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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 13 

Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/20.10.2022 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  79 

 
     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 9ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης»  
 
 H Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΓΠΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1557/23-09-
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.: 461011 (9499)/16-09-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Επεσήμανε ότι 
το υφιστάμενο ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης συντάχθηκε τη δεκαετία του ’90, συνεπώς η 
αναθεώρησή του καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τις νέες ανάγκες. 
Ανέφερε ότι η υπηρεσία εισηγείται θετικά, έκανε κάποια σχόλια επί του αναθεωρημένου σχεδίου 
και ολοκλήρωσε με την προτροπή να ξεκινήσουν οι Δήμοι στο σύνολό τους την οριοθέτηση των 
ρεμάτων τους.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, και από τον κ. 
Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την επέκταση στην περιοχή Λαχανόκηποι 
και την οριοθέτηση των ρεμάτων του Δήμου. Σχετικά με την περιοχή Λαχανόκηποι δόθηκαν 
διευκρινίσεις από την Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. 
Λάτσιος. Για τα ρέματα διευκρίνισε ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος αλλά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 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. Ο κ. 
Ζέρβας εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με την ανυπαρξία μητροπολιτικού σχεδιασμού 
των πολεοδομικών μελετών και των χρήσεων. Στο αναθεωρημένο ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης 
υπάρχουν αρκετά ζητήματα που προκαλούν ανησυχία, μεταξύ αυτών η μετατροπή της περιοχής 
Λαχανόκηποι σε κατοικίες, επιλογή που τον βρίσκει εντελώς αντίθετο και προτρέπει να βρεθεί 
άλλος τρόπος αξιοποίησης.    
 
Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί με λευκό, κατέθεσε και 
γραπτώς την τοποθέτησή του ως εξής: «Το αναθεωρημένο ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης και η 
ΣΜΠΕ που το συνοδεύει, δεν περιέχουν κάποια έκπληξη σχετικά με το χωρικό σχεδιασμό που 
έχει επιλεγεί για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος προωθήθηκε και προωθείται από διαδοχικές 
δημοτικές διοικήσεις και διαδοχικές κυβερνήσεις. Αυτός δεν είναι άλλος από το σχεδιασμό του 
κεφαλαίου, την χωρική έκφραση των σχεδίων και επιδιώξεων του, που συμπυκνώνονται στο 
στόχο ανάδειξης της Θεσσαλονίκης σε εμπορικό – διαμετακομιστικό, τουριστικό, εκθεσιακό – 
τεχνολογικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής προς όφελος της κερδοφορίας των ελληνικών 
επιχειρηματικών ομίλων και άλλων μεγαλοεπενδυτών. Απαραίτητος όρος για την προσέλκυση 
επενδύσεων είναι η διαμόρφωση ευνοϊκών όρων και σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού. 
Βασικές πλευρές αυτού του σχεδιασμού είναι γνωστές εδώ και αρκετά χρόνια, από τα διαδοχικά 
στάδια εκπόνησης της μελέτης αναθεώρησης και της ιδιαίτερα μακρόχρονης διαβούλευσης του 
νέου ΓΠΣ. Μάλιστα ορισμένες από αυτές έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης πριν καν εγκριθεί το 
νέο ΓΠΣ. Αναφερόμαστε στο σχεδιασμό για περιοχές που στο αναθεωρημένο ΓΠΣ 
χαρακτηρίζονται ως περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και ειδικά αυτές που ειδικότερα 
χαρακτηρίζονται “περιοχές ειδικής ρύθμισης”.  
Πρόκειται για περιοχές “φιλέτα” που εποφθαλμιούν επιχειρηματικά συμφέροντα, προκειμένου 
μέσω επενδύσεων να βρουν διέξοδο κεφάλαια που λιμνάζουν. Σε αυτές συγκαταλλέγονται 
περιοχές που παραδίδονται στο κεφάλαιο μέσω ΕΠΣ που ήδη εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν (ΕΠΣ 
ανάπλασης ΔΕΘ, ΕΠΣ νέου γηπέδου ΠΑΟΚ και ΕΠΣ Παραλιακού Μετώπου) ή για τις οποίες ο 
ΔΘ έχει τα ειδικότερα δικά του σχέδια (π.χ. Masterplan ανάπτυξης παραλιακού μετώπου Δήμου 
Θεσσαλονίκης, που εκπονήθηκε από την Deloitte) 
Έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά για τα προηγούμενα, αναδεικνύοντας πως καθορίζονται όροι 
δόμησης και χρήσης γης που ευνοούν την προσέλκυση των επίδοξων επενδυτών, σε βάρος των 
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αναγκών του λαού της πόλης για ελεύθερους χώρους, πράσινο και κοινωνικές υποδομές. Με 
βάση αυτή την αρνητική εμπειρία, είμαστε σχεδόν βέβαιοι για το αποτέλεσμα των επόμενων 
ειδικών μελετών, των επόμενων ΕΠΣ, που θα έρθουν στο φως για τις υπόλοιπες “περιοχές 
ειδικού ενδιαφέροντος”: 
Το στόχο ενίσχυσης της Θεσσαλονίκης ως τουριστικό και επιχειρηματικό κέντρο υπηρετούν κατά 
κύριο λόγο και οι προτεινόμενες επεκτάσεις του ΓΠΣ. π.χ στο δυτικό όριο του δήμου εντάσσεται η 
περιοχή των Λαχανόκηπων, με στόχο να υποστηριχθεί τάση συγκέντρωσης επιχειρήσεων και 
γραφείων επιχειρήσεων στην περιοχή  
Εντάσσονται ακόμα περιοχές (πχ Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, περιοχή Νησάκι στην Τριανδρία) 
ώστε να λυθούν κάποια αντικειμενικά προβλήματα πολεοδομικής οργάνωσης, χωρίς όμως να 
αναιρείται η βασική κατεύθυνση του ΓΠΣ. 
Την ίδια ώρα διαιωνίζεται η άθλια υφιστάμενη κατάσταση στον πυρήνα του πολεοδομικού 
συγκροτήματος, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, από 
έλλειψη υποδομών σχολικής στέγης. Για όλα αυτά στο ΓΠΣ και τη ΣΜΠΕ γίνεται η σχεδόν κυνική 
παραδοχή πως η κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί ουσιαστικά, εξαιτίας της έλλειψης 
ελεύθερων χώρων και της πολύ πυκνής δόμησης. Βέβαια, αυτή η τραγική κατάσταση δεν είναι 
φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που επάνω στην 
εμπορευματοποιημένη γη και με κριτήριο την κερδοφορία του κλάδου των κατασκευών έχτισε 
ασφυκτικά την πόλη. 
Η όποια προσπάθεια γίνεται να βρεθούν ορισμένοι ελεύθεροι χώροι μέσα από τη διευθέτηση 
πολεοδομικών προβλημάτων αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό των σύγχρονων αναγκών για 
χώρους πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού, χώρους καταφυγής σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών, σε σχολεία (ιδιαίτερα σε Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία).  
Μια κάποια λύση ανακούφισης δεν φαίνεται να αναζητείται στην διεκδίκηση των χώρων των 
στρατοπέδων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Το προτεινόμενο ΓΠΣ δεν τολμά να 
διατυπώσει τέτοια πρόταση.  
Τελικά όποια σχετική βελτίωση και αν προκύψει στο δημόσιο χώρο, βρίσκεται πίσω από τις 
πραγματικές ανάγκες του λαού της περιοχής και είναι εξαρχής υποταγμένη στο στόχο 
προσέλκυσης επενδυτών και την κερδοφορία των επενδύσεών τους. Από αυτή την άποψη για 
παράδειγμα, η οριοθέτηση/διευθέτηση των ρεμάτων που διατρέχουν το Δήμο και την οποία 
προτείνει το ΓΠΣ, αν και γενικά είναι σε θετική κατεύθυνση, θα προχωρήσει με το 
χρονοδιάγραμμα και τους τρόπους που θα ωφελούν τους κατασκευαστικούς και άλλους ομίλους.    
Σε ό,τι αφορά αυτή καθεαυτή τη ΣΜΠΕ και την ολοκληρωμένη εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, εκτιμούμε ότι αυτή είναι αδύνατο να γίνει στα σημερινά πλαίσια του καπιταλιστικού 
δρόμου ανάπτυξης. Σε αυτόν κυριαρχεί το κυνήγι του κέρδους, τα ανταγωνιστικά και ευμετάβλητα 
επιχειρηματικά σχέδια, η άναρχη διασπορά χρήσεων στην εμπορευματοποιημένη γη και ο 
καθορισμός όρων δόμησης σύμφωνα με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και με την 
“ευελιξία” που χαρακτηρίζει τον αστικό χωρικό σχεδιασμό και τη σχετική νομοθεσία.  
Σε αυτό το έδαφος, όπου ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός είναι ρευστός και αποσπασματικός δεν 
μπορούν τελικά να συνεκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων. Ως 
προς αυτή τη πλευρά και ειδικότερα για την περίπτωση του προτεινόμενου ΓΠΣ, ένας παραπάνω 
λόγος είναι ο επιπρόσθετος κατακερματισμός του πολεοδομικού σχεδιασμού, εξαιτίας των ΕΠΣ 
που έχουν εκπονηθεί ήδη και αυτών των οποίων διαφαίνεται η εκπόνηση. Προκειμένου να 
επιταχυνθούν τα επιμέρους σχέδια μερίδων του κεφαλαίου, τινάζεται στον αέρα κάθε έννοια 
ορθολογικού σχεδιασμού, ακόμα και στο σημερινό πλαίσιο, το οποίο ήταν ήδη κομμένο και 
ραμμένο στα μέτρα των επιδιώξεων των επιχειρηματικών ομίλων.  
Συνοψίζοντας, ο αναπτυξιακός στόχος του προτεινόμενου ΓΠΣ και συνολικά του πολεοδομικού 
σχεδιασμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης τελικά κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τα συμφέροντα 
της κοινωνικής πλειοψηφίας διότι: 
- Προϋποθέτει προσαρμογή των χρήσεων γης στα επιχειρηματικά πλάνα.. 
- Ιεραρχεί έργα με κριτήριο την άμεση και έμμεση διευκόλυνση των επενδύσεων 
- Οδηγεί σε συρρίκνωση του δημόσιου χώρου 
- Δεν μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά το περιβάλλον, να συνεκτιμήσει τις επιπτώσεις 
από όλες τις δραστηριότητες 
- Ο λαός θα τον χρυσοπληρώσει σε κατασκευαστικούς και άλλους ομίλους. Ακόμα και εκεί που θα 
συγκεντρωθεί κρατική χρηματοδότηση για ορισμένα έργα, βασικός ωφελημένος είναι ο επενδυτής 
που αναβαθμίζει  την αξία και τον περιβάλλοντα χώρο της επένδυσης, ενώ ο λαός λαμβάνει 
περιορισμένα οφέλη ως διερχόμενος. 
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- Προϋποθέτει ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων για να πραγματοποιηθούν τα έργα με 
κέρδος για τους κατασκευαστικούς ομίλους και για να είναι κερδοφόρες όποιες επενδύσεις 
τουριστικές, εμπορικές κ.ά.  
Για να γίνει η δυνατότητα να ζήσει και ο λαός της Θεσσαλονίκης πολύ καλύτερα πραγματικότητα, 
χρειάζεται να μπει επιτέλους στο επίκεντρο της ανάπτυξης η κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών 
αναγκών και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με μεγάλες ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. 
Σε αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε ως «Λαϊκή Συσπείρωση», έχουμε καταθέσει προτάσεις και 
στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα του λαού, των κατοίκων της περιοχής για διεύρυνση και αξιοποίηση 
όλων των ελεύθερων χώρων, ανάπτυξης σύγχρονης σχολικής στέγης, αθλητικών, πολιτιστικών 
υποδομών και άλλα στο ύψος των αναγκών, ολοκληρωμένης αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και 
αντιπυρικής προστασίας.  
Με βάση όλα τα παραπάνω καταψηφίζουμε.». 
 
Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Εξέφρασε την 
απογοήτευσή του για το κείμενο. Θεωρεί αυτόν τον πολεοδομικό σχεδιασμό παρωχημένο,  χωρίς 
να κάνει τις τομές που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, τους ελεύθερους χώρους, την κλιματική αλλαγή.   
 
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 
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.: 1557/23-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 461011 (9499)/16-09-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

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

                                                       
                                                

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

Η παρούσα ΣΜΠΕ εκπονείται για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στο 
σχεδιασμό της μελέτης αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεσ/νικης με 
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Σκοπιμότητα του Σχεδίου 

Η αναγκαιότητα συνολικής αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης έχει καταστεί απολύτως αναγκαία, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

ΑΔΑ: ΨΤΔΝ7ΛΛ-ΣΥΓ



http://www.pkm.gov.gr 5 

• Έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων με την ψήφιση του Ν. 2508/97 για τη βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων. Με τις νέες προδιαγραφές το περιεχόμενο της μελέτης 
ΓΠΣ είναι πιο εκτεταμένο και αυξήθηκε η χωρική εμβέλεια επιρροής της. 
• Έχουν μεταβληθεί ο υπερκείμενος σχεδιασμός (Γενικός, Περιφερειακός και 
ειδικών πλαισίων Χωροταξικός Σχεδιασμός), με αποτέλεσμα να απαιτείται η 
εναρμόνιση του ΓΠΣ, με τις νέες κατευθύνσεις. 
• Έχουν επέλθει πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές τα τελευταία 20 
χρόνια, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο. 
• Έχει εγκριθεί σημαντικός αριθμός τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου, και 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του ΜΕΤΡΟ και των τερματικών σταθμών, έχουν 
αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα με τα οποία έγινε η εκπόνηση της μελέτης του 
ισχύοντος ΓΠΣ 
• Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έγκριση του ισχύοντος ΓΠΣ 
έχουν προκύψει νέες τάσεις, αναπτυξιακές προτάσεις και αντιλήψεις, έχουν 
εισαχθεί έννοιες όπως «βιώσιμη ανάπτυξη» και «αειφορία», έχει υιοθετηθεί η 
διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και γενικότερα έχουν 
υπάρξει εξελίξεις που θα πρέπει να αποτυπωθούν στο Σχέδιο. 
• Τέλος στο χρονικό διάστημα αυτό έχει αυξηθεί ο αριθμός και η ποιότητα των 
χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, που κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθούν σε ένα σύγχρονο Σχέδιο. 

