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                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  9 
 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 05/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.15, 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. 863032 
(430)/31-12-2021 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. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
8. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
10. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό μέλος 
11. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό μέλος 
12. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος 
13. 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 συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κίκης Αθανάσιος και ο 
κ. Χαριστέας Άγγελος, τακτικά μέλη. 
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Καλωσόρισε τα μέλη και τους προσκεκλημένους στη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη 
γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, 
διευκρινίζοντας ότι το θέμα, λόγω της σημαντικότητας και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του, 
επιλέχθηκε να συζητηθεί μόνο του σε ξεχωριστή συνεδρίαση.  

  
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Παραλιακού 
Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης»  
 
   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 1ο και μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Παραλιακού 
Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με 
αρ. πρωτ. 2004/Ορθή Επανάληψη/04-01-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Π. 
Πατουλίδου προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Πριν ξεκινήσει την εισήγησή της η 
Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε τον λόγο ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό μέλος. Ο κ. Ζέρβας 
υπενθύμισε το αίτημα των τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης προς τον Περιφερειάρχη και 
τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση του θέματος του παραλιακού μετώπου 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκε το αίτημα και 
ζήτησε την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλιώς θα 
αποχωρήσει από τη συζήτηση. Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, αναφερόμενος και 
στο αίτημα που υποβλήθηκε προς τον ίδιο από τις τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για 
ακύρωση της 2ης συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής, επεσήμανε ότι έχει ήδη σταλεί με 
ηλεκτρονικό μήνυμα η σχετική απάντηση, στην οποία στοιχειοθετείται η συζήτηση του θέματος στη 
Μητροπολιτική Επιτροπή. Με τη θέση του κ. Ζέρβα συμφώνησαν οι κ. Παπαστεργίου Χρήστος και 
κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικά μέλη, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος. Ο κ. 
Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη των λοιπών 
εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, καθώς το θέμα αφορά τη Μητροπολιτική Ενότητα της 
Θεσσαλονίκης. Την άποψή της για συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε 
και η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, επικεφαλής της παράταξης ‘’Ανυπότακτη Δημοκρατική 
Μακεδονία’’, η οποία συμμετείχε στη συνεδρίαση. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία 
οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους, η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
επιχειρηματολόγησε υπέρ της συζήτησης στη Μητροπολιτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες του οργάνου βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Πρόεδρος αναφερόμενος στη διαδικασία 
σχολίασε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάτι επίσημα επί του οποίου να τοποθετηθούν τα 
μέλη συνολικά. Αν το 1/3 των μελών του οργάνου θέτει τέτοιο θέμα, να το θέσει επίσημα, αλλιώς 
να προχωρήσει η συζήτηση. Ο κ. Παπαστεργίου Χρήστος ανέφερε ότι το κοινό αίτημα των 
τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης ήταν να συζητηθεί το θέμα στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν έγινε δεκτό από τη Διοίκηση, αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Την 
αποχώρησή τους από τη συνεδρίαση δήλωσαν και οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας 
Γεώργιος, κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος και κ. Γκανούλης Φίλιππος.  

Μετά τις ανωτέρω δηλώσεις, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής έδωσε τον λόγο στην 

Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγησή της 

έχει ως εξής: «Αν έχει αναρωτηθεί κανείς ποτέ πώς θα ήταν η πόλη – οι Δήμοι μας – χωρίς τη θάλασσα, 

σίγουρα θα δυσκολεύτηκε να βρει την απάντηση. Θεσσαλονίκη χωρίς θάλασσα = Θεσσαλονίκη χωρίς 

αναμνήσεις –  χωρίς ταυτότητα. Θεσσαλονίκη χωρίς μέλλον. 

Πριν από 2,5 περίπου χρόνια η Μητροπολιτική Επιτροπή οραματίστηκε τη σύνθεση μιας ενιαίας 

ολοκληρωμένης άποψης με τη συμβολή όλων των ΟΤΑ, για την ανάδειξη της μεγάλης εικόνας του 

παραλιακού μετώπου του μητροπολιτικού μας συγκροτήματος: 

· Της μεγάλης εικόνας που αποτυπώνει το συνολικό εγχείρημα σχεδιασμού των Δήμων και της Περιφέρειας 

ΚΜ με στόχο τη δημιουργία ενός παραλιακού μετώπου που θα γίνει πόλος ανάπτυξης και οικονομικής 

δραστηριότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των πολιτών. 

· Της μεγάλης εικόνας που θα περιλαμβάνει τη συνεχή παράκτια ζώνη από την περιοχή της ΔΚ 

Καλοχωρίου έως τη ΔΚ Αγίας Τριάδας, με προτάσεις ισόρροπα κατανεμημένης ανάπτυξης που 

αναδεικνύουν και ενισχύουν την μοναδικότητα όσον αφορά την χωροθέτησή τους. 

· Της μεγάλης εικόνας η οποία θα επιβεβαιώνει τον Μητροπολιτικό χαρακτήρα του παραλιακού 
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μετώπου ενισχύοντάς το με αντίστοιχου επιπέδου προτάσεις όπως : 

1. Το Μητροπολιτικό Δυτικό Πάρκο 

2. Τη διερεύνηση για τη δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου –Βοτανικού κήπου 

3. Την ενίσχυση των υπερτοπικών κεντρικών λειτουργιών για την ανάδειξη του Δυτικού Επιχειρηματικού 

κέντρου 

4. Τη δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τόσα άλλα. 

Το όραμά μας τότε ήταν ο σχεδιασμός ενός ενιαίου άξονα περιπάτου και συνεχόμενης παράκτιας 

αναψυχής, με την απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο εντός αυτού, την εξυπηρέτησή του με την 

προβλεπόμενη θαλάσσια συγκοινωνία και τις μελλοντικές επεκτάσεις του Metro, το συνταίριασμά του με 

τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, την ανάδειξη και ενσωμάτωση 

όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων, την κατάργηση της ασυνέχειας, την ενοποίηση των 

ιστορικών τόπων με τα νέα τοπόσημα αναφοράς και μνήμης της πόλης, την ενίσχυση της 

Μητροπολιτικότητας και την προβολή του νέου επιδιωκόμενου “brand name” της Θεσσαλονίκης. 

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Η Μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, με σχεδιαστή και συντονιστή την 

ίδια μας την Περιφέρεια (Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού), αποτυπώνει το προϊόν αυτής της σύνθεσης. 

Ειδικότερα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εξετάζει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από τη ρύθμιση, πολεοδομικά και χωρικά, του παραλιακού μετώπου του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), σε κυμαινόμενο βάθος και σε μήκος ακτογραμμής που εκτείνεται από 

το ανατολικό άκρο της προστατευόμενης περιοχής των δέλτα Γαλλικού - Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα 

(λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου) ως το ακρωτήριο Μεγάλο Έμβολο στο Αγγελοχώρι. Συνολικά, η περιοχή 

εφαρμογής του Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) περιλαμβάνει παραθαλάσσιες εκτάσεις των Δ. Δέλτα, Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Επί του ειδικότερου μέρους των παρατηρήσεών μας ως προς την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, 

τον λόγο έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας που θα θέσει τις επισημάνσεις και τους 

προβληματισμούς μας για την ανάδειξη του προτεινόμενου χωρικού μοντέλου σε πολύτιμο εργαλείο 

περιβαλλοντικά ορθού, ολιστικού σχεδιασμού.». 

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στην κ. Π. Ιορδανίδου, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., προκειμένου να 

παρουσιάσει την εισήγηση της υπηρεσίας. Η εισήγηση έχει ως εξής: «Η Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης», με αρχή σχεδιασμού το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της 

Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., εκπονήθηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

άρθ. 8 του Ν. 4447/2016, με σκοπό τη συνθετική και στρατηγική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την ρύθμιση, πολεοδομικά και χωρικά, του παραλιακού μετώπου του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), σε κυμαινόμενο βάθος και σε μήκος ακτογραμμής που εκτείνεται από 

το ανατολικό άκρο της προστατευόμενης περιοχής των δέλτα Γαλλικού - Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα 

(λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου) ως το ακρωτήριο Μεγάλο Έμβολο στο Αγγελοχώρι. Συνολικά, η περιοχή 

εφαρμογής του Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) περιλαμβάνει παραθαλάσσιες εκτάσεις των Δ. Δέλτα, Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Η προτεινόμενη χωρική και πολεοδομική ρύθμιση αποσκοπεί στην ανάδειξη της παράκτιας ζώνης σε 

υποδοχέα σχεδίων και έργων υπερ-τοπικής κλίμακας μέσω λειτουργιών ανάπλασης και περιβαλλοντικής 

προστασίας, όπου απαιτείται. Κύριο χαρακτηριστικό της Μελέτης αποτελεί η ενιαία θεώρηση του συνόλου 

της περιοχής, έναντι της αποσπασματικής εξέτασης σε επίπεδο επί μέρους Δήμων ή/και δημοτικών 

κοινοτήτων. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Σύμφωνα με τη Μελέτη, οι στόχοι τους οποίους καλείται να υλοποιήσει το προτεινόμενο Ειδικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο είναι αυτοί που ελήφθησαν με την υπ' αρ. 108/2018 Απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΣΣ47ΛΛ-7ΟΝ). Ειδικότερα, επικεντρώνονται στα 

εξής: 

 εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψείων, 
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 ενίσχυση των προϋποθέσεων δημιουργίας περιπατητικού άξονα από το νέο Μουσείο 

Ολοκαυτώματος, που πρόκειται να ανεγερθεί, ως την Πλατεία Ελευθερίας, διαμέσου των 

εγκαταστάσεων του παλαιού Εμπορευματικού Σταθμού, ως πορεία μνήμης της Νεώτερης ιστορίας 

της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου με χρήση κεντρικών 

λειτουργιών, υπερ-τοπικού χαρακτήρα, στη δυτική είσοδο της πόλης, 

 αναβάθμιση του άξονα περιπάτου από τον Ο.Λ.Θ. ως τον Λευκό Πύργο, 

 παρεμβάσεις με στόχο την απομάκρυνση της παράνομης στάθμευσης και εξέταση της εναλλακτικής 

χάραξης ποδηλατοδρόμου από τον Λευκό Πύργο ως τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής 

Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) σε λωρίδα παρά τη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, στο άκρο της προς τη 

θάλασσα 

 πολεοδομική ρύθμιση, με ισχυρή ανάπλαση, του συμπλέγματος ΟΜΜΘ - Ποσειδωνίου - Αλλατίνη 

και της εκτός σχεδίου παράκτιας περιοχής στο νότιο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με προτάσεις 

που περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ανάπτυξης 

αθλημάτων κολύμβησης και ναυταθλητισμού, με μεταφορά του "Ποσειδωνίου" και τη μερική 

εκτροπή ή ακόμη και υπογειοποίηση τμήματος της οδού Μ. Κάλλας, με ταυτόχρονο εμπλησμό 

(επίχωση) της φυσικής ακτής, για ευχερέστερη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό Καπ. Γκώνη, 

 ενεργοποίηση των προβλεπόμενων και θεσμοθετημένων ρυθμίσεων στο παράκτιο μέτωπο του 

Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και πρόταση αναμόρφωσης της κολυμβητικής ακτής στην Ν. Αρετσού, 

 πολεοδομική ρύθμιση, με εκτεταμένες παρεμβάσεις, της προτεινόμενης περιοχής επέκτασης του 

Γ.Π.Σ. Πυλαίας (Π.Ε. 15) και σύνδεσή της με την ιδιαίτερα αναπτυγμένη ζώνη χρήσεων του 

τριτογενή τομέα, υπερ-τοπικού χαρακτήρα, η οποία εντοπίζεται κατά μήκος και εκατέρωθεν της Λ. 

Γεωργικής Σχολής, σε συνδυασμό με τη γραμμή επέκτασης του μετρό προς το αεροδρόμιο, 

 διερεύνηση χωροθέτησης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης εντός του παραλιακού μετώπου Δ. 

