
http://www.pkm.gov.gr 1 

 

                 

  

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 7 

Αριθµ. Συνεδρίασης 7η/19.04.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 58 

 

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 12ο: «Παροχή γνωµοδότησης για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το νέο 
Γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ., ως προς τον καθορισµό ορίου περιοχής παρέµβασης και αρχικών 
στοχεύσεων» 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 12ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 
«Παροχή γνωµοδότησης για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το νέο Γήπεδο του 
Π.Α.Ο.Κ., ως προς τον καθορισµό ορίου περιοχής παρέµβασης και αρχικών στοχεύσεων» και 
έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 607/16-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Καλωσόρισε στη συνεδρίαση τους κ. Ιωάννη ∆ηµογιάννη, Υπεύθυνο 
Τεχνικών Εγκαταστάσεων, κ. ∆ηµοκράτη Παπαδόπουλο, Αντιπρόεδρο Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. και κ. 
∆ηµήτρη ∆ούµα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – Μελετητή. Κατόπιν έδωσε το λόγο στην κ. Π. 
Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 524/15-04-2019 έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. µε το οποίο διαβιβάστηκε στη Γενική ∆/νση Προγραµµατισµού & 
Υποδοµών το µε αρ. πρωτ.: 1707/01-04-2019 έγγραφο του Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. που αφορά αίτηµα 
παροχής σύµφωνης γνώµης για την εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το νέο Γήπεδο του 
Π.Α.Ο.Κ., ως προς τον καθορισµό ορίου περιοχής παρέµβασης και τις αρχικές στοχεύσεις, καθώς 
και την µε αρ. πρωτ.: 244630 (588)/16-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Γενικού ∆/ντή 
Προγραµµατισµού & Υποδοµών.  
Ακολούθησε η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής: 
«Με την εισήγηση µας ζητείται η παροχή θετικής γνωµoδότησης για την εκπόνηση Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου για το Νέο Γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ. ως προς τον καθορισµό ορίου περιοχής 
παρέµβασης και αρχικών στοχεύσεων. 
 
Όπως καταλαβαίνετε, είµαστε ακόµη στην αρχική φάση και ο φορέας υλοποίησης του ΕΙ∆ΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ, δηλαδή ο Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ., έρχεται στη Μητροπολιτική Επιτροπή για να µας 
παρουσιάσει την περιοχή παρέµβασης και τους αρχικούς στόχους του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ που πρόκειται να προετοιµάσει άµεσα και να προωθήσει προς έγκριση. 
 
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι δεν εγκρίνουµε το Ειδικό χωρικό σχέδιο - για να µη γίνει 
κάποια παρανόηση -, καθώς η σύνταξή του θα διενεργηθεί µε τις διαδικασίες του άρθρου 8, παρ. 
1, 4.γ και 4α του ν.4447/16 και εγκρίνεται µε την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγµατος. 
Εµείς ως Μητροπολιτική Επιτροπή καλούµαστε να απαντήσουµε ότι συµφωνούµε µε τη σύνταξή 
του, σύµφωνα µε τα προτεινόµενα όρια παρέµβασης και τους προτεινόµενους στόχους.  
Εκκρεµεί βεβαίως και η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ο οποίος 
καλείται να αντιµετωπίσει και τα σηµαντικότερα θέµατα χωρικών παρεµβάσεων, αφού η περιοχή 
της αλάνας της Τούµπας είναι περιοχή της αρµοδιότητάς του. 
 Όπως γνωρίζετε, µε το άρθρο 22 του ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188 Α/5.11.2018) παραχωρήθηκε στον 
Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. κατά χρήση έκταση συνολικού εµβαδού 29.284 τ.µ., η οποία αποτελείται από τρία 
διαφορετικά ακίνητα, ώστε µαζί µε την αρχική του ιδιοκτησία (η οποία περιλαµβάνει το υφιστάµενο 
γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ.) να αποτελέσουν ενιαία έκταση για την εκπλήρωση του καταστατικού του 
σκοπού και την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων του Σωµατείου µε τις απαραίτητες βοηθητικές 
εγκαταστάσεις και τις συνοδευτικές χρήσεις και συµπληρωµατικές λειτουργίες. 
Βασικός στόχος του υπό σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η έγκριση χωροθέτησης νέου 
γηπέδου ποδοσφαίρου στην ενιαία έκταση που περιγράφηκε παραπάνω, ώστε να ανεγερθούν 
νέες γηπεδικές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις τόσο της ισχύουσας 
ελληνικής νοµοθεσίας όσο και τις συστάσεις (recommendations) της FIFA, διατηρώντας το 
πολεοδοµικό ισοζύγιο. 
 
