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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 1 

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/05.01.2022 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  7 

 
     Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 05/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.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. 860945 
(428)/30-12-2021 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 ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο – 5ο, 8ο, 6ο, 7ο. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  
ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»  
 
   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) 
της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 
επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1961/24-12-2021 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.: 
689472 (15809)/10-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης 
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., παρουσίασε την ανωτέρω εισήγηση, αναφέρθηκε στους 
λόγους για τους οποίους η υπηρεσία εισηγείται θετικά και παρουσίασε τις δύο ενστάσεις της ως 
προς το περιεχόμενο της Σ.Μ.Π.Ε..  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Ζέρβα Γεώργιο, τακτικά μέλη. 
Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Τσιούμας. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες 
στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και ο κ. 
Ζέρβας Γεώργιος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, εκφράζοντας την επιφύλαξη ότι 
η γενικότερη προσπάθεια επέκτασης οικισμών θα δημιουργήσει στο μέλλον πρόβλημα 
υποδομών.  
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 ως εξής: «Η ΔΕ Ωραιοκάστρου, Δήμου Ωραιοκάστρου, είναι μια από 
τις περιοχές πέριξ του κυρίως πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, που τις 2 
τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση και οικιστική ανάπτυξη. Δυο 
βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν την πληθυσμιακή αύξηση και την οικιστική ανάπτυξη, είναι 
από τη μια η άνοδος των τιμών κατοικίας και των ενοικίων μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης και από την άλλη η αναζήτηση σχετικά καλύτερης ποιότητας ζωής των οικογενειών, 
ιδιαίτερα των νέων.  
Πρόκειται για τάσεις, που τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται να διατηρούνται σήμερα 
αλλά και στο μεσοπρόθεσμο μέλλον.  
Στην περιοχή του Ωραιοκάστρου όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιοχές που γνωρίζουν γρήγορη 
πληθυσμιακή – οικιστική ανάπτυξη εντοπίζονται προβλήματα έλλειψης κοινωφελών υποδομών 
και άναρχης εγκατάστασης χρήσεων. Αυτό βέβαια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά είναι το 
αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της γης, της άναρχης επέκτασης των πόλεων, που είναι 
χαρακτηριστικό της ίδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
Αναδεικνύονται και σε αυτή την περίπτωση τα στενά όρια του χωρικού σχεδιασμού μέσα σε ένα 
σύστημα που έχει ως βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των λίγων. 
Τα προβλήματα που αφορούν στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην 
περιοχή του Ωραιοκάστρου είναι εμφανή και στη μελέτη τροποποίησης του ΓΠΣ της ΔΕ 
Ωραιοκάστρου. Διαβάζοντας τη μελέτη μπορεί να εντοπίσει κάποιος την πορεία που ακολούθησε 
η άναρχη ανάπτυξη των χρήσεων στις ήδη πολεοδομημένες περιοχές τις ΔΕ (σελίδες 34-48 της 
πολεοδομικής μελέτης).  
Ταυτόχρονα, στο ισχύον πλαίσιο δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα ζητήματα 
που αντικειμενικά τίθενται.  
Η ΣΜΠΕ και η πολεοδομική μελέτη αποδέχονται τη μορφή οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης 
της ΔΕ και επιδιώκουν να τις ενισχύσουν. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η χρήση του 
αντιδραστικού ΠΔ  59/2018 για τις χρήσεις γης, που κάνει τον καθορισμό τους πιο ευέλικτο προς 
όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου σήμερα, αφού κάθε γενική χρήση που ορίζει μπορεί να 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με άλλες επιπλέον «επιτρεπόμενες», που μπορεί να είναι και 
αντιτιθέμενες.  
Έτσι, τα πολεοδομικά προβλήματα των ήδη πολεοδομημένων περιοχών της ΔΕ, επιχειρείται να 
«λυθούν» με την εισαγωγή νέων χρήσεων που ενισχύουν το υφιστάμενο καθεστώς, την 
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«προσαρμογή στην υπάρχουσα κατάσταση» με την εκ νέου χωροθέτηση κοινωφελών χρήσεων, 
