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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 16 

Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/22.11.2021 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  103 

 
     Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 22/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης και την με αρ. 
πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της 
υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr.’’, συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 168/2019 
(ΑΔΑ: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 743401 
(389)/18-11-2021 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
            Παρόντες: 

1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος 
5. Δωρής Σωκράτης, τακτικό μέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό μέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
10. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό μέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
12. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό μέλος 
13. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος 
14. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
15. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 

 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων έχει ως εξής: 1ο, 2ο, 3ο, 6ο - 9ο, 4ο, 5ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 

ΑΔΑ: 6ΥΨ17ΛΛ-ΑΓ2



http://www.pkm.gov.gr 2 

 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την 
ίδρυση τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς στο ακίνητο 1160 του αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας Δήμου 
Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης»  
 

 

   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την ίδρυση 
τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς στο ακίνητο 1160 του αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας Δήμου 
Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1735/18-11-
2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο 
στον κ. Aν. Τσιούμα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Τσιούμας έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 618273 (14268)/17-11-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., αναφέρθηκε 
στα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης του Ε.Π.Σ., τις χρήσεις γης, τις μελέτης που 
εκπονήθηκαν και παρουσίασε τους λόγους για τους οποίου η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβα Γεώργιο και κ. 
Αβραμόπουλο Σωτήριο, τακτικά μέλη. Στις ερωτήσεις απάντησαν ο κ. Τσιούμας και η 
Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 
καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν».  
Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύμφωνα με την 
εισήγηση της υπηρεσίας.  
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: «Ορισμένες επισημάνσεις γενικά όσον 
αφορά στο project και πιο ειδικά για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αναδεικνύονται από τη 
ΣΜΠΕ. 

