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Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται στα πλαίσια της διαδικασίας προέγκρισης, κατά τα οριζόμενα 
της παρ. 5.α του άρθρου 8 του Ν.4447/2016, για τη μελέτη με τίτλο: «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Παραλιακού 
Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης».  
 
Φορέας εκκίνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων της και των ορίων της μητροπολιτικότητας της (Δ.Κ. Καλοχωρίου  Δήμου Δέλτα έως 
και Δ.Κ. Αγ. τριάδας Δήμου Θερμαϊκού.  
 
Η μελέτη ανατέθηκε με την από 29-05-2019 Σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Ένωσης των Οικονομικών Φορέων ΔΙΚΤΥΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.  με 
δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ μετά από τη διενέργεια σχετικού 
διαγωνισμού. 
 
Η ομάδα μελέτης για την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και των Υποστηρικτικών Μελετών 
αποτελείται από στελέχη των εταιρειών  ΔΙΚΤΥΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.  με 
δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. για την μελέτη ΕΧΣ, τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και τον ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τη Γεωλογική Μελέτη. 
 
Για τη σύνταξη της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης προέγκρισης συνεργάσθηκαν οι ακόλουθοι 
επιστήμονες της εταιρείας ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.: 
Δημήτρης Δούμας Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος  (Συντονιστής) 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
Δημήτρης Κοντομάρκος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Ευαγγελία Μέρκου Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Ειρήνη Δούμα Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
Η μελέτη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου  θα συνταχθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών 
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Υ.Α. 27022/06-06-2017- ΦΕΚ 1976/Β/07-06-2017), ενώ θα συνοδεύεται και 
από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα 
αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006) και εγκρίνεται με το ίδιο Προεδρικό 
Διάταγμα που θα εγκριθεί και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. Επιπροσθέτως καθώς στην περιοχή μελέτης 
περιλαμβάνονται και εκτός σχεδίου περιοχές, θα συνταχθεί για τις περιοχές αυτές και Γεωλογική 
Μελέτη Καταλληλότητας η οποία θα εκπονηθεί με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμ. 
οικ. 37691/2007 Απόφασης Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 1902): «Έγκριση προδιαγραφών για την 
εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ - 
ΣΧΟΟΑΠ» και θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
144 του ν.4495/17 (ΦΕΚ 167 Α). 
 
Σημειώνεται ότι ο σχετικός χάρτης που συνοδεύει την Αίτηση και την Τεχνική Έκθεση της Προέγκρισης  
είναι κλίμακας 1:25.000 αντί της κλίμακας 1:5.000 που ορίζεται στο κεφ.ΙΙΙ «Διαδικασία Προέγκρισης» 
των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Υ.Α. 27022/06-06-2017- ΦΕΚ 
1976/Β/07-06-2017). Η επιλογή της παραπάνω κλίμακας θεωρείται ότι επιτρέπει την συνολική 
θεώρηση και απεικόνιση των ρυθμίσεων της περιοχής μελέτης που καλύπτει το παραλιακό μέτωπο 7 
Δήμων με συνολικό μήκος 40 χλμ περίπου. 
 
 Το υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη του χάρτη είναι απόσπασμα κτηματολογικού 
διαγράμματος το οποίο παραχωρήθηκε από το την ‘’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ στα πλαίσια αίτησης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
Το Παραλιακό Μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι το ανάπτυγμα της 
παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου, από την εκβολή του Γαλλικού ποταμού (περιοχή Καλοχωρίου) 
έως το Μεγάλο Έμβολο της περιοχής του Αγγελοχωρίου. Το συνολικό ανάπτυγμα του παραλιακού 
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μετώπου έχει μήκος περί τα 40 χλμ. με κυμαινόμενο μικρό πλάτος, και ανήκει διοικητικά στους Δήμους 
Δέλτα, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και 
Θερμαϊκού.  
 
Το όραμα για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης προσδιορίζεται από το πραγματικό άνοιγμα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος σε όλο το ανάπτυγμά του προς την θάλασσα, μετασχηματίζοντας τον 
παράκτιο χώρο, με την ανασύνθεση των πολεοδομικών ρυθμίσεών του. 
 
Σκοπός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η ανάδειξη της μεγάλης εικόνας, που θα περιλαμβάνει 
ταυτόχρονα  την ενίσχυση της κινητικότητας , την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού 
και την οικονομική ανάπτυξη, αποδίδοντας νέο, ρυθμισμένο πολεοδομικά, δημόσιο χώρο, στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες του Π.Σ.Θ. 
 
Στόχος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι να ρυθμιστεί χωρικά, σε κυμαινόμενο κατά περίπτωση 
βάθος, η παράκτια ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ώστε να λειτουργήσει ως 
υποδοχέας σχεδίων και έργων υπερτοπικής κλίμακας και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής προστασίας, στα πλαίσια μιας ενιαίας θεώρησης ρύθμισης, και συντεταγμένης 
υλοποίησης για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού.  
 
 Η ενιαία αυτή θεώρηση και ρύθμιση θα  επιτρέψει την εξυπηρέτηση των επιμέρους στοχεύσεων για: 

- τη δημιουργία συνεχόμενης παράκτιας ζώνης αναψυχής και άξονα περιπάτου,  
- την απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο εντός της ζώνης αυτής,  
- την εξυπηρέτησή της από την θαλάσσια συγκοινωνία και τις μελλοντικές προς αεροδρόμιο 

επεκτάσεις του μετρό,  
- το συνταίριασμα με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, 

με ανάδειξη και ενσωμάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων,  
- την κατάργηση της ασυνέχειας και την ενοποίηση των ιστορικών τόπων με τα νέα τοπόσημα 

αναφοράς μνήμης της πόλης,  
έτσι ώστε να αποτελέσουν περιεχόμενο της νέας ταυτότητας της μητροπολιτικής περιοχής της 
Θεσσαλονίκης. 
 
Η ζητούμενη προέγκριση αιτιολογείται για τους παρακάτω λόγους: 

• Προτείνονται ρυθμίσεις εξειδίκευσης χρήσεων γης και αλλαγής όρων δόμησης στις 
προβλεπόμενες από το ΓΠΣ δήμου Εχεδώρου.  

• Προτείνονται ρυθμίσεις εξειδίκευσης χρήσεων γης και αλλαγής όρων δόμησης στις 
προβλεπόμενες από το ΓΠΣ δήμου Θεσσαλονίκης. 

• Προτείνονται ρυθμίσεις  εξειδίκευσης χρήσεων γης και όρων δόμησης στις προβλεπόμενες από 
το ΓΠΣ δήμου Καλαμαριάς.  

• Προτείνονται ρυθμίσεις εξειδίκευσης χρήσεων γης και αλλαγής όρων δόμησης στις 
προβλεπόμενες από τα ΓΠΣ δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη και Θέρμης. 

• Ενοποιούνται συνολικά 6 ΓΠΣ του ν.2508/97 και 1 ΓΠΣ του ν.1337/83 σε ένα χωροταξικό 
σχεδιασμό και περιβαλλοντική θεώρηση. 
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1. Πρόδρομες Εργασίες – Διαδικασίες Ωρίμανσης 

Για την παροχή συμβουλευτικής επιστημονικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας σύμφωνα την με Αρ. Πρωτ. 6267/18-12-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ., 
υπογράφηκε σύμβαση για τη διαδικασία ωρίμανσης και προσδιορισμού του περιεχομένου του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Παραλιακό Μέτωπο.  
 
Στα πλαίσια της διαδικασίας ωρίμανσης πραγματοποιήθηκαν   καθώς με έγγραφο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ζητήθηκε από τους παραπάνω ΟΤΑ να ορίσουν εκπροσώπους τους που θα 
μετάσχουν στην διαδικασία διαβούλευσης. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν συζητήθηκε  ο 
καθορισμός  της περιοχής διερεύνησης του ορίου του Ε.Χ.Σ. και διατυπώθηκαν οι πρώτες βασικές 
προτάσεις – κατευθύνσεις, καθώς και τα προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν. Σημειώνεται ότι σε 
κάποιους από τους παραπάνω Δήμους τα αποτελέσματα της διαβούλευσης εγκρίθηκαν και με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα εκδόθηκε η 085/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης, η 941/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Θεσσαλονίκης  καθώς και η 123/2018 
Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Θέρμης. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, ζητήθηκαν συναντήσεις για τον ίδιο λόγο, με την Εγνατία Οδό Α.Ε. (με 
αντικείμενο την θαλάσσια συγκοινωνία) και το Αττικό Μετρό Α.Ε. (με αντικείμενο την επέκταση του 
μετρό από Καλαμαριά προς Αεροδρόμιο). 
 
Η κατάθεση των προτάσεων και των δεδομένων από τους ΟΤΑ και τους φορείς, είχε ως στόχο την 
καταγραφή μιας ενιαίας ολοκληρωμένης άποψης και συστοίχισης σε αυτή, για την ανάδειξη της 
μεγάλης εικόνας του παραλιακού μετώπου. 
 
Με την υπ αριθμ. 108/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
(ΑΔΑ:6ΣΣ47ΛΛ-7ΟΝ) αποφασίστηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση 
της μελέτης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
της Θεσσαλονίκης και τέθηκαν το περιεχόμενο και η στόχευση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.  
 