επειδή οι αρχικά καθορισμένες θέσεις τους καταλήφθηκαν από άλλες χρήσεις (π.χ. κατοικία σε 
θέσεις κοινωφελών χρήσεων στο ΒΑ Ωραιόκαστρο, σελ. 42 της ΣΜΠΕ).   
Οι χώροι πρασίνου ουσιαστικά δεν αυξάνονται, παρά το πυκνοδομημένο περιβάλλον. Η έλλειψη 
των απαραίτητων εκτάσεων για κοινωφελείς χρήσεις εκφράζεται και με την κατάργηση ενιαίων 
χώρων πρασίνου, προκειμένου οι πρώτες να χωροθετηθούν εκεί. Για παράδειγμα στο 
Παλαιόκαστρο, προτείνεται η κατάργηση χώρου πρασίνου 3,5 στρεμμάτων και η αντικατάστασή 
του 2 άλλους έκτασης 3,9 στρεμμάτων, προκειμένου εκεί να χωροθετηθούν νηπιαγωγείο και 
γήπεδο αθλοπαιδιών (σελ 43 της ΣΜΠΕ).  
Οι προτάσεις που βελτιώνουν πλευρές της ποιότητας ζωής των κατοίκων είναι ελάχιστες και 
παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πχ οι νέοι χώροι 
στάθμευσης που προβλέπονται είναι λιγοστοί και δεν εξυπηρετούν τα πιο πυκνοδομημένα 
τμήματα του κυρίως οικισμού του Ωραιοκάστρου.  
Βορειοδυτικά του οικισμού Ωραιοκάστρου και μέχρι το όριο του Δήμου, ορίζεται Περιοχή 
Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος. Πρόκειται για δασική και κατά κύριο λόγο αναδασωτέα 
έκταση (υπ. αρ. 2328/1973 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης). Παρά το γεγονός αυτό, 
προτείνονται χρήσεις που έρχονται σε αντίθεση με μια μελλοντική αναδάσωση, στο όνομα της 
ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιοχής: 
Οι χρήσεις που ορίζονται, φωτογραφίζουν υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες που ήδη 
βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή και ταυτόχρονα επιτρέπουν την χωροθέτηση νέων. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση του ΓΠΣ προτείνει την οικιστική επέκταση της Δ.Ε. κατά 1644 
στρέμματα σε περιοχές νότια των ήδη υφιστάμενων 12 Π.Ε.. Προτείνεται  η προσθήκη 2 νέων 
Π.Ε. α’ κατοικίας, Π.Ε. 13: 565 στρεμμάτων, Π.Ε. 14: 1003 στρεμμάτων και η επέκταση μιας 
υφιστάμενης (Π.Ε. 7) κατά 76 στρέμματα. Για την εξασφάλιση κοινωφελών χρήσεων και 
υποδομών δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για κατάλληλες εκτάσεις. Αντίθετα, αναφέρεται 
πως υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων χώρων και ότι η  ανεύρεσή τους θα προκύψει από την εισφορά 
σε γη των ιδιοκτητών οικοπέδων.  
Επαναλαμβάνεται δηλαδή η γνωστή ιστορία με επεκτάσεις πόλης όπου οι στοιχειώδεις υποδομές 
ολοκληρώνονται μετά από χρόνια και απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ταυτόχρονης 
ανάπτυξης κατοικίας και κοινωφελών χώρων χρήσεων και υποδομών.. 
Στις εκτός σχεδίου περιοχές που προτείνεται να πολεοδομηθούν, παρατηρούνται διάσπαρτες 
χρήσεις κατοικίας και σε πολύ μικρή απόσταση δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης, 
χονδρεμπορίου κλπ.  
Η πρόταση τροποποίησης του ΓΠΣ αποδέχεται επί της ουσίας την άναρχη συνύπαρξη 
αντιτιθέμενων χρήσεων. Έτσι, ορίζει Περιοχές Χονδρεμπορίου που γειτνιάζουν με Π.Ε. με χρήσεις 
Αμιγούς και Γενικής Κατοικίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΓΠΣ θα λειτουργήσουν ως “ενδιάμεση 
ζώνη μεταβατικού χαρακτήρα, μεταξύ των περιοχών κατοικίας στα βόρεια και του οργανωμένου 
επιχειρηματικού υποδοχέα στα νότια.”   
Με τον ισχυρισμό της εξυγίανσης της περιοχής, ουσιαστικά επιβραβεύεται η προηγούμενη άναρχη 
ανάπτυξη χρήσεων με κίνητρο το κέρδος, καθώς με την πολεοδόμηση θα υπάρξει «...καλύτερη 
πρόσβαση, κατάλληλα δίκτυα τεχνικών υποδομών... , ....επίλυση προβλημάτων τεμαχισμού 
ιδιοκτησιών από το όριο του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. (κατά το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. τεμαχίστηκαν 
κάποιες ιδιοκτησίες με αποτέλεσμα τμήμα τους να είναι εντός και τμήμα τους εκτός ορίου και έτσι 
υπήρχε προβληματική αξιοποίησή τους, πχ. οικοδομησιμότητα, εγκατάσταση λειτουργίας, 
αδειοδότηση)».  
Είναι προφανές πως η «εξυγίανση» αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που 
έχουν ήδη εγκατασταθεί εκεί, με υποδομές και ευνοϊκότερους όρους αξιοποίησης των ιδιοκτησιών 
και όχι την επίλυση των προβλημάτων που γεννιούνται από τις αντιτιθέμενες γειτονικές χρήσεις.  
Τέλος, σε ότι αφορά το προγραμματισμό των απαραίτητων έργων και μελετών για την υλοποίηση 
του σχεδίου, δεν υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Οι τεχνικές υπηρεσίες του 
Δήμου έχουν δώσει ένα κατάλογο μελλοντικών έργων, τα οποία όμως είναι ακόμα στο επίπεδο 
των προτάσεων. Σε ότι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης, λείπει εντελώς η κρατική 
χρηματοδότηση και ως χρηματοδοτικές πηγές αναφέρονται οι ίδιοι πόροι, οι πετσοκομμένοι ΚΑΠ, 
ευρωπαϊκά προγράμματα, δάνεια, χορηγίες κ.α. 

