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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 13 

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/20.10.2022 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  78 

 
     Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022), συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 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. 731921 (213)/14-10-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
       
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Ασλανίδης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
5. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος 
6. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
8. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
10. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
12. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
13. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
14. 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.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, 
τακτικό μέλος, ο οποίος ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής: 1ο-3ο, 10ο, 4ο- 9ο.  
 
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 η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

  
ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου 
Νεάπολης – Συκεών (πλην της Δ.Ε. Πεύκων) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»  
 
 H Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Νεάπολης – 
Συκεών (πλην της Δ.Ε. Πεύκων) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με 
αρ. πρωτ. 1555/23-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν 
συνεχεία έδωσε τον λόγο στον κ. Ηρ. Λάτσιο, αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το 
θέμα. Ο κ. Λάτσιος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 563590 (11711)/16-09-2022 
εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Μ.Ε.Θ. Ανέφερε ότι η αναμόρφωση των υφιστάμενων πολεοδομικών σχεδίων είναι επιβεβλημένη, 
κυρίως μετά την έκδοση του νέου Π.Δ. του 2018 για τις νέες χρήσεις γης. Οι Δήμοι λοιπόν 
καλούνται να εναρμονίσουν τα ΓΠΣ με τη νέα νομοθεσία και τις γενικότερες εξελίξεις και αλλαγές 
που έχουν λάβει χώρα από την υιοθέτηση των εν ισχύ ΓΠΣ. Παρουσίασε τα υφιστάμενα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής και ενημέρωσε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά. Το 
σημείο στο οποίο στάθηκε και θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί αφορά τις χρήσεις φανοποιείων 
και βαφείων στη χρήση γης ‘’Γενική Κατοικία’’, και εξέθεσε τα προβλήματα που δημιουργούνται 
όπου επιτρέπονται τέτοιες δραστηριότητες σε κτίρια που προορίζονται για κατοικίες.   

Κατόπιν η Πρόεδρος καλωσόρισε στη συνεδρίαση τον Δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών κ. Σ. 
Δανιηλίδη και του έδωσε τον λόγο. Ο κ. Δανιηλίδης ευχαρίστησε για την πρόσκληση και ανέφερε 
πως το νέο ΓΠΣ αποτελεί προσπάθεια 10 ετών που φτάνει προς το τέλος της. Σχολίασε την 
παρατήρηση του κ. Λάτσιου σχετικά με τα βαφεία και τα φανοποιεία και είπε ότι θα το ξαναδεί με 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης έχουν 
ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς που προβλέπονται από τη νομοθεσία, δεν υπάρχουν 
ενστάσεις από πολίτες ή υπηρεσίες και η διαδικασία έχει περάσει στην τελική της φάση που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, που αφορούν τη 
συνολική θεώρηση των ΓΠΣ των Δήμων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και το ζήτημα της οριοθέτησης 
των ρεμάτων. Στις ερωτήσεις απάντησε ο Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών κ. Δανιηλίδης. Οι 
ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 
και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με λευκό. Η 
ανάγκη για αναθεώρηση των ΓΠΣ των Δήμων είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι 
ότι δεν υπάρχει μητροπολιτικός σχεδιασμός των πολεοδομικών μελετών και των χρήσεων. Αυτό 
είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα κι έγινε αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με τα 
ρέματα και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα οποία αφορούν όχι έναν αλλά όλους τους Δήμους 
της Μητροπολιτικής Ενότητας.  
 