 
Περιβαλλοντικοί στόχοι του έργου 
 
Γενικοί στόχοι 
 
Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των αρχών της αειφορίας στο 
σύνολο των πολιτικών. Εναρμόνιση της προστασίας της φύσης με την οικονομική 
ανάπτυξη και χωρική συνοχή. 
Προστασία, διατήρηση και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και διασφάλιση 
της καλής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης και διατήρησης των φυσικών 
αποθεμάτων. 
Θεώρηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως 
αναντικατάστατου οικολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού αποθέματος. 
 
Προστασία της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
αντιμετώπισης τους ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος και ως σημαντικής 
υπηρεσίας για το σύνολο της κοινωνίας. 
Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών 
οικοσυστημάτων, και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. 
Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές. 
 
Ειδικοί Στόχοι του έργου 
 
1. Προστασία, ανάδειξη και αειφορική διαχείριση, των δασών, των ορεινών όγκων, 
των υγροτόπων, των ρεμάτων, των ακτών, των γεωμορφολογικών σχηματισμών 
και των άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος ως πολύτιμων και αναντικατάστατων 
φυσικών πόρων. 
2. Προστασία των εδαφικών πόρων, ανάσχεση της περαιτέρω αστικοποίησης τους 
και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών. 
3. Ενσωμάτωση των αρχών της πρόληψης και «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην 
πολιτική προστασίας περιβάλλοντος. 
4. Δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομής για τη μακροπρόθεσμη δραστική 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
5.Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος. 
6. Προώθηση δράσεων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) και 
της περιεκτικότητας τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση) καθώς και 
της αξιοποίησης τους. 
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7.Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, 
αστικού, δομημένου) και την Αειφορική Ανάπτυξη. 
8. Προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. 
9. Αναβάθμιση του ρόλου των δημοσίων συγκοινωνιών και η ενίσχυση τους έναντι 
των υπολοίπων μέσω μεταφοράς. 
10.Υποστήριξη ενός νέου ολοκληρωμένου σχεδιασμού του Συστήματος Δημοσίων 
Συγκοινωνιών και εξασφάλιση συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων 
συστημάτων μεταφορών.  
11.Ενίσχυση εναλλακτικών μέσων και τρόπων μεταφοράς. Ενίσχυση των 
Θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών.  
12.Διαμόρφωση πολιτικών και λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας του μεταφορικού συστήματος.  
13. Υιοθέτηση πολιτικών αειφορίας και ασφάλειας στη διαχείριση των ομβρίων.  
14. Εισαγωγή κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και δεικτών επιπέδου καθαρότητας για 
τον τελικό αποδέκτη.                                                                                        
15. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με 
προώθηση τεχνολογιών ανακύκλωσης.  
16. Πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων καθώς και μείωση της περιεκτικότητας τους 
σε επικίνδυνες ουσίες.  
17. Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με ανακύκλωση και 
ανάκτηση ενέργειας και προϊόντων.  
18. Περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση και περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλής 
διάθεση των αποβλήτων.  
19. Ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων και 
η δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης 
αποβλήτων.  
20.Εισαγωγή κριτηρίων αειφορίας στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του συστήματος 
υδροδότησης Υιοθέτηση πολιτικών εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. 
 21. Κατάλληλος σχεδιασμός και συντήρηση, για την αποφυγή δυσλειτουργιών και 
περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.  
22. Επιλογή της μεθόδου καθαρισμού στις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και 
καθορισμός της ποιότητας εκροής με βάση τον τελικό αποδέκτη.  
23. Ενεργειακή εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου.  
24. Επιλογή μεθόδου διαχείρισης της λάσπης, αν είναι δυνατόν για παραγωγή 
εδαφοβελτιωτικού.  
25. Εισαγωγή κριτηρίων αειφορίας και δεικτών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων.  
26. Υιοθέτηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης ήπιων μορφών ενέργειας.  
27. Αύξηση χρήσης ΑΠΕ 
 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λόγω της γραμμικής ανάπτυξής του μπορεί να διακριθεί -κατ' αρχήν- σε 
δύο κύριους "Τομείς": τον Κεντροδυτικό Τομέα (ΚΔ) και τον Νοτιοανατολικό Τομέα (ΝΑ). Ο 
Κεντροδυτικός Τομέας περιλαμβάνει τις Α', Β' και Γ' Δημοτικές Κοινότητες (ΔΚ), συγκεντρώνει 
101.541 κατοίκους, και έχει πολυσχιδή χαρακτήρα, καθώς περιέχει το ιστορικό και εμπορικό 
κέντρο, τη δυτική επιχειρηματική ζώνη, τις υπερτοπικές συγκοινωνιακές υποδομές (Λιμάνι, 
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί), αλλά και περιοχές όπου κυριαρχεί η κατοικία (π.χ. Άνω Πόλη, 40 
Εκκλησιές). 
Ο Νοτιοανατολικός Τομέας περιλαμβάνει τις Δ' και Ε' ΔΚ, καθώς και την - ενταχθείσα στον 
καλλικρατικό Δήμο Θεσσαλονίκης - Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, συγκεντρώνει 223.641 
κατοίκους και χαρακτηρίζεται κυρίως από την παρουσία της κατοικίας (σε συνδυασμό ή μη με 
επαγγελματικές χρήσεις), ενώ δε λείπουν και σημαντικές λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα, 
διάσπαρτες στον αστικό ιστό (μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις κλπ.) 
Ως μονάδα αναφοράς του μοντέλου χωρικής και λειτουργικής οργάνωσης του κάθε Τομέα 
προτείνεται η υιοθέτηση επιπέδου ευρύτερου των μονάδων "γειτονιάς" των ισχυόντων ΓΠΣ, που 
συμβατικά ονομάζονται "Συνοικίες" Κάθε Συνοικία - στο βαθμό που το πληθυσμιακό της μέγεθος 
το επιβάλλει - οργανώνεται εσωτερικά σε "Πολεοδομικές Ενότητες επιπέδου Γειτονιάς"  με χωρικό 
και πληθυσμιακό μέγεθος, όμως, μεγαλύτερο εκείνων που καθόρισαν τα ισχύοντα ΓΠΣ. 
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Ο Κεντροδυτικός Τομέας οργανώνεται σε 10 Συνοικίες (Σ1 έως Σ10). Συγκεκριμένα το τμήμα 
του ιστορικού κέντρου κατάντη της οδού Ολυμπιάδος υπάγεται σε 4 συνοικίες, στο ίχνος της 
Εγνατίας οδού και του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους, ενώ η υπόλοιπη έκταση διαχωρίζεται 
κυρίως βάσει υφιστάμενων τομών ασυνεχειών του αστικού ιστού (Δυτική Είσοδος, Νέος 
Σιδηροδρομικός Σταθμός, οδός Λαγκαδά, βυζαντινά τείχη κλπ.). Νοτιοανατολικός Τομέας Ο 
Νοτιοανατολικός Τομέας οργανώνεται σε 14 Συνοικίες (Σ11 έως Σ24), με κύριο άξονα "τομής" 
τη λεωφόρο Κ. Καραμανλή σε όλο το μήκος της. Καθορίζονται επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε όλη 
την έκταση των εντός σχεδίου και των προς πολεοδόμηση περιοχών συνέχεια. Οι χρήσεις γης 
ακολουθούν τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 59/21-6-2018. 
 