Για τους παραπάνω λόγους τοποθετούμαστε ΚΑΤΑ». 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος. 
 

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 
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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 
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.: 1961/24-12-2021 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 689472 (15809)/10-12-
2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

                    Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
                         (Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος καταψήφισε) 
                                                

Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. 
Ωραιοκάστρου, Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εισήγηση που 
ακολουθεί. 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφορά στο υπό εκπόνηση 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Ωραιοκάστρου. Ουσιαστικά το σχέδιο χωρικά 
“ταυτίζεται” με τον πρώην Δήμο Ωραιοκάστρου, όπως είχε συγκροτηθεί με το σχέδιο 
“Καποδίστριας” (Ν.2539/1997). Η μελέτη του ΓΠΣ βρίσκεται στο τελικό στάδιο, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν. 2508/1997 και μετά την έγκριση της ΣΜΠΕ, θα  
ολοκληρωθεί και το ΓΠΣ με την έγκρισή του με υπουργική απόφαση. 
  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
   Η Κοινότητα Ωραιοκάστρου μετατράπηκε σε Δήμο, το 1994, σύμφωνα με το Π.Δ. 236/1994. Ο 
Δήμος Ωραιοκάστρου συστάθηκε σύμφωνα με τον Ν.2539/1997, αποτελώντας τότε έναν από τους 
43 Δήμους του τότε Νομού Θεσσαλονίκης. Από την εφαρμογή του Ν.3852/2010, ο “αρχικός” 
Δήμος Ωραιοκάστρου – που πλέον ταυτίζεται με τη Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου – 
συνενώθηκε με τους όμορους Δήμους Μυγδονίας και Καλλιθέας, που πλέον αποτελούν τις έτερες 
Δημοτικές Ενότητας του νέου Δήμου Ωραιοκάστρου. 
   Η εδαφική περιφέρεια της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου οργανώνεται στο ΓΠΣ σε ζώνες με βάση τις 
αναπτυξιακές κατευθύνσεις και το βαθμό προστασίας τους. Οι ζώνες έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις 
ευρύτερες περιοχές: στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές, στις Περιοχές 
Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) και στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας. 
   Στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές περιλαμβάνονται οι θεσμοθετημένες 
οικιστικές περιοχές (Ωραιόκαστρο, Παλαιόκαστρο, Γαλήνη), οι υπό πολεοδόμηση οικιστικές 
περιοχές βάσει του ΓΠΣ του Ν.1337/1983 και οι προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές 
πρώτης (α’) κατοικίας. Ειδικότερα, στις 12 ισχύουσες πολεοδομικές ενότητες προστίθενται άλλες 
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δύο νέες με οικιστική χρήση, ενώ στην Π.Ε.7 προστίθεται μικρή νέα επέκταση σχεδίου πόλης, 76 
στρεμμάτων. 