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Θα αναφερθούμε στο επόμενο ζήτημα σε γενικότερα 
ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού ενώ επισημαίνουμε προκαταβολικά ότι εμείς δεν εξετάζουμε 
βασικά την αρτιότητα της ΜΠΕ αλλά το ΓΠΣ και πολιτικά κρίνουμε και το οικονομικό – κοινωνικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο εκπονείται και από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. 
Η κριτική μας στέκεται σε σημεία του ΓΠΣ: 
Ι. Είναι προβληματικό ότι τόσο το Γ.Π.Σ., όσο και κατ’ επέκταση η ΣΜΠΕ δεν αντιμετωπίζει την 
Δ.Ε. Πεύκων ως ενιαία εδαφική ενότητα με τις υπόλοιπες Δ.Ε. Δεν γίνεται κατανοητό με ποιο 
κριτήριο αφαιρείται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.  
ΙΙ. Η μείωση των πολεοδομικών ενοτήτων σε πολύ λιγότερες, και συγκεκριμένα σε τρεις 
πολεοδομικές ενότητες (Δ.Ε. Αγίου Παύλου, Συκεών και Νεάπολης) δεν εξασφαλίζει από μόνη 
της, ένα πιο βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί με καλύτερους όρους τις 
κοινωνικές ανάγκες. Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι ανεξάρτητα μεγέθους πολεοδομικής 
ενότητας, η καθεμία από αυτές υποδέχεται και οργανώνει χρήσεις γης οι οποίες στοχεύουν ως 

ΑΔΑ: ΨΙΟΒ7ΛΛ-Θ28



http://www.pkm.gov.gr 3 

σύνολο στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υλοποίηση ενός σχεδιασμού εχθρικού στις 
ανάγκες των πολλών.  
Οι χρήσεις γης γενικά προσαρμόστηκαν σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση με το ΠΔ  του 2018, και 
τις μετέπειτα αναθεωρήσεις, και προωθούν την «πολυδιάσπαση» και την σύγκρουση λειτουργιών 
με σκοπό να ενταχθούν σε όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων οι λειτουργίες που εξυπηρετούν 
τα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα.  
Για παράδειγμα, η γενική κατηγορία της «γενικής κατοικίας» εντάσσει πάνω από 30 χρήσεις γης, 
στις οποίες εντοπίζονται χρήσεις γης από κατοικία μέχρι ιδιωτικές κλινικές, καζίνο, θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων και εγκαταστάσεις logistics. Στο συγκεκριμένο ΓΠΣ, από τις 30 και παραπάνω 
χρήσεις εξαιρούνται μόνο τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και οι εγκαταστάσεις ΜΜΜ.  
ΙΙΙ. Οι προς πολεοδόμηση περιοχές αφορούν 76 στρέμματα. Ζητούμενο είναι η πολεοδόμηση των 
συγκεκριμένων περιοχών να λάβει υπόψη τις μεγάλες ελλείψεις σε χρήσεις γης και λειτουργίες 
πόλης που εξυπηρετούν τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες σε πράσινο, σχολική στέγη, δομές υγείας 
και πρόνοιας, σύγχρονους και επαρκείς χώρους αθλητισμού και πολιτισμού κλπ.  
Στην ΣΜΠΕ αναφέρεται η πολεοδόμηση με κοινωνικές εξυπηρετήσεις και κοινόχρηστους χώρους, 
χρήσεις πρασίνου – υπαίθριας αναψυχής κ.ά., χωρίς όμως να εξετάζεται αν η πρόταση του ΓΠΣ 
καλύπτει και σε ποιο βαθμό τις ελλείψεις και την απουσία τέτοιων λειτουργιών στις υφιστάμενες 
πολεοδομημένες περιοχές των Δ.Ε. Μάλιστα στο ΓΠΣ γίνεται η αποδοχή ότι υπάρχουν λιγότεροι 
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι από όσους προβλέπονται από τα πολεοδομικά σταθερότυπα, 
χωρίς να αναφέρεται κάποιο συγκριμένο μέτρο ανάκτησης και αναβάθμισης τους στις διάφορες 
Δ.Ε.  
ΙV. Σε μια σειρά πολεοδομικές ενότητες δεν προτείνεται αύξηση των χρήσεων γης και λειτουργιών 
που θα εξυπηρετούσαν με καλύτερους όρους τις κοινωνικές ανάγκες της πλειοψηφίας (στην Π.Ε. 
– 1 Νεάπολη προτείνεται οι ανάγκες σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση να εξυπηρετούνται από τις 
υφιστάμενες μονάδες κ.ά. ).  
V. Ως προς την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπογραμμίζουμε την εγγενή 
αδυναμία ολοκληρωμένης προσέγγισης μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο λόγω της φύσης της 
οικονομικής δραστηριότητας που καθορίζει και τη χωρική ανάπτυξη αλλά και της απουσίας ενός 
επιστημονικού σχεδιασμού ανάπτυξης και αναβάθμισης και του συγκεκριμένου Δήμου. Με βάση 
την γνωστή έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων δεν είναι σίγουρο ούτε τι μέτρα θα ληφθούν για να 
αναστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις που εντοπίζει η ΣΜΠΕ ενώ σε κάθε περίπτωση έργα και 
υποδομές αλλά και η οικιστική ανάπτυξη είναι βασικά υπόθεση μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων. 
Ακόμα στην περιοχή του δάσους προβλέπεται μια περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ). 
Επισημαίνουμε ότι όσες ΠΕΠ και αν θεσμοθετηθούν δεν θα είναι αρκετές αν δεν δοθεί επαρκής 
κρατική χρηματοδότηση για την πρόληψη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από τις 
πυρκαγιές και άλλες μορφές υποβάθμισης και όχι να δίνεται το 0,04% του κρατικού 
προϋπολογισμού. Άλλωστε την περιβαλλοντική υποβάθμιση της δασικής έκτασης εκτιμά και η ίδια 
η ΣΜΠΕ.  
Για όλους τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.». 
 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό. Ανέφερε ότι η 
ανυπαρξία ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης είναι επιλογή που διέπει την κεντρική διοίκηση εδώ 
και πολλά χρόνια. Πιστεύει ότι αυτό που απαιτείται για τη Θεσσαλονίκη είναι ένας ενιαίος 
πολεοδομικός σχεδιασμός. Θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού σε πολύ βασικά στοιχεία 
όπως η ανάπτυξη πράσινων διαδρομών και ο σχεδιασμός και η ανασύνταξη των ελεύθερων 
χώρων και των χώρων πρασίνου γύρω από αυτές. Αναφέρθηκε επίσης στις παρατηρήσεις του 
Δασαρχείου για το Σειχ-Σου καθώς και στην αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, που δεν βλέπει να 
βελτιώνεται στο νέο ΓΠΣ. Γενικότερα το ΓΠΣ παρουσιάζει αδυναμία όσον αφορά τους ελεύθερους 
χώρους που τόσο χρειάζεται αυτή η περιοχή.  
 
Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό.  
Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Λάτσιου, τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των 
μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, η 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
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Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρου 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.» και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 
136/09.07.2022) με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-
19, το με αρ. πρωτ.: 1555/23-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 563590 (11711)/16-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

                    Γνωμοδοτεί ομόφωνα  
   (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, κ. Γκανούλης  
                             Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                                                       
                                                

Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Νεάπολης – 
Συκεών (πλην της Δ.Ε. Πεύκων) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εισήγηση που 
ακολουθεί. 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αφορά στην υπό 
εκπόνηση Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νεάπολης- 
Συκεών, πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 
 
Η Αρχή του Σχεδιασμού του υπό μελέτη Σχεδίου είναι ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών. 
 
Στόχος του σχεδίου 
Η σύνταξη της μελέτης Γ.Π.Σ. αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας με στόχο την κοινωνική, 
οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μελέτης. Είναι ένα χωροταξικό σχέδιο 
τοπικής σημασίας που καθορίζει την χωρική οργάνωση και ανάπτυξη τόσο στην εντός όσο και 
στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Ε. Νεάπολης, Συκεών & Αγίου Παύλου. 
 
Περιγραφή του Σχεδίου 
Εφαρμόζοντας τις αρχές του προτύπου χωρικής οργάνωσης, η εδαφική επικράτεια των Δ.Ε. 
Νεάπολης, Συκεών και Αγίου Παύλου οργανώθηκε σε δύο ευρύτερες ζώνες ανάλογα με τη χρήση 
και το βαθμό προστασίας τους. 
 Οι εν λόγω ζώνες εξειδικεύονται χωρικά, προσδιορίζεται ο βαθμός ανάπτυξής τους και 
καθορίζονται οι βασικοί όροι δόμησής τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 
Ν.2508/1997,1 πρόκειται για: 

• τις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
θεσμοθετημένες οικιστικές περιοχές των τριών Δ.Ε. και οι νέες προς πολεοδόμηση 
περιοχές. 