Θέρμης, με μεταφορά των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εκτός αδειοδοτικού πλαισίου στο 

παραλιακό μέτωπο Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη και 

 επανάκτηση του ρόλου και των στοιχείων ανάπτυξης της παράκτιας περιοχής του Δ. Θερμαϊκού, ως 

κύριας ζώνης θαλάσσιας αναψυχής του Π.Σ.Θ. 

Τέλος, στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ενσωματώνεται και η πρόταση δημιουργίας δύο Ζωνών 

Ιδιαίτερων Χρήσεων (Ι.Χ.Γ.), όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν τα αλιευτικά καταφύγια Καλοχωρίου και 

Ν. Κρήνης, με στόχο να οργανωθούν λειτουργικά άτυπες συγκεντρώσεις επαγγελματικών, κυρίως, 

αλιευτικών σκαφών που υφίστανται σήμερα. 

Οι παραπάνω στόχοι αναλύονται και εξειδικεύονται, ανά προτεινόμενη χωρική ενότητα, στο 4ο 

κεφάλαιο της Στρατηγικής Μελέτης. 

Ως μέγεθος αναφοράς σε θεωρητικό επίπεδο - αφού για τον υπολογισμό του ελήφθη υπ' όψη 

αποκλειστικά η έκταση της περιοχής εφαρμογής της Μελέτης - λαμβάνεται χωρητικότητα 159.000 χρηστών, 

που ισοδυναμεί με τον αριθμό ατόμων οι οποίοι μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στην περιοχή με ανεκτές 

συνθήκες, από άποψη πυκνότητας. 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην υπηρεσία μας. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 Η διάρθρωση και το περιεχόμενο της Μελέτης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 

ΙΙΙ του άρθ. 11 της 1ης σχετικής. Η ΣΜΠΕ εξετάζει διεξοδικά τη συμβατότητα, συνάφεια και συνοχή των 

περιβαλλοντικών στόχων του Ε.Π.Σ. με αυτούς των αντίστοιχων σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών 

που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, στο 3ο κεφάλαιο. 

Επίσης, περιγράφει αναλυτικά το προτεινόμενο Σχέδιο στο κεφάλαιο 4, κάνει μία σύντομη αναφορά στις 

εναλλακτικές λύσεις στο κεφάλαιο 5, αποτιμά διεξοδικά και με πληρότητα την υφιστάμενη κατάσταση στο 

κεφάλαιο 6 και εκτιμά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της προτεινόμενης ρύθμισης, με την εφαρμογή 

μεθοδολογίας, στο κεφάλαιο 7, αναφέροντας συγχρόνως μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
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εκτιμούμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προτείνοντας δείκτες για την εφαρμογή του προγράμματος 

παρακολούθησης. Δεν έχει συμπεριληφθεί η ειδική ενότητα για τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την 

εκπόνηση της ΣΜΠΕ, καθώς και η αντίστοιχη ενότητα για τις βασικές μελέτες/έρευνες, στην οποία 

καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες που θα πρέπει να 

εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

Σχεδίου (ενδεικτικά αναφέρονται ακτομηχανικές μελέτες, γεωτεχνική έρευνα για την καταλληλότητα εδαφών 

ως προς συγκεκριμένες χρήσεις που προτείνονται, υδρολογικές μελέτες για τα υδραυλικά χαρακτηριστικά 

και λειτουργίες των εδαφών, σε περιοχές με ιδιαίτερες  υδραυλικές συνθήκες κ.ο.κ.). Σε γενικές γραμμές, 

ωστόσο, οι βασικές μελέτες που απαιτούνται αναφέρονται στις επί μέρους ενότητες του κειμένου (π.χ. η 

μελέτη επέκτασης και τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ένταξη της 

Οικιστικής Περιοχής 1, η απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη για τη διερεύνηση νέας χάραξης 

ποδηλατοδρόμου παρά τον οδικό άξονα της Λ. Μ. Αλεξάνδρου κ.ο.κ.). 

Μεταξύ των σχεδίων, καθώς και των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών που χρήζουν 

ιδιαίτερης σημασίας κατά τη χάραξη και υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της ανάπλασης του 

παραλιακού μετώπου, συγκαταλέγεται, κατά την άποψή μας, η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Και αυτό γιατί, εκτός της αποτίμησης των επιπτώσεων που δύναται να 

έχει ο χωρικός σχεδιασμός στο περιβάλλον - το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ- οφείλουν 

να ληφθούν υπ' όψη και να αξιολογηθούν διεξοδικά οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο 

ίδιο το αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού, που είναι ο παράκτιος χώρος. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 

της Εθνικής Στρατηγικής (ΕΣΠΚΑ) για την ανάλυση της τρωτότητας και επικινδυνότητας: "Οι συνέπειες τόσο 

των μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, όσο και των παροδικών ακραίων καταστάσεων, 

αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις 

μεταφορές. Το συνολικό κόστος εξαιτίας των ανθρωπογενών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας 

ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος(...)"  Πέραν όλων αυτών, οι συνέπειες των 

μεταβολών είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ίδια την ευημερία και τη ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με την 

ΕΣΠΚΑ: "Καθώς τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο αισθητά, οι Ευρωπαϊκές 

χώρες αρχίζουν ήδη να σχεδιάζουν εθνικές στρατηγικές και να υλοποιούν τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια 

προσαρμογής, με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της γεωργίας, των υδάτινων πόρων και της στάθμης 

της θάλασσας (...)". Ειδικά για την τομεακή πολιτική των παράκτιων ζωνών, η ΕΣΠΚΑ προκρίνει την τακτική 

της σχεδιασμένης οπισθοχώρησης ως μία λύση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κινδύνων και των 

ζημιών που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ), η οποία περιλαμβάνει μερικές 

από τις παρακάτω ενέργειες: 

 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη ζωνών προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και της οικιστικής ζώνης ανάπτυξης. 

- Αποθάρρυνση οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές που αντιμετωπίζουν 

σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης κ.ο.κ.. 

Τέλος, σύμφωνα με την ενότητα (5.4) της Εθνικής Στρατηγικής: "Οι προσαρμοστικές πολιτικές 

πρέπει να ενσωματώνονται σε ευρύτερες πολιτικές όπως: πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών, 

πολιτικές τροφίμων, πολιτικές υποδομών, ενεργειακή πολιτική (...). Η βασική οδός για την υλοποίηση της 

παραπάνω απαίτησης είναι η ενσωμάτωση του κριτηρίου «κλιματικά ασφαλής επένδυση» σε όλα τα 

επίπεδα λήψης αποφάσεων για αδειοδότηση και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων." 

Σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής καταρτίζονται τα 

Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 

4414/2016. Σημειώνεται ότι η λήξη της περιόδου διαβούλευσης της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ συνέπεσε χρονικά 

με την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο προσδιορίζει και ιεραρχεί τα 

απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής της Περιφέρειας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, σε 

συμφωνία με τις προδιαγραφές της Υ.Α. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017), πραγματοποιεί ανάλυση 

τάσεων για τις κυριότερες κλιματικές μεταβλητές, ανάλυση της τρωτότητας 14 βασικών τομεακών πολιτικών 

στην κλιματική αλλαγή, εκτιμά τις επιπτώσεις και τέλος προτείνει μέτρα και δράσεις για την αποφυγή ή τον 

μετριασμό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση αυτών. Μεταξύ των τομέων που αναλύονται, ως προς 

την τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, συγκαταλέγονται η βιοποικιλότητα, οι υδατικοί πόροι, οι παράκτιες 

χρήσεις και το δομημένο περιβάλλον και διατυπώνονται προτάσεις για τη λήψη μέτρων προσαρμογής 

στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παρ' ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του 

Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικά κριτήρια για την 

αποτίμηση των "κλιματικά ασφαλών επενδύσεων" στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ε.Π.Σ., λόγω της 

χρονικής συγκυρίας δεν μπόρεσαν να ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτισή του. Η υπηρεσία, ωστόσο, 
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θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν απαραιτήτως υπ' όψη κατά τα μεταγενέστερα στάδια σχεδιασμού 

και υλοποίησης των επί μέρους Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. 

Οι απόψεις της υπηρεσίας μας επί του περιεχομένου της παρούσας ΣΜΠΕ αναλύονται στο κείμενο 

που ακολουθεί. Λόγω της έκτασης και πολυπλοκότητας του αντικειμένου που πραγματεύεται η Μελέτη, 

κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν οι απόψεις ξεχωριστά για κάθε χωρική ενότητα: 

ΟΙΚ.ΠΕ. 1 (Οικιστική Περιοχή 1) 

Αφορά την περιοχή του παλιού εμπορευματικού σταθμού, της οποίας προτείνεται η ένταξη στο 

σχέδιο πόλης, καθώς και δύο εκτάσεις μεταξύ της 26ης Οκτωβρίου και του ορίου του Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης: την έκταση πρώην στρατοπέδου Μυστακίδη και μικρή έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ. Το σύνολο 

της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα Πολεοδομική Ενότητα, με τρία οικοδομικά τετράγωνα. 

Η υπηρεσία αξιολογεί θετικά τις προτάσεις για τη δημιουργία περιπατητικής διαδρομής, καθώς και 

μητροπολιτικού πάρκου με ενσωματωμένους υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και τη χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων με χρήση κεντρικών λειτουργιών στο τμήμα του ακινήτου που θα απομείνει, επισημαίνει, 

ωστόσο, την ανάγκη για εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης ως μέρος του προτεινόμενου σχεδιασμού, η 

οποία γεννάται από τη δημιουργία ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και περιπάτου. 

ΟΙΚ.ΠΕ. 2 (Οικιστική Περιοχή 2) 

Αφορά την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή της νέας παραλίας έως την περιοχή του Μεγάρου 

Μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας ζώνης που θα προκύψει μετά από εμπλησμό μπροστά από 

τους χώρους των Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης και του Ιστιοπλοϊκού 

Ομίλου Θεσσαλονίκης. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα Πολεοδομική Ενότητα που 

περιλαμβάνει την περιοχή η οποία ρυθμίζεται στο σχετικό διάταγμα (ΦΕΚ 358ΑΑΠ/23-11-2012), με το οποίο 

τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή 

του θαλασσίου μετώπου από τον Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής («Νέα» Παραλία). 

Ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη ενότητα, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί 

θετικά με την εξής παρατήρηση: 

Ως προς την πρόβλεψη δημιουργίας νησίδας για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας συγκοινωνίας, η 

Μελέτη αναφέρει ότι οι επιπτώσεις της εξετάστηκαν και αποτιμήθηκαν σε σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων κατά το παρελθόν, χωρίς να αναφέρονται τυχόν επιπτώσεις και οι προτάσεις αντιμετώπισής 

τους. 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 3 (Οικιστική Περιοχή 3) 

 

Αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει τα εντός εγκεκριμένου σχεδίου τμήματα των εγκαταστάσεων 

και του περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΘ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

«Ποσειδωνίου» και την έκταση των Μύλων Αλλατίνη καθώς και τις αδόμητες εκτός σχεδίου εκτάσεις που 

προτείνεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία 

Πολεοδομική Ενότητα με σκοπό τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού μητροπολιτικού πόλου αθλητισμού - 

ναυταθλητισμού και πολιτισμού με θετική επίδραση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με τη δημιουργία 

εκτεταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, την αναδιοργάνωση του αστικού ιστού και των 

κοινόχρηστων χώρων με παράλληλη ένταξη του ΟΜΜΘ σε αυτόν, την ανάπτυξη κοινωφελών 

δραστηριοτήτων υπερτοπικού χαρακτήρα και, τέλος, την επανάχρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των 

ιστορικών διατηρητέων κτιρίων των Μύλων Αλλατίνη και την άμεση προβολή τους στο παραθαλάσσιο 

μέτωπο. Στο νότιο τμήμα της περιοχής σε τμήμα του Κελάριου Κόλπου προτείνεται η σημειακή εκτροπή της 

οδού Μαρία Κάλλας με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου Κοινόχρηστου Χώρου στην προβολή του 

ακινήτου Αλλατίνη στο παράκτιο μέτωπο καθώς και η σύνδεση της με την οδό Γκόνη ή η μερική 

υπογειοποίηση της οδού Μαρία Κάλλας με κατασκευή τεχνικού έργου ενσωματωμένου σε εμπλησμό, για τη 

σύνδεσή της με την οδό Γκόνη. Σύμφωνα με τη Μελέτη, ο παραπάνω εμπλησμός θα προκύψει μετά από 

ακτομηχανική μελέτη και έγκριση της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. H χρήση γης που επιλέγεται για το 

σύνολο της είναι «Κεντρικές λειτουργίες» (αρ.4, Π.Δ/τος 59/2018) με προσθήκη της ειδικής χρήσης (4.2) 

«Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις», κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4759/2020. 

