ, 
εμμένει στις παραδοσιακές 
συντηρητικές πολιτικές
Την ώρα που το μεγαλύτερο στοίχημα για την Ελλάδα είναι η αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου με βάρος στην «πράσινη» ανάπτυξη, στην
καινοτομία και εξωστρέφεια, στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού
και στην αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, η ΝΔ
διαμορφώνει-και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό διάλογο-ένα σχέδιο που
αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς και στηρίζεται στο ξεπερα-
σμένο και απαράδεκτο μοντέλο της φθηνής και απαξιωμένης εργασίας. 



Ακόμη και για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάκαμψης, παρουσιάζει ένα σχέδιο που ικανοποιεί τους γνωστούς
όρους της Ε.Ε., αλλά δεν αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση ανασυγ-
κρότησης της Οικονομίας και οριστικής εξόδου από την κρίση. 

• Είναι ένα σχέδιο που παραθέτει επενδύσεις-έργα χωρίς ιεράρχηση,
χωρίς να αναλύεται τι εξυπηρετεί το καθένα ποιος είναι ο στόχος του.
Λείπει ο οραματικός στόχος αλλαγής του οικονομικού μοντέλου και
αναβάθμισης των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

• Απουσιάζει κάθε σύνδεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με
τους άλλους διαθέσιμους πόρους, το νέο πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο 2021-2027, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Εθνικό Πρό-
γραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.

• Δεν συνοδεύονται τα έργα που προβλέπονται, με δείκτες απόδοσης
για το περιβάλλον, για ανάπτυξη και κυρίως για την δημιουργία θέ-
σεων εργασίας.

• Ακόμα και το «πράσινο κοστούμι» της Κυβέρνησης και του Πρωθυ-
πουργού, με έμφαση στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και την
«πράσινη» μετάβαση της Οικονομίας, ΔΕΝ είναι και τόσο… «πράσινο»
αν δει κανείς τα συγκριτικά στοιχεία των προγραμμάτων των άλλων
κρατών μελών, που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρ-
νηση λανσάρεται ως…η πιο «πράσινη» κυβέρνηση, που θέλει να φέρει
πράσινη ανάπτυξη. Προπαγανδίζει μάλιστα, ότι θα διοχετεύσει στην Πρά-
σινη Μετάβαση το 37% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Την ώρα που:
- Η Σλοβακία διοχετεύει το 42% των πόρων
- Η Αυστρία το 59%
- Το Λουξεμβούργο το 61%
- Η Δανία το 59%
- Η Ισπανία το 49%
- Η Γερμανία το 42%

• Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής,
για την στήριξη της Ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Ακόμη και
για την Εθνική Άμυνα σε μια κρίσιμη περίοδο, μένουμε μόνο στις πα-
ραγγελίες από τις άλλες χώρες.

• Απουσιάζει κάθε αναφορά για την στήριξη της ελληνικής μικρομε-
σαίας επιχείρησης, δεν περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα για τον
Τουρισμό, υπάρχει έλλειμμα για την βιώσιμη στροφή του αγροδιατρο-
φικού τομέα, ενώ είναι πολύ μικρές οι επενδύσεις για την έρευνα, την
καινοτομία, την εξωστρέφεια.



• Δεν περιλαμβάνει ουσιαστικούς πόρους για την στήριξη του κοινω-
νικού κράτους. Για το ΕΣΥ προβλέπονται μόνο 317 εκατομμύρια για 120
Νοσοκομεία σε βάθος 6ετίας και 273 εκατ. για την ΠΦΥ για το ίδιο χρο-
νικό διάστημα.

• Τέλος σε μια εποχή κρίσης στο δημογραφικό, απουσιάζει κάθε πρό-
βλεψη, κάθε μέτρο, την ώρα που είναι επιβεβλημένο να υπάρξουν όχι
μόνο οι αναγκαίες υποδομές, αλλά και οικονομικές παρεμβάσεις για
την στήριξη των νέων ζευγαριών.

Στόχος δικός μας είναι 
μια νέα αντίληψη για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση της χώρας

4 Στόχος μας είναι «κανένα ευρώ χωρίς αναπτυξιακή διάσταση, κανένα
ευρώ χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα».

4 Εμείς μιλάμε για την ανάπτυξη με κοινωνική προστασία.

4 Εμείς μιλάμε για τις ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

4 Εμείς μιλάμε για την οικονομία που διασφαλίζει την εργασία. Που
προωθεί την στρατηγική της πλήρους Απασχόλησης. 

4 Δίνουμε έμφαση στη μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία
αλλά με παραγωγή στον τόπο μας και εξαγωγές και αυτή είναι βασική
διαφορά μας με την κυβέρνηση.

4 Προτεραιότητά μας, επενδύσεις που δίνουν προστιθέμενη αξία στην
Ελληνική παραγωγή.

Το μότο μας είναι «Παράγουμε και εξάγουμε».
Λέμε όχι στο μοντέλο εισαγωγές – κατανάλωση.

4 Για μας μεγάλα έργα, δεν σημαίνουν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις αλλά
και ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες με συμπράξεις και κοινοπραξίες.
Τα 70 δις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας αφορούν τους πολλούς.

Έχουμε προτείνει ως προτεραιότητες:

� μέτρα, κυρίως φορολογικά και θεσμοθέτηση κινήτρων για την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας. Με την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους
των επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις.



� Δημόσιες επενδύσεις για υποδομές και κοινωνική προστασία.
Σε υποδομές που συμβάλλουν στην Ανάπτυξη.
· Στην αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
· Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση του κράτους
· Στην ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και δημόσιας ασφάλειας,
ιδιαίτερα με τα προβλήματα που δημιουργεί η Κλιματική Αλλαγή.