Βασικές κατηγορίες χρήσεων γης: Περιλαμβάνει τις κυριότερες κατηγορίες χρήσεων γης 
(αυτούσιες ή με επιπλέον περιορισμούς), που καλύπτουν την πλειονότητα της εντός σχεδίου και 
εντός προτεινόμενων επεκτάσεων περιοχής του Δήμου 
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης (κατά το πλήρες περιεχόμενο του άρθρου 4 του ΠΔ 59/2018) 
- Γενική Κατοικία (κατά το πλήρες περιεχόμενο του άρθρου 3 του ΠΔ 59/2018) 
 Γενική Κατοικία με περιορισμούς (εξαιρούνται οι χρήσεις περίθαλψης εκτός α’ βάθμιας 
νοσηλείας, τα πρατήρια καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι εγκαταστάσεις ΜΜΜ και 
οι εγκαταστάσεις ΚΤΕΟ) 
- Γενική Κατοικία με αυστηρούς περιορισμούς (προσιδιάζει στις χρήσεις της αμιγούς κατοικίας με 
τις εξής διαφορές: i.υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία -δηλαδή δεν προβλέπονται πρόσθετες 
δεσμεύσεις- ως προς το σύνολο των κοινωφελών χρήσεων, ii. δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ως προς 
τη χωροθέτηση εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
και iii. επιτρέπεται η χρήση γραφείων, ώστε μην υπάρχουν υπέρμετροι περιορισμοί στη 
δραστηριότητα επαγγελματιών όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι κλπ.) 
- Τουρισμός - Αναψυχή 
(κατά το πλήρες περιεχόμενο του άρθρου 5 του ΠΔ 59/2018) 
- Τουρισμός - Αναψυχή με περιορισμούς 
(με διαχωρισμό των χρήσεων του άρθρου 5 που αφορούν στην αναψυχή από τις χρήσεις που 
αφορούν στην τουριστική δραστηριότητα) 
- Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας 
(κατά την εκάστοτε περίπτωση, του άρθρου 12, του ΠΔ 59/2018, ανάλογα με τη σημειούμενη 
ένδειξη εξειδίκευσης και με πρόβλεψη i. ότι σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους στο 
μέλλον, μεταπίπτουν αυτόματα στη γενική κατηγορία χρήσεων της περιοχής τους, ii. ειδικά αν οι 
εκτάσεις αυτές ήταν 
δημόσιες ή δημοτικές και παραχωρήθηκαν για το σκοπό του ΟΚΩ ο οποίος πλέον δεν υφίσταται, 
μετά την παύση λειτουργίας τους να μεταπίπτουν στην κατηγορία "Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης με 
Περιορισμούς") 
- Ειδικές χρήσεις 
(κατά την εκάστοτε περίπτωση, του άρθρου 13, του ΠΔ 59/2018, ανάλογα με τη σημειούμενη 
ένδειξη εξειδίκευσης, με επισήμανση ότι διέπονται από το εκάστοτε ίδιο νομικό καθεστώς και με 
πρόβλεψη i. ότι σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους στο μέλλον, θα εκπονηθεί ειδική 
μελέτη για τον επαναπροσδιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων με βάση τις τότε συνθήκες, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα και ii. ότι ειδικά οι χώροι στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους 
στο μέλλον, μεταπίπτουν στην κατηγορία "Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης με Περιορισμούς") 
- Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(κατά την εκάστοτε περίπτωση, του άρθρου 13, του ΠΔ 59/2018, ανάλογα με τη σημειούμενη 
ένδειξη εξειδίκευσης, με επισήμανση ότι διέπονται από το εκάστοτε ίδιο νομικό καθεστώς και με 
πρόβλεψη i. ότι σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους στο μέλλον, θα εκπονηθεί ειδική 
μελέτη για τον επαναπροσδιορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων με βάση τις τότε συνθήκες, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα και ii. ειδικά αν οι εκτάσεις αυτές ήταν δημόσιες ή 
δημοτικές και παραχωρήθηκαν για το σκοπό του ΜΜΜ ο οποίος πλέον δεν υφίσταται, μετά την 
παύση λειτουργίας τους να μεταπίπτουν στην κατηγορία "Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης με 
Περιορισμούς"29) 
II. Ειδικές περιπτώσεις: Συγκεντρώνει τις ειδικές χρήσεις (π.χ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις), 
καθώς και περιπτώσεις αποκλίσεων από τις βασικές κατηγορίες, που είτε αφορούν πολύ 
συγκεκριμένη και χωρικά εντοπισμένη περιοχή (π.χ. Ειδικό Διάταγμα Άνω Πόλης), είτε αφορούν 
μικρής έκτασης αλλά χωρικά διασκορπισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. Ειδικοί πολυχώροι 
κοινωφελούς χαρακτήρα). 
- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης με Περιορισμούς 
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(επιτρέπονται κοινωφελείς και διοικητικές λειτουργίες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και 
συνδυασμός μεταξύ αυτών, στη βάση του άρθρου 4 του ΠΔ 59/2018) 
- Ειδικό Πλαίσιο για την περιοχή του Χαρίσειου Γηροκομείου 
(επιτρέπονται κοινωφελείς χρήσεις προσαρμοσμένες στη λειτουργία του ιδρύματος στη βάση του 
άρθρου 3 του ΠΔ 59/2018) 
- Ειδικά διατάγματα χρήσεων 
(αφορά στις περιοχές όπου ισχύουν ήδη ειδικά διατάγματα χρήσεων γης, όπως η Άνω Πόλη, οι 
Παραδοσιακές Αγορές κλπ. και ορίζεται η διατήρηση της ισχύος αυτών, αλλά και η δυνατότητα 
επικαιροποίησης εκσυγχρονισμού τους) 
- Ειδικοί πολυχώροι κοινωφελούς χαρακτήρα 
(αφορά στους ιδιωτικούς χώρους κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως η ΧΑΝΘ, ξένα Ινστιτούτα κλπ., 
όπου επιτρέπονται δραστηριότητες εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πρόνοιας 
και περίθαλψης, καθώς και οι τυχόν επιπλέον δραστηριότητες των εκάστοτε ιδρυτικών τους 
πράξεων και προβλέπεται ότι σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους στο μέλλον, 
μεταπίπτουν αυτόματα στη γενική κατηγορία της περιοχής τους) 
III. Κοινωνική υποδομή: Περιλαμβάνει την περιγραφή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
του σχεδίου (που δεν ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις). 
 