• την Περιοχή Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), η οποία επιβάλλεται να προστατευθεί και να 
αναδειχθεί και περιλαμβάνει ολόκληρη την εκτός σχεδίου περιοχή (Περιαστικό Δάσος 
Θεσσαλονίκης - Δάσος Σέιχ-Σου). 

Στις Πολεοδομημένες και προς Πολεοδόμηση Περιοχές περιλαμβάνονται οι θεσμοθετημένες 
οικιστικές περιοχές των Δ.Ε. Νεάπολης, Συκεών και Αγίου Παύλου, καθώς και οι προς 
πολεοδόμηση περιοχές. Οι τελευταίες αφορούν σε μικροεπεκτάσεις σχεδίου πόλης, συνολικής 
έκτασης 76 στρεμμάτων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, κάποιες από τις οποίες προτείνονται 
για πρώτη φορά από το Γ.Π.Σ. και κάποιες προτείνονται ήδη από τα ισχύοντα Γ.Π.Σ. 
 
Συνολικά, η νέα πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης των οικιστικών περιοχών των Δ.Ε. 
Νεάπολης, Συκεών και Αγίου Παύλου, σύμφωνα με το υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ., παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο Πίνακα: 
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i. Δ
Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ii.  iii.  iv.  

v. Π
ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

vi. Θ
ΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

vii.  

viii. Π
ΡΟΤΕΙΝ. ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

ix. Μ
ΣΔ 

x. Π
Ε1 ΝΕΑΠΟΛΗ 

xi. 5
20 

xii.  xiii. 2
,09 

xiv.  xv.  xvi. 1
4 

xvii. 1
,20 

xviii. Π
Ε2 ΝΕΑΠΟΛΗ 

xix. 4
20 

xx.  xxi. 2
,90 

xxii. Δ
Ε ΣΥΚΕΩΝ 

xxiii.  xxiv.  xxv.  

xxvi. Π
ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

xxvii. Θ
ΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

xxviii.  

xxix. Π
ΡΟΤΕΙΝ. ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

xxx. Μ
ΣΔ 

xxxi. Π
Ε1 ΣΥΚΙΕΣ 

xxxii. 7
19 

xxxiii.  xxxiv. 1
,82 

xxxv.  xxxvi.  xxxvii. 1
0 

xxxviii. 1
,20 

xxxix. Π
Ε2 ΣΥΚΙΕΣ 

xl. 1
155 

xli.  xlii. 1
,29 

xliii. Δ
Ε ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ-
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 

xliv.  xlv.  xlvi.  

xlvii. Π
ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

xlviii. Θ
ΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

xlix.  

l. Π
ΡΟΤΕΙΝ. ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

li. Μ
ΣΔ 

lii. Π
Ε ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 

liii. 3
04 

liv.  lv. 1
,46 

lvi.  lvii.  lviii. 8 lix. 1
,60 

lx.  lxi.  lxii. 4
4 

lxiii. 0
,80 

 