Βασική στόχευση είναι η ανάδειξη της μεγάλης εικόνας, που αποτυπώνει το συνολικό εγχείρημα 
σχεδιασμού των Δήμων και της Περιφέρειας ΚΜ, με στόχο την δημιουργία ενός παραλιακού μετώπου, 
που θα γίνει πόλος ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής 
των πολιτών, η οποία θα περιλαμβάνει την συνεχή παράκτια ζώνη από την περιοχή της ΔΚ Καλοχωρίου 
έως την ΔΚ Αγίας Τριάδας, με προτάσεις ισόρροπα κατανεμημένης ανάπτυξης, που αναδεικνύουν και 
ενισχύουν την μοναδικότητα όσον αφορά την χωροθέτηση τους και  θα επιβεβαιώνει τον 
Μητροπολιτικό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου ενισχύοντας το με αντίστοιχου επιπέδου 
προτάσεις όπως: 

- Το Μητροπολιτικό Δυτικό Πάρκο. 
- Την διερεύνηση για την δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – Βοτανικού κήπου. 
- Την ενίσχυση των υπερτοπικών κεντρικών λειτουργιών για την ανάδειξη του Δυτικού 

Επιχειρηματικού κέντρου 
- Την δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 
Ειδικότερα οι στόχοι που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση και θα επιδιωχθούν μέσω της εκπόνησης 
του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι: 

• Η εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψείων και θα την 
ενώνει λειτουργικά, τόσο από την μία πλευρά με τις προτεινόμενες υπερτοπικές 
δραστηριότητες στην οδό 26ης Οκτωβρίου, όσο και από την άλλη πλευρά προς Καλοχώρι, με 
φιλοπεριβαλλοντικές αναστρέψιμες παρεμβάσεις. 

• Η δημιουργία των προϋποθέσεων  περιπατητικού άξονα, από το νέο Μουσείο Ολοκαυτώματος 
έως την Πλατεία Ελευθερίας, διαμέσου των εγκαταστάσεων του παλαιού Εμπορευματικού 
Σταθμού, δημιουργώντας την πορεία μνήμης, σε ανάδειξη της Νεώτερης Ιστορίας της 
Θεσσαλονίκης. 
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• Η αναβάθμιση  του άξονα περιπάτου και ποδηλάτου από τον Λευκό Πύργο έως τον ΟΛΘ με 
αντίστοιχη διερεύνηση της επαναχάραξης του άξονα ποδηλάτου από τον ΟΜΜΘ έως τον 
Λευκό Πύργο 

• Η πολεοδομική ρύθμιση στο νότιο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με ενιαία πολεοδομική 
αντιμετώπιση της περιοχής του ΟΜΜΘ – Ποσειδωνίου – Αλλατίνη και της εκτός σχεδίου 
παράκτιας περιοχής στο όριο με τον Δήμο Καλαμαριάς. 

• Η ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων και θεσμοθετημένων ρυθμίσεων στο παράκτιο 
μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς, δίνοντας τους ουσιαστικό χωροταξικό και πολεοδομικό 
περιεχόμενο. 

• Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων έως το αγρόκτημα του ΑΠΘ, με τις ανάλογες ενεργοποιήσεις 
που προβλέπονται θεσμικά, για το παράκτιο τμήμα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενισχύοντας 
τον Μητροπολιτικό χαρακτήρα τους, με την άμεση σύνδεση τους με την ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
υπερτοπική περιοχή με χρήσεις του τριτογενή, σε συνδυασμό με την γραμμή επέκτασης του 
μετρό προς το αεροδρόμιο. 

• Η διερεύνηση χωροθέτησης Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογης 
δυναμικότητας με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που λειτουργούν εκτός θεσμικού και 
αδειοδοτικού πλαισίου στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη. 

• Η επανάκτηση του ρόλου και των στοιχείων ανάπτυξης της παράκτιας περιοχής του Δήμου 
Θερμαϊκού, ως κύριας ζώνης θαλάσσιας αναψυχής του ΠΣΘ, με την επικαιροποίηση των 
δεδομένων και προβολή των αναμνήσεων των δεκαετιών του 60 και 70. 

 
Στην παραπάνω απόφαση προσδιορίστηκε και το όριο καταρχάς διερεύνησης για την εκπόνηση του 
ΕΧΣ που όπως προκύπτει από τον συνημμένο χάρτη που συνοδεύει την 108/2018 Απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, είναι το εξής: 
 
Καταρχάς το όριο περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη της Δ.Ε Εχεδώρου του 
Δήμου Δέλτα από το δυτικό άκρο του παράκτιου μετώπου (περιοχή «Χηναρού»), μέχρι το ανατολικό 
όριο του Δήμου Δέλτα με το Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, καθώς και την Λιμνοθάλασσα του 
Καλοχωρίου.  
 
Σε συνέχεια του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε. Εχεδώρου, το όριο περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. 
περιλαμβάνει την περιοχή της Δ.Ε. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, μεταξύ της 
γραμμής αιγιαλού και της γραμμής παραλίας του Δήμου, καθώς και τις εκβολές και όχθες του ρέματος 
του Δενδροποτάμου μέχρι το ανατολικό όριο του Δήμου και έως την ΠΑΘΕ.  
 
Ακολουθεί έπειτα το τμήμα του παραλιακού μέτωπο  του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο οποίο το όριο 
περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. περιλαμβάνει την περιοχή της παράκτιας ζώνης του Δήμου από το δυτικό 
όριο του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, έως το ανατολικό όριό του με 
το Δήμο Καλαμαριάς, πλην της έκτασης του Ο.Λ.Θ. Αναλυτικότερα, ξεκινά από την προς εξυγίανση 
περιοχή του Δενδροποτάμου, παρακολουθεί τα πίσω όρια του Ο.Λ.Θ. και  των βυρσοδεψείων, από την 
οδό Λητούς συνεχίζει στην οδό 26ης Οκτωβρίου, ενσωματώνει τις εγκαταστάσεις του παλιού 
εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και τον χώρο του Μουσείου Ολοκαυτώματος, ακολουθεί 
την οδό Κουντουριώτη έως την πλατεία Ελευθερίας και την Λεωφόρο Νίκης έως τον Λευκό Πύργο και 
κατόπιν την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την οδό Μαρίας Κάλλας, συμπεριλαμβανομένης της 
περιοχής Αλλατίνη, έως τα όρια με τον Δήμο Καλαμαριάς.  
 
Το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς εκτείνεται σε συνέχεια του τμήματος του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, και το όριο περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. περιλαμβάνει την περιοχή της παράκτιας ζώνης 
του Δήμου από το δυτικό διοικητικό του όριο με το Δήμο Θεσσαλονίκης, έως το ανατολικό όριό του με 
το Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και έως τις οδούς Θεμιστοκλή Σοφούλη - Νικολάου Πλαστήρα - Θέτιδος, 
συμπεριλαμβανομένης της περιοχής ΠΕΠΔ - ΑΦΤ, όπως αυτή ορίζεται από την Αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. 
του Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/15-01-2015). 
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Στη συνέχεια στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Πυλαίας, το όριο περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. εκτείνεται 
από το διοικητικό όριο με τον Δήμο Καλαμαριάς (Περιφερειακή Τάφρος) μέχρι το διοικητικό όριο με το 
Δήμο Θέρμης (αγρόκτημα ΑΠΘ, «πράσινα φανάρια»). Εντός αυτού περιλαμβάνει την περιοχή μεταξύ 
της παράκτιας ζώνης του Δήμου, της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και των δυτικών διοικητικών του 
ορίων με το Δήμο Καλαμαριάς (Περιφερειακή Τάφρος), δηλαδή της Π.Ε.15 όπως αυτή ορίζεται στο ΓΠΣ 
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΦΕΚ 123ΑΑΠ/2017), καθώς και την ιδιοκτησία του πρώην ΟΕΚ εμβαδού 
162 στρ. πάνω από την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, την έκταση της θεσμοθετημένης μαρίνας, της 
ΠΕΠΔ τουρισμού-αναψυχής (ΦΕΚ 123ΑΑΠ/2017) και της Γεωργικής Σχολής του ΑΠΘ, έως το όριό του με 
τον Δήμο Θέρμης.  
 
Το όριο περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. του Δήμου Θέρμης περιλαμβάνει τις εκτάσεις της Γεωπονικής 
Σχολής του ΑΠΘ, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ της Λεωφ. Γεωργικής Σχολής και 
του παραλιακού μετώπου, μαζί με την προβλεπόμενη έκταση σταθμού μετεπιβίβασης, στα πλαίσια της 
επέκτασης του μέσου σταθερής τροχιάς προς το αεροδρόμιο, όμορη του επονομαζόμενου κόμβου 
«Πράσινα Φανάρια» καθώς και την όμορη περιοχή μετά το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έως τα όρια του 
Δήμου Θερμαϊκού.  
 
Το όριο περιοχής διερεύνησης Ε.Χ.Σ. του Δήμου Θερμαϊκού, περιλαμβάνει την Ζώνη Ειδικής Μελέτης, 
όπως αυτή ορίζεται από το Γ.Π.Σ. του Δήμου, (ΦΕΚ 110ΑΑΠ/2007, παρ. 1Βα και 1Ββ), δηλαδή την 
υπαγωγή στο άρθρο 8 του Ν.2508/1997 (Α’124) της παραλιακής περιοχής εντός εγκεκριμένου σχεδίου 
σε βάθος δύο περίπου οικοδομικών τετραγώνων, από το ανατολικό όριο της Κάτω Περαίας μέχρι τα 
Κ.Α.Α.Υ. καθώς και τον παλαιό προσφυγικό οικισμό Αγίας Τριάδας. 
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2. Χωροταξικές Κατευθύνσεις Ευρύτερης Περιοχής 

2.1 Χωρικός προσδιορισμός ευρύτερης περιοχής 

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης, κρίνεται ορθότερο να θεωρηθεί το σύνολο της χωρικής ενότητας των 
επτά εμπλεκόμενων Δήμων: Δέλτα, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-
Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού, δεδομένου ότι η περιοχή παρέμβασης αναπτύσσεται στα παραλιακά 
τμήματα αυτών και υπό το πρίσμα της διοικητικής τους εμβέλειας αφορά το σύνολο των 
εμπλεκόμενων ΟΤΑ, ενώ και κοινωνιολογικά η περιοχή παρέμβασης θα αναφέρεται εκ προοιμίου στον 
αντίστοιχο πληθυσμό. Επιπρόσθετος λόγος αυτής της επιλογής είναι και το επίπεδο χωρικής αναφοράς 
των διαθέσιμων δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, καθώς αυτά διατίθενται κατά κύριο λόγο σε 
επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου. Επομένως, για λόγους διοικητικής εμβέλειας αλλά και λειτουργικότητας 
- ομοιογένειας ως προς την στατιστική αντιμετώπιση, επιλέγεται ως ευρύτερη περιοχή μελέτης το 
σύνολο της έκτασης των Δήμων αναφοράς, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η χωρική εμβέλεια των 
αποτελεσμάτων της παρέμβασης θα απευθύνεται μόνο στον αντίστοιχο πληθυσμό. Αντιθέτως ο 
υπερτοπικός χαρακτήρας της παρέμβασης και το αντικείμενο αυτής, που αναπτύσσεται σε παραλιακό 
μέτωπο αρκετών χιλιομέτρων, προδικάζουν ότι εκ φύσεως θα απευθύνεται στο σύνολο της 
λειτουργικής Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (όπως αυτή ορίζεται στο υπό αναθεώρηση 
ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας). 
 