Οι χρήσεις γης που προτείνονται, με βάση τη μελέτη, ακολουθούν την αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης. Δεν περιλαμβάνονται οχλούσες χρήσεις για το σύνολο της πόλης. 
Γενικότερα ο σχεδιασμός υπόκειται στο μοντέλο της «συμπαγούς πόλης» και επιδιώκεται 
η μίξη των χρήσεων. 
Με όλα τα παραπάνω οι προτάσεις για τις χρήσεις γης συνοψίζονται στα εξής: 
1. Διατηρείται ο βαθμός προστασίας στο σύνολο των προστατευμένων περιοχών (Σέιχ - Σου, 
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία κλπ.) 
2. Διατηρούνται σχεδόν εξολοκλήρου οι θεσμοθετημένες χρήσεις στα τμήματα για τα οποία έχει 
γίνει πολεοδομική μελέτη. 
3. Στα υπόλοιπα τμήματα γίνεται μια ορθολογικότερη οργάνωση των χρήσεων, με γνώμονα 
αφενός το μητροπολιτικό ρόλο της πόλης και αφετέρου την υφιστάμενη κατάσταση των χρήσεων 
και τις σχετικές τάσεις. 
4. Υιοθετείται γραμμική ανάπτυξη χρήσεων κεντρικών λειτουργιών σε μεγάλους οδικούς άξονες, 
όπως άλλωστε είναι ήδη διαμορφωμένες σήμερα, και γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν το 
δυνατόν καλύτερα οι υφιστάμενες ανάγκες. 
5. Εξαιρείται η μεταποιητική δραστηριότητα σε περιοχές που δεν φιλοξενούν πλέον τέτοιες 
χρήσεις. 
6. Προτείνονται τμήματα αστικού πρασίνου και ελεύθερων χώρων (Παλιός Εμπορευματικός Σιδ. 
Σ., ΔΕΘ, ΝΑ Πύλη, περιοχές επεκτάσεων κλπ). 
7. Γίνονται κάποιες προτάσεις προς την κατεύθυνση της ενοποίησης ακαλύπτων και απόδοσης 
τους σε ελεύθερη πρόσβαση. 
Σε αρκετά τμήματα, που προτεινόταν Αμιγής Κατοικία με το ισχύον ΓΠΣ, η χρήση 
μετατρέπεται σε Γενικής Κατοικία (αυτούσια, με περιορισμούς και με αυστηρούς περιορισμούς), 
ή σε κάποιες περιπτώσεις, Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης. Αυτό εξυπηρετεί αφενός την ήδη 
διαμορφωμένη κατάσταση και αφετέρου την επιδιωκόμενη μίξη των χρήσεων. 
 