Πέραν των προαναφεροµένων, η παραπάνω χωροθέτηση και οι πολεοδοµικές ατελείς ρυθµίσεις 
της γύρω περιοχής δηµιουργούν τις προϋποθέσεις, αλλά και την αναγκαιότητα να θεωρηθεί ως 
περιοχή παρέµβασης και ανάπτυξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου η συνολική έκταση της πρώην 
Αλάνας Τούµπας, όπως φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα και περικλείεται από τις οδούς 
Λαµπράκη, Αδαµίδου, Μικράς Ασίας, ∆ιογένους και Παπαηλιάκη.  
Έτσι, µε τη σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ο στόχος του φορέα υλοποίησης δεν είναι µόνο 
η χωροθέτηση ενός νέου υπερσύγχρονου γηπέδου και νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και 
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η χωρική οργάνωση, η ανάπτυξη έργων και προγραµµάτων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης 
περιοχής του γηπέδου του Π.Α.Ο.Κ. και η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. 
Προκειµένου δε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, να υπερκερασθούν οι εγγενείς δυσκολίες 
που υπάρχουν σε θέµατα, κυρίως, ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ιδίως κοινοχρήστων/κοινωφελών 
εκτάσεων, και να επιτευχθεί στο µέγιστο δυνατό η ενιαία συνολική ανάπλαση της περιοχής, θα 
υπογραφούν προγραµµατικές συµβάσεις µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης ή/και µε άλλους φορείς, 
σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς του άρθρου 22, παρ. 4 του ν. 4572/2018, µε σκοπό να 
διενεργηθούν οι αναγκαίες αναπλάσεις, ανακαινίσεις, βελτιώσεις των υφιστάµενων υποδοµών, 
σύµφωνα, πάντα, µε τα προβλεπόµενα στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. 
Για τα ειδικότερα θέµατα του ειδικού χωρικού θα δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους του 
Π.Α.Ο.Κ. για να σας ενηµερώσουν και να απαντήσουν στα εύλογα ερωτήµατά σας.». 
 
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη ∆ηµογιάννη προκειµένου να παρουσιάσει τις θέσεις του 
Αθλητικού Συλλόγου. Ο κ. ∆ηµογιάννης παρουσίασε συνοπτικά τις γενικές κατευθύνσεις του 
Αθλητικού Συλλόγου. Ανέφερε ότι η ανάπλαση της περιοχής θα είναι προς όφελος και του 
αθλητικού συλλόγου και των πολιτών της περιοχής, ότι τα προβλήµατα ρυµοτοµίας και 
χωροταξίας που παρουσιάζει η περιοχή θα αντιµετωπιστούν ενιαία στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο και 
ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης έχει δεχτεί να συνεργαστεί µε τον Αθλητικό Σύλλογο στον τοµέα αυτό.  
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου 
Χρυσούλα, η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, κ. Ασπασίδη Γεώργιο, τακτικά 
µέλη, καθώς και από τον κ. Τζόλλα Μιχάλη, Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στις 
ερωτήσεις απάντησαν ο κ. ∆ηµογιάννης και ο κ. ∆ούµας.  
 
Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα µέλη για να τοποθετηθούν. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, 
δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Ανέφερε ότι η ανάπτυξη της περιοχής της Τούµπας ήταν ανέκαθεν 
αλληλένδετη µε το γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ. και ότι είναι υπέρ της οικονοµικής ανάπτυξης και 
δραστηριοποίησης σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο κ. Μήττας Χρήστος, 
αναπληρωµατικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά και προέτρεψε το Σώµα να ταχθεί υπέρ, 
τονίζοντας ότι το νέο γήπεδο θα αποτελέσει πραγµατικό στολίδι για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Η κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, επίσης δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Η κ. 
Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σχολιάζοντας 
ότι είναι ένα όραµα που µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό 
µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά κατόπιν της διαβεβαίωσης που έλαβε από τους 
εκπροσώπους του Αθλητικού Συλλόγου ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων 
και του πολιτιστικού κέντρου. Είναι υπέρ της ανάπλασης, αλλά εξέφρασε και τους 
προβληµατισµούς της σχετικά µε τα ιδιοκτησιακά προβλήµατα και τον τρόπο µε τον οποίο θα 
αντιµετωπιστούν καθώς και µε τους χώρους πρασίνου της περιοχής. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, υπέβαλε γραπτώς την τοποθέτησή του, η οποία έχει ως εξής: 
«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 θα εκφράσουµε την έκπληξή µας για το λόγο της βιασύνης µε την οποία ένα τόσο σοβαρό 
ζήτηµα έρχεται να συζητηθεί στην Μ.Ε., ενώ από όσο γνωρίζουµε αντίστοιχη συζήτηση ξεκίνησε 
και στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Αφού είναι ένα ζήτηµα που αφορά την πόλη µας, τη ζωή της, το 
αθλητικό της µέλλον, το µέλλον πριν από όλα µιας γειτονιάς όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες λαϊκές 
οικογένειες και παλεύουν για το µεροκάµατο βιοπαλαιστές της. Είναι ο ίδιος µε το λόγο που η 
κυβέρνηση κατάθεσε τη σχετική τροπολογία για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ σε ένα άσχετο 
νοµοσχέδιο για την «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών 
Θεσσαλονίκης» πριν λίγους µήνες. Με το λόγο της βιασύνης ∆ήµου και Περιφέρειας αµέσως µετά 
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να συνδράµουν στην επίσπευση των διαδικασιών ως σήµερα. Η λεηλασία, δηλαδή, µπροστά και 
στις εκλογές, της αγάπης του κόσµου του λαοφιλέστερου Συλλόγου στην πόλη µας, από την 
κυβέρνηση, τα πολιτικά κόµµατα που εµπλέκονται στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου και τους 
συνδυασµούς που στηρίζουν στους ∆ήµους και την Περιφέρεια.  

Παράλληλα µε την προσπάθεια να πουλήσουν όλοι «φύκια για µεταξωτές κορδέλες» για την 
αναβάθµιση της λαϊκής γειτονιάς της Τούµπας. Και µαζί, τα παραµύθια της «δίκαιης» ανάπτυξης ο 
ΣΥΡΙΖΑ ή της «βιώσιµης» η Ν∆ από τα οποία έχει τάχα να ωφεληθεί ο λαός.        

Καµιά σχέση δηλαδή δεν έχει αυτή η επίσπευση µε την ανάγκη να συζητηθούν στην ΜΕ 
ουσιαστικά τα προβλήµατα και οι ανάγκες των κατοίκων του ∆’ διαµερίσµατος και όχι µόνο 
αυτού. Σε ελεύθερους χώρους αναψυχή, άθληση, πολιτιστική δραστηριότητα, χωρίς να 
χρεώνονται διπλά τη χρήση των υποδοµών. Ούτε και σε έργα για την προστασία της ζωής τους 
(αντιπληµµυρικής θωράκισης αντισεισµικής προστασίας), σε κοινωνικές υποδοµές σχολικής 
στέγης, πρόνοιας, διευκόλυνσης της καθηµερινής ζωής τους πχ δωρεάν χώρων στάθµευσης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι από το σχέδιο έργων που πρότεινε ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισµός 
ενόψει των Ολυµπιακών αγώνων στην ίδια περιοχή εκείνα που δεν υλοποιήθηκαν ήταν ο παιδικός 
σταθµός και ο υπόγειος χώρος στάθµευσης.   

Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε πως ως Λαϊκή Συσπείρωση Κ. Μακεδονίας συµφωνούµε, αλλά και 
ενθαρρύνουµε να παραχωρούνται δηµόσιες εκτάσεις, προκειµένου να κατασκευάζονται 
αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα για τις ανάγκες και του µαζικού αθλητισµού όλων των 
ηλικιών, αλλά και για τις ανάγκες του αγωνιστικού, του σωµατειακού αθλητισµού. Θέλουµε την 

στατική, τη λειτουργική και την αισθητική αναβάθµιση των γηπέδων. Το θεωρούµε βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων των αθληµάτων και για την καλλιέργεια του αθλητισµού ως 
στάση ζωής. 

Φυσικά όπως κάθε οµάδα, και ο ΠΑΟΚ, ένα ιστορικό και µαζικό σωµατείο, που λειτουργεί 
αγωνιστικά τµήµατα σε όλα σχεδόν τα αθλήµατα και µια ποδοσφαιρική οµάδα που πρωταγωνιστεί 
πρέπει να έχει επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της.   

Θεωρούµε ότι την ευθύνη για όλα αυτά πρέπει να την έχει το κράτος ειδικά όταν πρόκειται για 
δηµόσια έκταση, σε συνεργασία ασφαλώς µε τους αντίστοιχους φορείς, δήµους, αθλητικές 
οµοσπονδίας και σωµατεία.  

 Είµαστε αντίθετοι, βέβαια, το κουµάντο σε όλα αυτά να το έχουν οι επιχειρηµατίες ή οι 
ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αθλητισµό, γιατί είµαστε συνολικά αντίθετοι µε 
την επιχειρηµατική δράση στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισµό. Επιχειρηµατική δράση 
που δεν έχει παρά ένα µόνο κίνητρο: το καπιταλιστικό κέρδος. 

Κι αυτήν την αντίθεσή µας, τα κλειδιά και το κουµάντο των γηπέδων να τα έχουν εταιρείες, την 
εκφράσαµε ως ΚΚΕ και Λαϊκή Συσπείρωση και για τις περιπτώσεις π.χ. της ΑΕΚ ή της Λάρισας. 
Όπου φτιάχτηκε ένα σύγχρονο γήπεδο για την οµάδα, και µόλις αποχώρησε ο πρώην ιδιοκτήτης 
της, η οµάδα εκδιώχτηκε από αυτό και κλήθηκε να πληρώνει ενοίκιο στον ιδιοκτήτη. Για ένα 
γήπεδο που κατά τα άλλα έγινε για την οµάδα.  

Εποµένως, για το θέµα που συζητάµε προκύπτει αβίαστα το ερώτηµα: µε το Ειδικό Χωρικό 
Σχέδιο εξυπηρετούνται αποκλειστικά αθλητικοί σκοποί του σωµατείου του ΠΑΟΚ και του 
λαού της πόλης ή µήπως έχει κυρίως επιχειρηµατική διάσταση;   

Με την επιλογή συγκεκριµένων άρθρων για τις χρήσεις γης συνδυαστικά µε την ένταξη στο σχέδιο 
µιας ευρύτερης περιοχής, εκτός από τις αµιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις και τις άµεσα 
υποστηρικτικές για αυτές δραστηριότητες, θα περιλαµβάνονται εµπορικές, τουριστικές χρήσεις 
κινηµατογράφοι, συνεδριακό κέντρο κ.α.. Όπως και εγκαταστάσεις ΑΠΕ και Πάρκα Κεραιών 
τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθµών, µε όσους κινδύνους µπορούν να περικλείουν τέτοιες 
εγκαταστάσεις. Όλα αυτά άλλο δείχνουν. Προδιαγράφουν ένα σύνθετο επιχειρηµατικό σχέδιο 
που θα γίνει σαφέστερο µε το Ε.Χ.Σ.. Η ισχύουσα νοµοθεσία µάλιστα προβλέπει τη σύσταση 
«εταιρίας ειδικού σκοπού» µε στόχο την κερδοφορία αυτού που θα επενδύσει. Αυτός είναι που 
θα επιβάλλει τους όρους χρήσης του χώρου και της επένδυσης, που τυπικά µόνο θα ανήκει στο 
ερασιτεχνικό σωµατείο. Έτσι γίνεται αµφίβολη και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού και 
σε τελική ανάλυση και τα πραγµατικά οφέλη του σωµατείου του ΠΑΟΚ ως υπηρέτη αυτού του 
αθλητισµού.  