1. Όσον αφορά την παραχώρηση των 760 στρεμμάτων μιλάμε επί της ουσίας για 
ιδιωτικοποίηση μιας μεγάλης έκτασης γης με ευθύνη διαδοχικών κυβερνήσεων, για την 
εγκατάσταση ενός επιχειρηματικού πάρκου. Την ίδια ώρα η ΕΤΑΔ παζαρεύει με το 
αζημίωτο την παραχώρηση χρήσεων προς όφελος του λαού όπως στην περίπτωση της 
Πλαζ Αρετσούς. Η ίδια η μετοχική σύνδεση της ΕΑΝΕΠ είναι αποκαλυπτική, με το 58% να 
πάει σε ιδιώτες, χωρίς βέβαια αυτό να είναι το μόνο πρόβλημα αφού οι επιχειρηματίες 
έχουν μάθει να κάνουν τη δουλειά τους και έμμεσα.  
Επί της ουσίας μπαίνει η ΤΔ, τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της περιοχής ως 
«βιτρίνα» σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο τον αποφασιστικό λόγο θα τον έχει ο ΣΒΕ, ο 
ΣΕΒΕ και μεγάλες επιχειρήσεις. 
2. Το ακίνητο που παραχωρείται στην ΕΑΝΕΠ για την εγκατάσταση του τεχνολογικού 
πάρκου έχει σημαντικά προβλήματα, από την άποψη της αντισεισμικής και 
αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Πρώτον: Ορθά εκπονήθηκε γεωτεχνική μελέτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα πως στην παρούσα κατάσταση το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας 
του οικοπέδου είναι πρακτικά ακατάλληλο για δόμηση. Όμως παρά την ορθότητα της μελέτης, 
θεωρούμε πως αυτή δεν καλύπτει την ανάγκη να απαντηθούν ερωτήματα για την ολοκληρωμένη 
αποτίμηση των συνθηκών και των όρων δόμησης, όπως η εκτίμηση των μέγιστων αναμενόμενων 
σεισμικών φορτίσεων.  
Η μελέτη περιορίζεται στην εκτίμηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους, και όχι 
των δυναμικών για το σύνολο των εδαφικών αποθέσεων που συμβάλουν στη σεισμική απόκριση 
εδάφους και κατασκευών, δηλαδή χωρίς να δίνεται ειδικά μελετημένη ποσοτική εκτίμηση για τη 
συμπεριφορά τους σε περίπτωση δυναμικών φορτίσεων, δηλαδή σεισμούς.  
Τόσο η κατάσταση και σύσταση του υπεδάφους που εμφανίζει εκτός των παραπάνω και υψηλό 
κίνδυνο ρευστοποίησης, όσο και η εγγύτητα με το ρήγμα του Ανθεμούντα (ενεργό σεισμικό με 
αναμενόμενο μεγάλο μέγεθος σεισμού), όπως δείχνουν μελέτες Σεισμικής Επικινδυνότητας (βλ. 
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σχετικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΕΘΓΣΜ του ΤΠΜ) επιβάλλουν πιο εξειδικευμένη μελέτη, 
που θα πρέπει να απαντά στα αναμενόμενα σεισμικά φορτία σχεδιασμού (μέγιστες αναμενόμενες 
φασματικές επιταχύνσεις, κατά EC8).  
Σε σχετικές μελέτες και έρευνες, που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, 
επιστημονικές ημερίδες κλπ), εκτιμάται η πιθανή υπέρβαση των σεισμικών φορτίσεων, αναφορικά 
με τις προσεγγιστικές εκτιμήσεις που αναφέρει η ΣΜΠΕ.  
Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς α) εκτιμάται η συγκέντρωση τουλάχιστον 8500 
ανθρώπων στο επιχειρηματικό πάρκο και 3700 στο κοινόχρηστο τμήμα του χώρου και β) το ΕΠΣ 
και η ΣΜΠΕ προτείνουν “...καθ’ ύψος υπέρβαση, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα 
δύο (32) μέτρα...”, δηλαδή ψηλά κτίρια, ιδιαίτερα ευάλωτα στις συνθήκες που περιγράφηκαν 
προηγούμενα. 
Δεύτερον: Το οικόπεδο πρακτικά αποτελεί χώρο που εκβάλλουν μια σειρά ρέματα, οι εκβολές των 
οποίων “σβήνουν” ανάντη του οικοπέδου. Ταυτόχρονα οι σχεδόν μηδενικές στάθμες εντός του το 
καθιστούν ευάλωτο στηΝ κατάκλυση λόγω θαλάσσιας πλημμύρας αλλά και της επιφανειακής 
παραμονής του βρόχινου νερού, που δεν βρίσκει διέξοδο στη θάλασσα. Επιπλέον, τα κείμενα της 
ΣΜΠΕ και της μελέτης του ΕΠΣ αναφέρονται στην ελλιπή αντιπλημμυρική προστασία της 
ευρύτερης περιοχής, στα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα.  
Με βάση τα παραπάνω, η επιφάνεια του ακινήτου αποτελεί φυσικό χώρο “εκτόνωσης” 
πλημμυρικών φαινομένων από στεριά και θάλασσα. Από αυτή την άποψη προβληματιζόμαστε για 
την αλληλεπίδραση των σχεδιαζόμενων υποδομών με την αντιπλημμυρική προστασία της 
ευρύτερης περιοχής.  
Προβληματιζόμαστε για το κατά πόσο τα έργα που προτείνονται για την αντιπλημμυρική 
προστασία του οικοπέδου θα συμβάλλουν συνολικά στη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου και 
δεν θα οξύνουν το πρόβλημα στις όμορες περιοχές. Αν δηλαδή εντάσσονται σε ένα γενικότερο 
αντιπλημμυρικό σχεδιασμό σε επίπεδο λεκανών απορροής και όχι αποσπασματικά μέτρα.  
Για παράδειγμα, προτείνονται περιμετρικοί τάφροι που θα παροχετεύουν τις πλημμυρικές 
παροχές ανατολικά και δυτικά του οικοπέδου, που υπολογίζονται σε 32,5 m3/s. Μέσω του 
Τμήματος 1 των τάφρων, στην νότια πλευρά, θα επιμερίζεται η πλημμυρική παροχή προς τα 
ανατολικά και τα δυτικά. Τα 12,5 m3/s, θα οδηγούνται στο Τμήμα 2 των τάφρων, ανατολικό όριο 
του οικοπέδου και στη συνέχεια στο οριοθετημένο ρέμα “Άχρηστα”. Αντίθετα δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη αναφορά, είτε στη ΣΜΠΕ, είτε στη μελέτη του ΕΠΣ για τον τρόπο παροχέτευσης των 
υπόλοιπων 20,0 m3/s που θα οδηγούνται δυτικά προς την Περαία. 
Επιπλέον, σε ότι αφορά την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου λόγω ανύψωσης της Μ.Σ.Θ., 
κυρίως λόγω μετεωρολογικής παλίρροιας σε συνδυασμό με τους επιφανειακούς κυματισμούς που 
εκδηλώνονται πάνω σε αυτή, εκτιμούμε ότι χρειάζεται ειδικότερη μελέτη για τις επιπτώσεις της 
προτεινόμενης λύσης. Η ανύψωση της στάθμης εδάφους στα +2,00 μέτρα  στη βόρεια πλευρά του 
οικοπέδου, μήκους 750μ. μπορεί να προστατέψει το ακίνητο. Πρέπει όμως να μελετηθεί που και 
πως τελικά θα εκτονωθεί ο όγκος θαλασσινού νερού που θα ωθείται προς την ακτή, αν αυξάνεται 
ο κίνδυνος κατάκλυσης των όμορων περιοχών. 
3. Ο ισχυρισμός για τα πολλαπλά οφέλη της τοπικής κοινωνίας από τις επενδυτικές κινήσεις, 
ακόμα και όταν αυτές παρουσιάζονται με το μανδύα της καινοτομίας, θρυμματίζεται από την ίδια 
την πραγματικότητα.  
Η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει ως προαπαιτούμενο γενικά την ένταση της εκμετάλλευσης των 
εργαζόμενων, τους χαμηλούς μισθούς, ωράρια λάστιχο κλπ αλλά και φοροαπαλλαγές, 
επιδοτήσεις, διευκολύνσεις όπως αυτή που συζητάμε και που τελικά τα φορτώνεται η μεγάλη 
κοινωνική πλειοψηφία. Έχει ως προαπαιτούμενο την ιεράρχηση έργων που στηρίζουν άμεσα ή 
έμμεσα την καπιταλιστική κερδοφορία εις βάρος άλλων απαραίτητων παρεμβάσεων.  
Στην πραγματικότητα τα οφέλη είναι προφανή για τους ιδιώτες επενδυτές: 