Το συγκεκριμένο τμήμα του Κελάριου Κόλπου αποτελεί το πρώτο τμήμα φυσικής ακτής που 

απαντάται μετά από πολλά χιλιόμετρα συνεχόμενου κρηπιδώματος (περίπου 15, σύμφωνα με τη Μελέτη). Η 

υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για ένα τόσο σημαντικό έργο και θα εκφράσει περαιτέρω γνώμη στη φάση της 

έγκρισης της μελέτης για την υλοποίηση των εκτεταμένων ακτομηχανικών παρεμβάσεων που θα 

απαιτηθούν.   
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Επίσης, παρά την προκρινόμενη εξασφάλιση της σύνδεσης της περιοχής με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και την θαλάσσια συγκοινωνία σύμφωνα με τη Μελέτη, κύριο ζητούμενο στο πλαίσιο της 

απόδοσης σε κοινή χρήση του περιβάλλοντα χώρου των Μύλων Αλλατίνη, της δημιουργίας κοινόχρηστων 

χώρων αναψυχής, της ενδεχόμενης αξιοποίησης των βιομηχανικών αποθηκών του Ελληνικού Δημοσίου για 

τις ανάγκες εκπαίδευσης και της δημιουργίας του προτεινόμενου μητροπολιτικού πόλου εγκαταστάσεων 

ναυταθλητισμού με τη μεταφορά του "Ποσειδωνίου" και των υφιστάμενων ιστιοπλοϊκών ομίλων, είναι και θα 

παραμείνει η πρόβλεψη των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Η υπηρεσία προκρίνει την προσθήκη της 

συγκεκριμένης χρήσης ("16.1 Στάθμευση αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων") στις προτεινόμενες Κεντρικές Λειτουργίες. 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 4 (Οικιστική Περιοχή 4) 

 

 Αφορά την περιοχή στην οποία περιλαμβάνονται το εντός εγκεκριμένου Σχεδίου τμήμα  του πρώην 

Νοσοκομείου «Παναγία» για το οποίο προτείνονται οι χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης, καθώς και οι 

εντός εγκεκριμένου σχεδίου χώροι πρασίνου και κοινωφελών εγκαταστάσεων (αθλητισμού) - Νότιο τμήμα 

Αθλητικού Κέντρου Μίκρας. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία Πολεοδομική 

Ενότητα που θα περιλαμβάνει τα δύο παραπάνω τμήματα. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, με την παρατήρηση ότι θα πρέπει 

να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) (κοινή 

υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412)", για την πρόβλεψη δημιουργίας Γωνιάς ανακύκλωσης, 

κατά τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με τη Γενική Χρήση Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης. 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 5 (Οικιστική Περιοχή 5) 

 

Αφορά την περιοχή ανατολικά του οικισμού Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού που απομένει στην 

Ζώνη Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων 1, μετά την προβλεπόμενη αφαίρεση του μεγάλου κεντρικού ακινήτου 

που ήδη παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας για τη δημιουργία 

επιχειρηματικού πάρκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (συγκεκριμένα, Διεθνές Τεχνολογικό 

Πάρκο 4ης γενιάς - ThessINTEC). 

Προτείνονται οι χρήσεις Τουρισμός - Αναψυχή (T.A. 1) του Άρθρου 5 του Π.Δ. 59/2018, Κοινωφελείς 

Λειτουργίες του άρθρου 6 του προαναφερόμενου Π.Δ. και Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο του άρθρου 7. 

Μάλιστα, προτείνεται συντελεστής δόμησης 0,60 για τη χρήση Τ.Α. 1, Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τη 

συγκεκριμένη χρήση και όρους δόμησης της περιοχής.  Οι χρήσεις που θα προκριθούν θα πρέπει να  

συμπεριλαμβάνουν τις υφιστάμενες αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δ. Θερμαϊκού . 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 6 (Οικιστική Περιοχή 6) 

 

 Αφορά την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων από την 

ακτή) των οικισμών Περαίας και Νέων Επιβατών της Δ.Ε. Θερμαϊκού, για την οποία προτείνεται 

αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου με στόχο τη γενικότερη ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της. Το 

σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία Πολεοδομική Ενότητα. H χρήση γης που επιλέγεται 

για το σύνολο της είναι «Τουρισμός Αναψυχή» (αρ.5, Π.Δ/τος 59/2018) με προσθήκη της ειδικής χρήσης (3) 

Εκπαίδευση, κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α) για την εξυπηρέτηση 

των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (υφιστάμενο ΙΕΚ) εντός της περιοχής. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την προτεινόμενη 

εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης για το σύνολο της ΟΙΚ.ΠΕ. 6, με την παρατήρηση ότι θα 

πρέπει να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) (κοινή 

υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412)". 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 7 (Οικιστική Περιοχή 7) 

Αφορά την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (Ζώνη Γ) του οικισμού Αγ. Τριάδας της Δ.Ε. Θερμαϊκού, για 

την οποία προτείνεται αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου με στόχο τη γενικότερη ανάπλαση και 

αισθητική αναβάθμιση της. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία Πολεοδομική 

Ενότητα. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την προτεινόμενη 

εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης για το σύνολο της ΟΙΚ.ΠΕ. 7, με την παρατήρηση ότι θα 
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πρέπει να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) (κοινή 

υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412)". 

 

ΠΕ.Π.Ε.Δ. 1 (Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 1) 

Αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει την προτεινόμενη περιοχή επέκτασης (Π.Ε.15) από το ΓΠΣ 

Πυλαίας της Δ.Ε. Πυλαίας και η οποία προτείνεται να πολεοδομηθεί ως Περιοχή Παραγωγικών και 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Τριτογενή Τομέα και Τουρισμού για τη δημιουργία οργανωμένου 

υπερτοπικού πόλου κεντρικών λειτουργιών και τουρισμού – αναψυχής. Το σύνολο της περιοχής θα 

οργανωθεί σε μια Πολεοδομική Ενότητα. 

Προτείνονται Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018, μετά την απομάκρυνση 

των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν  στην περιοχή και η υπηρεσία γνωμοδοτεί 

θετικά. 

Όπως προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Πυλαίας, προτείνεται οι υφιστάµενες 

ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις στο παραλιακό µέτωπο (εντός της Π.Ε.15) να συνεχίσουν να 

λειτουργούν έως ότου θεσµοθετηθεί χρήση γης για τη χωροθέτηση ή µετεγκατάστασή τους. 

 

ΠΕ.Π.Ε.Δ. 2 (Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 2) 

 

Αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει την έκταση του Αγροκτήματος ΑΠΘ (με εγκεκριμένο τοπικό 

ρυμοτομικό) η οποία ορίζεται ως Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη της ως χώρου εκπαίδευσης και βοτανικού κήπου με σκοπό τη δημιουργία 

Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – Βοτανικός Κήπος. Το σύνολο της περιοχής θα οργανωθεί σε μια 

Πολεοδομική Ενότητα. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή εντοπίζεται ο υγρότοπος «Παράκτιο Έλος Μίκρας» με κωδικό 

EL52202600, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υγροτόπων 

[http://185.17.146.157/maps/new?layer=geonode:gr_wetlands_national_1 (επιλογή «identify”)] που 

κατάρτισε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. Η περιοχή 

περιλαμβάνει, στο δυτικό της άκρο, τις εκβολές του ποταμού Ανθεμούντα και αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό 

για την ορνιθοπανίδα πριν από τους βιοτόπους των δέλτα του Γαλλικού και Αξιού. 

Επισημαίνεται ότι η περιοχή ανήκει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με 

την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

[https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf]. 

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας αναφέρεται σε κινδύνους που προκύπτουν 

για τα εσωτερικά ύδατα, σε αντίθεση με τις κατακλύσεις π.χ. περιοχών που οφείλονται σε άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας. Εξ' άλλου, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ που τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση πριν από λίγες ημέρες: "Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία Περιφέρεια με 

μεγάλο μήκος ακτογραμμής και επομένως ο έλεγχος της ευπάθειας των παράκτιων περιοχών της, από την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας αποτελεί σημαντικό σκέλος της παρούσας μελέτης. Με βάση την ανάλυση 

που πραγματοποιήθηκε αναμένεται μελλοντικά σταδιακή άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η μέγιστη τιμή 

της ανόδου θα κυμανθεί από 4cm (την περίοδο 2011-2030, στο ενδιάμεσο σενάριο) έως 57cm (σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στο δυσμενές σενάριο)."  Από τη γεωγραφική ανάλυση της τρωτότητας των 

παράκτιων χρήσεων προέκυψε ότι στο ενδιάμεσο σενάριο και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (έως το 

2030), η συντριπτική πλειονότητα των εξεταζόμενων θέσεων εμφανίζει χαμηλή τρωτότητα στην κλιματική 

αλλαγή. Σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (έως το 2050) όμως, τόσο στο ενδιάμεσο όσο και στο 

δυσμενές σενάριο, το σύνολο των παράκτιων χρήσεων της ΠΚΜ αναμένεται να εμφανίζει μέτρια ή μεγάλη 

τρωτότητα, με μεγαλύτερη τρωτότητα να παρουσιάζουν οι παράκτιες χρήσεις πολλών παράκτιων Δήμων 

των Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πιερίας, μεταξύ δε αυτών οι αντίστοιχες χρήσεις του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα 

με τη ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ (κεφ. 4, σελ. 50) οι παράκτιες χρήσεις των παραπάνω Δήμων εμφανίζουν μεγάλη 

τρωτότητα σε ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα σενάρια. Τέλος, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 

(έως το 2100), η κατάσταση αναμένεται ακόμα πιο δυσχερής, καθώς το σύνολο των παράκτιων χρήσεων 

της ΠΚΜ εμφανίζει μεγάλη και πολύ μεγάλη τρωτότητα τόσο στο ενδιάμεσο όσο και στο δυσμενές 

σενάριο. Δεδομένου ότι η περιοχή συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που εμφανίζουν μεγάλη τρωτότητα σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επιβάλλεται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για την 

προσαρμογή της στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. 

Υπό τις παραπάνω έννοιες η δημιουργία "Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου - Βοτανικού Κήπου" 

συνάδει πλήρως με την προστασία των πληθυσμών ορνιθοπανίδας που φιλοξενούνται στους κόλπους της, 

υπό όρους, όμως, ήπιων χρήσεων.  Για την περιοχή προτείνονται στη ΣΜΠΕ Κοινωφελείς Λειτουργίες του 

άρθρου 6 και Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018, καθώς και Ελεύθεροι Χώροι - 

http://185.17.146.157/maps/new?layer=geonode:gr_wetlands_national_1
https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf
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Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του προαναφερόμενου Π.Δ.. Άποψη της υπηρεσίας είναι να εξεταστεί 

περαιτέρω η χρήση "(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις" από τις προτεινόμενες και να παραμείνουν οι 

υπόλοιπες, με έμφαση στις χρήσεις της Εκπαίδευσης και (ήπιας) Αναψυχής. Επίσης προτείνεται να 

επανεξεταστεί η αναγκαιότητα της δημιουργίας στάσης θαλάσσιας συγκοινωνίας, καθώς  η περιοχή 

προβλέπεται να εξυπηρετείται ούτως ή άλλως από την επέκταση του μετρό, προκειμένου να περιοριστούν 

περαιτέρω οχλήσεις στην πανίδα. 