Μας προβληµατίζει επίσης η τύχη δηµοτικών εγκαταστάσεων, όπως το κολυµβητήριο, το 
πολιτιστικό κέντρο ή τα σχολεία. Πουθενά δεν περιγράφεται σαφώς τι θα γίνουν (αποκλείεται π.χ. 
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η κατεδάφισή τους αν βολεύει στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό;). Τα ισοζύγια κοινόχρηστων 
χώρων, που µπαίνουν ως όροι όπως µάθαµε από το δήµο Θεσσαλονίκης, σε τίποτα δεν 
διασφαλίζουν την αναβάθµισή τους για λαϊκή χρήση. Αφού δε γίνεται συγκεκριµένο το πως 
εξειδικεύεται αυτό ούτε στην κατανοµή των χώρων ούτε στους όρους µε τους οποίους θα γίνεται η 
χρήση τους (πράσινο, αθλητισµός, πολιτισµός, χώροι στάθµευσης κλπ).   

Μας ανησυχεί και η τύχη του αρχαιολογικού χώρου, το πώς θα προστατευτεί, πως θα 
αναδειχτούν και θα αξιοποιηθούν τυχόν ευρήµατα.   

Αυτό που βλέπουµε σαν λύση είναι να φτιαχτούν εγκαταστάσεις στην Τούµπα µε την ευθύνη του 
κράτους, αφού πρόκειται για δηµόσια έκταση και το σωµατείο να έχει τον πρώτο λόγο για να 
καλύπτονται οι ανάγκες του. 

 Και βέβαια προτάσσουµε εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την συνολική 
αναβάθµιση της περιοχής µε βάση τις λαϊκές ανάγκες. 

 Σε αντίθεση µε αυτή την ανάγκη στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουν µελετηθεί  
επακριβώς οι ευρύτερες επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της γειτονιάς και της πόλης, δεν έχουν 
µελετηθεί οι ανάγκες της συγκεκριµένης περιοχής σε υποδοµές, δεν υπάρχει επικαιροποιηµένο 
ΓΠΣ. Ούτε και συγκριτική µελέτη για την χωροθέτηση εκτός αστικού ιστού. Κάτι που τα 
προηγούµενα χρόνια είχε µε διάφορα «πανηγυρικά» σενάρια απασχολήσει τη δηµοσιότητα.  

Με αυτές τις επιφυλάξεις και επειδή δεν έχουµε στα χέρια ολοκληρωµένη πρόταση, ούτε 
εµπιστοσύνη στις πολιτικές προθέσεις για αυτήν, τοποθετούµαστε µε λευκό.». 

  
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, την παρουσίαση των θέσεων του 
Αθλητικού Συλλόγου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών καθώς και τη µεταξύ τους 
διαλογική συζήτηση, 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, 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.: 607/16-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το 
µε αρ. πρωτ.: 1707/01-04-2019 έγγραφο του Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. και την µε αρ. πρωτ.: 244630 
(588)/16-04-2019 εισήγηση του Γραφείου Γενικού ∆/ντή Προγραµµατισµού & Υποδοµών η οποία 
έχει ως ακολούθως:  
«Με την εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η αναγκαιότητα σύνταξης ενός ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ για το ΝΕΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΠΑΟΚ ως θεσµικού εργαλείου, το οποίο θα ορίζει τα 
δεδοµένα των έργων, µελετών και ρυθµίσεων για τον χωρικό σχεδιασµό της περιοχής που θα 
ενταχθεί σ’ αυτό, µε στόχο την ευρύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη έργων υπερτοπικής κλίµακας 
και στρατηγικής σηµασίας. 
Στην παρούσα αρχική φάση, ο φορέας υλοποίησης του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ, δηλαδή ο 
Α.Σ ΠΑΟΚ, µε αίτηµά του, παρουσιάζει το προβλεπόµενο όριο περιοχής παρέµβασης και τους 
αρχικούς στόχους του ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ και αιτείται τη χορήγηση θετικής 
γνωµοδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. 
 