Περιοχές Επεκτάσεων 
Προτείνονται οι εξής περιοχές: 

 Λαχανόκηποι 

 Περιοχή Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας 

 Περιοχή «Νησάκι» Τριανδρίας: 

 Κοιμητήρια Μαλακοπής – Χαρίσειο: 

 Περιοχή Τροχιοδρομικών 

 Περιοχή Ν.Α. Πύλης - (πρώην) Κεραμείων Αλλατίνη. 

 Περιοχή (νότια) Ποσειδωνίου 
 
Περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος 

 Μητροπολιτικό Πάρκο 

 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 

 Εμπορευματικός ("Παλαιός") Σιδηροδρομικός Σταθμός 

 Βορειοδυτική περιοχή – νέο Επιχειρηματικό Κέντρο 
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 Θαλάσσιο Μέτωπο - Λεωφόρος Νίκης 

 Νοτιοανατολική Πύλη (Κεραμεία Αλλατίνη) 

 Τμήμα "Μεγάλου Ρέματος / Ρέματος Κυβερνείου" (Τροχιοδρομικά) 

 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός αστικού ιστού 

 Περιοχή γηπέδου ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Αλάνας Τούμπας 
 
Οδικό δίκτυο 
Προτείνονται παρεμβάσεις στις οδούς: 
- Λεωφόρος Νίκης (υπογειοποίηση, πεζοδρόμηση) 
- Ερμού (από Κ. Ντηλ - Βενιζέλου, μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας) 
- Γ Σεπτεμβρίου (σύνδεση με Ανατ. Περιφερειακή) 
- Εθνικής Αμύνης - Ευαγγελίστρια - Ανατ. Περιφερειακή Οδός 
- Μπότσαρη - Συνδίκα (πεζοδρόμηση της μίας ή μονοδρόμηση, επέκταση 
πεζοδρομίου και των δύο) 
- Σόλωνος (πεζοδρόμηση) 
- Καρακάση (πεζοδρόμηση) 
- Ολοκλήρωση (διάνοιξη) άξονα Αγ. Δημητρίου - Διογένους 
- Ολοκλήρωση (διάνοιξη) Μιχαήλ Ψελλού - Πλέγμα Μ. Ψελλού - Υψηλάντου - Παπαναστασίου 
 