Συνοψίζοντας, το σύνολο των ανωτέρω Δήμων αποτελεί την ευρύτερη περιοχή χωρικής αναφοράς του 
παρόντος Ε.Χ.Σ., η οποία εν πολλοίς καθορίζει τις χωροταξικές, παραγωγικές και εν γένει λειτουργικές 
εξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις με την περιοχή παρέμβασης. Γενικότερα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το 
ανάπτυγμα της περιοχής παρέμβασης θα περιλαμβάνει ή θα εφάπτεται στην πλειοψηφία των 
υπερτοπικών πόλων αναφοράς για το σύνολο της εν λόγω μητροπολιτικής περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι 
θα περιλαμβάνει ή θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους κύριους πόλους αναψυχής, πολιτισμού, 
αθλητισμού και εμπορικών – αστικών εξυπηρετήσεων του πληθυσμού και των επισκεπτών της 
μητροπολιτικής περιοχής (π.χ. περιοχή ΧΑΝΘ-ΔΕΘ, περιοχή ΙΚΕΑ-Mediterranean Cosmos, εμπορικό 
κέντρο Θεσσαλονίκης, περιοχή Βίλκα - Λαχανόκηπων, πρώην στρατόπεδο Κόδρα, αθλητικό κέντρο 
Μίκρας κλπ), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πέραν τούτου, η εμβέλεια του παράκτιου μετώπου είναι 
τέτοια που θα δύναται να λειτουργεί συμπληρωματικά ακόμη και με αντίστοιχους πόλους που 
λειτουργούν ή προγραμματίζονται σε σχετική απόσταση από την άμεση παράκτια ζώνη (π.χ. περιοχή 
Αλλατίνη στην Πυλαία, περιοχή Μονής Λαζαριστών, Αλάνα Τούμπας, πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά 
κοκ). Το ίδιο ισχύει και για τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές υποδομές, 
καθώς και με υποδομές υγείας-περίθαλψης. Η παραπάνω υπερτοπική εμβέλεια του παραλιακού 
μετώπου ενισχύεται σημαντικά από την αμεσότητα επαφής με την χάραξη του Μετρό και την γραμμική 
ανάπτυξη (παράλληλα με την παραλία) των βασικότερων οδικών αξόνων που διασχίζουν την πόλη. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η ιδιαιτερότητα του παραλιακού χαρακτήρα καθώς η επαφή με τη 
θάλασσα πάντα γοητεύει τον κάτοικο - επισκέπτη, αλλά και ο ιδανικός προσανατολισμός μεγάλου 
τμήματος της παράκτιας ζώνης του ΠΣΘ προς την κατεύθυνση της δύσης του ηλίου, που ενισχύει με τη 
σειρά του την υπερτοπική δυναμική που αποκτά εν προκειμένω η παραλιακή ζώνη για κάθε κάτοικο 
και επισκέπτη της πόλης. 
 

2.2. Κατευθύνσεις υπερκείμενων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού 

Κατά την εξέταση του περιεχομένου και των κατευθύνσεων των υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού 
που περιλαμβάνουν την περιοχή μελέτης, η διερεύνηση επικεντρώθηκε στις κατευθύνσεις τους που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα τόσο το σύνολο της πόλης και της μητροπολιτικής περιοχής γενικότερα 
(Θεσσαλονίκη-ΠΣΘ) όσο και ειδικότερα αυτές που αφορούν το ίδιο το παραλιακό μέτωπο του ΠΣΘ. 
 
Από την εξέταση των άμεσα σχετιζόμενων σχεδίων υπερκείμενου σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης, διαπιστώνεται ότι εμφανίζουν μια σχετική ομοιομορφία ως προς τις κατευθύνσεις τους 
σχετικά με το παραλιακό μέτωπο. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή 
μελέτης αποτελεί τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, καταγράφονται κατά κύριο λόγο 
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οι σχετικές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’ 218/06-02-2004) καθώς και οι σχετικές 
προτάσεις του υπό έγκριση Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης που συνοδεύει τη μελέτη «Αξιολόγηση, 
Αναθεώρηση και Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας», οι κατευθύνεις της Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΣΒΑΑ) και 
το υπό αναθεώρηση Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. 
 

2.2.1 Εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κ.Μ. 2004 

Στο εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ του 2004, καθορίζονται οι γενικοί στόχοι ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, που 
είναι αφενός η επέκταση του μητροπολιτικού ρόλου της στο ανώτερο δυνατό χωρικό επίπεδο, και 
αφετέρου η στήριξη του μητροπολιτικού ρόλου της στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Στους 
ειδικότερους στόχους, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η στήριξη του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως 
κέντρου κατανάλωσης και αναψυχής της βαλκανικής χερσονήσου, με ανάδειξη της ταυτότητας της 
πόλης, ποιότητα κατοικίας και κυκλοφορίας, αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ανάδειξη ιστορικού 
κέντρου και υποδομών αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανής η βαρύτητα του ρόλου του 
παραλιακού μετώπου της πόλης στην αναπτυξιακή δυναμική της, καθώς αποτελεί ένα φύσει και θέσει 
brand name για το ΠΣΘ. 
Οι ειδικότερες αναφορές του ΠΠΧΣΑΑ στο ίδιο το παραλιακό μέτωπο είναι ωστόσο περιορισμένες, και 
αντιμετωπίζουν το παραλιακό μέτωπο κυρίως ως αντικείμενο των μεγάλης κλίμακας και στρατηγικού 
χαρακτήρα αστικών αναπλάσεων σε περιοχές που λόγω θέσης ή μεγέθους ασκούν μεγάλη επιρροή 
στην αστική ανάπτυξη. Κατά το ΠΠΧΣΑΑ, οι αστικές αναπλάσεις στρατηγικού χαρακτήρα αφορούν 
μεγάλης κλίμακας αστικές περιοχές όπου επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η 
διαμόρφωση ενιαίων δικτύων πρασίνου-χώρων πολιτισμού και η αισθητική αναβάθμιση. Για την πόλη 
της Θεσσαλονίκης, υποδεικνύεται ότι περιοχές χωροθέτησης τέτοιου είδους δράσεων μπορεί να είναι, 
μεταξύ άλλων, το θαλάσσιο μέτωπο (παλαιά και νέα παραλία), το λιμάνι, η παραλιακή περιοχή του 
Δήμου Καλαμαριάς. Επιπρόσθετα, αστικές αναπλάσεις μπορούν να προωθηθούν και σε χώρους που 
έχουν απαξιωθεί (λιμάνια, σταθμοί κλπ), με στόχο την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, και για τη Θεσσαλονίκη ως τέτοιες περιοχές αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, η ζώνη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και γενικότερα η περιοχή της 26ης Οκτωβρίου 
(βόρεια του ΟΛΘ), που αποτελούν και τμήμα της περιοχής μελέτης του παρόντος ΕΧΣ. 
 

2.2.2 Υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κ.Μ.  

Στο Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του αναθεωρημένου ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας (βρίσκεται στο 
στάδιο της τελικής έγκρισης), για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της 
εκτιμάται πως υπάρχουν προνομιακές προοπτικές για ενίσχυση του διεθνούς της ρόλου στα Βαλκάνια 
και ως εκ τούτου η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (σε 
διεθνή και εθνική κλίμακα) συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του προτύπου χωρικής ανάπτυξης 
της Περιφέρειας. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει η βέλτιστη διαχείριση, προβολή και 
αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, ως κύριου άξονα αναφοράς του ΠΣΘ και ως ενός εκ των 
κυριότερων χωρικών ενοτήτων προσέλκυσης τουριστικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή του, 
συμπληρωματικά με την κλαδική κατεύθυνση που δίνεται για διευκόλυνση, με χωρικές ρυθμίσεις, των 
προοπτικών ενίσχυσης του τουρισμού πόλης (city breaks) στη Θεσσαλονίκη. 
 
Ως προς το ίδιο το παραλιακό μέτωπο, περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στο σχετικό άρθρο για τις 
«Κατευθύνσεις για την Λειτουργική Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης», όπου μεταξύ των 
προτεραιοτήτων που τίθενται περιλαμβάνονται και οι παρακάτω, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το 
παράκτιο μέτωπο της περιοχής μελέτης: 
 Στρατηγικός ανασχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου, από την περιοχή του Εθνικού Πάρκου έως 

και την Επανομή, με σκοπό την προστασία του, την αποκατάσταση και ανάδειξή του, την 
εξασφάλιση της συνέχειας και προσβασιμότητάς του, και με μέριμνα για τη μη διατάραξη της 
φυσικής ακτογραμμής.  Προώθηση επιμέρους πολεοδομικού χαρακτήρα παρεμβάσεων (ανάπλασης 
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ή/και αναμόρφωσης) μεταξύ Καλαμαριάς και περιοχής αεροδρομίου για τη δημιουργία ζώνης 
πρασίνου και ήπιας αναψυχής.  Μέριμνα για τη διατήρηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων ή/και 
σχετικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η ναυπηγοεπισκευή αλιευτικών σκαφών και σκαφών 
αναψυχής, στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη, με σεβασμό στο οικοσύστημα του Θερμαϊκού κόλπου. 

 Κατά προτεραιότητα προώθηση και εφαρμογή στον κεντρικό αστικό πυρήνα (ΠΣΘ) ειδικών 
παρεμβάσεων, όπως ΣΟΑΠ ή αναπλάσεις και αναμορφώσεις του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 2508/97, με 
απώτερο στόχο την επανάκτηση της ελκυστικότητας του αστικού χώρου ως χώρου κατοικίας και 
ζωής. 