Νοµικό πλαίσιο 
Το ΕΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΠΑΟΚ θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα του Ν. 4447/16 και ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 1, 4γ και 4α, όπου 
αναφέρονται ότι :  
“Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που µπορούν 
να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας ή 

στρατηγικής σηµασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση των χρήσεων γης καταρτίζονται 
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Ειδικά Χωρικά Σχέδια που υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
εγκρίνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη των Ειδικών 
Χωρικών Σχεδίων γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο ∆ήµο ή 

την οικεία Περιφέρεια ή από το φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράµµατος”.  
 
Περιοχή παρέµβασης - Στοχοθεσία 
Με το άρθρο 22 του Ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188 Α/5.11.2018) παραχωρήθηκε στον Α.Σ. ΠΑΟΚ κατά 
χρήση έκταση συνολικού εµβαδού 29.284 τ.µ. η οποία αποτελείται από τρία διαφορετικά ακίνητα 
ώστε µαζί µε την αρχική του ιδιοκτησία (η οποία περιλαµβάνει το υφιστάµενο γήπεδο του ΠΑΟΚ) 
να αποτελέσουν ενιαία έκταση για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση 
νέων εγκαταστάσεων του Σωµατείου µε τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις 
συνοδευτικές χρήσεις και συµπληρωµατικές λειτουργίες. 
Τα παραχωρηθέντα ακίνητα σύµφωνα µε τα ΚΑΕΚ και ειδικότερα:  

3. Το ΚΑΕΚ 190446700109/0/0 εµβαδού 21.722 τ.µ. 
4. Με ΚΑΕΚ 190446701021/0/0 εµβαδού 344 τ.µ. τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, 
νοµή και κατοχή στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας και το  
5. Με ΚΑΕΚ 1900446304020/0/0 εµβαδού 7.218 τ.µ. το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, 
νοµή και κατοχή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Οι επιτρεπόµενες χρήσεις, οι όροι δόµησης καθώς και οι περιορισµοί και δεσµεύσεις για την ως 
άνω ενιαία έκταση ορίζονται στις παρ. 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου. 
Συγκεκριµένα: 
Με την παρ. 7 του άρθρου 22 προβλέπεται η σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου µε τις διαδικασίες 
και τις προβλέψεις του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016. Στην προκειµένη περίπτωση η εκκίνηση της 
διαδικασίας για τη σύνταξή του θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης ήτοι, τον Α.Σ. ΠΑΟΚ. 
Οι χρήσεις γης για τις παραπάνω εκτάσεις µπορεί να είναι οι χρήσεις της γενικής κατηγορίας 
Πολεοδοµικό Κέντρο και της ειδικής χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων [µεγάλες (4.2) και ειδικές 
(4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις] σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 4 και 13 του Π.∆. 59/ 2018 (Α΄ 114), 
καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Οι χρήσεις θα εξειδικευτούν στο προεδρικό διάταγµα 
που θα εκδοθεί µε πρόταση των Υπουργών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου στα ακίνητα της παραγράφου 1, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016, και στο οποίο θα καθορίζονται και οι ειδικοί όροι και 
περιορισµοί δόµησης. Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης, ο συντελεστής δόµησης και ο συντελεστής 
κατ’ όγκο δεν θα υπερβαίνει τα προβλεπόµενα στην 50111/11.12.2003 απόφαση της 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (∆΄ 1371) και το µέγιστο 
επιτρεπόµενο ύψος δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40) µέτρα µε εξαίρεση το ύψος των πυλώνων 
φωτισµού το οποίο καθορίζεται µετά από τη µελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης. 
Βασικός στόχος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η έγκριση χωροθέτησης νέου γηπέδου 
ποδοσφαίρου στην ενιαία έκταση που περιγράφηκε παραπάνω, ώστε να ανεγερθούν νέες 
γηπεδικές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις τόσο της ισχύουσας 
Ελληνικής Νοµοθεσίας, όσο και τις συστάσεις (recommendations) της FIFA, διατηρώντας το 
πολεοδοµικό ισοζύγιο. 
Πέραν των προαναφεροµένων, η παραπάνω χωροθέτηση και οι πολεοδοµικές ατελείς ρυθµίσεις 
της γύρω περιοχής δηµιουργούν τις προϋποθέσεις, αλλά και την αναγκαιότητα να θεωρηθεί ως 
περιοχή παρέµβασης και ανάπτυξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου η συνολική έκταση της πρώην 
Αλάνας Τούµπας, όπως φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα και περικλείεται από τις οδούς 
Λαµπράκη, Αδαµίδου, Μικράς Ασίας, ∆ιογένους και Παπαηλιάκη. Με τη σύνταξη του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου θα επιτευχθεί η χωρική οργάνωση και η ανάπτυξη έργων και προγραµµάτων 
αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ και η δηµιουργία οικονοµιών 
κλίµακας. 
Συναφώς οι επιπλέον στόχοι που θα επιδιωχθούν µέσω του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου αφορούν 
ειδικότερα:  

