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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 14 

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/16.11.2022 
 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  88 

 
    Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ., 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. 801451 (233)/11-11-2022 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. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
5. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
10. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό 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 συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, 
τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Γούλα 
Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος, και ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέρος. Ο κ. 
Αβραμόπουλος ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του λόγω έκτακτου κωλύματος.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

http://www.epresence.gov.gr/
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ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην 
περιοχή ‘’Κεραμείων Αλλατίνη’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας»  
 
 H Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης 
«Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή 
‘’Κεραμείων Αλλατίνη’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και 
έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1908/11-11-2022 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.: 744193 (15596)/11-11-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος 
& Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Αναφέρθηκε στην πολεοδομική 
οργάνωση του ΕΠΣ, τις προτεινόμενες χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και παρέθεσε τις 
προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Τρελλόπουλο Γεώργιο,  
τακτικά μέλη, καθώς και από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. 
Λάτσιος. Παρατηρήσεις – διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο για την αξιοποίηση της περιοχής 
έδωσε ο κ. Β. Καρακωστάνογλου, τακτικό μέλος. 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. 
Θεωρούν ότι πράγματι θα αναβαθμιστεί η περιοχή, υπάρχουν όμως και σημαντικά ζητήματα, για 
τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν διευκρινίσεις, εάν συμμετείχε εκπρόσωπος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση, όπως η κατασκευή του πολυώροφου κτιρίου και ποιος θα είναι 
αρμόδιος για τους χώρους στάθμευσης.  
Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, καθώς διαφωνεί 
στρατηγικά με την προσέγγιση στο όλο θέμα, και παρέθεσε τους λόγους για την αρνητική του 
ψήφο. 
Οι κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, δήλωσαν ότι θα 
τοποθετηθούν με λευκό.  
Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Λάτσιου, τις ερωτήσεις και 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.: 1908/11-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 744193 (15596)/11-11-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
 

                        Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
   (Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος καταψήφισε, οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ.                   
                      Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος τοποθετήθηκαν με λευκό) 
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Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή ‘’Κεραμείων 
Αλλατίνη’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση που ακολουθεί. 

Το παρόν Σχέδιο αφορά στην εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του άρθρου 8 του 
Ν.4447/2016, με τίτλο: «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Περιοχής Κεραμείων Αλλατίνη». Το ακίνητο 
στο οποίο εφαρμόζεται το μελετούμενο ΕΠΣ είναι εμβαδού 81,2 στρεμ. περίπου και βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό όριο του Δήμου Θεσσαλονίκης σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής που έχει την 
ονομασία «Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης». Ιδιοκτήτης του ακινήτου και φορέας κίνησης της 
διαδικασίας είναι η ΣΤΑΝΤΑ ΑΕΔΑ. 
 
Πολεοδομική οργάνωση – χρήσεις γης 
Η περιοχή επέμβασης προτείνεται να οργανωθεί σε δύο ενότητες, Ενότητα 1 και  Ενότητα 2 ως 
εξής : 

Ενότητα 1 
Αφορά τα τμήματα του ακινήτου που θα αποδοθούν ως εισφορά γης για τη δημιουργία του 
απαραίτητου νέου οδικού δικτύου, τη διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών για τη δημιουργία νέου 
σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου. 
Οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Ενότητα 1 προτείνεται να είναι Κοινόχρηστος Χώρος του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2018, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους προτείνεται να επιτρέπονται και 
υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων). 
 
Προτεινόμενες χρήσεις 
Κοινόχρηστος Χώρος Πρασίνου του άρθρου 7 του ΠΔ 59/2018. 
Επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της 
παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2). 
Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων). 
 
Όροι και περιορισμοί δόμησης 
Στους κοινόχρηστους χώρους: 
Επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (με εξαίρεση την 
περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2). 
Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί 
αυτοκινήτων). 
 