� Επενδύσεις για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση.
Επενδύσεις με ισχυρά κίνητρα, αλλά και ταυτόχρονα απαίτηση για ελ-
ληνική προστιθέμενη αξία. Με αιχμές την ενίσχυση της Βιομηχανίας, τις
νέες μορφές Τουρισμού, τη μεταποίηση ,το μετασχηματισμό και δι-
κτύωση/συνεργασία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την επένδυση
στην σύγχρονη Πρωτογενή Παραγωγή.

Α) Με βάση τις παραπάνω πολιτικές κατευθύνσεις μας, εξετάζουμε
και τα σημαντικά θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την προ-
οπτική της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πόλη και η ευρύτερη περιοχή της (Α+Β
Περιφέρειες Θεσσαλονίκης) έχουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατό-
τητες να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες από την δεκαετή κρίση και την
κρίση του κορωνοϊού. 

Γιατί έχουν δυνάμεις σε όλους τους τομείς και κλάδους της οικονο-
μίας και ιδιαίτερα της «πράσινης οικονομίας» που στηρίζεται στην
γνώση και την καινοτομία. Έχουν τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά
κέντρα. Εκείνο που δεν έχουν είναι ανάγκη από υποσχέσεις που εκτο-
ξεύονται και μετά ξεχνιούνται. Από χαμένες ευκαιρίες και πεταμένα
λεφτά, που σπέρνουν την απογοήτευση στους πολίτες. 

Β) Οι προτάσεις μας λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη των πόρων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ αλλά και της νέας ΚΑΠ.
Αθροιστικά 70 δις ευρώ. Υπάρχουν πια οι δυνατότητες. 

Έχουμε ως τώρα μια μεγάλη ευκαιρία, για να προχωρήσουμε και τα
έργα εκείνα που θα δώσουν «αναπτυξιακή ταυτότητα» σε κάθε περιφέ-
ρεια, θα ευνοήσουν την προσέλκυση επενδύσεων και θα αναβαθμίσουν
την ποιότητα ζωής των πολιτών. Αρκεί να την αξιοποιήσουμε ορθά με
σχέδιο και προοπτική. 

Σε συνεννόηση και συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους φορείς
που εκφράζουν τις τοπικές κοινωνίες. 

Καταργώντας όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και προχειρότητες με
fast track διαδικασίες κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Λύνοντας εξ’ αρχής όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις χρήσεις γης. 



Γ) Αναγκαία προϋπόθεση είναι όμως η περιοχή της Θεσσαλονίκης να
αποκτήσει το δικό της όραμα και προσανατολισμό. 

Και με βάση αυτά να οικοδομήσει το νέο της παραγωγικό μοντέλο, να
αναβαθμίσει τις υποδομές της, να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλή-
ματα της αποβιομηχανοποίησης, της έλλειψης των παραγωγικών επεν-
δύσεων, της ανεργίας και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής. 

Υπάρχουν όμως δύο βασικά θεσμικά ζητήματα που πρέπει να αντιμε-
τωπισθούν. 

• Το πρώτο είναι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την Μητροπολιτική
Θεσσαλονίκη, έλλειψη που επιτρέπει την κάθε είδους δημόσια ή ιδιω-
τική παρέμβαση, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές ή χωροταξικές
επιπτώσεις της. 
• Το δεύτερο είναι οι αναπτυξιακές-κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα
στις Δυτικές και Ανατολικές περιοχές. Ανισότητες που οξύνονται, υπο-
νομεύοντας την κοινωνική συνοχή. 

Αναλυτικά:

� Η Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται χωρίς θεσμικά κατοχυρωμένο χω-
ρικό σχεδιασμό. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης του ΄87 δεν ανα-
θεωρήθηκε με αποτέλεσμα όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες
(Δημόσιες-ιδιωτικές) να μην εντάσσονται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο
βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. 

Συγχρόνως καταργήθηκε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης
και έκτοτε οι αρμοδιότητες συντονισμού έργων και αξιολόγησης  περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο. Ταυτόχρονα, η
καταχρηστική χρησιμοποίηση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, προκειμέ-
νου να διευκολυνθούν ιδιωτικές κυρίως επενδύσεις, αχρηστεύει στην
πράξη κάθε προηγούμενο θεσμοθετημένο πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Αυτές οιεξελίξεις απέκλεισαν στη πράξη την τοπική κοινωνία και τους
τοπικούς φορείς από το να παρακολουθούν και να έχουν γνώμη για το
τί πρόκειται να γίνει στην πόλη. Είναι ένας από τους λόγους που εκδη-
λώνονται διχαστικές καταστάσεις ανάμεσα στους κατοίκους για κάθε
σχεδόν μεγάλο έργο. 

Πρέπει ακόμη να προστεθεί ότι ο κατακερματισμός και οι επικαλύψεις
αρμοδιοτήτων διαφόρων φορέων (Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, Αυτο-
διοικητική Περιφέρεια, Δήμοι, κ.α.), κάνουν απολύτως αναγκαία την
ψήφιση ενός επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου Μητροπολιτι-
κής Θεσσαλονίκης και την επανασύσταση ενός Οργανισμού Ρυθμι-
στικού Σχεδίου.



� Οι χωρικές ανισότητες, που υπήρχαν και στο παρελθόν, έχουν
οξυνθεί εξαιτίας της αποβιομηχάνισης, που έπληξε κυρίως τη Δυτική
Θεσσαλονίκη, αλλά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης.

Υπάρχει ο κίνδυνος οι ανισότητες αυτές να ενταθούν στο μέλλον,
καθώς η οικονομία της πόλης μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε οι-
κονομία παροχής υπηρεσιών, με τις σχετικές επιχειρήσεις να εγκαθί-
στανται στο κέντρο και στις περιβαλλοντικά πλεονεκτούσες ανατολικές
περιοχές. Αντίθετα, το υποβαθμισμένο περιβάλλον δυτικά δεν προσελ-
κύει παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες. 