 
Σημειώνεται ότι η δεύτερη εκ των παραπάνω κατευθύνσεων έχει άμεση συνάφεια με την περίπτωση 
της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου κατά μήκος της οδού Θεμ. Σοφούλη του Δήμου Καλαμαριάς, 
με την σχετική μελέτη να παραμένει, επί σειρά ετών, σε εκκρεμότητα. 
 

2.2.3 ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (2017) 

Στην Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης (2017), αναγνωρίζεται διακριτός θύλακας επικέντρωσης για τις «περιοχές που 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις κλιματικής αλλαγής», στον οποίο εντάσσονται οι παράκτιες περιοχές του 
δυτικού μετώπου (Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου – Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης – όρια Δήμου 
Θεσσαλονίκης) και του ανατολικού μετώπου (περιλαμβάνεται το σύνολο της ακτογραμμής του Δήμου 
Καλαμαριάς, και της ακτογραμμής της Δ.Ε. Πυλαίας) καθώς και οι περιοχές των ρεμάτων.  
 
Ειδικότερα, αναγνωρίζεται ότι το παράκτιο μέτωπο αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα καθίζησης-
διάβρωσης και διαπιστωμένων θυλάκων ρύπανσης. Η ρύπανση του Θερμαϊκού και της παράκτιας 
ζώνης είναι ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Από τις 
πλέον υποβαθμισμένες περιοχές του παράκτιου μετώπου είναι η ζώνη που εκτείνεται μεταξύ λιμένα 
(εκβολές Δενδροποτάμου) και εκβολής Γαλλικού ποταμού (δυτικό μέτωπο). Πρόκειται για μια περιοχή 
με έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα υποβάθμισης του εδάφους και των υδατικών πόρων, παρά το 
γεγονός ότι μέρος αυτής ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα, καθώς δέχθηκε 
εκτεταμένη ρύπανση λόγω της χρόνιας απόθεσης αποβλήτων, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων τη δεκαετία 
του 1980 τον ΧΑΔΑ της Θεσσαλονίκης, άλλα και ορισμένες από τις πλέον ρυπογόνες μεταποιητικές 
μονάδες που λειτούργησαν στην περιοχή (βυρσοδεψία). Σήμερα η περιοχή συνεχίζει να δέχεται 
ρύπανση από παράνομες αποθέσεις και απορρίψεις υλικών (συμπεριλαμβανομένων απορρίψεων 
μέσω παράνομων συνδέσεων στο σύστημα παροχέτευσης όμβριων υδάτων του Δενδροποτάμου) , 
παρά το γεγονός ότι γειτνιάζει με το ανατολικό όριο του ΕΠ Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. Θεωρείται 
επιπλέον ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρα, βύθιση, διάβρωση), λόγω της 
καθίζησης του εδάφους που έχει προκληθεί από την εξάντληση του υδροφορέα από τον οποίο 
υδρευόταν ως και πριν δεκαπέντε χρόνια η Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή δραστηριοποιείται ένας 
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της αποθήκευσης 
(συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών) καθώς και βιοτεχνικές μονάδες, που 
λειτουργούν σε ένα καθεστώς που χαρακτηρίζεται από απουσίας οργάνωσης και υποδομών. 
Αντίστοιχα στο ανατολικό τμήμα, το θαλάσσιο μέτωπο παραμένει υποβαθμισμένο ακόμα και σε 
περιοχές όπου συγκεντρώνει κατοικία (Καλαμαριά) και ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή σε σημεία 
όπως το Καραμπουρνάκι, η Νέα Κρήνη και η Πυλαία». 
 
Για τους παραπάνω λόγους, το ΣΒΑΑ υποδεικνύει ως αναγκαιότητα την ολοκληρωμένη διαχείριση του 
Παράκτιου Μετώπου, καθώς είναι ουσιαστικής σημασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, 
και καταγράφει τις ακόλουθες σχετικές κατευθύνσεις, ως προς την οικονομική, κοινωνική, 
δημογραφική και περιβαλλοντική διάσταση: 
- Η βελτίωση της ποιότητας του παράκτιου μετώπου θα συμβάλει στη βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων 
δραστηριοτήτων αναψυχής, αθλητισμού - ναυταθλητισμού. Η θωράκιση ζωνών έναντι της εισροής 
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θαλάσσιων υδάτων / αποτροπής πλημμυρών θα προφυλάξει ευρύτερες αστικές και περιαστικές 
περιοχές όπου αναπτύσσονται οικονομικές δραστηριότητες από καταστροφές της περιουσίας τους. 

- Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων και ενεργών ομάδων πολιτών (όπως «οι φίλοι της νέας 
παραλίας»), και παράλληλη δημιουργία νέων χώρων συναθροίσεων και κοινωνικής 
συναναστροφής. 

- Ανάπτυξη λειτουργιών του χώρου για την εξυπηρέτηση αναγκών ήπιας αναψυχής και την 
πρόσβαση των κατοίκων του ΠΣΘ σε ασφαλή και ποιοτικό ελεύθερο παράκτιο χώρο. Η αξιοποίηση 
των αστικών ρεμάτων προς όφελος της ευεξίας του πληθυσμού. Η αποφυγή πλημμυρών θα έχει 
ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο καθώς θα μειώσει τους κινδύνους κατά της ζωής και της περιουσίας 
των κατοίκων. 

- Κύριο ζητούμενο η ρύθμιση των λειτουργιών μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και των 
φυσικών λειτουργιών της περιοχής. Η ρύθμιση αυτή προϋποθέτει τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, δηλαδή παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξάλειψη των πηγών 
υποβάθμισης και στην αποκατάσταση στοιχείων του περιβάλλοντος που είναι ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένα. Ως προς την πρώτη παράμετρο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη λήψη μέτρων 
για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του Δενδροποτάμου, τον έλεγχο των 
μακροφυκών ενώ ως προς τη δεύτερη επικεντρώνεται στην εξυγίανση των εδαφών στα οποία 
ανιχνεύεται εκτεταμένη ρύπανση καθώς και την αποκατάσταση των υγροτοπικών λειτουργιών. 

- Κύρια σκοπιμότητα είναι τα έργα να περιορίσουν την επικινδυνότητα των αναμενόμενων 
επιπτώσεων και να αυξήσουν τον βαθμό προσαρμογής της πόλης στις προκλήσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Στους θύλακες αυτούς επικεντρώνονται οι δράσεις που αποσκοπούν στην ικανοποίηση 
της σκοπιμότητας των δύο παρακάτω προκλήσεων της στρατηγικής: 

 την προστασία του παράκτιου μετώπου ως πολύτιμου περιβαλλοντικού και 
αναπτυξιακού πόρου που απειλείται από την ανύψωση του επιπέδου της Θάλασσας 
και από τις πλημμύρες,  

 τη διατήρηση των ελευθέρων ρεμάτων (συμπεριλαμβανομένης και της ανατολικής 
περιφερειακής τάφρου). 

 

2.2.4 Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (υπό αναθεώρηση) 

Με εξαίρεση τις Δ.Ε. Μίκρας και Θερμαϊκού, το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο περιλαμβάνεται στο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), όπως αυτό ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης ως η κυρίως αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ οι Δ.Ε. Εχεδώρου και Θέρμης στην 
Περιαστική Ζώνη Θεσσαλονίκης (Π.Ζ.Θ.), δηλαδή στην άμεση περιοχή περιμετρικά του Π.Σ.Θ. η οποία 
αναγνωρίζεται ως η περιοχή διάχυσης των αστικών χρήσεων και δραστηριοτήτων του Π.Σ.Θ.  
 
Σημειώνεται ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (Ρ.Σ.Θ.), όπως είχε θεσπιστεί και ισχύει έως 
σήμερα (Ν.1561/1985, ΦΕΚ 148Α΄/06-09-1985), αποτελούσε το άμεσο υπερκείμενο πλαίσιο πολιτικών, 
στόχων και προγραμματικών κατευθύνσεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως 
μητροπολιτικού κέντρου. Σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης - επικαιροποίησης, που έχει 
δρομολογηθεί από το 2003 ως μελετητική διαδικασία, ενώ από το 2009 βρίσκεται σε διαδικασία 
συνεχών διαβουλεύσεων και αναδιατυπώσεων.  
 
Στο Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση το 2014, διατυπώνεται ο πάγιος στρατηγικός στόχος 
«ενίσχυσης της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης» ως πόλης - πύλης και ως περιφερειακού 
μητροπολιτικού πόλου της Ε.Ε., με αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, βελτίωση της 
ελκυστικότητάς της, προώθηση του ρόλου της ως πόλου τουρισμού και αναψυχής με εμβέλεια στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις παραπάνω κατευθύνσεις - στόχους, κρίνεται καταλυτική η σημασία και 
συνεισφορά της ολοκληρωμένης ρύθμισης και διαχείρισης του παραλιακού μετώπου, που ανέκαθεν 
λειτουργούσε ως εκ των κυριοτέρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της πόλης. 
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Όσον αφορά στις κατευθύνσεις που αφορούν έμμεσα ή άμεσα το θαλάσσιο μέτωπο, στους 
ειδικότερους στόχους του Άρθρου 14 (που συμπεριλαμβάνει την βελτίωση της ποιότητας ζωής) μεταξύ 
άλλων προβλέπει για το Π.Σ.Θ.: 
- την διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων χώρων σε όλη την κλίμακα από το 

μητροπολιτικό κέντρο μέχρι τα κέντρα των γειτονιών. Αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, 
αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των διαδικασιών διαχείρισης του δημόσιου χώρου και του 
αστικού τοπίου. 

- Διεύρυνση και προστασία των χώρων πρασίνου, σταδιακή βελτίωση του δείκτη πρασίνου ανά 
κάτοικο. Δημιουργία ζωνών αστικού πρασίνου συνδυασμένων με την ανάδειξη πολιτιστικής 
κληρονομιάς και φυσικού τοπίου. 

- Προώθηση προγραμμάτων στρατηγικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων στο εσωτερικό του 
οικιστικού ιστού, σε περιοχές που είτε χαρακτηρίζονται από έντονα εντοπισμένα προβλήματα, είτε 
έχουν στρατηγική θέση στην αστική δομή, είτε μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βελτίωσης 
ευρύτερων ζωνών. 

