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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 7 

Αριθµ. Συνεδρίασης 7η/19.04.2019 
 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  57 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 19/04/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
46/Ορθή Επανάληψη/2017 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. 243618(162)/15-
04-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος 
14. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος 
15. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου. 
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Αβραµίδης Γαβριήλ, αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος. Οι απόντες 
ενηµέρωσαν τηλεφωνικώς για την απουσία τους. Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως 
εξής: 1ο - 10ο, 12ο και 11ο. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, προσήλθε στη συζήτηση του 6ου 
θέµατος ηµερήσιας διάταξης. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, προσήλθε στη 
συζήτηση του 9ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης» 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 
«Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης» και έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 569/10-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Στο σηµείο αυτό ζήτησε το λόγο η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, 
τακτικό µέλος, η οποία ζήτησε την αναβολή συζήτησης του θέµατος, καθώς σύµφωνα µε 
πληροφορίες που έχει, την ηµέρα της συνεδρίασης διεξάγεται διαβούλευση επί του θέµατος µε 
τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Σχετικά µε το θέµα αυτό ο κ. ∆ηµ. ∆ούµας, µελετητής, εξήγησε τι 
ακριβώς συµβαίνει ως προς τις διαδικασίες. Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανέφερε 
ότι το θέµα θα συζητηθεί και ότι αυτές οι διαδικασίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης που διεξάγεται για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατόπιν έδωσε τον 
λόγο στην κ. Ελ. Μινοπούλου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. 
Μινοπούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 162493 (4000)/05-04-2019 εισήγηση 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. 
την οποία και παρουσίασε συνοπτικά. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τις κ. Παυλίδου Φωτεινή – 
Νιόβη, και κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. 
Μινοπούλου. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. 
Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, ανέφερε ότι µε το νέο σχέδιο επιβαρύνεται το κέντρο της 
πόλης, ότι δεν πρόκειται να δηµιουργηθεί κανένα µητροπολιτικό πάρκο, όπως λέει το Προεδρείο 
της ∆.Ε.Θ., και ότι οι τρεις υπόγειοι χώροι στάθµευσης που προβλέπεται να δηµιουργηθούν θα 
επιβαρύνουν κυκλοφοριακά την περιοχή. ∆ήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα, καθώς θεωρεί ότι 
αυτό το µοντέλο κινείται προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης συγκεκριµένων οικονοµικών 
συµφερόντων. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, 
τακτικά µέλη, καθώς και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. Ο 
κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα. Η τοποθέτησή του 
έχει ως ακολούθως:  
«Έχουµε ήδη τοποθετηθεί και κεντρικά ως ΚΚΕ αλλά και εδώ στην ΠΚΜ ως ‘’Λαϊκή Συσπείρωση’’, 
για το ρόλο των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων µε αφορµή την ανάθεση µελέτης για το Ειδικό Χωρικό 
για το Παραλιακό Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Τα χαρακτηρίσαµε τµήµα των χωρικών ρυθµίσεων 
για την αποτύπωση, στο χώρο, της αντιλαϊκής πολιτικής της άρχουσας τάξης, µε στόχο τη 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, για την ενίσχυση της κερδοφορίας για τους 
µονοπωλιακούς οµίλους, την επιτάχυνση της συγκέντρωσης γης και τεχνικών έργων, την 
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων. Μέσω ειδικών αποφάσεων των κυβερνήσεων και των οργάνων 
τοπικής και περιφερειακής διοίκησης που διαχειρίζονται τα συµφέροντά του. Ως εργαλεία για να 
διασφαλιστούν σε αυτούς µε γρήγορο και άµεσο χωρίς εµπόδια που έχουν σχέση µε την 
προστασία των λαϊκών στρωµάτων και του περιβάλλοντος τρόπο - “fast track”΄ το λένε - νέα 
επενδυτικά πεδία, µε άρση περιορισµών στη χρήση γης, πολεοδοµικές κ.α. ρυθµίσεις. Για την 
προώθηση του γενικότερου αστικού σχεδίου, για την καπιταλιστική ανάπτυξη της επόµενης 
ηµέρας, σε επίπεδο κλαδικών και εδαφικών προτεραιοτήτων.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο χώρος της ∆ΕΘ χρίζει αναβάθµισης και παρεµβάσεων που θα 
συµβάλουν στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζόµενων και της νεολαίας της 
Θεσσαλονίκης.  