Η κατάσταση αυτή πρέπει να εξισορροπηθεί με παρεμβάσεις τόσο πε-
ριβαλλοντικής αναβάθμισης όσο και αξιοποίησης των αναπτυξιακών
πλεονεκτημάτων της δυτικής περιοχής. Σε αυτό θα αναφερθούμε ανα-
λυτικά στη συνέχεια.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα «αναπτυξιακό άλμα» στην υποβαθμι-
σμένη δυτική πλευρά της και μια «πράσινη ανάπλαση» στο επιβαρυ-
μένο κέντρο της πόλης. 

Για τα αναπτυξιακά θέματα

Α) Αλλαγή σχεδίου για τη ΔΕΘ

Άμεσο ζήτημα είναι η αλλαγή της εγκατάστασης μιας σημαντικής δρα-
στηριότητας υπερτοπικής σημασίας του τριτογενούς τομέα. Η αλλαγή
του σχεδίου για την ΔΕΘ. 

Είναι γνωστή η πρόταση της Διοίκησης της ΔΕΘ για την παραμονή του
εκθεσιακού κέντρου στον ίδιο χώρο, προκειμένου να είναι ελκυστικός
σε επενδύσεις του realestate. Οδηγώντας σε επιφάνεια συνολικής δό-
μησης 16% μεγαλύτερη από την σημερινή, στο 50% της έκτασης του οι-
κοπέδου της ΔΕΘ.

Είχαμε παλαιότερα συζητήσει κατ’ αρχήν αυτό το σχέδιο με την Διοί-
κηση της ΔΕΘ. Όμως μετά τις εξελίξεις με τα 70 δις των Ευρωπαϊκών
πόρων, έχει αναπτυχθεί μια άλλη, τελείως διαφορετική λογική. 

Για μια άλλη ΔΕΘ στην ψηφιακή εποχή των εκθέσεων. 

Αντί για ένα Project RealEstate με ΣΔΙΤ (με εξασφαλισμένα κέρδη για
τον ιδιώτη). Με ένα σχέδιο ανάλογο με εκείνο του Μιλάνου, όπου στα
μέσα της δεκαετίας του 2000, μετέφερε το εκθεσιακό κέντρο του,
από το «ιστορικό κέντρο», στα προάστια. 



Με ένα σχέδιο που προβλέπει να παραμείνει ο «ψηφιακός εγκέφα-
λος» της ΔΕΘ στο κέντρο-μαζί με το οικονομικό και πολιτικό forum-και
να μεταφερθεί το «σώμα» της στα Δυτικά. Για τις θεματικές και μεγά-
λες εκθέσεις. 

Ένα μεγάλο, εθνικού χαρακτήρα, εκθεσιακό κέντρο, που μπορεί να
προσδώσει μεγάλα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Με παράλληλη μετατροπή της στην πρώτη, μηδενικών ρύπων, έκ-
θεση στην Ελλάδα. 

Και να αναπτυχθεί στον σημερινό χώρο της ένα πάρκο πρασίνου, με
ήπιες αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, τόσο για να «αναπνεύ-
σει» η πόλη, όσο και για την ύπαρξη διέξοδος για την Πανεπιστημιού-
πολη. 

Η μεταφορά της ΔΕΘ «Δυτικά», θα ενισχύσει τις υποβαθμισμένες πε-
ριοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης και θα δημιουργήσει πολλές θέ-
σεις εργασίας. 

Αλλά θα προκύψουν οφέλη και για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί
θα υπάρξει περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που το στερείται, ιδιαί-
τερα εφόσον επιτευχθεί και η συνέχεια του παραλιακού  μετώπου με το
δάσος του Σέιχ Σου. 

Β) Ενιαίο παραλιακό μέτωπο που να ενώνει 
την πόλη με τον Θερμαϊκό

Έχουμε προτείνει την διαμόρφωση ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου
από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι. 

Είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης, απο-
τελεί ενιαία πολεοδομική ενότητα, που απαιτεί ενιαία αντιμετώπιση. 
Με εξυγίανση και αποκατάσταση της δυτικής ακτής, την ανάπλαση της
παλαιάς παραλίας στο κέντρο της πόλης, και την αντιμετώπιση της ρύ-
πανσης του Θερμαϊκού. 

Έτσι ώστε να δοθεί ένας μοναδικός χώρος 40 χιλιομέτρων και μια ξε-
χωριστή ταυτότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το project αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. 
Πρέπει να επιλυθούν εξειδικευμένα νομικά, ιδιοκτησιακά, χρηματοδο-
τικά, και τεχνικά προβλήματα, τα οποία απαιτούν τελείως εξειδικευμέ-
νες γνώσεις.  



Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Ποιος φορέας θα αναλάβει το συντονι-
σμό και την υλοποίηση των έργων;

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα:

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε να εκπονήσει ένα Ειδικό
Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο από το Καλο-
χώρι μέχρι το Αγγελοχώρι.

Η μελέτη αυτή του ΕΧΣ, είναι ακόμη μάλλον στο στάδιο της διαβούλευ-
σης και ουδείς γνωρίζει πότε και αν ποτέ καταλήξει σε Προεδρικό Διά-
ταγμα, με αποτέλεσμα όχι μόνο ο κάθε Δήμος να ενεργεί αυτόνομα
αλλά και άλλοι φορείς που έχουν αρμοδιότητα να κινούνται ανεξάρ-
τητα αγνοώντας   ακόμη και τους θεσμοποιημένους σχεδιασμούς.

Πρόσφατα παραδείγματα:

Α) Το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο έχει τη διαχείριση της Μαρίνας της Αρετσούς
(Καλαμαριάς) στις 22/01/2021 δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης λειτουρ-
γίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας, με δυνατότητα ο
επενδυτής σε μια έκταση 75 στρεμμάτων να  αναπτύξει ένα μεγάλο
realestate με κατασκευή κατοικιών και ξενοδοχείου μέσα στη θάλασσα
και πολλαπλές επαγγελματικές χρήσεις, με αποτέλεσμα την αλλοίωση
του παράκτιου τοπίου. 