Οι χρήσεις γης που θα επιτρέπονται στις πολεοδομικές ενότητες καθορίζονται πλέον με βάση το 
νέο πλαίσιο για τις χρήσεις γης, το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ Α  ́ 114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο 
χρήσεων γης». Αναλυτικά προτείνονται οι εξής γενικές κατηγορίες χρήσεων: 
Αμιγής Κατοικία, με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 59/2018. 
Γενική Κατοικία, με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 59/2018. 
Προτείνεται από το Γ.Π.Σ. να εξαιρούνται τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ-ΙΚΤΕΟ) 
και οι Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  
Σημειώνεται πως επιτρέπονται οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων με την προϋπόθεση ότι είναι 
χαμηλής όχλησης και αποτελούν συνοδή χρήση συνεργείου. 
 Πολεοδομικό Κέντρο - Κεντρικές λειτουργίες πόλης, με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 4 του Π.Δ. 59/2018. Προτείνεται από το Γ.Π.Σ. να εξαιρούνται τα Κέντρα Τεχνικού 
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Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ-ΙΚΤΕΟ) και οι Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
 Κοινωφελείς λειτουργίες, με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 59/2018. 
Προτείνεται από το Γ.Π.Σ. να εξαιρούνται τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και οι 
Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών. 
 Κοινόχρηστοι Χώροι – Αστικό Πράσινο, με περιεχόμενο όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 
59/2018. 
Τονίζεται ότι απαιτείται τροποποίηση των ισχυουσών, βάσει του Π.Δ. 23-02-1987 (ΦΕΚ Δ ́166), 
κατηγοριών χρήσεων γης, σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία τους και η 
προσαρμογή τους στις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βάσει Π.Δ. 59/2018. Συγκεκριμένα, 
προτείνεται η αντιστοίχιση: 
 της αμιγούς κατοικίας του άρθρου 2 του Π.Δ. 23.2.1987 με την αμιγή κατοικία του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 59/2018, 
της γενικής κατοικίας του άρθρου 3 του Π.Δ. 23.2.1987 με τη γενική κατοικία του άρθρου 3 
του Π.Δ. 59/2018 
 του πολεοδομικού κέντρου - τοπικού κέντρου γειτονιάς-συνοικίας του άρθρου 4 του Π.Δ.23-02-
1987 με το πολεοδομικό κέντρο – κεντρικές λειτουργίες πόλης του άρθρου 4 του Π.Δ.59/2018. 
Οι Μέσοι Συντελεστές Δόμησης καθορίζονται ανά 
Πολεοδομική Υποενότητα (τμήμα πολεοδομικής ενότητας) και διατηρούν τους ισχύοντες Σ.Δ. ανά 
τομέα, οι οποίοι προτείνεται να διατηρηθούν ως έχουν. 
 
Έργα και δραστηριότητες αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του σχεδίου. 
Τα έργα και οι δραστηριότητες είναι ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες: 

• Έργα τεχνικών υποδομών, δηλαδή, επεκτάσεις – βελτιώσεις οδικών δικτύων, δικτύων 
ύδρευσης – αποχέτευσης κ.λπ. 

• Έργα κοινωνικών υποδομών, δηλαδή, εκπαιδευτικές μονάδες, εγκαταστάσεις υγείας – 
πρόνοιας, πολιτισμού, χώροι αθλητισμού κ.λπ. 

• Ήπια αναπτυξιακά έργα και δραστηριότητες, δηλαδή, υποδομές υπαίθριας αναψυχής, 
αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και έργα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. 