 

ΠΕ.Π.Ε.Δ. 3 (Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 3) 

Αφορά την περιοχή στην παραθαλάσσια έκταση του Δήμου Θέρμης, η οποία ορίζεται ως 

Οργανωμένος Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Δευτερογενή Τομέα -Επιχειρηματικό Πάρκο και 

ειδικότερα ως υποδοχέας παραγωγικών δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη ναυπηγοεπισκευαστική 

δραστηριότητα για την υποστήριξη του αλιευτικού στόλου του Θερμαϊκού κόλπου. Η περιοχή προτείνεται να 

πολεοδομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις είναι αυτές των παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης 

όχλησης του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018, προκειμένου να (μετ)εγκατασταθεί η Ναυπηγοεπισκευαστική 

Ζώνη για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αλιευτικού στόλου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Για τη συγκεκριμένη περιοχή ισχύουν τα εξής: 

1.  Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, στο 

πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η 

συγκεκριμένη περιοχή, που συνορεύει σχεδόν με το δυτικό άκρο του αεροδρομίου, αποτελεί μέρος της 

Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό 

EL10APSFR008. Επομένως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής απαιτούν πολύ υψηλότερο κόστος 

επενδύσεων για την αντιπλημμυρική προστασία της, ενώ θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον της περιοχής 

από την προοπτική ρύπανσης των αποδεκτών σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Αντιθέτως, στη 

φυσική κατάσταση της περιοχής, το μεγαλύτερο τμήμα του υγροτόπου καλύπτεται από αλοφυτική βλάστηση 

και υγρούς λειμώνες, επομένως, εκτός από τη σημασία του για τη βιοποικιλότητα, έχει μεγάλη αξία διότι 

προστατεύει από τις πλημμύρες. 

2. Συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν για την ενότητα ΠΕ.Π.Ε.Δ. 2 σχετικά με τη μέτρια ή 

μεγάλη τρωτότητα που αναμένεται να εμφανίζει το σύνολο των παράκτιων χρήσεων της ΠΚΜ σε 

μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (έως το 2050), τόσο στο ενδιάμεσο όσο και στο δυσμενές σενάριο, με 

μεγαλύτερη τρωτότητα να παρουσιάζουν οι παράκτιες χρήσεις πολλών Δήμων των Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 

Πιερίας, μεταξύ των οποίων οι αντίστοιχες χρήσεις του Δήμου Θέρμης. 

 

Η υπηρεσία μας, παρά τους παραπάνω λόγους, γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση των 

συγκεκριμένων χρήσεων στην περιοχή καθόσον πρόκειται για την λειτουργία επιχειρήσεων εξυπηρέτησης 

του αλιευτικού στόλου της περιοχής, σκαφών του λιμενικού σώματος, του πολεμικού ναυτικού σε 

περίπτωση που απαιτηθεί και λοιπών  μικρού και μεσαίου μεγέθους σκαφών. 

 

ΠΕ.Π. 1 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 1) 

 

Αφορά το τμήμα του Εθνικού Πάρκου της (πρώην) ΚΥΑ 12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220 ΑΑΠ/2009 και 

ειδικότερα την περιοχή που περιβάλλει τον οικισμό Καλοχωρίου από ΝΔ ως ΝΑ, μαζί με τη λιμνοθάλασσα 

Καλοχωρίου που ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220ΑΑΠ/2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων 

περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της 

λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως εθνικού πάρκου και καθορισμός 

χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Η ΠΕ.Π. 1 διαχωρίζεται σε δύο υποπεριοχές: την υδάτινη 

περιοχή προστασίας της φύσης – δέλτα ποταμών (περιοχή ΠΔ3 σύμφωνα με την ΚΥΑ του Εθνικού 

Πάρκου) και την χερσαία περιοχή προστασίας της φύσης (περιοχή Β6 σύμφωνα με την ΚΥΑ του Εθνικού 

Πάρκου). Για την περιοχή προτείνονται οι χρήσεις Ζώνης Προστασίας της Φύσης του Άρθρου 14β του Π.Δ. 

59/2018. 

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στην περιοχή. 

 

ΠΕ.Π. 2 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 2) 

 

 Αφορά την περιοχή της παρόχθιας ζώνης του Δενδροποτάμου της Δ.Ε. Μενεμένης του Δήμου 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την όμορη περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων του Δήμου Θεσσαλονίκης 
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που ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας Ρεμάτων. Προτείνεται η περιβαλλοντική και αισθητική εξυγίανση της 

περιοχής εκβολών Δενδροποτάμου από την παρόχθια ζώνη του έως την ΠΑΘΕ και τα όρια του 

στρατοπέδου Κακιούση, καθώς και την περιοχή των παλιών βυρσοδεψιών, με κατάλληλες παρεμβάσεις και 

διαμορφώσεις τοπίου, ώστε να καταστεί βιώσιμος και ασφαλής χώρος περιπάτου και στάσης, με θέα προς 

το Θερμαϊκό Κόλπο και τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις είναι: Ελεύθεροι Χώροι Αστικού και Περιαστικού πρασίνου του Άρθρου 7 

του Π.Δ. 59/2018. 

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θέτει ωστόσο την εξής 

παρατήρηση προς προβληματισμό: δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί, πρωτίστως στη συνείδηση των 

δημοτών, μία υποβαθμισμένη από άποψη χρήσεων αλλά και “κακόφημη” περιοχή, κινδυνεύει να 

απομονωθεί και να απωλέσει ακριβώς τον προστατευτέο χαρακτήρα της, μεταπίπτοντας σε μία νέα εστία 

υποβάθμισης, δεδομένου ότι μία περιοχή αστικού και περιαστικού πρασίνου χωρίς ιδιαίτερη 

επισκεψιμότητα, ιδίως μετά από μία ορισμένη ώρα, αλλά και χωρίς επαρκή φύλαξη, εύκολα μπορεί να 

μετατραπεί σε πόλο έλξης παράνομων δραστηριοτήτων, ιδίως εάν η πρόσβαση είναι εύκολη. Για το λόγο 

αυτό η υπηρεσία προτείνει τη διερεύνηση ένταξης, στην περιοχή, σημειακών χρήσεων π.χ. εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή/και κέντρα έρευνας και επιστημονική 

έρευνα που αφορούν μόνο την περιοχή, ώστε να  μελετηθεί και να προβληθεί, αν είναι δυνατόν, ως 

παράδειγμα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και στη συνέχεια αποκατάστασης. 

 

ΠΕ.Π. 3 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 3) 

Αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς και ειδικότερα την περιοχή που 

περιλαμβάνει: 

- την έκταση του πρώην θερινού ανακτόρου – κυβερνείου 

- τις εκτάσεις δυτικά της οδού Πλαστήρας στα κατάντη προς την πλευρά της θάλασσας 

- την έκταση της ΕΤΑΔ (πλαζ Αρετσούς) που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Καλαμαριάς 

συνολικής έκτασης 60 στρ. , 

η οποία ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας. 

Για όλες τις επιμέρους εκτάσεις προτείνονται οι χρήσεις Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών 

Πόρων του Άρθρου 14δ του Π.Δ. 59/2018, με προσθήκη ειδικής χρήσης κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του 

άρθρου 44 του ν.4759/2020 κατά περίπτωση, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ των εκτάσεων ως προς 

τις επιμέρους ειδικές χρήσεις. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις με την εξής παρατήρηση: παρά την 

εξασφάλιση της σύνδεσης της περιοχής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την θαλάσσια συγκοινωνία που 

θεωρητικά προκρίνει η Μελέτη, κύριο ζητούμενο στο πλαίσιο της δημιουργίας χώρων αναψυχής, 

πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, αναψυκτηρίων και, ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο δημιουργίας τεχνητής 

κολυμβητικής ακτής, αποτελεί η εξασφάλιση ικανών και επαρκών χώρων στάθμευσης, διαφορετικά τα 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερα ακόμη και από αυτά της μηδενικής λύσης. 

Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία 

(μικρά, μεγάλα) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412)", κατά τα επιτρεπόμενα 

σύμφωνα με τη Γενική Χρήση Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. 

 

ΠΕ.Π. 4 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 4) 

Αφορά την περιοχή δυτικά της οδού Πλαστήρα και των οδών Γαγύλη και Θέτιδος στα κατάντη προς 

την πλευρά της θάλασσας από την οδό Λεβαντή έως την οδό Βρυούλων και από την οδό Μικράς Ασίας έως 

την οδό Ησιόδου, η οποία ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας για την οποία ρυθμίζονται οι χρήσεις 

γης καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής. 

Για την περιοχή  προτείνονται οι χρήσεις Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Άρθρου 

14δ του Π.Δ. 59/2018. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά, με το σύνολο των παρατηρήσεων που παρέθεσε και για την 

περιοχή  Π.Ε.Π. 3. 

 

Π.Ε.Π. 5 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 5) 
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Αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Θέρμης η οποία ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής 

Προστασίας από το Αεροδρόμιο Μακεδονία έως το όριο της περιοχής που ορίζεται ως Οργανωμένος 

Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Δευτερογενή Τομέα - Επιχειρηματικό Πάρκο και ειδικότερα ως 

υποδοχέας παραγωγικών δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα και 

θα λειτουργεί ως μια ζώνη ελεύθερου χώρου με απαγόρευση κάθε δόμησης και δραστηριότητας . Η 

υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά. 

Π.Ε.Π. 6 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 6) 

Αφορά την μεταβαλλόμενου πλάτους περιοχή σε συνέχεια ΟΙΚ.ΠΕ.6, δηλαδή μεταξύ εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και της χερσαίας ζώνης που θα προκύψει μετά από ακτομηχανικές παρεμβάσεις για 

τον καθορισμό της νέας ακτογραμμής στο μέτωπο των οικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγ. Τριάδας 

της Δ.Ε. Θερμαϊκού, η οποία ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας Παράκτιας Ζώνης. Στη ζώνη αυτή 

επιτρέπονται δραστηριότητες και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που εξυπηρετούν την πρόσβαση και 

παραμονή στη θάλασσα και την αναψυχή του κοινού και οι οποίες δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία 

της περιοχής. 

Ειδικότερα προτείνεται η Γενική Χρήση  Ελεύθεροι Χώροι Αστικού και Περιαστικού πρασίνου του 

Άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2018 Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο, με ειδικές χρήσεις για τις οποίες η 

Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση. Γενικώς η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, 

καθώς και για την πρόταση η διαμόρφωση της περιοχής να αποτελέσει μέρος του συνολικού και ενιαίου 

σχεδιασμού της ΟΙΚ.ΠΕ.6. 

 

Ι.Χ.Γ. 1 (Ιδιαίτερες Χρήσεις Γης 1) 

Δομή - Όρια 

Αφορά την περιοχή στο ανατολικό άκρο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, όπου 

προτείνεται η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της 

περιοχής καθώς επίσης και τη Θαλάσσια Συγκοινωνία σε περίπτωση επέκτασής της. 

Για την περιοχή προτείνονται οι χρήσεις Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, 

βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες των ειδικών κατηγοριών χρήσεων της παρ.ΙΙ του άρθρου 

1 του π.δ. 59/2018. 

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι θα 

υλοποιηθούν αυστηρά και μόνο έπειτα από κατάλληλη ακτομηχανική διερεύνηση. 

 

Ι.Χ.Γ. 2 (Ιδιαίτερες Χρήσεις Γης 2) 

Αφορά την περιοχή του προτεινόμενου από το εγκεκριμένο ΓΠΣ Καλαμαριάς Αλιευτικού Καταφύγιου 

Νέας Κρήνης που θα εξυπηρετεί τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της περιοχής, για το οποίο έχει εκπονηθεί 

και επικαιροποιηθεί η σχετική τεχνική μελέτη (2018). 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά, με το σύνολο των παρατηρήσεων που παρέθεσε για την περιοχή 

Ι.Χ.Γ.1. 

 

Συνοψίζοντας, το παρόν Σχέδιο αποτελεί κατά την άποψη της υπηρεσίας ένα πολύτιμο εργαλείο για την 

υλοποίηση των κατευθύνσεων του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν στον ανασχεδιασμό του θαλάσσιου μετώπου από 

την περιοχή του Εθνικού Πάρκου έως και την Επανομή. 