Ο τρόπος αυτός της αξιοποίησης δηλαδή με υπερβολική δόμηση,
άσχετη με τις υποστηρικτικές υποδομές, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων
και στην τοπική κοινωνία του Δήμου Καλαμαριάς .αλλά και σε όλη τη
Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να παγώσει προσωρινά η διαδικασία.

Β) Στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς, επάνω στο θαλάσσιο
μέτωπο βρίσκεται το «Παλατάκι» ένα διατηρητέο κτίριο που τα τελευ-
ταία 15 είναι κλειστό,αφημένο στη φθορά του χρόνου. Σήμερα ανήκει
στην ΕΤΑΔ.

Στα ισχύοντα ΓΠΣ αλλά και στη συνείδηση των πολιτών πρέπει να λει-
τουργήσει ως χώρος πολιτισμού, λόγω και της γειτνίασης με τον χώρο
των «απολυμαντηρίων» Εχουν γίνει μάλιστα προτάσεις για στέγαση του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, για έδρα και αρχείο του Ελληνισμού
της Διασποράς, κτλ.

Αγνοώντας προκλητικά όλα τα παραπάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΤΑΔ σε συνέντευξή του στις 13/4/2021 υπαινίχθηκε ότι το «Παλατάκι»
θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη για να το διαχειρισθεί ως ξενοδοχείο και
χώρο εστίασης.



Γ) Ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στις 29/5/21 στη Θεσσαλο-
νίκη εξήγγειλε ( τελείως ξαφνικά) την κατασκευή ακόμη μιας Μαρίνας
στη Μηχανιώνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Α) Σε ένα τόσο σημαντικό project, δεν υπάρχει ο αντίστοιχος φορέας
σχεδιασμού και υλοποίησης.

Β) Διάφοροι δημόσιοι φορείς και Δημοτικές αρχές κινούνται ανεξάρ-
τητα και αποσπασματικά, με αποτέλεσμα οι προτάσεις και οι ενέργειές
τους να αποκλίνουν και να εμποδίζουν στην υλοποίηση αυτού του ορά-
ματος για τη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΤΑΣΗ

Α) Επειδή η ανάπλαση του θαλασσίου μετώπου πρέπει να αποτελεί κεν-
τρική πολιτική επιλογή της πολιτείας και των Δήμων, είναι ανάγκη να
δημιουργηθεί «φορέας συντονισμού και υλοποίησης». Φορέας ο
οποίος να έχει ή να μπορεί να αποκτήσει τεχνογνωσία για να διαχειρι-
σθεί τέτοια εξειδικευμένα  έργα.

Τέτοιοι φορείς συνήθως υποστηρίζονται και από ένα «Επιστημονικό
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο» από επιστήμονες διεθνούς κύρους, πανεπι-
στημιακούς, στελέχη μεγάλων οργανισμών και γενικά επιστήμονες με
μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναπλά-
σεων, ανάδειξης ιστορικών τόπων, citybranding  τουρισμού κτλ. 

Β) Το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της Μαρίνας πρέπει να τροποποιήσει
το σχεδιασμό του και να λάβει υπόψη την πρόταση  του Δήμου Καλαμα-
ριάς, η οποία εκφράσθηκε με σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.

Γ) Το «Παλατάκι» πρέπει να λειτουργήσει ως χώρος πολιτισμού, με σε-
βασμό στην ιστορικότητα της περιοχής.

Γ) Αξιοποίηση και αναβάθμιση του Λιμανιού

Η έκταση του λιμένος συνορεύει προς δυτικά με ζώνη Νατούρα και
προς ανατολικά με την παλιά παραλία, βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο
της πόλης!

Σήμερα υπάρχει φορέας διαχείρισης του παραλ/κου μετώπου και της
ζώνης Νατούρα, χωρίς μέχρι τώρα αυτά να έχουν μια διασύνδεση με
το λιμάνι. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. 



Παράλληλα το λιμάνι πρέπει να αναπτύξει συνέργιες με τους φορείς
που εμπλέκονται με τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές,με το εμπό-
ριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες του βιομηχανικού -βιοτεχνικού και
ναυπηγ/στικού τομέα.

Είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν μέθοδοι και τεχνολογίες για να μει-
ωθεί η εκπομπή των ρύπων κατά την φόρτωση-εκφόρτωση χύδην φορ-
τίου μεταλλευμάτων,δημιουργώντας πράσινες ζώνες.

Να δημιουργηθούν συνθήκες που να ενισχύουν τον θαλάσσιο τουρι-
σμό και ανάπτυξη του εμπορίου μέσα από την λειτουργία τους αλλά
και να συμβάλλουν σ την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας με τους παράκτιους
δήμους εξασφαλίζοντας επισκεψιμότητα σε περιοχές που δεν φθάνει
το αυτοκίνητο.

Όλα αυτά μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι δυνατόν
να αναβαθμιστούν να γίνουν πιο φιλικά στο περιβάλλον πιο πράσινα
πιο έξυπνα και να εκσυγχρονιστούν ψηφιακά, μαζί με όλες τις εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες.

Δ) Οδικοί άξονες

� Το δίκτυο του Αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας οδού, του πιο μεγά-
λου σύγχρονου δημόσιου έργου στην χώρα μας που κατασκευάστηκε με
Κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Ένα έργο συγκοινωνιακό, με γεω-
στρατηγικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαντολλογικά πλεονεκτή-
ματα. Έργο που υποστηρίχτηκε από όλες της κυβερνήσεις, αλλά
κανείς δεν πρέπει να ξεχνά, ότι το μεγαλύτερο μέρος του κατασκευά-
στηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το έργο κινδυνεύει να
ακυρωθεί από τα πολλά και ακριβά διόδια που συμφώνησε η κυβέρ-
νηση του Σύριζα και συνεχίζει η σημερινή.