- Σύνδεση και ένταξη των στοιχείων του φυσικού τοπίου (ακτές, ορεινοί όγκοι, βιότοποι, ρεμάτων 
κλπ), των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών συνόλων, ιστορικών κέντρων, 
υπερτοπικών πόλων αναψυχής, θεματικών πάρκων, πόλων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τοπίων 
ιδιαίτερου κάλλους και γενικά του δημόσιου χώρου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δικτύων 
αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

 
Τα παραπάνω εξειδικεύονται στο Άρθρο 32 «Αστικό και περιαστικό πράσινο» ως εξής: 
Στόχοι: 
- Προώθηση ολοκληρωμένου και προστατευόμενου συστήματος πράσινων δημόσιων χώρων για τη 

μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, συμβατό με την παράλληλη ανάπτυξη των διαφόρων άλλων 
αστικών χρήσεων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

Ειδικοί Στόχοι-Άξονες προτεραιότητας: 
- αξιοποίηση ευκαιριών και δυνατοτήτων, με την επισήμανση διαθέσιμων ή προσφερόμενων χώρων 
- εμπλουτισμός της πόλης σε χώρους αναψυχής και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 
- ανάδειξη της ταυτότητας του αστικού τοπίου και αναβάθμιση της αισθητικής του δημόσιου χώρου 
- εξασφάλιση της μεταξύ τους διασύνδεσης, ανάδειξη της έννοιας του πλέγματος και αποκατάσταση 

συνέχειας 
- διασύνδεση με άλλες κοινωφελείς λειτουργίες 
- σχεδιασμός ενοτήτων ελεύθερων χώρων με τρόπο που να αφομοιώνονται στη νέα αστική σύνθεση, 

αποτελώντας τον μελλοντικό φυσικό και αστικό της πνεύμονα. 
Μέτρα - Δράσεις: 
- Περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση χώρου του θαλασσίου μετώπου από το Καλοχώρι 

μέχρι τον ΣΤ΄ προβλήτα, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής προστασίας και χαρακτηρισμού της ζώνης ως 
ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης – χώρου πρασίνου, εκπόνησης μελετών διαχείρισης, 
οικολογικής αναβάθμισης, πολεοδομικής ανάπλασης και τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης 
παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης / αναβάθμισης και διαμόρφωσης χώρου 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και αναψυχής 

- Περιβαλλοντική αποκατάσταση των εκβολών του Δενδροπόταμου 
- Προστασία και ανάδειξη της παραλιακής ζώνης του Δήμου Καλαμαριάς 
- Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής εξυγίανσης και διαμορφώσεις αναψυχής ήπιου χαρακτήρα από 

παραλιακή ζώνη Δ. Πυλαίας και Θέρμης (από το όριο του ρυμοτομικού της Καλαμαριάς μέχρι τις 
εκβολές του Ανθεμούντα) για την αποκατάσταση της συνέχειας του θαλάσσιου μετώπου, με τη 
διαμόρφωση ενός γραμμικού παραθαλάσσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής 

- Διαμόρφωση ζωνών σύνδεσης του αστικού ιστού με το περιαστικό πράσινο και το θαλάσσιο 
μέτωπο 

- Θεσμοθέτηση νέων χώρων πρασίνου υπερτοπικού χαρακτήρα. 
- Πολεοδομικές ρυθμίσεις μειζόνων στοιχείων του αστικού και περιαστικού πρασίνου 
 
Αντίστοιχα, στο Άρθρο 19 «Αναπλάσεις, δημόσιος χώρος, ιστορικά σύνολα και μνημεία» που αφορά σε 
αναπλάσεις και κατευθύνσεις για το δημόσιο χώρο και την ανάδειξη της ιστορικής-πολιτιστικής-
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αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, προβλέπεται μεταξύ άλλων η προστασία και ανάδειξη του θαλασσίου 
μετώπου της Θεσσαλονίκης, το οποίο συνιστά μείζον φυσικό και πολιτιστικό γνώρισμα της πόλης. 
Στόχος η διαμόρφωση απρόσκοπτης διαδρομής (πεζών και ποδηλάτων) που απλώνεται κατά μήκος του 
θαλασσίου μετώπου, και συνδέσεις με σημαντικούς δημόσιους χώρους και κτίσματα, και με 
προσβάσεις στα αστικά και περιαστικά φυσικά στοιχεία (άλση, ρέματα κλπ). 
 
Στο Άρθρο 29 «Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης (παράκτιου χώρου)» εξειδικεύονται οι 
κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική προστασία του παράκτιου χώρου του ΡΣΘ μέσα από την 
ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης και διαχείρισης, καθώς αυτός αναγνωρίζεται ως 
ιδιαίτερη ενότητα με σημαντικό βιολογικό, γεωφυσικό, αισθητικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλούτο, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο και κληρονομιά. 
Τέλος, στο Άρθρο 35 «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασία των μνημείων και των 
ιστορικών τόπων» περιλαμβάνει αναφορές και κατευθύνσεις για περιοχές όπως το λιμάνι και τον παλιό 
σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά κυρίως για το σύνολο του θαλάσσιου μετώπου, για το οποίο αναφέρεται 
ότι θα πρέπει να προωθηθεί ειδική μελέτη που θα το αντιμετωπίζει ως φυσικό και πολιτιστικό πόλο 
έλξης στο σύνολο του ΠΣΘ και της περιαστικής ζώνης. Εξειδικεύονται κατευθύνσεις για επιμέρους 
ενότητες του θαλάσσιου μετώπου, ως εξής: 

- Περιοχή Δέλτα ως εκβολές Γαλλικού ποταμού, περιοχή Καλοχωρίου: Προτείνεται ειδική μελέτη 
για την προστασία και ανάδειξή του ως τοπίου της φύσης με ελεγχόμενη χρήση αναψυχής και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την ανάπλαση της υποβαθμισμένης ακτής 
Καλοχωρίου και Μενεμένης δυτικά του λιμανιού, που αποτελεί τη μόνη διέξοδο των δυτικών 
συνοικιών της πόλης προς τη θάλασσα. 
- Προβλήτες λιμένος Θεσσαλονίκης: Προστασία του σημαντικού λιμενικού κτιριακού αποθέματος 
στο τμήμα του παλιού λιμανιού (Α’ και Β’ προβλήτες). 
- «Παλαιά» παραλία στο ιστορικό κέντρο (από το λιμάνι μέχρι τον Λευκό Πύργο): Ενδεχόμενη 
διαπλάτυνση της προκυμαίας κατά 10-20 μ., έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αναγκαίος ελεύθερος 
δημόσιος χώρος περιπάτου, με ύφος που να σέβεται τα ιστορικά και λειτουργικά γνωρίσματα της 
παλιάς προκυμαίας. 
- «Νέα» παραλία ως και το Ποσειδώνιο: Ανάπλαση των πάρκων κατά μήκος των οικοδομικών 
τετραγώνων, ανάδειξη των διατηρητέων κτισμάτων, ανάπλαση του δημόσιου χώρου περιοχής 
γύρω από το Μέγαρο Μουσικής – Ποσειδώνιο – Μύλου Αλλατίνη.  
- Παραλία Καλαμαριάς (από το Ποσειδώνιο ως την περιφερειακή τάφρο): Πρόγραμμα ανάπλασης 
για όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης (απαγόρευση επιπλέον δόμησης, επαναχρήσεις κλπ.), με 
ανάδειξη της φυσικής ακτογραμμής, απόδοση συμβατών ήπιων χρήσεων και διαμορφώσεων, και 
ένταξη των ενδιαφερόντων κτισμάτων (ανάδειξη μεσοπολεμικών επαύλεων Αρετσούς, παλιάς 
πλαζ του ΕΟΤ του 1960). 
- Περιοχή Δήμου Πυλαίας ως το αεροδρόμιο και περιοχή αεροδρομίου: Εφαρμογή περιορισμών 
και ελέγχων στις χρήσεις και τη δόμηση, και προστασία των φυσικών στοιχείων (ακτή και 
καλλιέργειες, αδόμητοι χώροι κλπ.). Έλεγχος της άναρχης επέκτασης των κεντρικών αστικών 
λειτουργιών, των εκτός σχεδίου εγκαταστάσεων και περιβαλλοντική εξυγίανση της ακτής, 
παράλληλα με την προστασία παραδοσιακών δραστηριοτήτων (όπως τα παλιά ναυπηγεία). 
- Περιοχή παραθαλάσσιων οικισμών Θερμαϊκού (Περαία, Νέοι Επιβάτες, Αγία Τριάδα): 
Προγραμματισμός της τάσης να μετατρέπονται οι άλλοτε παραθαλάσσιοι προσφυγικοί οικισμοί σε 
περιοχές πρώτης κατοικίας, προσελκύοντας ανάλογες χρήσεις του ιδιωτικού τομέα με εφαρμογή 
κατάλληλων πολεοδομικών όρων και με παράλληλη διαφύλαξη του φυσικού χαρακτήρα του 
τοπίου για τη διατήρηση του χαρακτήρα τους. 

 

2.2.5 ΕΠΧΣΑΑ Υδατοκαλλιεργειών 

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες (αριθμ. αποφ. 31722/04-11-2011, ΦΕΚ 2505 Β’/04-11-2011), ορίζονται ως Περιοχές 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) οι θαλάσσιες περιοχές που πληρούν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, εντός των οποίων χωροθετούνται μονάδες 
σε: α) οργανωμένους υποδοχείς (ΠΟΑΥ), β) περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ), και γ) 
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μεμονωμένα. Οι ΠΑΥ κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες Α έως Ε, με τις περιοχές Α να καθορίζονται ως 
«Περιοχές ιδιαίτερα ανεπτυγμένες που χρήζουν παρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των 
μονάδων και των υποδομών, προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος». Για την Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης το ΕΠΧΣΑΑ καθορίζει δύο ΠΑΥ κατηγορίας Α, την Α.16 (Θερμαϊκός Κόλπος) και την Α.17 
(Χαλάστρα-Μηχανιώνα), για τις οποίες η κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα είναι η 
οστρακοκαλλιέργεια και λοιποί υδρόβιοι οργανισμοί.  
Επιπλέον, στην περιοχή της Χαλάστρας προβλεπόταν η ΠΟΑΥ Θερμαϊκού (οστρακοκαλλιέργεια) για την 
οποία έχουν κατατεθεί μελέτες για θεσμοθέτηση. 
 