Κύριο ζητούμενο αποτελεί η πρόβλεψη περισσότερων Πράσινων Σημείων ή / και Γωνιών Ανακύκλωσης 

- κατά τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με τις προτεινόμενες χρήσεις κάθε περιοχής - στο πλαίσιο εναρμόνισης με το 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης παραγωγής των 

στερεών αποβλήτων με την απόδοση πολλών κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων αναψυχής στο κοινό της 

πόλης. 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε την άποψη ότι, παρ' ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του 

Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικά 

κριτήρια για την αποτίμηση των "κλιματικά ασφαλών επενδύσεων" στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ε.Π.Σ., 
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επειδή λόγω της χρονικής συγκυρίας δεν μπόρεσαν να ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτισή του, θα πρέπει 

να ληφθούν απαραιτήτως υπ' όψη κατά τα μεταγενέστερα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των επί 

μέρους Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής.». 

 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Σ. Λαδόπουλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού 
Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., ο οποίος ανέφερε ότι η 
ενασχόληση με τη μελέτη για το παραλιακό μέτωπο έχει ξεκινήσει από τον Μάιο 2019 και ότι, όταν 
τελεσφορήσει, η πόλη θα έχει πλέον εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Σε αυτό συνηγόρησε και η 
κ. Αργ. Φουλίδου, υπάλληλος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού και επικεφαλής της 
επιβλέπουσας ομάδας της μελέτης, η οποία προέτρεψε για τη συνδρομή όλων προς την 
κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού του μεγαλεπήβολου έργου.  

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Δημ. Δούμα, αρχιτέκτονα μηχανικό – πολεοδόμο, συντονιστή της 
ομάδας μελέτης για το παραλιακό μέτωπο. Ο κ. Δούμας ανέφερε ότι έχει λάβει υπόψη την 
ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν διευκρινίσεις σε 
κάποια σημεία, προκειμένου να μην δημιουργηθούν παρερμηνείες, κυρίως σε αυτά που αφορούν 
τα πράσινα σημεία, τους χώρους στάθμευσης και τις ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις. 
Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Γ. Γεωργιάδη, μελετητή – περιβαλλοντολόγου που εκπόνησε την 
Σ.Μ.Π.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή που 
περιλαμβάνονται στην εισήγηση.     

Ακολούθησε η τοποθέτηση του κ. Παρ. Μπίλλια, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ.. 
Ανέφερε ότι πρόκειται για έργο που αφορά όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Με την 
υλοποίησή του η πόλη θα καταστεί πιο ανθρώπινη και φιλική στους πολίτες, πιο θελκτική στους 
επισκέπτες. Οι υποδομές κατά μήκος του μετώπου θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής 
και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ευχαρίστησε όλα τα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν, καθώς και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια 
και τους Δημάρχους για τη συμβολή τους μέσα από τη διατύπωση προτάσεων και θέσεων.  

Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπέβαλαν οι κ. Δωρής 
Σωκράτης, κ. Γούλα Όλγα – Χριστίνα, κ. Αγγελίδης Θεόδωρος, κ. Τζόλλας Νικόλαος, κ. Πάλλας 
Κωνσταντίνος και κ. Χρυσομάλλης Νικολάος, τακτικά μέλη. Οι ερωτήσεις απευθύνθηκαν στον κ. 
Παρ. Μπίλλια, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., ο οποίος και απάντησε. Οι 
ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.   
 
Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ζήτησε και έλαβε τον λόγο η κ. Π. Ιορδανίδου, υπάλληλος 
του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., 
για διευκρινίσεις σχετικά με τα σχόλια του μελετητή κ. Δούμα επί της εισήγησης της υπηρεσίας. 
Πιο συγκεκριμένα δόθηκαν διευκρινίσεις για το τι προτάσσεται από την υπηρεσία για τις γωνιές 
ανακύκλωσης, τους χώρους στάθμευσης, τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις και τις 
ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις.  
 
Κατόπιν ζήτησαν τον λόγο τα μέλη για να τοποθετηθούν επί της εισήγησης όπως αυτή τελικά 
διαμορφώθηκε με τη διαλογική συζήτηση κατόπιν των διευκρινίσεων που δόθηκαν. Τα μέλη της 
συμπολίτευσης δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι οι κ. 
Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Παπαστεργίου Χρήστος, κ. Αβραμόπουλος 
Σωτήριος, τακτικά μέλη, και ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, έχουν αποχωρήσει από τη 
συνεδρίαση. Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Πράγματι 
πρόκειται για μεγαλεπήβολο σχέδιο. Ωστόσο, έχει ενστάσεις επί του συνόλου του έργου και του 
τρόπου που θα υλοποιηθεί, καθώς αφορά την εμπλοκή πολλών φορέων.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της υπηρεσίας και των διευκρινίσεων που δόθηκαν, τις 
ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις των μελών και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις 
και επισημάνσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 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 
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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.: 
2004/Ορθή Επανάληψη/04-01-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ. και την με αρ. πρωτ.: 728642 (16695)/Ορθή Επανάληψη/04-01-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.  
     

                    Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  
  (Οι κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Παπαστεργίου Χρήστος, κ. Αβραμόπουλος 
Σωτήριος και κ. Γκανούλης Φίλιππος αποχώρησαν, ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος καταψήφισε) 

                                                 

Θετικά επί της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την εισήγηση που ακολουθεί. 

 
«Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης», με αρχή σχεδιασμού το Τμήμα 

Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., εκπονήθηκε 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθ. 8 του Ν. 4447/2016, με σκοπό τη συνθετική και στρατηγική 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ρύθμιση, πολεοδομικά και χωρικά, του παραλιακού 

μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), σε κυμαινόμενο βάθος και σε μήκος 

ακτογραμμής που εκτείνεται από το ανατολικό άκρο της προστατευόμενης περιοχής των δέλτα Γαλλικού - 

Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα (λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου) ως το ακρωτήριο Μεγάλο Έμβολο στο 

Αγγελοχώρι. Συνολικά, η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) περιλαμβάνει παραθαλάσσιες εκτάσεις 

των Δ. Δέλτα, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και 

Θερμαϊκού της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Η προτεινόμενη χωρική και πολεοδομική ρύθμιση αποσκοπεί στην ανάδειξη της παράκτιας ζώνης σε 

υποδοχέα σχεδίων και έργων υπερ-τοπικής κλίμακας μέσω λειτουργιών ανάπλασης και περιβαλλοντικής 

προστασίας, όπου απαιτείται. Κύριο χαρακτηριστικό της Μελέτης αποτελεί η ενιαία θεώρηση του συνόλου 

της περιοχής, έναντι της αποσπασματικής εξέτασης σε επίπεδο επί μέρους Δήμων ή/και δημοτικών 

κοινοτήτων. 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Σύμφωνα με τη Μελέτη, οι στόχοι τους οποίους καλείται να υλοποιήσει το προτεινόμενο Ειδικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο είναι αυτοί που ελήφθησαν με την υπ' αρ. 108/2018 Απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΣΣ47ΛΛ-7ΟΝ). Ειδικότερα, επικεντρώνονται στα 

εξής: 

 εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψείων, 

 ενίσχυση των προϋποθέσεων δημιουργίας περιπατητικού άξονα από το νέο Μουσείο 
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Ολοκαυτώματος, που πρόκειται να ανεγερθεί, ως την Πλατεία Ελευθερίας, διαμέσου των 

εγκαταστάσεων του παλαιού Εμπορευματικού Σταθμού, ως πορεία μνήμης της Νεώτερης ιστορίας 

της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου με χρήση κεντρικών 

λειτουργιών, υπερ-τοπικού χαρακτήρα, στη δυτική είσοδο της πόλης, 

 αναβάθμιση του άξονα περιπάτου από τον Ο.Λ.Θ. ως τον Λευκό Πύργο, 

 παρεμβάσεις με στόχο την απομάκρυνση της παράνομης στάθμευσης και εξέταση της εναλλακτικής 

χάραξης ποδηλατοδρόμου από τον Λευκό Πύργο ως τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής 

Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) σε λωρίδα παρά τη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, στο άκρο της προς τη 

θάλασσα 

 πολεοδομική ρύθμιση, με ισχυρή ανάπλαση, του συμπλέγματος ΟΜΜΘ - Ποσειδωνίου - Αλλατίνη 

και της εκτός σχεδίου παράκτιας περιοχής στο νότιο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με προτάσεις 

που περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ανάπτυξης 

αθλημάτων κολύμβησης και ναυταθλητισμού , με μεταφορά του "Ποσειδωνίου" και τη μερική 

εκτροπή ή ακόμη και υπογειοποίηση τμήματος της οδού Μ. Κάλλας, με ταυτόχρονο εμπλησμό 

(επίχωση) της φυσικής ακτής, για ευχερέστερη κυκλοφοριακή σύνδεση με την οδό Καπ. Γκώνη, 

 ενεργοποίηση των προβλεπόμενων και θεσμοθετημένων ρυθμίσεων στο παράκτιο μέτωπο του 

Δήμου Καλαμαριάς, αλλά και πρόταση αναμόρφωσης της κολυμβητικής ακτής στην Ν. Αρετσού, 

 πολεοδομική ρύθμιση, με εκτεταμένες παρεμβάσεις, της προτεινόμενης περιοχής επέκτασης του 

Γ.Π.Σ. Πυλαίας (Π.Ε. 15) και σύνδεσή της με την ιδιαίτερα αναπτυγμένη ζώνη χρήσεων του 

τριτογενή τομέα, υπερ-τοπικού χαρακτήρα, η οποία εντοπίζεται κατά μήκος και εκατέρωθεν της Λ. 

Γεωργικής Σχολής, σε συνδυασμό με τη γραμμή επέκτασης του μετρό προς το αεροδρόμιο, 

 διερεύνηση χωροθέτησης Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης εντός του παραλιακού μετώπου Δ. 

Θέρμης, με μεταφορά των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εκτός αδειοδοτικού πλαισίου στο 

παραλιακό μέτωπο Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη και 

 επανάκτηση του ρόλου και των στοιχείων ανάπτυξης της παράκτιας περιοχής του Δ. Θερμαϊκού, ως 

κύριας ζώνης θαλάσσιας αναψυχής του Π.Σ.Θ. 

Τέλος, στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ενσωματώνεται και η πρόταση δημιουργίας δύο Ζωνών 

Ιδιαίτερων Χρήσεων (Ι.Χ.Γ.), όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν τα αλιευτικά καταφύγια Καλοχωρίου και 

Ν. Κρήνης, με στόχο να οργανωθούν λειτουργικά άτυπες συγκεντρώσεις επαγγελματικών, κυρίως, 

αλιευτικών σκαφών που υφίστανται σήμερα. 

Οι παραπάνω στόχοι αναλύονται και εξειδικεύονται, ανά προτεινόμενη χωρική ενότητα, στο 4ο 

κεφάλαιο της Στρατηγικής Μελέτης. 

Ως μέγεθος αναφοράς σε θεωρητικό επίπεδο - αφού για τον υπολογισμό του ελήφθη υπ' όψη 

αποκλειστικά η έκταση της περιοχής εφαρμογής της Μελέτης - λαμβάνεται χωρητικότητα 159.000 χρηστών, 

που ισοδυναμεί με τον αριθμό ατόμων οι οποίοι μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στην περιοχή με ανεκτές 

συνθήκες, από άποψη πυκνότητας. 

  

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Κανένας πολίτης ή νομικό πρόσωπο δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην υπηρεσία μας. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 Η διάρθρωση και το περιεχόμενο της Μελέτης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 

ΙΙΙ του άρθ. 11 της 1ης σχετικής. Η ΣΜΠΕ εξετάζει διεξοδικά τη συμβατότητα, συνάφεια και συνοχή των 

περιβαλλοντικών στόχων του Ε.Π.Σ. με αυτούς των αντίστοιχων σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών 

που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, στο 3ο κεφάλαιο. 