Η ΣΜΠΕ του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την ανάπλαση της ∆ΕΘ που συζητάµε σήµερα στη 
Μητροπολιτική Επιτροπή εντάσσεται σ’ ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για την ανάπτυξη της 
κερδοφορίας της ίδιας της «∆ΕΘ Α.Ε.» και για την αναβάθµισή της ως εκθεσιακού εργαλείου που 
στηρίζει συνολικά τους σχεδιασµούς των επιχειρηµατικών οµίλων. Για αυτό εξάλλου συναντά την 
ευρύτατη στήριξη από τους φορείς του κεφαλαίου (ΣΒΕ - ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, Ένωση Ξενοδόχων 
Θεσσαλονίκης κλπ) και από το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ - ΚΙΝΑΛ και τους 
εκπροσώπους του στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση όπως πχ στον κεντρικό ∆ήµο και την 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. 

Οι σχεδιασµοί αυτοί των επιχειρηµατικών οµίλων, εκτός των άλλων, µετέτρεψαν τη ∆ΕΘ του 2018 
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σε όχηµα έτσι ώστε να δοθεί ένα «µήνυµα» για το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την ευρύτερη περιοχή 
αλλά και να επιβεβαιωθεί η προσήλωση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών 
κοµµάτων, των αυτοδιοικητικών στελεχών τους, στη στρατηγική «αναβάθµισης» της Ελλάδας σε 
σηµαιοφόρο των αιµατοβαµµένων σχεδίων ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. 

Στο σχέδιο που έχει κατατεθεί προβλέπονται εκτός των εκθεσιακών χώρων, η ανάπτυξη 
εµπορικών χρήσεων, πολυτελούς ξενοδοχείου, υπόγειων χώρων στάθµευσης που θα 
λειτουργήσουν µε Σ∆ΙΤ (άρα µε υψηλό αντίτιµο) και ορισµένοι χώροι πρασίνου που σε καµιά 
περίπτωση δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως «µητροπολιτικό πάρκο».   

Τα επιχειρηµατικά σχέδια που εξυφαίνονται µέσα και από αυτό το ΕΧΣ έχει στόχο να ενισχύσει η 
∆ιοίκηση της ΠΚΜ και προσωπικά ο κ. Τζιτζικώστας µε τη γαλαντοµία του να χρηµατοδοτήσει 
ορισµένες πλευρές αυτού του σχεδίου, δίνοντας προστιθέµενη αξία στις επενδύσεις των ιδιωτών 
και όχι τα συµφέροντα του λαού που ισχυρίζεται.  

Αυτή η γαλαντοµία ούτε την εργασιακή ζούγκλα και τους µισθούς πείνας πάνω στην οποία θα 
στηριχτεί η κερδοφορία των επενδυτών θα ανατρέψει, ούτε ουσιαστικές ανάσες στο λαό της πόλης 
συνολικότερα θα δώσει. 

Είναι σαφές δηλαδή ότι δε δίνεται πραγµατική διέξοδος για την επίλυση των προβληµάτων της 
πόλης µας που ασφυκτιά από την έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, νηπιαγωγείων και 
παιδικών σταθµών, φοιτητικών εστιών, χώρων στάθµευσης, υποδοµών αθλητισµού. Προβλήµατα 
που έχουν σαν αιτία τον συγκεκριµένο καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης που ακολουθείται και την 
αντιλαϊκή πολιτική διαδοχικών κυβερνήσεων και διοικήσεων στο ∆ήµο και στην Περιφέρεια. 

Ο λαός της πόλης µας και της περιοχής µας να µη πιστέψει στις ψεύτικες προσδοκίες που 
προσπαθούν να του καλλιεργήσουν και µε τη διαφήµιση κ αυτού του σχεδίου ως συστατικό της 
«δίκαιης» η «βιώσιµης» ανάπτυξής τους. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διεκδίκηση για έργα και 
υποδοµές που θα βελτιώσουν την κατάσταση προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων της πόλης, να 
ενισχυθεί η αµφισβήτηση των προτεραιοτήτων που θέτει το συγκεκριµένο σχέδιο, συνολικότερα τις 
επιλογές του κεφαλαίου. 