2.2.6 ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας 

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (αριθμ.αποφ. 
11508/13-04-2009, ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13-04-2009), γίνεται αναφορά περί αναγκαιότητας εξυγίανσης 
υφιστάμενων άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και για μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, στα 
γενικότερα πλαίσια οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας στην Μητροπολιτική Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Στις πολιτικές για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιομηχανίας, 
προτείνεται η χωροθέτηση νέων μονάδων στην εκτός σχεδίου περιοχή να μην είναι αποδεκτή στην 
περιοχή ευθύνης του ΡΣΘ. 
 

2.2.7 ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού (2009) 

Αν και αποσύρθηκε μετά τη θεσμοθέτησή του, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (αριθμ. αποφ. 24208/04-06-2009, ΦΕΚ 1138 Β’/11-06-2009) 
αναφερόταν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που σχετίζονται με το παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης: 
ειδικότερα, αναγνωρίζοντας ως διακριτή κατηγορία τουριστικών περιοχών τις Μητροπολιτικές περιοχές, 
μεταξύ άλλων πρότεινε ως κατευθύνσεις που σχετίζονται σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό με την περιοχή 
μελέτης του παρόντος ΕΧΣ: 

- την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπλασης του ιστορικού κέντρου και του παραλιακού μετώπου 
της Θεσσαλονίκης [και της Αθήνας]. 

- τη δημιουργία ζωνών εναλλακτικών δραστηριοτήτων και υπαίθριων πάρκων αναψυχής και 
αθλητισμού.  

- Δρομολόγηση αναπλάσεων σε περιοχές με βιομηχανικό ενδιαφέρον που έχουν χωρική 
συνέχεια με άλλες περιοχές αστικού τουρισμού. 

- Ενίσχυση δράσεων βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης αστικών υποδομών 
αντιρρύπανσης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του Θερμαϊκού Κόλπου. 

 

2.2.8 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός  

Με τον Ν.4546/2018 (ΦΕΚ 101 Α’/12-06-2018) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», με 
εφαρμογή στα θαλάσσια ύδατα και τις παράκτιες ζώνες. Οι στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού είναι αφενός η στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής 
μεταξύ του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου, και αφετέρου η ορθολογική και ολοκληρωμένη 
χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων, με αρμονική συνύπαρξη όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και 
χρήσεων. 
 
Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται θαλάσσια χωροταξικά σχέδια που αντιστοιχούν στο περιφερειακό 
επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του Ν.4447/2016. Αναφέρονται σε θαλάσσιες και παράκτιες 
χωρικές ενότητες υποπεριφερειακού, περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου. Με τα σχέδια 
αυτά θα προσδιορίζεται η κατανομή των υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων 
στις θαλάσσιες και παράκτιες ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων 
και των χρήσεων που μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνουν: την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τις 
θαλάσσιες οδούς και κυκλοφοριακές ροές, λιμενικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, προστατευόμενες 
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περιοχές, υποδομές και υποθαλάσσια έργα έρευνας και ενέργειας, ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους 
και τις παράκτιες χρήσεις γης. 
 

2.3 Μελέτες και Σχέδια στρατηγικού χαρακτήρα για τη Θεσσαλονίκη και το ΠΣΘ 

2.3.1 Στρατηγική για την Αστική Ανθεκτικότητα «Θεσσαλονίκη 2030» 

Το όραμα για την πόλη, όπως παρουσιάζεται στη Στρατηγική για την Αστική Ανθεκτικότητα 
«Θεσσαλονίκη 2030», συνεπάγεται τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και τη μεταμόρφωσή της 
σε μια πόλη που διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και 
ενισχύει την τοπική της οικονομία με σεβασμό στους φυσικούς της πόρους. Ειδικότερα, οι τέσσερις 
βασικοί στόχοι που έχουν προσδιοριστεί για την ανθεκτικότητα της Θεσσαλονίκης, όπως 
περιγράφονται στο πλαίσιο Στρατηγικής 2030, εστιάζουν στη μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε πιο 
βιώσιμη πόλη για όλους που απαντά στις ανάγκες των πολιτών της, καθώς και στον 
επαναπροσδιορισμό της σχέσης της πόλης με ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της, τη θάλασσα και 
το παραλιακό μέτωπο. 
 
Εστιάζοντας σε αυτό το τελευταίο, σύμφωνα με την Στρατηγική, η ζωή της πόλης της Θεσσαλονίκης 
ορίζεται από τον Θερμαϊκό Κόλπο και το θαλάσσιο στοιχείο. Η παραλία του Θερμαϊκού Κόλπου είναι το 
χαρακτηριστικό σημείο της πόλης με μοναδικές ευκαιρίες για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η πρόσφατη 
ανάπλαση της Νέας Παραλίας έχει βάλει τον Θερμαϊκό στην καθημερινή ζωή των πολιτών, 
μετατρέποντας την παραλία σε κοινό τόπο συνάντησης και αναψυχής ενώ προσδιορίζεται τουριστικά 
ως «χαρακτηριστική εικόνα» της πόλης. Παρ’ όλα αυτά οι δυνατότητες αξιοποίησης του παραλιακού 
μετώπου και του Κόλπου παραμένουν ανεκμετάλλευτες τόσο σε οικονομικό και περιβαλλοντολογικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο αναψυχής. 
 
Ειδικότερα, οι τέσσερις κεντρικοί Πυλώνες-Στόχοι που θέτει η Στρατηγική είναι: 
 
• Διαμορφώνοντας μια βιώσιμη πόλη: Σχεδιάζοντας ένα σύστημα κινητικότητας και αστικών 
υποδομών που υπηρετούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με αποτελεσματικότητα και ορθή χρήση 
των φυσικών πόρων. Αυτό περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα κινητικότητας που προωθεί την 
αστική ανάπτυξη, ένα σύστημα έξυπνης αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα και την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων 
• Σχεδιάζοντας από κοινού μια ανοιχτή πόλη: Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τις 
δεξιότητές και τις επαγγελματικές ευκαιρίες του, επεκτείνοντας τον ρόλο των δημοτικών κοινοτήτων ως 
πυρήνων κοινωνικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των πολιτών, διαμορφώνοντας μια πόλη φιλόξενη 
προς όλους με έναν δημόσιο χώρο προσβάσιμο και φιλικό. 
• Δημιουργώντας μια δυναμική τοπική οικονομία και ένα αποτελεσματικό σύστημα αστικής 
διακυβέρνησης: Αναπτύσσοντας μια αστική ατζέντα για την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας μέσω 
νέων μοντέλων πολυ-τομεακών συνεργασιών. Προωθώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα αστικής 
διακυβέρνησης που διασφαλίζει την ευημερία των πολιτών της και ενισχύει τη μητροπολιτική 
συνεργασία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση. 
• Επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα: Ολοκληρωμένη οικονομική και αστική 
ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου μέσω της αποκατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της 
ενίσχυσης της πολιτιστικής και κοινωνικής του ταυτότητας με νέες δραστηριότητες και υποδομές, 
καθώς και με ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης. 
 
Ειδικότερα, για την επίτευξη του 4ου Στόχου προσδιορίζονται τα εξής βασικά Προγράμματα: 
 
Α. Ολοκληρωμένη οικονομική και αστική ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου 
Ο Θερμαϊκός Κόλπος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης και ο λόγος για 
τον οποίο η πόλη υπήρξε για χιλιάδες χρόνια εμπορικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Ο Κόλπος 
είναι ένα εκτεταμένο σύστημα με ιδιαίτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
στοιχειά που τον καθιστούν μια περιοχή με μοναδικές ευκαιρίες για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η Νέα 
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Παραλία, με την πρόσφατη ανάπλασή της επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του Θερμαϊκού στην 
καθημερινή ζωή των πολιτών και έγινε ο πιο δημοφιλής δημόσιος χώρος και πόλος έλξης για τους 
τουρίστες. 
Με την αναγνώριση των πιθανών οικονομικών και κοινωνικών οφελών της επένδυσης για την 
αναζωογόνηση της παραλίας και των γύρω περιοχών ο Δήμος στοχεύει στην αναδημιουργία μιας 
έντονης οικονομικά περιοχής για το τοπικό εμπόριο, τον τουρισμό και τον τρόπο ζωής. Το Επενδυτικό 
Πλαίσιο Ανάπτυξης έχει ως στόχο την αποδέσμευση της δυναμικής των κτηματικών επενδύσεων κατά 
μήκος της παραλίας με τη δημιουργία πολλαπλών ευκαιριών για ανάπτυξη (παράκτια και παράλια), 
που θα υπηρετεί τις διαφορετικές ανάγκες των κατοίκων. 
Η βιώσιμη ανάπτυξη του Θερμαϊκού μέσω του Επενδυτικού Πλαισίου Ανάπτυξης θα διασφαλίσει ότι 
όλες οι πιθανές επενδύσεις θα δημιουργήσουν ένα κοινό όραμα για τον Θερμαϊκό ως ένα ζωντανό και 
ακμαίο φυσικό και κοινωνικό οικοσύστημα με σεβασμό στους φυσικούς πόρους και τη διαφορετική 
κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης, ενώ θα προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες για τους 
επιχειρηματίες και για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης. 
 