Επίσης, περιγράφει αναλυτικά το προτεινόμενο Σχέδιο στο κεφάλαιο 4, κάνει μία σύντομη αναφορά στις 

εναλλακτικές λύσεις στο κεφάλαιο 5, αποτιμά διεξοδικά και με πληρότητα την υφιστάμενη κατάσταση στο 

κεφάλαιο 6 και εκτιμά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της προτεινόμενης ρύθμισης, με την εφαρμογή 

μεθοδολογίας, στο κεφάλαιο 7, αναφέροντας συγχρόνως μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

εκτιμούμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προτείνοντας δείκτες για την εφαρμογή του προγράμματος 

παρακολούθησης. Δεν έχει συμπεριληφθεί η ειδική ενότητα για τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την 
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εκπόνηση της ΣΜΠΕ, καθώς και η αντίστοιχη ενότητα για τις βασικές μελέτες/έρευνες, στην οποία 

καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες που θα πρέπει να 

εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

Σχεδίου (ενδεικτικά αναφέρονται ακτομηχανικές μελέτες, γεωτεχνική έρευνα για την καταλληλότητα εδαφών 

ως προς συγκεκριμένες χρήσεις που προτείνονται, υδρολογικές μελέτες για τα υδραυλικά χαρακτηριστικά 

και λειτουργίες των εδαφών, σε περιοχές με ιδιαίτερες  υδραυλικές συνθήκες κ.ο.κ.). Σε γενικές γραμμές, 

ωστόσο, οι βασικές μελέτες που απαιτούνται αναφέρονται στις επί μέρους ενότητες του κειμένου (π.χ. η 

μελέτη επέκτασης και τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ένταξη της 

Οικιστικής Περιοχής 1, η απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη για τη διερεύνηση νέας χάραξης 

ποδηλατοδρόμου παρά τον οδικό άξονα της Λ. Μ. Αλεξάνδρου κ.ο.κ.). 

Μεταξύ των σχεδίων, καθώς και των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών που χρήζουν 

ιδιαίτερης σημασίας κατά τη χάραξη και υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων της ανάπλασης του 

παραλιακού μετώπου, συγκαταλέγεται, κατά την άποψή μας, η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Και αυτό γιατί, εκτός της αποτίμησης των επιπτώσεων που δύναται να 

έχει ο χωρικός σχεδιασμός στο περιβάλλον - το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ- οφείλουν 

να ληφθούν υπ' όψη και να αξιολογηθούν διεξοδικά οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο 

ίδιο το αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού, που είναι ο παράκτιος χώρος. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 

της Εθνικής Στρατηγικής (ΕΣΠΚΑ) για την ανάλυση της τρωτότητας και επικινδυνότητας: "Οι συνέπειες τόσο 

των μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, όσο και των παροδικών ακραίων καταστάσεων, 

αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις 

μεταφορές. Το συνολικό κόστος εξαιτίας των ανθρωπογενών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας 

ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος(...)"  Πέραν όλων αυτών, οι συνέπειες των 

μεταβολών είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ίδια την ευημερία και τη ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με την 

ΕΣΠΚΑ: "Καθώς τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο αισθητά, οι Ευρωπαϊκές 

χώρες αρχίζουν ήδη να σχεδιάζουν εθνικές στρατηγικές και να υλοποιούν τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια 

προσαρμογής, με προτεραιότητα τους τομείς της υγείας, της γεωργίας, των υδάτινων πόρων και της στάθμης 

της θάλασσας (...)". Ειδικά για την τομεακή πολιτική των παράκτιων ζωνών, η ΕΣΠΚΑ προκρίνει την τακτική 

της σχεδιασμένης οπισθοχώρησης ως μία λύση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κινδύνων και των 

ζημιών που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ), η οποία περιλαμβάνει μερικές 

από τις παρακάτω ενέργειες: 

 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη ζωνών προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και της οικιστικής ζώνης ανάπτυξης. 

- Αποθάρρυνση οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές που αντιμετωπίζουν 

σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης κ.ο.κ.. 

Τέλος, σύμφωνα με την ενότητα (5.4) της Εθνικής Στρατηγικής: "Οι προσαρμοστικές πολιτικές 

πρέπει να ενσωματώνονται σε ευρύτερες πολιτικές όπως: πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών, 

πολιτικές τροφίμων, πολιτικές υποδομών, ενεργειακή πολιτική (...). Η βασική οδός για την υλοποίηση της 

παραπάνω απαίτησης είναι η ενσωμάτωση του κριτηρίου «κλιματικά ασφαλής επένδυση» σε όλα τα 

επίπεδα λήψης αποφάσεων για αδειοδότηση και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων." 

Σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής καταρτίζονται τα 

Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 

4414/2016. Σημειώνεται ότι η λήξη της περιόδου διαβούλευσης της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ συνέπεσε χρονικά 

με την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ για το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο προσδιορίζει και ιεραρχεί τα 

απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής της Περιφέρειας στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, σε 

συμφωνία με τις προδιαγραφές της Υ.Α. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017), πραγματοποιεί ανάλυση 

τάσεων για τις κυριότερες κλιματικές μεταβλητές, ανάλυση της τρωτότητας 14 βασικών τομεακών πολιτικών 

στην κλιματική αλλαγή, εκτιμά τις επιπτώσεις και τέλος προτείνει μέτρα και δράσεις για την αποφυγή ή τον 

μετριασμό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση αυτών. Μεταξύ των τομέων που αναλύονται, ως προς 

την τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, συγκαταλέγονται η βιοποικιλότητα, οι υδατικοί πόροι, οι παράκτιες 

χρήσεις και το δομημένο περιβάλλον και διατυπώνονται προτάσεις για τη λήψη μέτρων προσαρμογής 

στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παρ' ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του 

Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικά κριτήρια για την 

αποτίμηση των "κλιματικά ασφαλών επενδύσεων" στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ε.Π.Σ., λόγω της 

χρονικής συγκυρίας δεν μπόρεσαν να ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτισή του. Η υπηρεσία, ωστόσο, 

θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν απαραιτήτως υπ' όψη κατά τα μεταγενέστερα στάδια σχεδιασμού 

και υλοποίησης των επί μέρους Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. 
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Οι απόψεις της υπηρεσίας μας επί του περιεχομένου της παρούσας ΣΜΠΕ αναλύονται στο κείμενο 

που ακολουθεί. Λόγω της έκτασης και πολυπλοκότητας του αντικειμένου που πραγματεύεται η Μελέτη, 

κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν οι απόψεις ξεχωριστά για κάθε χωρική ενότητα: 

ΟΙΚ.ΠΕ. 1 (Οικιστική Περιοχή 1) 

Αφορά την περιοχή του παλιού εμπορευματικού σταθμού, της οποίας προτείνεται η ένταξη στο 

σχέδιο πόλης, καθώς και δύο εκτάσεις μεταξύ της 26ης Οκτωβρίου και του ορίου του Οργανισμού Λιμένος 

Θεσσαλονίκης: την έκταση πρώην στρατοπέδου Μυστακίδη και μικρή έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ. Το σύνολο 

της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα Πολεοδομική Ενότητα, με τρία οικοδομικά τετράγωνα. 

Η υπηρεσία αξιολογεί θετικά τις προτάσεις για τη δημιουργία περιπατητικής διαδρομής, καθώς και 

μητροπολιτικού πάρκου με ενσωματωμένους υπαίθριους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και τη χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων με χρήση κεντρικών λειτουργιών στο τμήμα του ακινήτου που θα απομείνει, επισημαίνει, 

ωστόσο, την ανάγκη για εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης ως μέρος του προτεινόμενου σχεδιασμού, η 

οποία γεννάται από τη δημιουργία ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων αναψυχής και περιπάτου. 

ΟΙΚ.ΠΕ. 2 (Οικιστική Περιοχή 2) 

Αφορά την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή της νέας παραλίας έως την περιοχή του Μεγάρου 

Μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της χερσαίας ζώνης που θα προκύψει μετά από εμπλησμό μπροστά από 

τους χώρους των Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης και του Ιστιοπλοϊκού 

Ομίλου Θεσσαλονίκης. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα Πολεοδομική Ενότητα που 

περιλαμβάνει την περιοχή η οποία ρυθμίζεται στο σχετικό διάταγμα (ΦΕΚ 358ΑΑΠ/23-11-2012), με το οποίο 

τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή 

του θαλασσίου μετώπου από τον Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής («Νέα» Παραλία). 

Ως προς τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη ενότητα, η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί 

θετικά με την εξής παρατήρηση: 

Ως προς την πρόβλεψη δημιουργίας νησίδας για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας συγκοινωνίας, η 

Μελέτη αναφέρει ότι οι επιπτώσεις της εξετάστηκαν και αποτιμήθηκαν σε σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων κατά το παρελθόν, χωρίς να αναφέρονται τυχόν επιπτώσεις και οι προτάσεις αντιμετώπισής 

τους. 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 3 (Οικιστική Περιοχή 3) 

 

Αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει τα εντός εγκεκριμένου σχεδίου τμήματα των εγκαταστάσεων 

και του περιβάλλοντα χώρου του Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΘ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

«Ποσειδωνίου» και την έκταση των Μύλων Αλλατίνη καθώς και τις αδόμητες εκτός σχεδίου εκτάσεις που 

προτείνεται να ενταχθούν σε σχέδιο πόλης. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία 

Πολεοδομική Ενότητα με σκοπό τη δημιουργία ενός πολυλειτουργικού μητροπολιτικού πόλου αθλητισμού - 

ναυταθλητισμού και πολιτισμού με θετική επίδραση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με τη δημιουργία 

εκτεταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, την αναδιοργάνωση του αστικού ιστού και των 

κοινόχρηστων χώρων με παράλληλη ένταξη του ΟΜΜΘ σε αυτόν, την ανάπτυξη κοινωφελών 

δραστηριοτήτων υπερτοπικού χαρακτήρα και, τέλος, την επανάχρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των 

ιστορικών διατηρητέων κτιρίων των Μύλων Αλλατίνη και την άμεση προβολή τους στο παραθαλάσσιο 

μέτωπο. Στο νότιο τμήμα της περιοχής σε τμήμα του Κελάριου Κόλπου προτείνεται η σημειακή εκτροπή της 

οδού Μαρία Κάλλας με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου Κοινόχρηστου Χώρου στην προβολή του 

ακινήτου Αλλατίνη στο παράκτιο μέτωπο καθώς και η σύνδεση της με την οδό Γκόνη ή η μερική 

υπογειοποίηση της οδού Μαρία Κάλλας με κατασκευή τεχνικού έργου ενσωματωμένου σε εμπλησμό, για τη 

σύνδεσή της με την οδό Γκόνη. Σύμφωνα με τη Μελέτη, ο παραπάνω εμπλησμός θα προκύψει μετά από 

ακτομηχανική μελέτη και έγκριση της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. H χρήση γης που επιλέγεται για το 

σύνολο της είναι «Κεντρικές λειτουργίες» (αρ.4, Π.Δ/τος 59/2018) με προσθήκη της ειδικής χρήσης (4.2) 

«Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις», κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4759/2020. 

Το συγκεκριμένο τμήμα του Κελάριου Κόλπου αποτελεί το πρώτο τμήμα φυσικής ακτής που 

απαντάται μετά από πολλά χιλιόμετρα συνεχόμενου κρηπιδώματος (περίπου 15, σύμφωνα με τη Μελέτη). Η 

υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για ένα τόσο σημαντικό έργο και θα εκφράσει περαιτέρω γνώμη στη φάση της 

έγκρισης της μελέτης για την υλοποίηση των εκτεταμένων ακτομηχανικών παρεμβάσεων που θα 

απαιτηθούν.   