 
Όσον αφορά την επιλογή του σεναρίου μοντέλου ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης προκρίνεται 
το σενάριο ήπιας παρέμβασης ως το πιο κατάλληλο για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού χώρου 
κατοικίας και εργασίας, τη συγκράτηση του πληθυσμού την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την εφαρμογή του  προτεινόμενου Σχεδίου ως προς τις ακόλουθες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπως Πληθυσμός, 
Ανθρώπινη υγεία, Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και Πολιτιστική κληρονομιά, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς) του φυσικού 
περιβάλλοντος όπως Βιοποικιλότητα, πανίδα – χλωρίδα, Έδαφος, Ύδατα, Αέρας, Κλιματικοί 
παράγοντες, και Τοπίο.(σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 και την 
Οδηγία 2001/42/ΕΚ της 27.5.2001, όπως ισχύουν). Εκτιμάται ότι θα προκαλέσει θετικές 
συνέπειες στους παραπάνω παράγοντες και θα επιφέρει αναβάθμιση του οικιστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης λόγω της γειτνίασης με το κέντρο και το λοιπό 
αστικό ιστό του Π.Σ.Θ επηρεάζεται από παράγοντες πηγές περιβαλλοντικής υποβάθμισης εκτός 
των διοικητικών της ορίων. Ένας παράγοντας περιβαλλοντικής υποβάθμισης είναι η 
ηχορύπανση που προέρχεται από την εσωτερική περιφερειακή οδό. Κύρια πηγή θορύβου στην 
περιοχή μελέτης είναι η κίνηση των οχημάτων στους οδούς με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. 
Ένας άλλος παράγοντας περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην περιοχή μελέτης είναι η 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Χαρακτηριστικά όπως ψιλή δόμηση, υψηλές πυκνότητες εμφανίζονται 
κατά τόπους και στον αστικό ιστό της περιοχής μελέτης κυρίως στη Νεάπολη. Η διέλευση των 
οδών με υψηλούς φόρτους και υπερτοπική εμβέλεια από την περιοχή μελέτης (εσωτερική 
περιφερειακή Λαγκαδά, Βενιζέλου - Παπανδρέου) επιβαρύνει την κατάσταση της ατμόσφαιρας. 
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Όσον αφορά στα φυσικά στοιχεία εντός του αστικού χώρου, παρατηρείται έντονη αλλοίωση του 
φυσικού τοπίου, με περιορισμό της βλάστησης, κάλυψη των ρεμάτων, ενίσχυση των έντονων 
υψομετρικών διαφορών και των ψηλών πρανών μέσα από τη δόμηση κ.λπ. Η δόμηση είναι 
πυκνή, με εξαίρεση την περιοχή Στρεμπενιώτη και οι χώροι πρασίνου περιορισμένοι με εξαίρεση 
το άλσος Συκεών. 
Τα φυσικά στοιχεία είναι γενικά περιορισμένα, φτωχά σε βλάστηση και αναξιοποίητα και η 
συμβολή τους στην αισθητική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία του αστικού χώρου είναι μικρή. 
Η εγγύτητα της περιοχής μελέτης με σεισμογόνα ρήγματα  αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 
περιοχή μελέτης. Σε περίπτωση μεγάλης έντασης σεισμού, ενδέχεται να σημειωθούν εκτεταμένες 
καταστροφές, δεδομένης και της κατά τόπους παλαιότητας του κτιριακού αποθέματος 
 
Προβλέπεται σύστημα παρακολούθησης 
όπου θα καθορίζονται μετρήσιμοι δείκτες που θα πρέπει να καταγράφονται από αρμόδιες 
υπηρεσίες  και τελικά, θα αξιολογούνται και θα αποφασίζεται η αναγκαιότητα λήψης μέτρων 
αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
 
Δ) ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 
Κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην αρμόδια υπηρεσία μέσα 
στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία.  

 
Ε) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία γενικά δεν έχει αντιρρήσεις για το 
περιεχόμενο της ΣΜΠΕ που της απεστάλη και εισηγείται θετικά για την Έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ)  του 
Δήμου Νεάπολης Συκεών με τους όρους και τις πρoϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και την ενσωμάτωση 
σε αυτή των παρακάτω: 

 Να ενσωματωθούν κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας, της πανίδας και των 
φυσικών οικοτόπων κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής των προτάσεων του Γ.Π.Σ. 

 Να ληφθεί υπόψη στις προτάσεις του Γ.Π.Σ. ο Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ Α  ́ 30) με θέμα 
«Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου». 

 Να αποφεύγεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον περιοχών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία  κ.τ.λ. 

 Θα πρέπει κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσπάθειας αποκατάστασης τοπίου, 
σταθεροποίησης εδαφών ή δενδροφυτεύσεων να γίνει με ενδημικά είδη της περιοχής. 

 Να ενθαρρύνονται δράσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. 

 Να τηρούνται τα όρια που προβλέπονται για την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων. 
 Για τα προβλεπόμενα έργα όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να 

τηρηθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
 Να ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα για τις καταπτώσεις βράχων στην περιοχή της 

Ευαγγελίστριας δεδομένης και της σεισμικότητας της περιοχής. 
 Προτείνεται για τη διευκόλυνση των αναγκών πυρόσβεσης η τοποθέτηση νέων 

υδροστομίων στην Ευαγγελίστρια, στις Συκιές και στον Άγιο Παύλο. 
 

        Η Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                     
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
     M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                    (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
   Γερακίνα Μπισμπινά                                                                                      ανωτέρω)          
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