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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΣΕΕ/ΣΚΜ: Πολίηερ και θοπείρ να ζηηπίξοςν ηον ζσεδιαζμό για ηο Παπαλιακό Μέηυπο 

ηηρ Θεζζαλονίκηρ. Έπγο πνοήρ και οςζίαρ για ηην πόλη! 

 

Σε δπλαηόηεηα λα απνηειέζεη ην Εηδηθό Πνιενδνκηθό ρέδην (ΕΠ) γηα ην Παξαιηαθό 
Μέησπν ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ αξρή κηαο δπλακηθήο εμέιημεο όρη κόλν γύξσ από ηα πνιενδνκηθά 

ζέκαηα, αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ θαη ζηελ αζθάιεηα θαη αεηθνξία, ηόζν ηεο ρεξζαίαο όζν 
θαη ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ Θεξκατθνύ, επηζεκαίλεη ε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ ζε 

θείκελν ζέζεσλ επί ηεο κειέηεο ηνπ ΕΠ γηα ην Παξαιηαθό Μέησπν.   

Η Διοικούζα Επιηποπή ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ θευπεί όηι ππέπει να ζηηπισθεί ο ζσεδιαζμόρ 
αςηόρ από ηον κόζμο ηηρ Θεζζαλονίκηρ και από ηοςρ θοπείρ, αθού για  ππώηη θοπά 

και με θεζμικό ηπόπο, η μελέηη πποζπαθεί να  ενώζει και να δημιοςπγήζει μια 
ανηίλητη κοινήρ ανηιμεηώπιζηρ πποβλημάηυν και αναπηςξιακών επιλογών για ηο 

παπαλιακό μέηυπο ηος Θεπμαφκού. 
 Ο ζηόρνο ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνώζεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο, επί ηνπ Θεξκατθνύ. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ζρεδηαζκό πνπ επηρεηξεί λα ζπλδέζεη πεξηνρέο 

επηά ζπλερόκελσλ Δήκσλ κε πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ ρσξηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη λα αλαδείμεη ηελ εηδηθή ζρέζε πνπ έρεη ε πόιε κε ηε ζάιαζζα. Παξάιιεια, 
ην ρέδην επηρεηξεί λα δηεπζεηήζεη πνιενδνκηθά δεηήκαηα ζε έλα ζύλνιν πεξηνρώλ κέζσ ησλ 

όξσλ δόκεζεο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο θαη λα νξγαλώζεη αξξύζκηζηεο πεξηνρέο, πνπ γηα ρξόληα 
ήηαλ αλελεξγέο. 

Η επηινγή ηνπ  ζρεδηαζκνύ ηεο πεξηνρήο κε ηε ρξήζε ηνπ πνιενδνκηθνύ εξγαιείνπ ηνπ 
ΕΠ, θξίλεηαη νξζή, αλ θαη γηα πξώηε θνξά έλα εξγαιείν πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεσλ θαζνξίδεη 

ηόζν ρσξνηαμηθά όζν θαη πνιενδνκηθά δεηήκαηα, ζε ηέηνηα  θιίκαθα θαη ζε ηόζν κεγάιν εύξνο 
πεξηνρώλ.  Αληηιακβάλεηαη θαλείο, όηη δεκηνπξγνύληαη ζεηηθέο εμειίμεηο ζε πεξηνρέο πνπ ε 

ξύζκηζε ηνπο ζα γηλόηαλ ζε πνιύ κεγαιύηεξν βάζνο ρξόλνπ κε  θπξίαξρν  ζηνηρείν  όηη ε 

πνιενδνκηθή  θαη  ρσξνηαμηθή ηαθηνπνίεζε πεξηνρώλ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα επηπιένλ 
κειέηεο.  

ην θείκελν ζέζεσλ, ε ΔΕ ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ θαηαζέηεη παξαηεξήζεηο γηα όια ηα επηκέξνπο 
ζθέιε ηνπ ρεδίνπ αλά Δήκν θαη επηζεκαίλεη πσο ην ΕΠ έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή πνπ ε απνπζία 

θαη ε έιιεηςε ελόο νινθιεξσκέλνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνύ  γηα ην Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα 
θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ (βι. Μειέηε Αλαζεώξεζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ 

Θεζζαινλίθεο), είλαη εκθαλήο. Η δε πξνζπάζεηα λα δηεπζεηεζνύλ πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, 
αθόκε θαη λα εληαρζνύλ  πεξηνρέο ζηνλ ζρεδηαζκό είλαη θαηαλνεηή θαη πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεύζπλζε.  

Πεξηβαιινληηθά,  ε αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ, ζα απνηειέζεη έξγν πλνήο θαη 
νπζίαο γηα ηελ πόιε, γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη 

επηζθεπηώλ.  

Επίςθσ, είναι πολφ ςθμαντικό, θ όλθ προςπάκεια  να αποτελζςει ζνα πρότυπο οργάνωςησ 
και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ Δήμουσ του Πολεοδομικοφ Συγκροτήματοσ και τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ, για ςυντονιςμζνο Σχεδιαςμό και μθτροπολιτικι αντιμετώπιςθ αναπτυξιακών 
ηθτθμάτων. 

                                                               Από ηο Γπαθείο Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύπος ηος ΣΕΕ/ΣΚΜ καηασυπούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηος, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οπγάνυζη Τπηπεζιών/Γπαθείο Σύπος 

http://www.tkm.tee.gr/