1) την αναβάθµιση της ποιότητας του αστικού ιστού και του δοµηµένου περιβάλλοντος 
και κατ΄ επέκταση και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  
2) τη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη διαµόρφωση συνθηκών και παρεµβάσεων 
στην ευρύτερη περιοχή της αλάνας Τούµπας, έτσι ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη 
ρύθµιση για την περιοχή. 
3) το συνταίριασµα των προτεινόµενων από το ΕΧΣ παρεµβάσεων µε τους 
υφιστάµενους χώρους πολιτισµού, αθλητισµού, υπαίθριας αναψυχής και στην ανάδειξη και 

ΑΔΑ: Ω2Κ27ΛΛ-633



http://www.pkm.gov.gr 7 

αρµονική - λειτουργική ενσωµάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και 
παρεµβάσεων. 
4) την ανάδειξη και επίλυση όλων των επιµέρους ζητηµάτων - προβληµάτων που 
σχετίζονται µε ασάφειες/ασυµφωνίες και αποκλίσεις που εµφανίζουν µεταξύ τους τα 
διατάγµατα ρυµοτοµίας που ισχύουν για την περιοχή παρέµβασης. 
5) την ολοκληρωµένη ρύθµιση των θεµάτων κυκλοφορίας και στάθµευσης που θα 
προκύψουν από την κατασκευή του νέου γηπέδου καθώς και τις ρυθµίσεις για άξονες και 
διαδροµές πεζών και ποδηλάτων. 
6) την τήρηση του πολεοδοµικού ισοζυγίου τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 

 
Προκειµένου δε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, να υπερκερασθούν οι εγγενείς δυσκολίες 
που υπάρχουν σε θέµατα, κυρίως, ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ιδίως κοινοχρήστων/κοινωφελών 
εκτάσεων, και να επιτευχθεί στο µέγιστο δυνατό η ενιαία συνολική ανάπλαση της περιοχής, θα 
υπογραφούν προγραµµατικές συµβάσεις µε τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης ή/και µε άλλους φορείς, 
σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς του άρθρου 22, παρ. 4, του Ν. 4572/2018, µε σκοπό να 
διενεργηθούν οι αναγκαίες αναπλάσεις, ανακαινίσεις, βελτιώσεις των υφιστάµενων υποδοµών, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.» 
 
                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
                 (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό) 
 
την παροχή θετικής γνωµοδότησης στον Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου για το νέο γήπεδο του Π.Α.Ο.Κ. εντός των ορίων περιοχής παρέµβασης του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου που περικλείεται από τις οδούς Γρ. Λαµπράκη, Αδαµίδου, Μικράς Ασίας, 
∆ιογένους και Παπαηλιάκη, όπως φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί και περιγράφεται 
παραπάνω, καθώς και του αντίστοιχου περιεχόµενου και στοχεύσεών του, υπό τις προϋποθέσεις 
που παρατίθενται στην ανωτέρω εισήγηση. 
 
 
       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω) 
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