Στάθμευση 
Προτείνονται προς διερεύνηση για εξασφάλιση στάθμευσης οι εξής χώροι: 
i. Χώρος στάθμευσης στην περιοχή της Ν. Ελβετίας. Χώρος στάθμευσης στην περιοχή του 
Εμπορευματικού ΣΣ 
ii. Χώροι στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής εισόδου του κέντρου. Περιλαμβάνονται 
2 χώροι εκατέρωθεν της δυτικής εισόδου στο ύψος του City Gate, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται 
πάλι στο χώρο του Εμπορευματικού ΣΣ, καθώς και 4 χώροι στη διασταύρωση των οδών Αγίου 
Δημητρίου και Λαγκαδά. 
iii. Χώροι στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας εισόδου του κέντρου. Περιλαμβάνονται: 
iv. Δημοτικός χώρος στη διασταύρωση Αγίου Δημητρίου και Κατσιμίδη 
v. Υπόγειο parking κάτω από το πανεπιστημιακό γήπεδο ποδοσφαίρου (επί της Αγ. Δημητρίου). 
vi. Αξιοποίηση παλαιού κτιρίου του Α.Π.Θ. (διασταύρωση 3ης Σεπτεμβρίου και Αγ. Δημητρίου) 
vii. Αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων των ΤΕΦΑΑ καθώς και των παλαιών κατοικιών που 
προορίζονται για υπαξιωματικούς που υπηρετούν στο Γ Σ.Σ. Στην αξιοποίηση του χώρου θα 
προστεθεί και ο υφιστάμενος ανοιχτός χώρος μπροστά από το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 
(διασταύρωση 3ης Σεπτεμβρίου και Κ. Καραμανλή). 
 
Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την εφαρμογή του Σχεδίου. H μόνη δέσμευση από πλευράς φυσικού 
περιβάλλοντος σχετίζεται με τα τμήματα των ρεμάτων. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 
οριοθετήσεις σε κάθε τμήμα ρέματος (εφόσον λείπουν), όταν στην επικράτειά τους πρόκειται να 
φιλοξενηθούν νέες χρήσεις. 
 
Το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του Δήμου εμφανίζει τα ακόλουθα προβλήματα: 

1. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα 
2. Έλλειψη χώρων στάθμευσης, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλημάτων της 

κυκλοφορίας και των επιπτώσεών του. 
3. Επιπτώσεις θορύβου, κυρίως από την κυκλοφορία οχημάτων. 
4. Ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Δήμου κυρίως από μεταφορές και θέρμανση. 
5. Ελλείψεις σε ελεύθερους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου. 
6. Έντονο φαινόμενο θερμικής νησίδας, ιδιαίτερα επιβαρυντικό κυρίως τους θερινούς μήνες. 

 
Τα μέτρα αντιμετώπισης εντοπίζονται αποκλειστικά στα τμήματα επεκτάσεων. Τα μέτρα που θα 
πρέπει να ληφθούν σχετίζονται κυρίως με τις αστικές εξυπηρετήσεις των νέων αυτών περιοχών, 
για τις οποίες θα πρέπει να γίνει σύνδεση, όπου δεν υπάρχει, με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, να 
συμπληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης και να συμπεριληφθούν οι περιοχές 
αυτές στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 
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Προβλέπεται σύστημα παρακολούθησης στη βάση συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης, των 
βασικών παραμέτρων των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων/επιδράσεων επί των στόχων 
περιβαλλοντικής προστασίας από την εφαρμογή του Σχεδίου. 
 
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 δεν έχει γενικά αντιρρήσεις για το 
περιεχόμενο της ΣΜΠΕ που της απεστάλη και εισηγείται θετικά για την Έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσ/νικης με τους όρους και τις πρoϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και 
με την προϋπόθεση:  
• να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες οριοθετήσεις σε κάθε τμήμα ρέματος (εφόσον 
λείπουν), όταν στην επικράτειά τους πρόκειται να φιλοξενηθούν νέες χρήσεις. 
•  Στα τμήματα των επεκτάσεων, όπου δεν υπάρχει, θα πρέπει να γίνει σύνδεση με τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας, να συμπληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης και να 
συμπεριληφθούν οι περιοχές αυτές στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 
• Η Γενική Κατοικία προτείνεται με περιορισμούς (εξαιρούνται οι χρήσεις περίθαλψης εκτός 
α’ βάθμιας νοσηλείας, τα πρατήρια καυσίμων, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι εγκαταστάσεις ΜΜΜ 
και οι εγκαταστάσεις ΚΤΕΟ) 
• Για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για νέα έργα ή δραστηριότητες θα 
πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εκπόνηση μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε όσα απαιτούνται. 
• Να υλοποιούνται οικολογικές αξιολογήσεις, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τους 

Ν.3937/2011 και Ν. 4014/2011. 
 

 

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