- Τους παραχωρείται μια έκταση εν δυνάμει φιλέτο δίπλα στο αεροδρόμιο. Ο σχεδιασμός για 
την ανάπτυξη ξενοδοχείου, άλλων τουριστικών υποδομών δεν αφήνει περιθώριο 
παρερμηνειών για το που πάει το πράγμα. 

- Δεσμεύονται σημαντικοί κρατικοί πόροι για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες υποδομές διότι το 
οικόπεδο έχει προφανή προβλήματα για να μπορέσουν τελικά να εγκατασταθούν οι 
επιχειρήσεις. 

- Στην περιοχή μας γενικότερα συγκεντρώνεται πολυάριθμο, εξειδικευμένο, φθηνό επιστημονικό 
προσωπικό το οποίο θα αποτελέσει και την κινητήρια δύναμη της ερευνητικής δραστηριότητας 

- Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο (σύμφωνα και με τις γενικότερες προθέσεις της κυβέρνησης) για 
τη λειτουργία της περιοχής ως μια εν δυνάμει ειδική οικονομική ζώνη με φοροαπαλλαγές, 
κίνητρα κλπ 
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- Τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν έρευνα αλλά και να κατευθύνουν την ερευνητική 
δραστηριότητα των Πανεπιστημίων και του ΕΚΕΤΑ ακόμα πιο άμεσα στις εφήμερες ανάγκες 
της αγοράς, με βασικό κριτήριο τα επιμέρους επιχειρηματικά πλάνα και πάντα την κερδοφορία. 
Αλήθεια, αν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, γιατί τόσα χρόνια δεν υλοποιήθηκαν οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αναπτυχθούν, με την απαραίτητη βέβαια κρατική 
χρηματοδότηση ελεύθεροι χώροι και πράσινο, άλλες απαραίτητες υποδομές παιδείας, 
αθλητισμού και πολιτισμού, υγείας;  
Και βεβαίως αφού δεν υλοποιήθηκαν προβλέψεις για εγκατάσταση χρήσεων πχ αστικού 
πρασίνου ελεύθερων χώρων τώρα η αντίστοιχη ζώνη επί της ουσίας περιορίζεται. Παραμένει 
άγνωστο πότε, με ποια χρηματοδότηση, με ποιους όρους λειτουργίας θα λειτουργήσει ο 
κοινόχρηστος χώρος που προβλέπεται. Ενώ αυξάνεται και ο Σ.Δ από 0,35 σε 0,45. 

