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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ: Συνάντηση της Δ.Ε. με τον ΟΡΘΕ 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του 

Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ και της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία του ΟΡΘΕ. Παρόντες στη συνάντηση εκ μέ-

ρους του ΟΡΘΕ ήταν ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Π. Σταθακόπουλος και το 

μέλος κ. Χ. Μαμαρίκας, ενώ εκ μέρους του ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ ο πρόεδρος Γ. Μπάκης, ο 

γραμματέας Ν. Κουτσομάρκος, η ταμίας Α. Αλεξανδροπούλου και το μέλος Ν. Τασοπού-

λου. 

Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα που 

παραμένουν ανοικτά ή βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στην πόλη και στην ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, αμφότεροι οι φορείς συμφώνησαν στην α-

νάγκη προώθησης της θεσμοθέτησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, αλλά και της ανα-

βάθμισης του ρόλου του ΟΡΘΕ, ως διαμεσολαβητή μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των 

φορέων άσκησης εθνικής πολιτικής. Επίσης, από πλευράς του Συλλόγου υπογραμμίστηκε 

η σημασία εστίασης στην αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου με την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής αναγέννησης (μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, ανάπλα-

ση των στρατοπέδων, υλοποίηση της μελέτης για την περιφερειακή τάφρο, κ.λπ.), και 

στην ανάσχεση της «εκτός σχεδίου» δόμησης με  την άμεση προώθηση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

και την ολοκλήρωση της ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης. Από την πλευρά του, ο 

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ δήλωσε την πρόθεση του Οργανισμού να 

αναλάβει πρωτοβουλίες και να προωθήσει την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων της 

πόλης. 

Στο τέλος της συνάντησης εκδηλώθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση έναρξης συ-

νεργασίας και συμφωνήθηκε η αποστολή, εκ μέρους του Συλλόγου, υπομνήματος με τις 

θέσεις που έχει πάρει κατά καιρούς για τα ανωτέρω ζητήματα. 


