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Προς:
Το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κοιν.:
1) Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.
2) Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3) Κεντρική Υπηρεσία & Παραρτήματα του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θέμα: Απόψεις – Προτάσεις σχετικά με την διαβούλευση του Β1 σταδίου
της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξειδίκευση του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας».
Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 94711 (380)/25-02-2015 έγγραφό σας.
Η σημασία και ο ρόλος της πρωτογενούς παραγωγής, της βιοποικιλότητας, του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.). Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο είχε καταθέσει πλήρεις και διεξοδικές
απόψεις - προτάσεις στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, αναθεώρησης και
εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο υπ. αριθμ. 73/0802-2013 έγγραφό μας.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρατηρήσαμε ότι αρκετές προτάσεις μας
εισακούστηκαν όπως καταγράφονται σε αυτή τη δεύτερη φάση διαβούλευσης και
συγκεκριμένα:
α) στις Στρατηγικές κατευθύνσεις για την ανάδειξη της θέσης της Περιφέρειας
στο διεθνές και ευρωπαϊκό χωρικό σύστημα με την ενίσχυση της γεωοικονομικής
θέσης της Π.Κ.Μ. μέσα από δραστηριότητες που αφορούν προϊόντα του πρωτογενούς
τομέα καθώς και επεξεργασία τους, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση
της εξωστρέφειας (εξαγωγές και επενδύσεις),
β) στις επιλογές για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Περιφέρειας όπως
αναφέρεται στις στρατηγικές προτεραιότητες με στόχους την ανασυγκρότηση του
παραγωγικού ιστού μέσα από στοχευόμενες επενδύσεις και αξιοποίηση της τάσης
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επιστροφής στη γεωργία και
πολυλειτουργική κατεύθυνση,

αναδιάρθρωση

της

προς

μια

εξωστρεφή

-

γ) στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα αστικά κέντρα με τη
δημιουργία πάρκων και τόπων αναψυχής και πρασίνου.
Ωστόσο και σε ότι αφορά την εξειδίκευση των ανά τομέα κατευθύνσεων
χωρικού σχεδιασμού στις Αναπτυξιακές Χωρικές Ενότητες για τις δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα παραγωγής, πιστεύουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση
ανά χωρική ενότητα. Σε πολλές περιπτώσεις ο πρωτογενής τομέας χωροτάσσεται
πλήρως χωρίς την αποτύπωση των διαφοροποιήσεων των δραστηριοτήτων του
και χωρίς την πρόταση ζωνών καλλιέργειας με βάση τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα του κάθε είδους σε κάθε περιοχή, εμφανίζοντας μια γενικότερη
φιλοσοφία ενιαίας θεώρησης που δε συνάδει με την
πολυλειτουργική του
κατεύθυνση.
Επομένως, χρειάζεται μία εμπεριστατωμένη μελέτη προς την κατεύθυνση
αυτή μέσα από την οποία θα γίνει η ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και
στοχεύσεων, ώστε η πρωτογενής παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών
πρώτων υλών) σε διασύνδεση με την βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τον τουρισμό
και τον πολιτισμό να συμβάλλουν προς την πολυπόθητη αειφόρο ανάπτυξη της
Κεντρικής Μακεδονίας. Στην κατεύθυνση αυτή, το Περιφερειακό Παράρτημα
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., διαθέτοντας μια πλειάδα γεωτεχνικών
επιστημόνων (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους), θα
σταθεί αρωγός στο έργο της Περιφέρειας στους ευαίσθητους και κρίσιμους για το
μέλλον της τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της διαχείρισης των φυσικών πόρων
και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος
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