   Με βάση την ΣΜΠΕ, ο πληθυσμός κορεσμού στις 14 συνολικά πολεοδομικές ενότητες 
υπολογίζεται σε 39.437 κατοίκους, ενώ κατά τη διατύπωση των μελλοντικών σεναρίων 
πληθυσμιακής εξέλιξης, επελέγη το πληθυσμιακό μέγεθος των 40.000 κατοίκων ως πληθυσμός 
στόχου για την επόμενη δεκαπενταετία. 
    Εκτός των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης, στις προς πολεοδόμηση περιοχές υπάγονται και οι 
νέες περιοχές χονδρεμπορίου (Π.Ε. 15 και Π.Ε. 16, συνολικής έκτασης 664 στρεμμάτων) και το 
Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β’ (βάσει του Ν.3982/2011) στα νότια της Δημοτικής Ενότητας, το 
οποίο θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής 
όχλησης. 
   Στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) εντάσσονται οι Περιοχές 
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) (1 και 2), οι Περιοχές Ιδιαιτέρων Χρήσεων και η Περιοχή 
Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφελείας. Οι 2 ΠΟΑΠΔ βρίσκονται στα νότια της περιοχής μελέτης, 
όπου από το ΓΠΣ προτείνονται διάφορες χρήσεις, όπως βιοτεχνίες, χονδρεμπόριο, εμπορικά 
καταστήματα. Ως Περιοχή Ιδιαιτέρων Χρήσεων ορίζεται η περιοχή του κοιμητηρίου που εξυπηρετεί 
τον οικισμό, στα ανατολικά του. Η  Περιοχή Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφελείας περιλαμβάνει το 
Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του Ωραιοκάστρου. 
   Στις  Περιοχές Ειδικής Προστασίας – αυτές δηλαδή που υπάγονται σε καθεστώς προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς – εμπίπτουν η αναδασωτέα ζώνη 
ανατολικά της Δ.Ε., η οποία διέπεται από όρους και περιορισμούς δόμησης, και οι οριοθετημένοι 
αρχαιολογικοί χώροι (Τούμπα Δαούτμπαλη, Τούμπα Ασπρόβρυση καθώς και ένας εντοπισμένος 
αρχαιολογικός χώρος βόρεια της Δ.Ε.).   
    Εν κατακλείδι, κυρίαρχο στόχο του υπό μελέτη (και διαβούλευση) ΓΠΣ αποτελεί η διερεύνηση 
της επάρκειας του προηγούμενου σχεδιασμού, διαμέσω της επικαιροποίησης των πληθυσμιακών 
δεδομένων και τάσεων των τελευταίων ετών, η οποία παρέπεμψε σε “επανακαθορισμό” των 
χρήσεων γης, χωροθέτηση νέων απαραίτητων κοινωφελών εγκαταστάσεων, αναθεώρηση του 
θεσμικού πλαισίου δόμησης και επισήμανση ενίσχυσης της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου με τις κατάλληλες 
τεχνικές υποδομές.   
   Όσον αφορά δε στα στοιχεία της Κανονιστικής Πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του παρόντος 
ΓΠΣ, η ΣΜΠΕ επισημαίνει: “Τα στοιχεία της κανονιστικής πράξης δεν δύναται να αφορούν σε 
λεπτομέρειες, οι οποίες θα δεσμεύσουν το ΓΠΣ και θα ακυρώσουν επί της ουσίας τη διαδικασία 
διαβούλευσής του. Αντίθετα, θα πρέπει τα στοιχεία της κανονιστικής πράξης να έχουν στρατηγικό 
χαρακτήρα και να δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις, ώστε μαζί με τα πορίσματα της διαβούλευσης 
του ΓΠΣ να συμβάλουν στη διατύπωση των τελικών προτάσεων του χωροταξικού σχεδίου.” 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
 