Ενότητα 2 

Προτεινόμενες χρήσεις 

Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του Άρθρου 4 του ΠΔ 59/2018, με επιτρεπόμενες τις ακόλουθες : 

(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 
(7) Διοίκηση. 
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
(11) Γραφεία. 
(12) Εστίαση. 
(13) Αναψυκτήρια. 
(14) Αναψυχή Κέντρα διασκέδασης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 
 
Οι χρήσεις με αριθμό (1), (15), (16.1) δεν επιτρέπονται στα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί ως 
διατηρητέα μνημεία με την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16.05.2006 (ΦΕΚ 692/Β/05.06.2006) 
Απόφαση. 
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Όροι και περιορισμοί δόμησης 
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Δόμηση: 32.000 τ.μ. πλέον της δόμησης των υφιστάμενων διατηρητέων 
κτισμάτων σε εφαρμογή ΜΣΔ 0,8 στο σύνολο της ενότητας. 

Μέγιστο Ποσοστό Κάλυψης: 25% συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των υφιστάμενων 
διατηρητέων κτισμάτων. 

Ύψος Κτηρίων: Επιτρέπεται ψηλό κτήριο όπως ορίζεται με την παρ. 97 του άρθρου 100 του ν. 
4759/2020 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 100 μ. 

Οι Ελάχιστες Αποστάσεις δόμησης ορίζονται ως εξής: Η δόμηση προτείνεται να αναπτυχθεί στην 
νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές ακαταλληλότητας δόμησης 
όπως αυτές ορίστηκαν από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας σε αποστάσεις τουλάχιστον: 

• 50 μ. από την προβολή της νότιας όψης του κεντρικού συγκροτήματος των διατηρητέων 
κτηρίων. 

• 20 μ. από τη δυτική όψη του διατηρητέου κτίσματος στην νότια πλευρά του ακινήτου. 
• 50 μ. από το ανατολικό όριο του ακινήτου. 
• 20 μ. από το νότιο όριο του ακινήτου. 
• 30 μ. από τα νοτιοδυτικά όρια του ακινήτου. 

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης. 

 Επιβάλλεται η ενιαία αποκατάσταση και επανάχρηση των Διατηρητέων κτισμάτων. 

 Επιβάλλεται ο ενιαίος σχεδιασμός του αδόμητου χώρου της Ενότητας 2 και της Ενότητας 1. 

 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην Ενότητα 2 ολοκληρώνονται με τη δημιουργία ψηλού κτηρίου 
όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με την  παρ.97 του αρ. 100 του ν.4759/2020 με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος 100μ. 
 
Γ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ 
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την εφαρμογή του Ειδικού Πολεοδομικού 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). 
 
Προβλέπεται σύστημα παρακολούθησης όπου με τη βοήθεια κατάλληλων δεικτών θα 
αξιολογούνται τελικά οι επιπτώσεις και θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων 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. Η υπηρεσία δεν έχει γενικά αντιρρήσεις για το 
περιεχόμενο της ΣΜΠΕ που της απεστάλη. 

 
Ε) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την Έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου στη περιοχή “Κεραμείων Αλλατίνη’’ του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους όρους και τις 
πρoϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και την ενσωμάτωση σε αυτή των παρακάτω: 
 
➢ Να υιοθετηθούν οι αρχές της βιοκληματικής αρχιτεκτονικής στα νέα κτίρια. 
➢ Να προωθηθεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων  στις στέγες των κτιρίων. 
➢ Οι αρχιτεκτονικές επιλογές υλοποίησης του ψηλού κτιρίου θα πρέπει να αναδεικνύουν το 

χαρακτήρα του ως τοπόσημου και να το καθιστούν αναγνωρίσιμο στο σύνολο της πόλης. 
➢ Οι αρχιτεκτονικές επιλογές υλοποίησης του ψηλού κτιρίου θα πρέπει να συνάδουν με το 

χαρακτήρα και τους όρους προστασίας του διατηρητέου μνημείου βιομηχανικής ιστορίας 
Αλλατίνη. 
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➢ Η διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων θα πρέπει να ενισχύει την άνεση της πεζή 
κυκλοφορίας και των ΑμΕΑ. 

➢ Οι χώροι στάθμευσης που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά υπόγειοι. 
 

 

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