� Πρέπει επίσης να προχωρήσει ο οδικός άξονας «Θεσσαλονίκης-
Έδεσσας» και η σύνδεσή του με την ΠΑΘΕ και την ΒΙΠΕΘ και ο οδικός
άξονας «Εγνατία -Σκύδρα». Εφόσον δεν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης είναι επιβεβλημένο να προχωρήσει με χρήματα του νέου ΕΣΠΑ
2021-27 του προγράμματος της Περιφέρειας.

� Περιφερειακή οδός.
Ανακατασκευή της Περιφερειακής οδού με ταυτόχρονη άρση των δυσ-
λειτουργιών της. Η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης η οποία σχεδιά-
στηκε πριν από 30 χρόνια, έχει εξαντλήσει τα όρια και την
χωρητικότητας της λειτουργώντας πλέον ως εσωτερικό οδικό δίκτυο
εντός κατοικημένων περιοχών. 



Πλήρης υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού της περιφερειακής οδού
με την άμεση κατασκευή όλων των κόμβων από την Καλαμαριά έως τον
ΠΑΘΕ και διανοίξεις των συνδετήριων με την περιφερειακή, οδών Αν. Πα-
πανδρέου, Ρ. Φεραίου, Μεσολογγίου, Επταπυργίου, Ελπίδος, Ανθέων κλπ. 

� Νέα εξωτερική περιφερειακή οδός.
Κατασκευή της νέας εξωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο
Κ4 (ΤΙΤΑΝ), Φίλυρο, πάνω από Πεύκα – Ασβεστοχώρι – Πανόραμα,
έως το σημείο σύνδεσης των αξόνων προς Πολύγυρο και Μουδανιά.

Η χάραξή της πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να την καθιστά απο-
λύτως λειτουργική. Το μεγαλύτερο μέρος της πρέπει να είναι υπόγειο
ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή μέρους του δάσους.
Να μην εφάπτεται με οικιστικές περιοχές.

Η σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική Περιφερειακή απαιτεί την
διάνοιξη στο σύνολο της συνδετήριας οδού Παπανικολάου, την μελέτη
και την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων στην στροφή Φιλύρου, για την
αποτροπή ατυχημάτων που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα
και εξαιρετικά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Θέματα Ποιότητας Ζωής

Α) Το ΜΕΤΡΟ

Μια εμβληματική υποδομή, με πολλαπλά οφέλη για την πόλη και τους
ανθρώπους της. Για το οποίο η προηγούμενη Κυβέρνηση μας έλεγε ότι
θα λειτουργεί εφέτος-το 2021, και ζήσαμε την εικονική πραγματικότητα
με τους μουσαμάδες. Αλλά και τώρα η ΝΔ δεσμεύεται για το 2023.

Τα δεδομένα όμως δεν δικαιολογούν αυτή την αισιοδοξία. 

Δυστυχώς από το 2012 και μετά λείπει η συνεννόηση και η μετριοπά-
θεια, περισσεύει η κομματικοποίηση. Για παράδειγμα το θέμα του
σταθμού Βενιζέλου. Όπου αναπτύσσεται μια οξυμένη αντιπαράθεση
που δεν οδηγεί σε λύσεις ευρύτερης αποδοχής.  

Είχαμε προτείνει την συγκρότηση διεπιστημονικής επιτροπής υψηλού
κύρους, η οποία θα εξετάζει όλα τα δεδομένα και θα προτείνει την
βέλτιστη λύση. Ώστε να υπάρξει η αναγκαία συναίνεση και να απο-
φευχθούν νέες δικαστικές προσφυγές και καθυστερήσεις. 

Η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή. Και η αντιπαράθεση καλά κρατεί. 
Παρά την απόφαση με οριακή πλειοψηφία του ΣτΕ.
Την επαναφέρουμε, γιατί το έργο πρέπει να προχωρήσει. 



Να δρομολογηθούν οι επεκτάσεις του προς Αμπελόκηπους, Εύοσμο,
Σταυρούπολη, Μενεμένη. Και να μελετηθεί η διασύνδεση με το δίκτυο
του προαστιακού και της γραμμής του ΟΑΣΘ. 
Όπως και να συνδεθεί με μέσο σταθερής τροχιάς η βιομηχανική ζώνη
της ΒΙΠΕΘ και το Διεθνές Πανεπιστήμιο στα Δυτικά αλλά και Ανατο-
λικά να επεκταθεί και μετά το Αεροδρόμιο στις τουριστικές περιοχές
του Δήμου Θερμαϊκού.

Β) ΟΑΣΘ

Συνεχίζεται δυστυχώς η ίδια πολιτική με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το εγχείρημα για την οργάνωση ενός
νέου δημόσιου συστήματος αστικής συγκοινωνίας, η Θεσσαλονίκη τα-
λαιπωρείται από έναν ανεπαρκέστατο οργανισμό.
- Ακατάλληλα λεωφορεία.
- Μείωση του αριθμού των λεωφορείων και του αριθμού 

των δρομολογίων.
- Καθυστέρηση στην εκκαθάριση του παλιού οργανισμού
- Καθυστέρηση στην οργάνωση της νέας εταιρίας ΑΣΥΘ

Οι Θεσσαλονικείς δικαιούνται αξιοπρεπή, ασφαλή και λειτουργική
αστική συγκοινωνία.

Η επιλογή πρέπει να είναι μία.
� Άμεση λειτουργία του νέου συστήματος με τη συμμετοχή των κοινω-
νικών φορέων και της Αυτοδιοίκησης.

� Γενναία χρηματοδότηση ώστε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος και να
προχωρήσουν οι απαραίτητες επενδύσεις σε μέσα και εξοπλισμό. Με
προμήθεια 500 νέων λεωφορείων. 