Το ΚΚΕ, η «Λαϊκή Συσπείρωση» αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την αύξηση της 
πενιχρής χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστημίων και κρατικών 
ερευνητικών κέντρων και τον προσανατολισμό της έρευνας στην κάλυψη των κοινωνικών 
αναγκών όπως για παράδειγμα η προστασία της δημόσιας υγείας, η αντιπλημμυρική και 
αντισεισμική θωράκιση, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη της αγροτικής και 
βιομηχανικής παραγωγής με την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.  
Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την κατοχύρωση σύγχρονων εργασιακών δικαιωμάτων 
για όλους τους εργαζόμενους και τους ερευνητές αλλά και τους επιστήμονες που εργάζονται στα 
τμήματα R&D των μεγάλων επιχειρήσεων και στα ερευνητικά κέντρα. 
Ταυτόχρονα για την ουσιαστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής με ανάπτυξη των 
απαραίτητων ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων, την αναβάθμιση του απαράδεκτου οδικού 
δικτύου, αλλά και υποδομές υγείας, παιδείας, πυροπροστασίας, την αξιοποίηση ελεύθερων 
χώρων κλπ. 
Σε αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική μπαίνει εμπόδιο η κυριαρχία του κέρδους ως βασικού 
κριτηρίου για το τι και πόσο παράγεται, ποιες υποδομές ιεραρχούνται, ποια κατεύθυνση παίρνει η 
έρευνα.  
Με τη μια ή άλλη αφορμή έρχεται διαρκώς στο προσκήνιο η ανάγκη ριζικών αλλαγών σε επίπεδο 
εξουσίας και οικονομίας που θα κατοχυρώσουν ανεπίστρεπτα τα συμφέροντα των εργαζόμενων 
και τον προσανατολισμό -αξιοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι των λίγων. 
Με βάση τα παραπάνω, βασικά λόγω της διαφωνίας μας στην άμεση και έμμεση χρηματοδότηση 
μεγάλων επιχειρήσεων που επιχειρείται μέσω του project αλλά και με τις επιμέρους κρίσιμες 
επισημάνσεις κατά τη γνώμη μας γύρω από τα ζητήματα των ελεύθερων χώρων και της δόμησης, 
της αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, ψηφίζουμε κατά στην πρόταση σας.». 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει ‘’παρών’’. Στην αιτιολόγηση της 
ψήφου του ανέφερε ότι χρειάζεται η δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου. Ωστόσο, στη Σ.Μ.Π.Ε. 
υποβαθμίζονται κάποια ζητήματα, όπως ότι πρόκειται για περιοχή με συνεχιζόμενη παράκτια 
διάβρωση καθώς και ότι υπάρχει σημαντικός μη θεσμοθετημένος υγρότοπος. Επίσης θεωρεί ότι ο 
συντελεστής δόμησης δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλος. 
Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Τσιούμα, τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των 
μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει 
το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθμ. 168/2019 (ΑΔΑ: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθμ. 109/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με την οποία δεν εμπίπτει σε έλεγχο 
νομιμότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 
125/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΠΒ7ΛΛ-3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου 
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Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. 
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το 
άρθρο 67 του ν.4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169), την υπ’ αριθμ. 642/24-09-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε), την με αρ. πρωτ. 1822/16-03-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί ‘’Παροχής 
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: 
Presence.gov.gr.’’, το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - 
Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & Οργάνωσης, το με αρ. πρωτ.: 1735/18-11-2021 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 618273 (14268)/17-11-
2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

            Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
  (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισαν,  
  ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκε με λευκό και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος ψήφισε ‘’παρών’’) 

                                                 

Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την ίδρυση τεχνολογικού 
πάρκου 4ης γενιάς στο ακίνητο 1160 του αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού, Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το 
«Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο & Συνοδευτικές Μελέτες για την Ίδρυση Τεχνολογικού Πάρκου 4ης 
Γενιάς στο Ακίνητο 1160 του Αγροκτήματος Δ.Κ. Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού». Φορέας κίνησης 
της διαδικασίας είναι η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΑΝΕΠ Thess-Intec Α.Ε., η 
οποία έχει ιδρυθεί με σκοπό την ανάπτυξη του Τεχνολογικού – Επιχειρηματικού Πάρκου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Ν.4690/2020, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το ακίνητο στο οποίο θα αναπτυχθεί το Τεχνολογικό-
Επιχειρηματικό Πάρκο είναι ιδιοκτησίας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και έχει 
παραχωρηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν.4690/2020. 
  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 Η περιοχή επέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιλαμβάνει έκταση εμβαδού 
757 στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα της επέκτασης σχεδίου πόλης της Περαίας και απέχει 
περίπου 1.400 μ. από το κέντρο του οικισμού, στην παράκτια ζώνη ανατολικά του οικισμού, 
πλησίον των διοικητικών ορίων με το Δήμο Θέρμης, σε σχετικά κοντινή απόσταση με το 
Αεροδρόμιο “Μακεδονία”. 
 Εντός του ακινήτου υφίστανται εγκαταλελειμμένες, παλαιές κτιριακές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνταν από τη ραδιοφωνία της ΕΡΤ, στερούμενες αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και 
συνολικού εμβαδού περίπου 2.500 τ.μ.. Εντός της περιοχής παρέμβασης, επί του παρόντος, δεν 
υπάρχει λειτουργούσα χρήση, καθώς το σύνολο της έκτασης είναι χέρσο και εντελώς 
αναξιοποίητο. 
 Το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς εντάσσεται στην κατηγορία Επιχειρηματικό Πάρκο  
Ειδικού Τύπου – Τεχνόπολη, που σύμφωνα με τον ορισμό που απορρέει από τον Ν. 3982/2011 
είναι ο χώρος “όπου εγκαθίστανται επιχειρηματικές δραστηριότητες νέας και υψηλής τεχνολογίας, 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από υψηλή επάρκεια περιβάλλοντος”. 
 Οι χρήσεις γης που προτείνονται για την έκταση του ακινήτου είναι: 