Επίσης, παρά την προκρινόμενη εξασφάλιση της σύνδεσης της περιοχής με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και την θαλάσσια συγκοινωνία σύμφωνα με τη Μελέτη, κύριο ζητούμενο στο πλαίσιο της 
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απόδοσης σε κοινή χρήση του περιβάλλοντα χώρου των Μύλων Αλλατίνη, της δημιουργίας κοινόχρηστων 

χώρων αναψυχής, της ενδεχόμενης αξιοποίησης των βιομηχανικών αποθηκών του Ελληνικού Δημοσίου για 

τις ανάγκες εκπαίδευσης και της δημιουργίας του προτεινόμενου μητροπολιτικού πόλου εγκαταστάσεων 

ναυταθλητισμού με τη μεταφορά του "Ποσειδωνίου" και των υφιστάμενων ιστιοπλοϊκών ομίλων, είναι και θα 

παραμείνει η πρόβλεψη των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Η υπηρεσία προκρίνει την προσθήκη της 

συγκεκριμένης χρήσης ("16.1 Στάθμευση αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων") στις προτεινόμενες Κεντρικές Λειτουργίες. 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 4 (Οικιστική Περιοχή 4) 

 

 Αφορά την περιοχή στην οποία περιλαμβάνονται το εντός εγκεκριμένου Σχεδίου τμήμα  του πρώην 

Νοσοκομείου «Παναγία» για το οποίο προτείνονται οι χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης, καθώς και οι 

εντός εγκεκριμένου σχεδίου χώροι πρασίνου και κοινωφελών εγκαταστάσεων (αθλητισμού) - Νότιο τμήμα 

Αθλητικού Κέντρου Μίκρας. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία Πολεοδομική 

Ενότητα που θα περιλαμβάνει τα δύο παραπάνω τμήματα. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, με την παρατήρηση ότι θα πρέπει 

να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ 

Β’1412)", για την πρόβλεψη δημιουργίας Γωνιάς ανακύκλωσης, κατά τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με τη 

Γενική Χρήση Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης. 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 5 (Οικιστική Περιοχή 5) 

 

Αφορά την περιοχή ανατολικά του οικισμού Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού που απομένει στην 

Ζώνη Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων 1, μετά την προβλεπόμενη αφαίρεση του μεγάλου κεντρικού ακινήτου 

που ήδη παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας για τη δημιουργία 

επιχειρηματικού πάρκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (συγκεκριμένα, Διεθνές Τεχνολογικό 

Πάρκο 4ης γενιάς - ThessINTEC). 

Προτείνονται οι χρήσεις Τουρισμός - Αναψυχή (T.A. 1) του Άρθρου 5 του Π.Δ. 59/2018, Κοινωφελείς 

Λειτουργίες του άρθρου 6 του προαναφερόμενου Π.Δ. και Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο του άρθρου 7. 

Μάλιστα, προτείνεται συντελεστής δόμησης 0,60 για τη χρήση Τ.Α. 1, Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τη 

συγκεκριμένη χρήση και όρους δόμησης της περιοχής.  Οι χρήσεις που θα προκριθούν θα πρέπει να  

συμπεριλαμβάνουν τις υφιστάμενες αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δ. Θερμαϊκού . 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 6 (Οικιστική Περιοχή 6) 

 

 Αφορά την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων από την 

ακτή) των οικισμών Περαίας και Νέων Επιβατών της Δ.Ε. Θερμαϊκού, για την οποία προτείνεται 

αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου με στόχο τη γενικότερη ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της. Το 

σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία Πολεοδομική Ενότητα. H χρήση γης που επιλέγεται 

για το σύνολο της είναι «Τουρισμός Αναψυχή» (αρ.5, Π.Δ/τος 59/2018) με προσθήκη της ειδικής χρήσης (3) 

Εκπαίδευση, κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α) για την εξυπηρέτηση 

των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης (υφιστάμενο ΙΕΚ) εντός της περιοχής. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την προτεινόμενη 

εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης για το σύνολο της ΟΙΚ.ΠΕ. 6, με την παρατήρηση ότι θα 

πρέπει να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 

ΦΕΚ Β’1412)". 

 

ΟΙΚ.ΠΕ. 7 (Οικιστική Περιοχή 7) 

Αφορά την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (Ζώνη Γ) του οικισμού Αγ. Τριάδας της Δ.Ε. Θερμαϊκού, για 

την οποία προτείνεται αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου με στόχο τη γενικότερη ανάπλαση και 

αισθητική αναβάθμιση της. Το σύνολο της περιοχής θα διαμορφωθεί ως μία νέα ενιαία Πολεοδομική 

Ενότητα. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, καθώς και την προτεινόμενη 

εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης για το σύνολο της ΟΙΚ.ΠΕ. 7, με την παρατήρηση ότι θα 

πρέπει να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 

ΦΕΚ Β’1412)". 
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ΠΕ.Π.Ε.Δ. 1 (Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 1) 

Αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει την προτεινόμενη περιοχή επέκτασης (Π.Ε.15) από το ΓΠΣ 

Πυλαίας της Δ.Ε. Πυλαίας και η οποία προτείνεται να πολεοδομηθεί ως Περιοχή Παραγωγικών και 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Τριτογενή Τομέα και Τουρισμού για τη δημιουργία οργανωμένου 

υπερτοπικού πόλου κεντρικών λειτουργιών και τουρισμού – αναψυχής. Το σύνολο της περιοχής θα 

οργανωθεί σε μια Πολεοδομική Ενότητα. 

Προτείνονται Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018, μετά την απομάκρυνση 

των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν  στην περιοχή και η υπηρεσία γνωμοδοτεί 

θετικά. 

Όπως προβλέπεται από το Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Πυλαίας, προτείνεται οι υφιστάµενες 

ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις στο παραλιακό µέτωπο (εντός της Π.Ε.15) να συνεχίσουν να 

λειτουργούν έως ότου θεσµοθετηθεί χρήση γης για τη χωροθέτηση ή µετεγκατάστασή τους και σε κάθε 

περίπτωση έως την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της ΠΕ.Π.Ε.Δ.1. 

 

ΠΕ.Π.Ε.Δ. 2 (Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 2) 

 

Αφορά την περιοχή που περιλαμβάνει την έκταση του Αγροκτήματος ΑΠΘ (με εγκεκριμένο τοπικό 

ρυμοτομικό) η οποία ορίζεται ως Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη της ως χώρου εκπαίδευσης και βοτανικού κήπου με σκοπό τη δημιουργία 

Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – Βοτανικός Κήπος. Το σύνολο της περιοχής θα οργανωθεί σε μια 

Πολεοδομική Ενότητα. 

Στη συγκεκριμένη περιοχή εντοπίζεται ο υγρότοπος «Παράκτιο Έλος Μίκρας» με κωδικό 

EL52202600, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υγροτόπων 

[http://185.17.146.157/maps/new?layer=geonode:gr_wetlands_national_1 (επιλογή «identify”)] που 

κατάρτισε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. Η περιοχή 

περιλαμβάνει, στο δυτικό της άκρο, τις εκβολές του ποταμού Ανθεμούντα και αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό 

για την ορνιθοπανίδα πριν από τους βιοτόπους των δέλτα του Γαλλικού και Αξιού. 

Επισημαίνεται ότι η περιοχή ανήκει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με 

την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

[https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf]. 

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας αναφέρεται σε κινδύνους που προκύπτουν 

για τα εσωτερικά ύδατα, σε αντίθεση με τις κατακλύσεις π.χ. περιοχών που οφείλονται σε άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας. Εξ' άλλου, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ που τέθηκε σε δημόσια 

διαβούλευση πριν από λίγες ημέρες: "Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί μία Περιφέρεια με 

μεγάλο μήκος ακτογραμμής και επομένως ο έλεγχος της ευπάθειας των παράκτιων περιοχών της, από την 

άνοδο της στάθμης της θάλασσας αποτελεί σημαντικό σκέλος της παρούσας μελέτης. Με βάση την ανάλυση 

που πραγματοποιήθηκε αναμένεται μελλοντικά σταδιακή άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η μέγιστη τιμή 

της ανόδου θα κυμανθεί από 4cm (την περίοδο 2011-2030, στο ενδιάμεσο σενάριο) έως 57cm (σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στο δυσμενές σενάριο)."  Από τη γεωγραφική ανάλυση της τρωτότητας των 

παράκτιων χρήσεων προέκυψε ότι στο ενδιάμεσο σενάριο και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (έως το 

2030), η συντριπτική πλειονότητα των εξεταζόμενων θέσεων εμφανίζει χαμηλή τρωτότητα στην κλιματική 

αλλαγή. Σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (έως το 2050) όμως, τόσο στο ενδιάμεσο όσο και στο 

δυσμενές σενάριο, το σύνολο των παράκτιων χρήσεων της ΠΚΜ αναμένεται να εμφανίζει μέτρια ή μεγάλη 

τρωτότητα, με μεγαλύτερη τρωτότητα να παρουσιάζουν οι παράκτιες χρήσεις πολλών παράκτιων Δήμων 

των Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πιερίας, μεταξύ δε αυτών οι αντίστοιχες χρήσεις του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα 

με τη ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ (κεφ. 4, σελ. 50) οι παράκτιες χρήσεις των παραπάνω Δήμων εμφανίζουν μεγάλη 

τρωτότητα σε ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα σενάρια. Τέλος, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 

(έως το 2100), η κατάσταση αναμένεται ακόμα πιο δυσχερής, καθώς το σύνολο των παράκτιων χρήσεων 

της ΠΚΜ εμφανίζει μεγάλη και πολύ μεγάλη τρωτότητα τόσο στο ενδιάμεσο όσο και στο δυσμενές 

σενάριο. Δεδομένου ότι η περιοχή συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που εμφανίζουν μεγάλη τρωτότητα σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επιβάλλεται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για την 

προσαρμογή της στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. 

Υπό τις παραπάνω έννοιες η δημιουργία "Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου - Βοτανικού Κήπου" 

συνάδει πλήρως με την προστασία των πληθυσμών ορνιθοπανίδας που φιλοξενούνται στους κόλπους της, 

υπό όρους, όμως, ήπιων χρήσεων.  Για την περιοχή προτείνονται στη ΣΜΠΕ Κοινωφελείς Λειτουργίες του 

άρθρου 6 και Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018, καθώς και Ελεύθεροι Χώροι - 

Αστικό Πράσινο του άρθρου 7 του προαναφερόμενου Π.Δ.. Άποψη της υπηρεσίας είναι να εξεταστεί 

περαιτέρω η χρήση "(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις" από τις προτεινόμενες και να παραμείνουν οι 

http://185.17.146.157/maps/new?layer=geonode:gr_wetlands_national_1
https://floods.ypeka.gr/egyFloods/1hAnatheorisi/2019_10_PFRA_REVISION_REPORTv2_1.pdf
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υπόλοιπες, με έμφαση στις χρήσεις της Εκπαίδευσης και (ήπιας) Αναψυχής. Επίσης προτείνεται να 

επανεξεταστεί η αναγκαιότητα της δημιουργίας στάσης θαλάσσιας συγκοινωνίας, καθώς  η περιοχή 

προβλέπεται να εξυπηρετείται ούτως ή άλλως από την επέκταση του μετρό, προκειμένου να περιοριστούν 

περαιτέρω οχλήσεις στην πανίδα. 

 

ΠΕ.Π.Ε.Δ. 3 (Περιοχή Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 3) 

Αφορά την περιοχή στην παραθαλάσσια έκταση του Δήμου Θέρμης, η οποία ορίζεται ως 

Οργανωμένος Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Δευτερογενή Τομέα -Επιχειρηματικό Πάρκο και 

ειδικότερα ως υποδοχέας παραγωγικών δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη ναυπηγοεπισκευαστική 

δραστηριότητα για την υποστήριξη του αλιευτικού στόλου του Θερμαϊκού κόλπου. Η περιοχή προτείνεται να 

πολεοδομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις είναι αυτές των παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης 

όχλησης του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018, προκειμένου να (μετ)εγκατασταθεί η Ναυπηγοεπισκευαστική 

Ζώνη για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αλιευτικού στόλου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Για τη συγκεκριμένη περιοχή ισχύουν τα εξής: 

1.  Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, στο 

πλαίσιο της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η 

συγκεκριμένη περιοχή, που συνορεύει σχεδόν με το δυτικό άκρο του αεροδρομίου, αποτελεί μέρος της 

Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό 

EL10APSFR008. Επομένως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής απαιτούν πολύ υψηλότερο κόστος 

επενδύσεων για την αντιπλημμυρική προστασία της, ενώ θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον της περιοχής 

από την προοπτική ρύπανσης των αποδεκτών σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Αντιθέτως, στη 

φυσική κατάσταση της περιοχής, το μεγαλύτερο τμήμα του υγροτόπου καλύπτεται από αλοφυτική βλάστηση 

και υγρούς λειμώνες, επομένως, εκτός από τη σημασία του για τη βιοποικιλότητα, έχει μεγάλη αξία διότι 

προστατεύει από τις πλημμύρες. 