Β. Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας του Θερμαϊκού Κόλπου 
Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα όπου συλλέγεται ένας μεγάλος αριθμός 
περιβαλλοντικών μετρήσεων, από πολλαπλές τοποθεσίες σε διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας 
και από ένα πλήθος φορέων. Ωστόσο, οι μετρήσεις αυτές συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο 
επεξεργασίας με ασυντόνιστο και αποσπασματικό τρόπο. Ο στόχος είναι ο συντονισμός και η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών δεδομένων για να παραχθούν πολύτιμες και χρηστικές 
πληροφορίες για τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης, προσδιορισμένα 
χωρικά και χρονικά. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα οριστούν οι οδηγίες για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και θα 
προσδιοριστούν τα σημεία ενδιαφέροντος όπου θα καθοριστούν η συχνότητα, η πυκνότητα και οι 
τεχνικές των μετρήσεων. Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων είναι απαραίτητη για τη 
δημιουργία συνεργειών, την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη βέλτιστη υλοποίηση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας. Τα δεδομένα θα πρέπει να ενσωματωθούν σε περιβάλλον GIS για την τροφοδότηση 
εργαλείων προσομοίωσης που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα σχέδια 
αποκατάστασης. 
Ο Θερμαϊκός είναι το πιο σημαντικό φυσικό οικοσύστημα της πόλης και η αποκατάστασή του θα 
πρέπει να αποτελεί επιλογή προτεραιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συνεπώς, καμία 
μελλοντική επένδυση και υποδομή δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς την ύπαρξη ενός 
αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών αλλαγών του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος. 
 
Γ. Αποκατάσταση του οικοσυστήματος του Θερμαϊκού Κόλπου 
Ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος (της ποιότητας του 
νερού, της θαλάσσια πανίδας, της παράκτιας διάβρωσης κ.λπ.) δίνει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν 
τα έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα της θάλασσας και θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις των 
μελλοντικών υποδομών. Τα έργα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των φυσικών παραλιών, την 
αναβάθμιση του παντοροϊκού αποχετευτικού συστήματος για τη μείωση των υπερχειλίσεων του 
δικτύου, την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και λυμάτων από σημειακές πηγές, τη 
μείωση της απορροής των ομβρίων με ένα βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αστικών απορροών, όπως 
και έργα μεγαλύτερης κλίμακας, που ξεπερνούν τη μητροπολιτική περιοχή, όπως η μείωση της εισροής 
θρεπτικών ουσιών από την περιοχή του Δέλτα του Αξιού. 
Η περιορισμένη χρηματοδότηση επιβάλλει την ιεράρχηση των έργων αποκατάστασης που να βασίζεται 
σε ανάλυση κόστους-οφέλους, ενώ η πραγματοποίησή τους εμπλέκει διαφορετικούς φορείς, από την 
εταιρεία ύδρευσης (ΕΥΑΘ) μέχρι τους κατοίκους των περιοχών και τους ιδιοκτήτες γης. Η υποστήριξη 
από πρωτοβουλίες πολιτών είναι κομβικό σημείο διότι αναβαθμίζει ως προτεραιότητα την 
περιβαλλοντική προστασία μεταξύ των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν μια σειρά 
από συνεχιζόμενες εκστρατείες ενημέρωσης που θα αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και της συμμετοχής των πολιτών σε περιβαλλοντικές δράσεις για τον Θερμαϊκό. 
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Η βελτίωση του θαλάσσιου οικοσυστήματος έχει πολλαπλά οφέλη, από την προστασία των φυσικών 
πόρων της πόλης και την ευημερία των κατοίκων μέχρι την αύξηση του τουρισμού και την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων νερού με επίκεντρο τον άνθρωπο (θαλάσσια σπορ). 
 
Δ. Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου 
Στη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου έχουν αρμοδιότητα 17 διαφορετικές διοικητικές Αρχές: επτά 
παράλιοι Δήμοι, η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, διαφορετικά τμήματα και υπηρεσίες της 
κεντρικής κυβέρνησης, και το Λιμενικό Σώμα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κενά και επικαλύψεις στις 
αρμοδιότητες για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων, με συνέπεια την 
καθυστέρηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μια ξεκάθαρη διαδικασία θα πρέπει να αναπτυχθεί 
για να βελτιωθεί η συνολική διαχείριση του Θερμαϊκού, με έμφαση στα εξής: 
- Ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων 
- Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση προς τις τοπικές αρχές. 
Η μεταρρύθμιση του μοντέλου διακυβέρνησης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τον 
Θερμαϊκό θα άρει τα εμπόδια για την περαιτέρω αστική ανάπτυξη του Κόλπου, θα βελτιώσει την 
περιβαλλοντική διαχείριση και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για περισσότερες διαδημοτικές συνεργασίες 
και συνεργασίες μεταξύ φορέων. 
 
Ε. Εκμετάλλευση του πολιτιστικού και ανθρώπινου κεφαλαίου για την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και τη βελτίωση της αστικής ζωής του Θερμαϊκού Κόλπου 
Το οικοσύστημα του Δέλτα του Αξιού, οι πολιτιστικές δραστηριότητες στον πρώτο προβλήτα του 
λιμανιού (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μουσείο Φωτογραφίας, Μουσείο 
Κινηματογράφου), ο Λευκός Πύργος, το Μέγαρο Μουσικής είναι μερικά μόνο από τα ογδόντα ιστορικά, 
πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου που αναδεικνύουν τη 
σημασία του ως σημαντικού κέντρου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. 
Τα συγκεκριμένα τοπόσημα ανήκουν σε επτά διαφορετικούς Δήμου και η σύνδεσή τους με τα μέσα 
μεταφοράς είναι προβληματική. 
Η ανάπτυξη της φυσικής διασύνδεσης των διαφορετικών σημείων με ένα συνεχή ποδηλατόδρομο και 
της διασύνδεσης των λειτουργιών τους σε ψηφιακούς χάρτες θα προκαλέσει νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για τον τουριστικό τομέα, την αναβάθμιση της ταυτότητας του Θερμαϊκού και τη βελτίωση 
της σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών δήμων, ενώ θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
το φυσικό περιβάλλον του Κόλπου. 
 
Εν κατακλείδι, με βάση τα πορίσματα της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της πόλης και αναγνωρίζοντας 
τα δυνητικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της ανάπλασης του Παραλιακού 
Μετώπου της Θεσσαλονίκης και των παρακείμενων γειτονιών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε 
προσπάθειες μεταμόρφωσης της περιοχής του παραλιακού μετώπου, προκειμένου να είναι ευχάριστη 
τόσο στους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, καθώς και να λειτουργεί ως πύλη για άλλα μέρη της 
πόλης.  
 

2.3.2 Πρόγραμμα Στρατηγικής Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου Θεσσαλονίκης 

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης βούλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για αναμόρφωση και ανάδειξη 
του παραλιακού μετώπου, με την υποστήριξη του Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας, εκπονήθηκε ένα 
Πρόγραμμα-Πλαίσιο χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του οράματος της πόλης 
για το παραλιακό μέτωπο.  
 
Η Στρατηγική Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου Θεσσαλονίκης αφορούσε το σύνολο της 
παράκτιας περιοχής συνολική επιφάνεια που εκτείνεται από τα δυτικά όρια του δήμου Θεσσαλονίκης 
με τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης έως τον Κελλάριο Όρμο που βρίσκεται στα όρια του Δήμου 
Θεσσαλονίκης με τον Δήμο Καλαμαριάς, θεωρώντας το ανάπτυγμα αυτό ένα τοπόσημο της πόλης, που 
περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης και 
συντελούν καίρια στην ανάπτυξή της.  
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Σύμφωνα με τη Στρατηγική, το όραμα για το Παραλιακό Μέτωπο της Θεσσαλονίκης προσδιορίζεται 
από έξι πρωταρχικά θέματα και ευρείς στόχους, καθώς η επιτυχημένη αναζωογόνηση του παραλιακού 
μετώπου μπορεί να επιτευχθεί μέσω απτών στόχων, χωροταξικών πρωτοβουλιών και προτεινόμενων 
έργων για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Οι έξι βασικοί στόχοι είναι: 
 
1. Ενίσχυση κινητικότητας 

 Βελτίωση ροής πεζών 
 Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης 
 Βελτίωση δημόσιων συγκοινωνιών 
 Αύξηση θέσεων/χώρων στάθμευσης 
 Επέκταση/ αναβάθμιση ποδηλατικής υποδομής 
 Βελτίωση οδικής υποδομής 
 

2. Οικονομική Ανάπτυξη 

 Αύξηση του τουρισμού 
 Ενίσχυση των εσόδων του Δήμου 
 Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
 Προώθηση καινοτομίας & επιχειρηματικότητας 
 Ενίσχυση εμπορικής δραστηριότητας  
 

3. Αναβάθμιση Περιβάλλοντος 

 Μείωση ρύπανσης αέρα, νερού και εδάφους 
 Μείωση αστικού θορύβου 
 Εκσυγχρονισμός διαχείρισης αποβλήτων 
 Αύξηση/βελτίωση πράσινων και ανοιχτών χώρων 
 

4. Κοινωνική Ένταξη 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων 
 Ενίσχυση των πρωτοβουλιών ενεργοποίησης χώρου 
 Δημιουργία μιας πόλης φιλικής προς τα παιδιά 
 Από κοινού δημιουργία ανοικτών χώρων για όλους 
 Προώθηση πολιτιστικής πολυμορφίας 
 

5. Προώθηση Τοπικής Κουλτούρας & Ταυτότητας 

 Εκδηλώσεις για ενίσχυση της πολιτισμικής κληρονομιάς 
 Προβολή ιστορικών μνημείων & ορόσημων 
 Αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων 
 Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και ενασχόλησης των πολιτών με πολιτιστικά θέματα 
 

6. Προώθηση Υγείας και Ευεξίας 

 Ενθάρρυνση & διευκόλυνση ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων 
 Βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω ευκαιριών για αυξημένη σωματική δραστηριότητα 
 Θέσπιση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων/ προγραμμάτων 
 Διαφύλαξη βασικών αναγκών των πολιτών (νερό, φαγητό, στέγη) 

 
Στο πλαίσιο των παραπάνω, και με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένες αρχές 
σχεδιασμού παραλιακού μετώπου, η μεθοδολογική προσέγγιση αναζωογόνησης του παραλιακού 
μετώπου επικεντρώνεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων και πλαισίου, στη 
δημιουργία προορισμών πολλαπλών χρήσεων σε όλη την καθορισμένη περιοχή και στη σύνδεση αυτών 
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των προορισμών με δημόσιους ανοικτούς και πράσινους χώρους υψηλής ποιότητας. Συγκεκριμένα, 
εξετάζονται τρία είδη επιλογών αστικής ανάπλασης με βάση τις προδιαγραφές και τους στόχους κάθε 
ζώνης, καθώς και διεθνή στοιχεία και δοκιμασμένες πρακτικές: 

 
Α. Έργα ανάπλασης μεγάλης κλίμακας:  
Μακρόπνοα έργα αστικής ανανέωσης, συνήθως με τη συντονισμένη συμμετοχή παραγόντων του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πολυδιάστατη μεταμόρφωση μιας χωρικής ενότητας. 