Να δυναµώσει τη διεκδίκηση για την κάλυψη αναγκών των λαϊκών στρωµάτων της πόλης µας.   
και τους χώρους της ∆ΕΘ και γειτονικούς (424, Γ’ Σ.Σ. κ.α.) για ουσιαστική ενίσχυση των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου, για φοιτητικές εστίες, πρότυπους παιδικούς σταθµούς και 
νηπιαγωγεία, για χώρους πολιτιστικής δηµιουργίας και αθλητισµού (υπαίθριους και µε αξιοποίηση 
σε αυτή την κατεύθυνση και των περιπτέρων) µε δωρεάν χρήση, για χώρους στάθµευσης δωρεάν 
ή µε πολύ χαµηλό αντίτιµο, χωρίς Σ∆ΙΤ. Με σεβασµό και προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς. 

Σε αυτή τη βάση καταψηφίζουµε.». 

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, των ερωτήσεων, των τοποθετήσεων και της διαλογικής 
συζήτησης µεταξύ των µελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε 
ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την 
υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 
απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 
18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και 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 
µε αρ. πρωτ. 569/10-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και 
την µε αρ. πρωτ. 162493 (4000)/05-04-2019 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.,  
   
                                                    Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία 
    (µειοψηφούντων των κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου, που   
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                                                               ψήφισαν κατά) 
                            
Θετικά για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του 
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στη εισήγηση που ακολουθεί.  

Η παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. εκπονείται για την έγκριση του Σχεδίου του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του 
Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 107017 Φ.Ε.Κ. 1225/Β/05-
09-2006, για την τελική έγκριση του οποίου απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικού 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) και κατά εφαρµογή της παρ. 3Γ του αρ.8 του Ν. 4447/2016. 

Σχετικά µε το υπό έγκριση Ε.Χ.Σ. ισχύουν τα ακόλουθα: 

Α) To εκπονούµενο Σχέδιο έχει ως στόχο την επίλυση των πολεοδοµικών προβληµάτων και 
προβληµάτων δόµησης στην υφιστάµενη έκταση του Εκθεσιακού Κέντρου ώστε να µη 
δηµιουργούνται προβλήµατα από τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων της ∆ΕΘ- Helexpo µε 
σκοπό να συνεχιστούν και ενισχυθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας και να 
οριστικοποιηθεί η λειτουργία του φορέα στον υφιστάµενο χώρο.  

Με τη σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου παρουσιάζονται συνθετικά το πρότυπο ανάπτυξης 
της περιοχής, ενώ διατυπώνονται και οι βασικές αρχές χωρικής και πολεοδοµικής οργάνωσης της 
περιοχής σε σχέση και µε το ευρύτερο περιβάλλον. Επιπλέον, καθορίζονται οι επιτρεπόµενες 
χρήσεις γης και όροι δόµησης (συντελεστής δόµησης, µέγιστη επιτρεπόµενη κάλυψη, µέγιστο 
επιτρεπόµενο ύψος).  

Για το σκοπό της µελέτης διερευνώνται οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής 
προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να καθοριστούν οι βασικοί περιβαλλοντικοί 
στόχοι για το ΕΧΣ. Επίσης διερευνάται και η σχέση του έργου µε άλλα σχετικά σχέδια και 
προγράµµατα. 

 Οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι µε βάση τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών 
πολιτικών και στρατηγικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη που 
καθορίζονται για το ΕΧΣ του Εκθεσιακού Κέντρου είναι οι εξής:  

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα  

• ∆ιασφάλιση συµβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής ανάπτυξης µε τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας  

• Αποφυγή του περιορισµού των φυσικών χώρων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας  

Υδατικοί πόροι - Υγρά απόβλητα  

• ∆ιασφάλιση της καλής χηµικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτων  

• ∆ιασφάλιση επάρκειας ύδατος για ύδρευση, άρδευση και χρήση σε άλλες οικονοµικές 
δραστηριότητες  

• Περιορισµός της επικινδυνότητας σε Ζώνες ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας 
(Ζ∆ΥΚΠ)  

Έδαφος - Στερεά απόβλητα  

• Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη της ποσότητας και ποιότητάς τους  

• Αποφυγή αποµάκρυνσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης, εξαιτίας ανθρωπογενών 
παρεµβάσεων  

• Μείωση αποβλήτων στο ελάχιστο και επαναχρησιµοποίηση µέσω ανακύκλωσης, 
λιπασµατοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας  

Ατµοσφαιρική ρύπανση - Κλιµατικοί παράγοντες - Ενέργεια  

• Περιορισµός της ανάγκης µετακινήσεων - Μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών του 
τοµέα των µεταφορών  

• Περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης  

• Περιορισµός παραγωγής αερίων θερµοκηπίου (µετριασµός κλιµατικής αλλαγής)  
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• Ενίσχυση δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια (µετριασµός κλιµατικής αλλαγής)  

Πληθυσµός - Ανθρώπινη υγεία  

• ∆ηµιουργία συνθηκών για τη βελτίωση της υγείας  

• Μείωση θορύβου οικιστικών περιοχών  

• Ενίσχυση του τοπικού εισοδήµατος και της απασχόλησης  

Πολιτιστική Κληρονοµιά - Τοπίο  

• Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιµότητας ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών 
χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• ∆ηµιουργία λειτουργικών χώρων και κτιρίων που δεν υποβαθµίζουν το τοπίο  

• Βελτίωση ποσότητας και ποιότητας ανοικτών χώρων, προσβάσιµων στο κοινό.  

Το Ε.Χ.Σ., όπως διατυπώθηκε προηγούµενα, σχετίζεται µε άλλα Σχέδια και Προγράµµατα που 
έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται όπως είναι το «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η «Μελέτη αξιολόγησης, 
αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας» καθώς επίσης και η «Μελέτη Αναθεώρησης 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Θεσσαλονίκης».  

Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή παρέµβασης εντάσσεται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα GR10 Κεντρικής 
Μακεδονίας, ενώ περιλαµβάνεται σε Ζώνη ∆υνητικά Υψηλού Κινδύνου Πληµµύρας (Ζ∆ΥΚΠ) 
ακολουθώντας τις κατευθύνσεις των σχετικών Σχεδίων ∆ιαχείρισης.  

 To EXΣ για την περιοχή επέµβασης λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές σχεδιασµού, προτείνει την 
οργάνωση περιοχών δόµησης, για τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης µε τις αντίστοιχες ζώνες 
εσωτερικής κυκλοφορίας, την περιοχή ελεύθερου χώρου σε συνέχεια των ελεύθερων 
διαµορφωµένων χώρων του αστικού ιστού που περιβάλει την περιοχή παρέµβασης στη νότια και 
δυτική πλευρά της, την περιοχή ελεύθερου χώρου γύρω από την περιοχή παραχώρησης χρήσης 
στη γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για το ΑΑΜΘ. 
 
Στο Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης Χωρικής Οργάνωσης φαίνονται: οι περιοχές δόµησης του εκθεσιακού 
χώρου (περιοχές Ι και ΙΙ), στις οποίες θα αναπτυχθούν οι εκθεσιακές εγκαταστάσεις µε ενιαία 
µορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, η περιοχή δόµησης ΙΙΙ που θα περιλαµβάνει τις 
αναπτύξεις αναψυχής, εµπορικού, γραφειακών και εκθεσιακών χώρων και η περιοχή δόµησης IV 
που θα περιλαµβάνει τις αναπτύξεις Ξενοδοχείου, Συνεδριακού κέντρου και εκθεσιακών χώρων.  
Στις περιοχές δόµησης ΙΙΙ και IV προτείνεται να επιδιωχθεί ο σχεδιασµός κτιριακών 
εγκαταστάσεων υψηλού αρχιτεκτονικού προσήµου ώστε να αποτελέσουν τα νέα τοπόσηµα του 
αστικού ιστού της µητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. 