2. Συντρέχουν οι λόγοι που προαναφέρθηκαν για την ενότητα ΠΕ.Π.Ε.Δ. 2 σχετικά με τη μέτρια ή 

μεγάλη τρωτότητα που αναμένεται να εμφανίζει το σύνολο των παράκτιων χρήσεων της ΠΚΜ σε 

μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (έως το 2050), τόσο στο ενδιάμεσο όσο και στο δυσμενές σενάριο, με 

μεγαλύτερη τρωτότητα να παρουσιάζουν οι παράκτιες χρήσεις πολλών Δήμων των Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 

Πιερίας, μεταξύ των οποίων οι αντίστοιχες χρήσεις του Δήμου Θέρμης. 

 

Η υπηρεσία μας, παρά τους παραπάνω λόγους, γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση των 

συγκεκριμένων χρήσεων στην περιοχή καθόσον πρόκειται για την λειτουργία επιχειρήσεων εξυπηρέτησης 

του αλιευτικού στόλου της περιοχής,  σκαφών του λιμενικού σώματος, του πολεμικού ναυτικού σε 

περίπτωση που απαιτηθεί και λοιπών  μικρού και μεσαίου μεγέθους σκαφών. 

 

ΠΕ.Π. 1 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 1) 

 

Αφορά το τμήμα του Εθνικού Πάρκου της (πρώην) ΚΥΑ 12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220 ΑΑΠ/2009 και 

ειδικότερα την περιοχή που περιβάλλει τον οικισμό Καλοχωρίου από ΝΔ ως ΝΑ, μαζί με τη λιμνοθάλασσα 

Καλοχωρίου που ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220ΑΑΠ/2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων 

περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της 

λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως εθνικού πάρκου και καθορισμός 

χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Η ΠΕ.Π. 1 διαχωρίζεται σε δύο υποπεριοχές: την υδάτινη 

περιοχή προστασίας της φύσης – δέλτα ποταμών (περιοχή ΠΔ3 σύμφωνα με την ΚΥΑ του Εθνικού 

Πάρκου) και την χερσαία περιοχή προστασίας της φύσης (περιοχή Β6 σύμφωνα με την ΚΥΑ του Εθνικού 

Πάρκου). Για την περιοχή προτείνονται οι χρήσεις Ζώνης Προστασίας της Φύσης του Άρθρου 14β του Π.Δ. 

59/2018. 

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στην περιοχή. 

 

ΠΕ.Π. 2 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 2) 

 

 Αφορά την περιοχή της παρόχθιας ζώνης του Δενδροποτάμου της Δ.Ε. Μενεμένης του Δήμου 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την όμορη περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων του Δήμου Θεσσαλονίκης 

που ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας Ρεμάτων. Προτείνεται η περιβαλλοντική και αισθητική εξυγίανση της 

περιοχής εκβολών Δενδροποτάμου από την παρόχθια ζώνη του έως την ΠΑΘΕ και τα όρια του 
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στρατοπέδου Κακιούση, καθώς και την περιοχή των παλιών βυρσοδεψιών, με κατάλληλες παρεμβάσεις και 

διαμορφώσεις τοπίου, ώστε να καταστεί βιώσιμος και ασφαλής χώρος περιπάτου και στάσης, με θέα προς 

το Θερμαϊκό Κόλπο και τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις είναι: Ελεύθεροι Χώροι Αστικού και Περιαστικού πρασίνου του Άρθρου 7 

του Π.Δ. 59/2018. 

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, θέτει ωστόσο την εξής 

παρατήρηση προς προβληματισμό: δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί, πρωτίστως στη συνείδηση των 

δημοτών, μία υποβαθμισμένη από άποψη χρήσεων αλλά και “κακόφημη” περιοχή, κινδυνεύει να 

απομονωθεί και να απωλέσει ακριβώς τον προστατευτέο χαρακτήρα της, μεταπίπτοντας σε μία νέα εστία 

υποβάθμισης, δεδομένου ότι μία περιοχή αστικού και περιαστικού πρασίνου χωρίς ιδιαίτερη 

επισκεψιμότητα, ιδίως μετά από μία ορισμένη ώρα, αλλά και χωρίς επαρκή φύλαξη, εύκολα μπορεί να 

μετατραπεί σε πόλο έλξης παράνομων δραστηριοτήτων, ιδίως εάν η πρόσβαση είναι εύκολη. Για το λόγο 

αυτό η υπηρεσία προτείνει τη διερεύνηση ένταξης, στην περιοχή, σημειακών χρήσεων π.χ. εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή/και κέντρα έρευνας και επιστημονική 

έρευνα που αφορούν μόνο την περιοχή, ώστε να  μελετηθεί και να προβληθεί, αν είναι δυνατόν, ως 

παράδειγμα περιβαλλοντικής υποβάθμισης και στη συνέχεια αποκατάστασης. 

 

ΠΕ.Π. 3 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 3) 

Αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς και ειδικότερα την περιοχή που 

περιλαμβάνει: 

- την έκταση του πρώην θερινού ανακτόρου – κυβερνείου 

- τις εκτάσεις δυτικά της οδού Πλαστήρας στα κατάντη προς την πλευρά της θάλασσας 

- την έκταση της ΕΤΑΔ (πλαζ Αρετσούς) που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Καλαμαριάς 

συνολικής έκτασης 60 στρ. , 

η οποία ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας. 

Για όλες τις επιμέρους εκτάσεις προτείνονται οι χρήσεις Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών 

Πόρων του Άρθρου 14δ του Π.Δ. 59/2018, με προσθήκη ειδικής χρήσης κατ΄εφαρμογή της παρ.1 του 

άρθρου 44 του ν.4759/2020 κατά περίπτωση, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ των εκτάσεων ως προς 

τις επιμέρους ειδικές χρήσεις. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις με την εξής παρατήρηση: παρά την 

εξασφάλιση της σύνδεσης της περιοχής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την θαλάσσια συγκοινωνία που 

θεωρητικά προκρίνει η Μελέτη, κύριο ζητούμενο στο πλαίσιο της δημιουργίας χώρων αναψυχής, 

πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, αναψυκτηρίων και, ακόμη περισσότερο, στο πλαίσιο δημιουργίας τεχνητής 

κολυμβητικής ακτής, αποτελεί η εξασφάλιση ικανών και επαρκών χώρων στάθμευσης, διαφορετικά τα 

προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερα ακόμη και από αυτά της μηδενικής λύσης. 

Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί η ειδική χρήση "30. Γωνιές ανακύκλωσης (κοινή υπουργική 

απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412)", κατά τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με τη Γενική Χρήση Ζώνης 

Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. 

 

ΠΕ.Π. 4 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 4) 

Αφορά την περιοχή δυτικά της οδού Πλαστήρα και των οδών Γαγύλη και Θέτιδος στα κατάντη προς 

την πλευρά της θάλασσας από την οδό Λεβαντή έως την οδό Βρυούλων και από την οδό Μικράς Ασίας έως 

την οδό Ησιόδου, η οποία ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας για την οποία ρυθμίζονται οι χρήσεις 

γης καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής. 

Για την περιοχή  προτείνονται οι χρήσεις Ζώνης Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Άρθρου 

14δ του Π.Δ. 59/2018. 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά, με το σύνολο των παρατηρήσεων που παρέθεσε και για την 

περιοχή  Π.Ε.Π. 3. 

 

Π.Ε.Π. 5 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 5) 

Αφορά την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Θέρμης η οποία ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής 

Προστασίας από το Αεροδρόμιο Μακεδονία έως το όριο της περιοχής που ορίζεται ως Οργανωμένος 
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Υποδοχέας Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Δευτερογενή Τομέα - Επιχειρηματικό Πάρκο και ειδικότερα ως 

υποδοχέας παραγωγικών δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα και 

θα λειτουργεί ως μια ζώνη ελεύθερου χώρου με απαγόρευση κάθε δόμησης και δραστηριότητας . Η 

υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά. 

Π.Ε.Π. 6 (Περιοχές Ειδικής Προστασίας 6) 

Αφορά την μεταβαλλόμενου πλάτους περιοχή σε συνέχεια ΟΙΚ.ΠΕ.6, δηλαδή μεταξύ εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και της χερσαίας ζώνης που θα προκύψει μετά από ακτομηχανικές παρεμβάσεις για 

τον καθορισμό της νέας ακτογραμμής στο μέτωπο των οικισμών Περαίας , Νέων Επιβατών και Αγ. Τριάδας 

της Δ.Ε. Θερμαϊκού, η οποία ορίζεται ως Περιοχή Προστασίας Παράκτιας Ζώνης. Στη ζώνη αυτή 

επιτρέπονται δραστηριότητες και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που εξυπηρετούν την πρόσβαση και 

παραμονή στη θάλασσα και την αναψυχή του κοινού και οι οποίες δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία 

της περιοχής. 

Ειδικότερα προτείνεται η Γενική Χρήση  Ελεύθεροι Χώροι Αστικού και Περιαστικού πρασίνου του 

Άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2018 Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο, με ειδικές χρήσεις για τις οποίες η 

Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση. Γενικώς η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, 

καθώς και για την πρόταση η διαμόρφωση της περιοχής να αποτελέσει μέρος του συνολικού και ενιαίου 

σχεδιασμού της ΟΙΚ.ΠΕ.6. 

 

Ι.Χ.Γ. 1 (Ιδιαίτερες Χρήσεις Γης 1) 

Δομή - Όρια 

Αφορά την περιοχή στο ανατολικό άκρο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα, όπου 

προτείνεται η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου, το οποίο θα εξυπηρετεί τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της 

περιοχής καθώς επίσης και τη Θαλάσσια Συγκοινωνία σε περίπτωση επέκτασής της. 

Για την περιοχή προτείνονται οι χρήσεις Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, 

βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες των ειδικών κατηγοριών χρήσεων της παρ.ΙΙ του άρθρου 

1 του π.δ. 59/2018. 

Η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι θα 

υλοποιηθούν αυστηρά και μόνο έπειτα από κατάλληλη ακτομηχανική διερεύνηση. 

 

Ι.Χ.Γ. 2 (Ιδιαίτερες Χρήσεις Γης 2) 

Αφορά την περιοχή του προτεινόμενου από το εγκεκριμένο ΓΠΣ Καλαμαριάς Αλιευτικού Καταφύγιου 

Νέας Κρήνης που θα εξυπηρετεί τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη της περιοχής, για το οποίο έχει εκπονηθεί 

και επικαιροποιηθεί η σχετική τεχνική μελέτη (2018). 

Η υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά, με το σύνολο των παρατηρήσεων που παρέθεσε για την περιοχή 

Ι.Χ.Γ.1. 

 

Συνοψίζοντας, το παρόν Σχέδιο αποτελεί κατά την άποψη της υπηρεσίας ένα πολύτιμο εργαλείο για την 

υλοποίηση των κατευθύνσεων του αναθεωρημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορούν στον ανασχεδιασμό του θαλάσσιου μετώπου από 

την περιοχή του Εθνικού Πάρκου έως και την Επανομή. 

Κύριο ζητούμενο αποτελεί η πρόβλεψη περισσότερων Γωνιών Ανακύκλωσης - κατά τα επιτρεπόμενα 

σύμφωνα με τις προτεινόμενες χρήσεις κάθε περιοχής - στο πλαίσιο εναρμόνισης με το Περιφερειακό Σχέδιο 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης παραγωγής των στερεών αποβλήτων 

με την απόδοση πολλών κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων αναψυχής στο κοινό της πόλης. 

Τέλος, επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε την άποψη ότι, παρ' ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του 

Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικά 

κριτήρια για την αποτίμηση των "κλιματικά ασφαλών επενδύσεων" στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ε.Π.Σ., 

επειδή λόγω της χρονικής συγκυρίας δεν μπόρεσαν να ληφθούν υπ' όψη κατά την κατάρτισή του, θα πρέπει να 

ληφθούν απαραιτήτως υπ' όψη κατά τα μεταγενέστερα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των επί μέρους 

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