� Αναδιοργάνωση όλων των λεωφορειακών γραμμών. Δρομολόγηση
νέων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορείων. Προστατευμένες λεω-
φορειολωρίδες.

� Η τιμολογιακή πολιτική πρέπει να συνυπολογίζει τη βιωσιμότητα του
συστήματος, αλλά και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε το
εισιτήριο να είναι προσιτό σε όλους.

� Η αυτοδιοίκηση πρέπει να χρηματοδοτηθεί με τους αναγκαίους πό-
ρους - όπως γίνεται σε ευρωπαϊκές πόλεις - για την άσκηση συγκοινω-
νιακού έργου σε δημοτικό επίπεδο, στο πλαίσιο του ενιαίου
συστήματος συγκοινωνιών. 
Ένα βιώσιμο και σύγχρονο σύστημα αστικής συγκοινωνίας χρειάζεται
τη συμμετοχή και τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 



Γ) Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου

Είναι αναγκαίο όχι μόνο να επιταχυνθεί η κατασκευή του, αλλά και να
γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στους οδικούς άξονες (διαπλατύν-
σεις- δημιουργία κόμβων), για να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτό. 

Για να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και να επιτευχθεί η υλοποί-
ηση του έργου, προτείνεται να συσταθεί ειδική Ομάδα Διαχείρισης
έργου από εκπροσώπους της Πολιτείας, της Περιφέρειας και των 3
εμπλεκόμενων Δήμων (Νεάπολης-Συκεών/Π. Μελά/ Πυλαίας-Χορτιάτη).

Δ) Για τις Δυτικές Περιοχές

� Υλοποίηση των προτάσεων που προβλέπουν εφαρμογή κλειστών συ-
στημάτων για την διαχείριση αέριων ρύπων και χρήση αντιρρυπαντι-
κών τεχνολογιών από τα ΕΛΠΕ. 

� Απόσυρση της άδειας για καύση απορριμματογενών καυσίμων και
άμεση αντικατάσταση με φυσικό αέριο του συνόλου των καυσίμων για
μείωση των επικίνδυνων αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ. 

� Διακοπή των πολιτικών της υπερσυγκέντρωσης απορριμμάτων
στην «Μαυροράχη» και φυσικά κάθε πρόβλεψη για καύση τους. 

� Αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης και πόσιμου νερού στις
περιοχές Κυμίνων και Μαλγάρων.

Ε) Αστικές αναπλάσεις 

� Αξιοποίηση των μεγάλων πρώην στρατοπέδων (π.χ. Σταυρούπολη).

� Αναβάθμιση πρώην βιομηχανικών ακινήτων στην Δυτική είσοδο της
πόλης. 

� Αξιοποίηση των εκβολών του Γαλλικού ποταμού και του Δέλτα του
Αξιού, ώστε οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης να βρίσκουν μια μεγάλη πε-
ριοχή φυσικού πλούτου για διέξοδο και αναψυχή, με ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα αναδασώσεων και ανάπτυξης δικτύου ποδηλατοδρόμων.Ει-
δικότερα, προτείνεται η εκατέρωθεν δενδροφύτευση κατά μήκος της
κοίτης του Γαλλικού Ποταμού από τις θαλάσσιες εκβολές μέχρι την Πε-
ριφερειακή Ενότητα του Κιλκίς.



� ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Προώθηση του οράματος της Μελίνας Μερκούρη, του Βυζαντινού Αρ-
χαιολογικού Περίπατου με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και του
πολιτισμού της πόλης. Πρόκειται για την ανάπλαση και την ανάδειξη
του Βυζαντινού παρελθόντος της πόλης όπως αποτυπώνεται από τα
ίχνη και τα μνημεία της εποχής, από τα τείχη στο δικαστικό μέγαρο και
την πλατεία Δημοκρατίας μέχρι το Βυζαντινό τείχος και το Επταπύργιο
με κατάληξη στο Λευκό Πύργο, διαμέσου των Βυζαντινών Εκκλησιών
που συμπεριλαμβάνει αυτή η διαδρομή.

ΣΤ) Επέκταση του Περιαστικού Δάσους του Σέιχ Σου –
δημιουργία πράσινου πετάλλου

Επέκταση του δάσους από τα όρια του περιαστικού δάσους μέχρι τον
Εχέδωρο και δημιουργία ενός περιαστικού ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ για
όλη τη Θεσσαλονίκη.

Προτείνεται η επέκταση των ορίων του δάσους του Σέιχ – Σου προς
τα Δυτικά – Συκιές, Ρετζίκι, Φίλυρο, 424 ΔΣΝ, Νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου, Ευκαρπία, Τιτάν, νέα εξωτερική περιφερειακή και κλείσιμο στο
Θερμαϊκό στην περιοχή Καλοχωρίου. 

Εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος δεν υπάρχουν πολλά περιθώ-
ρια ανάπτυξης χώρων πρασίνου. Η επέκταση, λοιπόν, του υπάρχοντος
τεχνητού και μοναδικού δάσους που διαθέτει η Θεσσαλονίκη θα είναι
ένα κορυφαίο περιβαλλοντικό έργο ουσίας και αισθητικής παρέμβα-
σης. Θα θωρακίσει όλη την πόλη, λειτουργώντας σαν προστατευτικός
μανδύας. Θα αποτελέσει τόπο αναψυχής και πόλο έλξης τουριστών. Θα
διασφαλίσει, στην κυριολεξία, το οξυγόνο των πολιτών.

Για να είναι αποτελεσματική αυτή η οικολογική παρέμβαση σε βάθος
χρόνου απαιτείται η θεσμοθέτηση της προστασίας του περιαστικού
δάσους και η σύσταση φορέα διαχείρισής του, ώστε να διασφαλίσει
τον προστατευτικό και κοινωνικό του χαρακτήρα.

Ζ) Υπογείωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού 
και των σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ

Υπογείωση του Σιδηροδρομικού σταθμού και των σιδηροδρομικών
γραμμών με ταυτόχρονη ανάπλαση της περιοχής.