Προτείνεται παράλληλα δηµιουργία δευτερεύοντα κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος σε συνδυασµό 
µε τον καθοριζόµενο ελεύθερο χώρο και τους µη καλυπτόµενους χώρους των περιοχών δόµησης 
και ειδικά αυτού της περιοχής δόµησης ΙΙΙ, θα αποτελέσουν τον ενιαίο ελεύθερο διαµορφωµένο 
χώρο εντός της περιοχής παρέµβασης, που θα ενισχύσει τον αντίστοιχο ελεύθερο διαµορφωµένο 
χώρο του αστικού ιστού εκτός της περιοχής παρέµβασης µε ενιαίες αρχές σχεδιασµού.  

Εντός του ελεύθερου χώρου προτείνεται η διατήρηση των υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ), του πύργου του ΟΤΕ, της πύλης εισόδου 
της ∆ΕΘ, κατασκευής δεκαετίας 1960 (χιαστί είσοδος), του παρακείµενου στεγάστρου της 
πλατείας ΧΑΝΘ καθώς και του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μέλαθρου Θεσσαλονίκης (ΑΑΜΘ).  

Προτείνεται η οργάνωση υπόγειων χώρων στάθµευσης τόσο στη ζώνη ΙΙΙ όσο και στη ζώνη 
IV µε εισόδους – εξόδους στην οδό Εγνατία και Γ’ Σεπτεµβρίου αντίστοιχα.  

Προτείνονται δύο είσοδοι – έξοδοι οχηµάτων για την εσωτερική κυκλοφορία και εξυπηρέτηση 
εντός των περιοχών I και II των εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού Κέντρου στην οδό Εγνατία και 
προέκταση οδού Λαµπράκη ταυτόχρονα (Χάρτης Χ.2 Κλίµακα 1: 5.000) 

Η Πρόταση του ΕΧΣ για την περιοχή επέµβασης την Πρόταση Χωρικού Προορισµού ανά τοµέα 
∆όµησης 
Τοµέας I (Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης) 
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 επιτρέπονται:  

- Εκθεσιακά Κέντρα  

- Αναψυχή  

- Πολιτιστικά κτίρια, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων και συνάθροισης 
κοινού  

- Υπόγειοι χώροι στάθµευσης  

Τοµέας IΙ (Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης) επιτρέπονται:  

- Εκθεσιακά Κέντρα  

- Αναψυχή  

- Πολιτιστικά κτίρια, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων και συνάθροισης 
κοινού  

- Υπόγειοι χώροι στάθµευσης  

 

Τοµέας IΙΙ (Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης) 

 επιτρέπονται:  

- Εκθεσιακά Κέντρα  

- Συνεδριακά Κέντρα  

- Εµπορικά καταστήµατα εξαιρουµένων υπεραγορών εµπορικών κέντρων και πολυκαταστηµάτων  

- Γραφεία, τράπεζες  

- Αναψυχή  

- Πολιτιστικά κτίρια, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων και συνάθροισης 
κοινού  

- Πράσινο, ελεύθεροι χώροι  

- Υπόγειοι χώροι στάθµευσης  

- Κτίρια στάθµευσης  

 

Τοµέας IV (Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης)  

επιτρέπονται:  

- Εκθεσιακά Κέντρα  

- Συνεδριακά Κέντρα  

- Τουρισµός  

- Αναψυχή  

- Πολιτιστικά κτίρια, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων και συνάθροισης 
κοινού  

- Υπόγειοι χώροι στάθµευσης  

 

Τοµέας V (Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης)  

επιτρέπονται:  

- Αναψυχή  

- Πολιτιστικά κτίρια, υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων και συνάθροισης 
κοινού  
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- Πράσινο, ελεύθεροι χώροι  

- Υπόγειοι χώροι στάθµευσης  

Τοµέας VI (Ειδικές Χρήσεις – Αθλητικές Εγκαταστάσεις)  

επιτρέπονται:  

- Αθλητικές Εγκαταστάσεις (άρθρο 56Α του ν.2725/1999 και κοινή υπουργική απόφαση 
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/2017, ΦΕΚ Β΄3568/2017). 