Κανένας πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, για το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ που της απεστάλη η υπηρεσία 
γνωμοδοτεί θετικά ως προς την υλοποίηση του ΓΠΣ του θέματος, κυρίως για τους εξής λόγους: 

• Τα προβλήματα του αστικού χώρου που υφίστανται σήμερα στο Ωραιόκαστρο, χωρίς τη 
μελέτη του ΓΠΣ, δε θα ιεραρχηθούν και δε θα προκύψουν λύσεις που θα εξετάζουν τα διάφορα 
ζητήματα, που εν πολλοίς αλληλοσχετίζονται. 

 Σε επίπεδο πόλης, η συγκεκριμένη χωρική παρέμβαση, μέσω της οργάνωσης σε Πολεοδομικές 
Ενότητες & Περιοχές Παραγωγικών Δραστηριοτήτων θα λειτουργήσει  μάλλον θετικά σε μια 
περιοχή που α. έχει έντονη οικιστική και εμπορική ανάπτυξη και β. ο μόνιμος πληθυσμός της 
παρουσιάζει σχεδόν εκρηκτική αύξηση, συγκρινόμενος με άλλες περιοχές του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 

    Χωρίς το νέο ΓΠΣ η ανάπτυξη λοιπών χρήσεων και δραστηριοτήτων επί της Συμμαχικής οδού 
(γραφεία, χονδρεμπόριο, πρατήρια βενζίνης, βιοτεχνία, βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, κάποιες 
αποθήκες υλικών, κάποιες μάντρες αυτοκινήτων) θα εξακολουθήσει να γίνεται άναρχα και 
επιβαρυντικά για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με δεδομένο ότι η περιοχή 
γειτνιάζει με ζώνη κατοικίας. 
 
Ωστόσο, επισημαίνονται και οι δύο κυριότερες ενστάσεις της υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο 
της ΣΜΠΕ: 
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1. To “αδρομερές” της ανάλυσης τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων με κυριότερο επιχείρημα 
τον “στρατηγικό” χαρακτήρα της ΣΜΠΕ, που δεν επιτρέπει να  διεξαχθεί (υπερ)ανάλυση των 
λεπτομερειών του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ΓΠΣ. Αυτή η ανάλυση αποτυπώνεται 
αναπόδραστα στις μη λεπτομερείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που προτείνονται ως 
“στοιχεία της κανονιστικής πράξης” στο Κεφάλαιο Η. 

2. Ο “στρατηγικός” στόχος για τον πληθυσμό της ΔΕ Ωραιοκάστρου για το 2025 είναι 40.000 
κάτοικοι, 1,42% μεγαλύτερος του υπολογισμένου με βάση τα πολεοδομικά σταθερότυπα και 
τις προδιαγραφές που θέτει η υπ’ αριθμ. 10788/2004 ΥΑ (ΦΕΚ Δ’ 285) πληθυσμού κορεσμού, 
γεγονός παράδοξο. 

 

 

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