• Τεχνόπολη – Τεχνολογικό Πάρκο, στο μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, καθώς και ο κοινόχρηστος χώρος 
για την εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας 

• Τουρισμός – Αναψυχής στο ΒΑ τμήμα του ακινήτου. 
• Ελεύθερος χώρος – Αστικό Πράσινο κατά μήκος του βόρειου παράκτιου τμήματος του ακινήτου, 

σε απόσταση 30μ. Από τη γραμμή αιγιαλού. 
 Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος του προτεινόμενου σχεδιασμού είναι η απαραίτητη 
επέμβαση στη μορφολογία του ακινήτου, ώστε να δημιουργηθούν υψηλότερες υψομετρικές 
στάθμες σε επιλεγμένες ζώνες του και κύριο στόχο την επίλυση των υπαρκτών προβλημάτων 
φυσικής αποστράγγισης που οδηγούν σε συγκεντρώσεις επιφανειακών υδάτων. 
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 Με δεδομένα τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
ΕΠΣ, δίνεται η γενικότερη κατεύθυνση για δόμηση κατά το δυνατόν στις ζώνες χαμηλής 
ρευστοποίησης στη βόρεια και κεντρική περιοχή του ακινήτου. Τα κτίρια των ερευνητικών και 
παραγωγικών εγκαταστάσεων προτείνεται να δομηθούν στην ως άνω περιοχή ενώ στο νότιο και 
δυτικό τμήμα του ακινήτου προβλέπεται να δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου για 
την εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού, 
έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων. Ξενοδοχειακή εγκατάσταση και εγκατάσταση ειδικής 
τουριστικής υποδομής (ενυδρείο) προτείνεται να χωροθετηθούν στη βόρεια και ανατολική πλευρά 
του ακινήτου ενώ στο νότιο κεντρικό και ανατολικό τμήμα αυτού προτείνεται να χωροθετηθούν οι 
εγκαταστάσεις υποστηρικτικών υποδομών όπως αποθήκες, χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού και 
χώροι ενεργειακής και τεχνικής υποδομής. Στην κεντρική περιοχή του ακινήτου, στην προέκταση 
του σημείου εισόδου στο νότιο τμήμα του, προτείνεται η δημιουργία πλατείας καθώς και 
εγκαταστάσεις αναψυκτηρίου και εστίασης για εξυπηρέτηση τόσο των εργαζομένων στο 
Τεχνολογικό Πάρκο όσο και των χρηστών του Κοινόχρηστου Χώρου Υπερτοπικής Κλίμακας. 
 Σημειώνεται ότι σε όλο το μήκος στο βόρειο τμήμα του ακινήτου και σε απόσταση 30 μ. 
από τη γραμμή αιγιαλού προτείνεται ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος για τη δημιουργία 
περιπατητικών & ποδηλατικών διαδρομών καθώς και χώρων πρασίνου. Επισημαίνεται ότι η 
δόμηση στο βόρειο τμήμα του ακινήτου προτείνεται να αναπτυχθεί σε απόσταση τουλάχιστον 50 
μ. από τη γραμμή αιγιαλού. 
 Συνοψίζοντας, με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η περιοχή επέμβασης οργανώνεται σε 
μια ενιαία Πολεοδομική Ενότητα με Μέσο Συντελεστή Δόμησης 0,45. Η εξειδίκευση των ανωτέρω 
περιγραφηθησών γενικών με τις αντίστοιχες ειδικές θα αποτυπωθεί στα οικοδομικά τετράγωνα 
(σ.σ. που σε αυτή τη φάση της ΣΜΠΕ δεν αποτυπώνονται στα επισυναπτόμενα αυτής σχέδια) που 
θα οργανωθούν με το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής. Ορίζεται πάντως ως ελάχιστο ποσοστό 
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων 25%. 
 Επίσης, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης της Γεωλογικής Μελέτης – 9357/17/12-09-
2018 Απόφαση του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ – το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής 
παρέμβασης ορίζεται ως περιοχή με Απαγόρευση Δόμησης ΑπΔ2 (προσωρινά). Για την άρση 
της απαγόρευσης επιβάλλεται η εκτέλεση των απαραίτηταων έργων αποστράγγισης και έργων 
αποτροπής μελλοντικών συγκεντρώσεων υδάτων με διαμορφώσεις και επιχώσεις των χαμηλών 
τμημάτων με κατάλληλα κοκκώδη υλικά, κατάλληλα συμπυκνωμένα και με τελικές υψομετρικές 
στάθμες και μορφολογικές κλίσεις. 
 Έτσι, στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση ΕΠΣ εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες: 

• Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των συνθηκών 
υπεδάφους καθώς και τη μέτρηση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών στην περιοχή 
επέμβασης 

• Προμελέτη Υδραυλικής Αντιπλημμυρικής Προστασίας με σκοπό τους υδρολογικούς και 
υδραυλικούς υπολογισμούς για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής επέμβασης. 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
Κανένας πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
  Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ 
που της απεστάλη και γνωμοδοτεί θετικά ως προς την υλοποίηση του ΕΧΣ του θέματος, κυρίως 
για τους εξής λόγους: 

 Επιβεβαιώνεται η βούληση του νομοθέτη (του Ν. 4447/2016, σε συνδυασμό με τον 
Ν.3982/2011 και την ειδική πρόνοια για την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω του άρθρου 18 του 
Ν.4690/2020, όπως έχει ήδη επικαιροποιηθεί μεταγενέστερα) περί επανάχρησης κενής (ή υπο-
χρησιμοποιημένης) (περι)αστικής γης, δηλαδή παλαιότερων δομημένων εκτάσεων, που συντελεί 
έτσι εμμέσως στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, 
επαναφέροντας στην περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ ωφέλιμες χρήσεις που ικανοποιούν τοπικές 
ή/και υπερτοπικές ανάγκες, ενώ παράλληλα τελούν ανασχετικά ως προς την «κατάληψη» και την 
εκ νέου δόμηση αντίστοιχης έκτασης της υπαίθρου. 

 Σε επίπεδο πόλης, η συγκεκριμένη παρέμβαση στα 757 στρέμματα, μέσω της 
οργάνωσής τους σε μια Πολεοδομική Ενότητα θα λειτουργήσει, κατά το μάλλον ή ήττον, θετικά 
σε μια περιοχή που α. έχει διάσπαρτη (και άρα άναρχη) οικιστική ανάπτυξη και β. ο μόνιμος 
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πληθυσμός της παρουσιάζει σχεδόν εκρηκτική αύξηση, συγκρινόμενος με άλλες περιοχές του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

 Η περιοχή επέμβασης έχει μελετηθεί να διασυνδεθεί με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, 
μέσω ήπιων παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα η προτεινόμενη πολεοδόμηση “συναρμόζει” 
αρμονικά με τον υφιστάμενο οικισμό της Περαίας, αξιοποιώντας μια χέρσα και εγκαταλελειμμένη 
περιαστική περιοχή. 

 Η ΣΜΠΕ καθορίζει με επάρκεια ενδεικτικά μέτρα για την σταθεροποίηση επιφανειακού 
υπεδάφους για τη δημιουργία συνθηκών βατότητας, μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία 
καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις εργοταξιακές δραστηριότητες 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

                   Η εκπόνηση της ΣΜΠΕ και η υλοποίησή της έρχεται να καλύψει τη διαπιστωμένη 
ανάγκη αντιμετώπισης των προβληματικών εδαφικών αλλά και υδραυλικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή παρέμβασης, χωρίς όμως να δημιουργείται ένα επαχθές περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα από αυτή την ολιστική παρέμβαση. 

 

        Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
   Θεόδωρος Μητράκας                                                                                       ανωτέρω)          

ΑΔΑ: 6ΥΨ17ΛΛ-ΑΓ2
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