Άμεση μεταφορά του εμπορευματικού σταθμού του ΟΣΕ στον ήδη χω-
ροθετημένο χώρο του Δήμου Εχεδώρου, ανακουφίζοντας την ήδη φορ-
τισμένη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. 



Η) Πράσινο έμβολο – γραμμικό δάσος

Στο χώρο των σημερινών εγκαταστάσεων του Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού μπορεί να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο, με ανάπλαση της
ευρύτερης περιοχής.

Σε συνδυασμό με την υπογείωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού και των
σιδηροδρομικών γραμμών, να δημιουργηθεί ένα Γραμμικό Δάσος χιλιά-
δων στρεμμάτων. Ένα τεράστιο πάρκο, ως μια ευεργετική παρέμβαση
στο βεβαρημένο περιβάλλον της πόλης μας. Μια πράσινη διαδρομή για
κατοίκους και επισκέπτες. Μια λεωφόρος πρασίνου και αναδιαμόρφω-
σης του υπαίθριου χώρου.

Υγεία

Η Θεσσαλονίκη βίωσε με επώδυνο και τραγικό τρόπο 
το Β’ κύμα της πανδημίας. 

Τα Νοσοκομεία ξεπέρασαν τις αντοχές και τις δυνατότητες τους. 
Πολλοί πολίτες έμειναν αβοήθητοι, έξω από τις κλίνες ΜΕΘ όταν τις
χρειάστηκαν. Με τονcovid-19 το υγειονομικό σύστημα της Θεσσαλονί-
κης κατέρρευσε. 

Περισσότερες από 7.500 εισαγωγές μόνο στα Νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης με covid-19μόνο για το 2020, με 1.500 απώλειες σε ανθρώπινες
ζωές με το 70% αυτών εκτός ΜΕΘ. 

Είναι τεράστια η ευθύνη της Κυβέρνησης και των τοπικών παραγόν-
των. Γιατί ακόμη και τις πιο κρίσιμες ώρες δεν επίταξαν και δεν ενέ-
ταξαν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια στη μάχη κατά της
πανδημίας (πλην νοσηλευτηρίων τύπου «Σαραφιανού». 

Απέδειξαν ότι δεν ενδιαφέρονται για το ΕΣΥ, παρά μόνο για να προ-
στατευθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ το ΕΣΥ, τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονί-
κης χρειάζονται πολύπλευρη και συστηματική στήριξη τόσο σε επίπεδο
υποδομών όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Η κυβερνητική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν προβλέπει σχε-
δόν τίποτα σε επίπεδο υποδομών για την ευρύτερη περιοχή της Μα-
κεδονίας.

Το μόνιμο ανθρώπινο υγειονομικό δυναμικό μειώνεται συνεχώς. Τα Νο-
σοκομεία υπολειτουργούν και πολλά τμήματα με εξειδικευμένες δια-
γνωστικές και θεραπευτικές δραστηριότητες κινδυνεύουν να κλείσουν
λόγω έλλειψης προσωπικού.



Σε πολλά δευτεροβάθμια Νοσοκομεία απουσιάζουν εντελώς Αναισθη-
σιολόγοι, Εντατικολόγοι, Πνευμονολόγοι, γεγονός που καθιστά άκρως
επικίνδυνη την κατάσταση.

Προτάσεις ειδικά για την Θεσσαλονίκη

� Δημιουργία 150 νέων κλινών ΜΕΘ στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθ-
μια Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας. 

� Εκπόνηση ειδικού σχεδίου «εμπλοκής» των μεγάλων ιδιωτικών νο-
σηλευτηρίων της πόλης σε ενδεχόμενο Δ’ κύμα της πανδημίας.

� Διασφάλιση «εφεδρικών» υποδομών με κατάλληλη επιλογή, συντή-
ρηση και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε κάποια από τα Νοσοκομεία
«Λοιμωδών», «Παναγία», «424».

� Λειτουργία του Περιφερειακού εργαστήριου Δημόσιας Υγείας στο
νοσοκομείο Παπανικολάου. Η κτιριακή υποδομή είναι έτοιμη από την
εποχή του ΠΑΣΟΚ.

� Να αναγνωριστούν ως κέντρα εξειδίκευσης τα τμήματα επειγόντων
περιστατικών των τριτοβάθμιων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης με
στόχο την παραγωγή στελεχικού δυναμικού. Αυτή τη στιγμή στη Μακε-
δονία δεν υπάρχει αναγνωρισμένο κέντρο εξειδίκευσης στην ειδικότητα
της επείγουσας ιατρικής.

� Πρόβλεψη για ίδρυση-λειτουργία 4 μονάδων Χρόνιων Παθήσεων
εντός Νοσοκομείων που πληρούν τις προϋποθέσεις (με την πρώτη μο-
νάδα πιλοτικά στο νοσοκομείο Παπανικολάου).

� Δημόσιο κέντρο Αποκατάστασης στις Δυτικές Συνοικίες στο τμήμα
του Στρατοπέδου Καρατάσου.

� Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κυρίως ιατρών-νοσηλευτών και
μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων που έδωσαν
τη μάχη κατά τουcovid. 

Ευνόητο ότι ισχύει επιπλέον το σύνολο των προτάσεων που έχουμε
καταθέσει για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ. 



Δημιουργία στο τέως στρατόπεδο Καρατάσου 
(έκτασης 650 στρεμμάτων) 
ενός ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

� Με το αναγκαίο ογκολογικό Νοσοκομείο της Β. Ελλάδας
(νέο Θεαγένειο)
� Με τα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής και των βιοϊατρικών επιστη-
μών του ΑΠΘ. 
� Με το νεοϊδρυθέν αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής του ΑΠΘ. 