Επιτρέπονται µόνο Μεγάλες και Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις  

- Αναψυχή  

- Χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων – εκθέσεων και συνάθροισης κοινού (Η αδειοδότηση της 
χρήσης επιτρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 19 της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑ 
ΑΕ/408113/21902/2725/603/04-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3568/2017)  

- Πράσινο, ελεύθεροι χώροι  

- Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον οι απαραίτητες σύνοδες 
χρήσεις (κυλικεία – αναψυκτήρια, χώροι εστίασης, µικρά καταστήµατα αθλητικών ειδών, 
µουσειακοί αθλητικοί χώροι) για την εξυπηρέτησή τους.  

 Χάρτης Χ1 (Πρόταση Χωρικού Προορισµού) 
 
Όσον αφορά το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Εκθεσιακού Κέντρου προτείνονται 2 είσοδοι – 
έξοδοι οχηµάτων: Ένας επί της οδού Εγνατίας στο ύψος του υφιστάµενου κόµβου Εγνατίας µε 
την οδό που διασχίζει το ΑΠΘ. Ένας επί της προέκτασης της οδού Λαµπράκη. (Χάρτης Χ2) 
Ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήµατα η υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος σύµφωνα µε την 
Κ.Υ.Α 107017/2006 µελετήθηκε και αναλύθηκε στους παρακάτω βασικούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες – άξονες που είναι η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα, η πανίδα, το έδαφος, τα 
νερά, ο αέρας, το κλίµα, ο πληθυσµός, η ανθρώπινη υγεία, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, 
η πολιτιστική κληρονοµιά και το τοπίο. Για τους παραπάνω παράγοντες έγινε εκτίµηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και τέθηκαν τα µέτρα και οι κατευθύνσεις στο πλαίσιο της βιώσιµης 
ανάπτυξης, σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις της προαναφερόµενης Κ.Υ.Α.. 
Αρχή Σχεδιασµού: Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών 
Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ 
 
Η υπηρεσία εισηγείται θετικά  
για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου του ΕΚΘ µε τους όρους και τις πρoϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. µε την ενσωµάτωση 
των παρακάτω µέτρων, κατευθύνσεων και όρων για την πρόληψη και περιορισµό των 
επιπτώσεων από την εφαρµογή του Σχεδίου όπως: 

• Για τα προτεινόµενα έργα τεχνικών, κοινωνικών υποδοµών, αναπτυξιακά έργα και 
δραστηριότητες θα πρέπει να τηρηθεί όπου απαιτείται η διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και να εκπονηθούν οι απαιτούµενες µελέτες και έρευνες για την τεκµηρίωση 
της αναγκαιότητας και της σκοπιµότητάς τους (ενδεικτικά τα έργα συνεδριακά κέντρα, 
κέντρα πολιτισµού, εκθεσιακά κέντρα κ.α. αναφέρονται στο σώµα της Σ.Μ.Π.Ε. στο κεφ. 10 
Πίνακας 10.01). 

Τα µέτρα και οι προτάσεις - κατευθύνσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τους 
βασικούς περιβαλλοντικούς άξονες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 107017 ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006 
αλλά και για την αντιµετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζονται στο 
σώµα της µελέτης στο κεφ. 8Α. 

Επίσης προτείνεται η εκπόνηση Ειδικής Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια λειτουργίας του 
Εκθεσιακού Κέντρου. Ειδικότερα πραγµατοποιείται εκτίµηση των αναγκών σε χώρους 
στάθµευσης αλλά και των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χώρου µέσω των συνδυασµένων 
µεταφορών (Μετρό, αστικές συγκοινωνίες). 

• Να γίνει εφαρµογή του Συστήµατος Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
από την εφαρµογή του Σχεδίου στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε το αρ. 9 της Υ.Α. 
107017/2006, η αρχή σχεδιασµού καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία περιβάλλοντος µε 
αρµοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα 
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της οφείλουν να παρακολουθούν, σε συνάρτηση µε την απόφαση έγκρισης της 
Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου, τις σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
εφαρµογή του, προκειµένου να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς 
επιπτώσεις για να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα.  

 

 

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