Σκοπός είναι η λειτουργία ενός πρότυπου, ερευνητικού και νοσηλευτι-
κού πόλου που θα προάγει την παραγωγή νέας γνώσης, θα αναπτύσσει
νεοφυείς επιχειρήσεις και θα ελκύει για εκπαίδευση φοιτητές και επι-
στήμονες από άλλες χώρες. 

Παράλληλα θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε Έλληνες
και πολίτες άλλων χωρών. 

Επισημαίνουμε ότι στην περιοχή αυτή προβλέπεται να γίνει και ο τερ-
ματικός σταθμός της δυτικής επέκτασης του ΜΕΤΡΟ. 

Για τον κόσμο της Εργασίας 

Σήμερα που η εργασία αλλάζει, σήμερα που οι συντηρητικές δυνάμεις
προωθούν την πλήρη απορρύθμιση, εμείς μιλάμε για μια νέα πολιτική
που αξιοποιεί την «γνώση», αναβαθμίζει την ποιότητα του ανθρώπινου
δυναμικού, οδηγεί τους εργαζόμενους να δουλεύουν με ασφάλεια,
αξιοπρέπεια και ρυθμισμένες σχέσεις εργασίας. 

Γι΄ αυτό και προτείνουμε στο πλαίσιο του Πράσινου Κοινωνικού 
Συμβολαίου ένα νέο εργασιακό πλαίσιο. 

� Με κίνητρα για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας
και αναβαθμίζουν την γνώση και την πρόσβαση των εργαζόμενων τους
στα νέα δεδομένα. Πάντα στρατηγικός στόχος μας είναι η Πλήρης
Απασχόληση που συνδέει κάθε δράση και επένδυση με τις νέες θέ-
σεις εργασίας. 

� Με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αύξηση του κατώτε-
ρου μισθού και καθορισμό του από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταί-
ρους.

� Με νέα ρύθμιση για την με κανόνες προσαρμογή των εργασιακών
σχέσεων στις νέες συνθήκες, μέσα από διάλογο με τους κοινωνικούς
εταίρους.



� Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, για την πλήρη
εφαρμογή των νόμων, των συμβάσεων, την ευθύνη υγιεινής και ασφά-
λειας στους εργασιακούς χώρους. Με την ευθύνη βέβαια του Υπουρ-
γείου Εργασίας.

� Με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου προστασίας των
εργαζομένων με τηλεργασία και των εργαζομένων στις πλατφόρμες.
Για να αλλάξουμε το «αθέατο κόστος του φαγητού σε πακέτο», να δώ-
σουμε πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους εργαζόμενους της διανο-
μής, τους ντελιβεράδες. 

Με ισχυρή την δέσμευση μας για την κατάργηση των νομοθετικών πα-
ρεμβάσεων της ΝΔ, που εγκαταλείπουν τον εργαζόμενο ανασφαλή και
απροστάτευτο, χωρίς δικαιώματα, στην τυχόν εργοδοτική ασυδοσία.

Ένα πλαίσιο στηριγμένο στον κοινωνικό διάλογο, την δύναμη της συνεν-
νόησης με τις ζωντανές δυνάμεις της παραγωγής και της κοινωνίας. 
Για μια κοινωνία δίκαιη, όπου τα οφέλη της ανάπτυξης αφορούν
όλους. 

Εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία

Η Θεσσαλονίκη έχει ισχυρό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη καινοτο-
μίας, νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και επιχειρήσεων έντασης
γνώσης και συγκεντρώνει μια κρίσιμη μάζα ακαδημαϊκού και ερευνητι-
κού προσωπικού. 

Είναι έδρα τριών πανεπιστημίων (το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος (που ενσωμάτωσε τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδο-
νίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).
Έχει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),
την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και έχουν δρομολογηθεί η ίδρυση
του Τεχνολογικού Πάρκου Thess-INTEC και η εγκατάσταση διεθνών
κόμβων καινοτομίας και ανάπτυξης εταιριών όπως η Pfizer και η Cisco.

Η σύνδεση εκπαίδευσης με την έρευνα και η συγκρότηση του Ενιαίου
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας υπονομεύτηκε από τη με-
ταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπ. Ανάπτυξης από το Υπ. Παιδείας.

Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας σημαίνει να μην
υπάρχουν στεγανά ανάμεσα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα,
που έχουν διακριτούς ρόλους - δεν σημαίνει ενοποίηση και ομογενο-
ποίηση θεσμών και ιδρυμάτων με διαφορετικό προσανατολισμό. 



Η άκριτη, χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό και ονομαστική πανεπιστη-
μιοποίηση των ΤΕΙ αποδιάρθρωσε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και
συσσωρεύσε πρόσθετα προβλήματα αντί να επιλύσει τα χρόνια ζητή-
ματα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ.   

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση υπονομεύτηκε και από τις χαριστικές
υπέρ των κολεγίων ρυθμίσεις της Κυβέρνησης για αναγνώριση επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων χωρίς τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά προσόντα.  

Στο θέμα της εκπαίδευσης - έρευνας - καινοτομίας το πρόβλημα είναι
ανάλογο με το ευρύτερο αναπτυξιακό ζήτημα της Θεσσαλονίκης και
της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει συντονισμός και μακρόπνοος
σχεδιασμός. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κεν-
τρικής Μακεδονίας (ΠΣΕΚ-ΠΚΜ) είναι διακοσμητικό. 

Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα υποφέρουν από την έλλειψη
στρατηγικού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η ενσωμάτωση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τριών ΤΕΙ με δε-
κάδες τμήματα που εκτείνονται από την Κατερίνη μέχρι το Διδυμό-
τειχο (!) και ίδρυση νέων, χωρίς καμία μελέτη σκοπιμότητας,
βιωσιμότητας ή περιφερειακής ανάπτυξης είναι παράδειγμα μικρο-
πολιτικής αντιμετώπισης των σύγχρονων εκπαιδευτικών προκλή-
σεων.  