 
- Τα έργα ανάπλασης μεγάλης κλίμακας αφορούν ολοκληρωμένα έργα που συνδυάζουν αρκετές 

διαφορετικές αστικές λειτουργίες, ενσωματώνουν ποικίλες διαστάσεις πολεοδομίας και αστικής 
ανάπτυξης (π.χ. οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικά θέματα, περιβαλλοντική βιωσιμότητα) εντός 
ενιαίου πλαισίου αναφοράς (π.χ. συγκεκριμένη χωρική οντότητα). Τα έργα ανάπλασης μεγάλης 
κλίμακας συνήθως χωρίζονται σε αρκετά έργα, λιγότερο ή περισσότερο ανεξάρτητα, που 
συνδυάζονται στον χώρο και στον χρόνο, και εξυπηρετούν έναν ενιαίο/κοινό σκοπό. 

- Η έννοια του έργου «μεγάλης κλίμακας» μπορεί να συνδέεται με ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα στοιχεία: φυσικό μέγεθος του έργου (π.χ. συνολική επιφάνεια), όραμα/φιλοδοξία (π.χ. 
όραμα που εντάσσεται σε σχέδιο μητροπολιτικής ή εθνικής στρατηγικής), δυνητική επίδραση του 
έργου (π.χ. μέγεθος ακροατηρίου-στόχου) και όγκος πόρων που δεσμεύονται για το έργο. 

 
Β. Έργα αστικής ανάπλασης μεμονωμένου χώρου 
Μεσαίας ή μικρής κλίμακας έργα αστικής ανανέωσης που είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένη 
περιοχή και συνήθως συνδέονται με τη μεταμόρφωση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου 

 
- Τα έργα αστικής ανάπλασης μεμονωμένου χώρου αφορούν ανεξάρτητα έργα αστικής ανανέωσης, 

μεσαίας ή μικρής κλίμακας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- Είναι συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. ακίνητο, συγκρότημα 

πολυκατοικιών, οικόπεδο, κ.λπ.) 
- Στόχος είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή χώρος, 

μετατρέποντάς το σε υψηλής ποιότητας αστικό χώρο που εξυπηρετεί ευρύ φάσμα λειτουργιών 
(π.χ. οικονομική και εμπορική ανάπτυξη, κοινωνική πρόνοια, περιβαλλοντική αναβάθμιση, κ.λπ.) 

- Εξυπηρέτηση καθορισμένου οράματος  
 

Γ. Πρωτοβουλίες ενεργοποίησης χώρου 
Ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής πόλης που θα σφύζει από ζωή και 
θα εξυπηρετεί πολλαπλές λειτουργίες και διαφορετικές ανάγκες των πολιτών 

 
- Οι πρωτοβουλίες ενεργοποίησης χώρου αφορούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 

επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους (ντόπιους και τουρίστες) σε μια 
καθορισμένη περιοχή και εξυπηρετούν πολλαπλές λειτουργίες όπως οι εξής: 

- Επιτάχυνση της οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης του χώρου 
- Κάλυψη διαφορετικών αναγκών των πολιτών (π.χ. αυξημένη σωματική δραστηριότητα, ψυχαγωγία, 

πολιτιστικές δράσεις) 
- Ενδεικτικές πρωτοβουλίες ενεργοποίησης χώρου: πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. μουσικά φεστιβάλ, 

εκθέσεις έργων τέχνης, κ.λπ.), λαϊκές αγορές, εποχιακοί (pop-up) χώροι πώλησης προϊόντων, 
αθλητικές εκδηλώσεις (π.χ. μαραθώνιοι, αγώνες δρόμου, κ.λπ.), εκθέσεις επιστημών και 
τεχνολογίας 

 

2.3.3 Έργο MEDSEATIES 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο: «MEDSEATIES - Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις», το οποίο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ENPI CBC MED 2007 – 2013”. 
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Η περιοχή μελέτης του Έργου MEDSEATIES είναι η παράκτια ζώνη του όρμου της Θεσσαλονίκης, που 
ορίζεται από το Μικρό Έμβολο Νότιο-Ανατολικά, έως τη περιοχή των Σφαγείων Βόρειο-Δυτικά. Όπως 
αναφέρεται στην σχετική μελέτη, η ζώνη αυτή, που αποτελεί μέρος ενός πολύ ενδιαφέροντος και 
ευαίσθητου οικοσυστήματος – του Θερμαϊκού κόλπου, λόγω της επαφής της θάλασσας με δύο 
μεγάλους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα - της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της ιδιαίτερης 
κλιματολογίας του, είναι πεδίο άσκησης αλιευτικών, τουριστικών, ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και 
συγχρόνως αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος του ευρύτερου 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό περίπου 1,5 εκ. κατοίκων σήμερα και 
με ιστορία 2.500 ετών.  
Ως εκ τούτου, οι έντονες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες που συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή, η 
ανάγκη για «διέξοδο» των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης προς το θαλάσσιο μέτωπο, λόγω 
της έλλειψης ανοικτών δημόσιων χώρων στο τόσο πυκνά οικοδομημένο αστικό ιστό, σε συνδυασμό με 
την ανάγκη για την προστασία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, 
απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων που 
αφορούν στο μέλλον της παράκτιας ζώνης, με εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη.  
Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω:  
- της διασφάλισης της ποιότητας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
- της διασφάλισης της πρόσβασης και της θέασης προς τη θάλασσα ως δημοσίου αγαθού. 
- της ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ακτής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 
Επισημαίνει τέλος ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, για τα θέματα της παράκτιας ζώνης της 
Θεσσαλονίκης υπάρχει έντονος προβληματισμός και κινητικότητα, και έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός 
παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο κατασκευών 
και σχεδιασμού του δημόσιου χώρου. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα σε 
όλες τις φάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής των παρεμβάσεων αυτών, τα οποία οφείλονται κυρίως στο 
δαιδαλώδες και κατακερματισμένο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. 
 
Πέραν των παραπάνω, στα πλαίσια του Έργου μελετήθηκε και η Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία 
Θεσσαλονίκης (Θ.Α.Σ.), ως προς τις προϋποθέσεις, τα κρίσιμα ζητήματα και τις εκκρεμότητες για την 
ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την επιτυχή υλοποίησή του. 
 
Ο στόχος του συστήματος Θ.Α.Σ. αφορά στη δημιουργία ενός εναλλακτικού διαδρόμου μετακίνησης 
τόσο για τη διαμπερή μετακίνηση όσο και για την πρόσβαση προς/από το κέντρο της πόλης από/προς 
την περικεντρική και περιαστική ζώνη στα νότιο-ανατολικά της, ο οποίος είναι περιβαλλοντικά και 
κοινωνικοοικονομικά βιώσιμος καθώς αναμένεται να συμβάλει προς τις εξής κατευθύνσεις:  
- Αύξηση της προσπελασιμότητας των δραστηριοτήτων κατά την καθημερινή μετακίνηση αλλά και 
ενίσχυση των ροών με σκοπό την αναψυχή.  
- Αισθητική αναβάθμιση και ενίσχυση των κοινωνικό-οικονομικών συσχετίσεων μεταξύ των παράκτιων 
περιοχών. 
- Περιορισμός της οδικής κυκλοφορίας.  
 

2.3.4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης 2014-2019 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο του Ε.Π. Δήμου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2014-2019, ως βασικός 
αναπτυξιακός στόχος για τη μητροπολιτική Θεσσαλονίκη αναφέρεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της για την αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της σε διαπεριφερειακή, εθνική και 
διεθνή κλίμακα. 
 
Οι κατευθύνσεις πολιτικής για τη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύονται κατά άξονες ως εξής: 
Α) αειφόρος αστική και πολεοδομικής διαχείριση 
Β) αειφόρες αστικές μεταφορές 
Γ) αειφόρος σχεδιασμός αστικού και περιαστικού πρασίνου 
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Δ) σχεδιασμός – ανάδειξη – χρήση του πολιτιστικού – ιστορικού κεφαλαίου 
 
Στις αντίστοιχες προτεραιότητες, μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η κατεύθυνση για στρατηγικό ανασχεδιασμό 
του θαλασσίου μετώπου από την περιοχή του Εθνικού Πάρκου έως και την Επανομή, με σκοπό την 
αποκατάσταση και ανάδειξή του, την εξασφάλιση της συνέχειας και προσβασιμότητας και με μέριμνα 
για τη μη διατάραξη της φυσικής ακτογραμμής. Επιπλέον, προώθηση επιμέρους πολεοδομικού 
χαρακτήρα παρεμβάσεων μεταξύ Καλαμαριάς και περιοχής αεροδρομίου για τη δημιουργία ζώνης 
πρασίνου και ήπιας αναψυχής. 
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3. Θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην ζώνη άμεσης επιρροής 

3.1 Χωρικός Προσδιορισμός Ζώνης Άμεσης Επιρροής  

Στη Ζώνη Άμεσης Επιρροής εντάσσονται περιοχές των παραπάνω Δήμων που περιβάλουν την παράκτια 
ζώνη και κρίνεται ότι βρίσκονται σε άμεση λειτουργική συσχέτιση με αυτήν, σύμφωνα και με τις 
προβλεπόμενες χρήσεις γης τους όπως ορίζονται από τα αντίστοιχα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.). 
Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών της ΖΑΕ βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις ειδικότερες χωρικές 
αλληλεπιδράσεις, θεσμοθετημένες χρήσεις γης και επιμέρους ιδιαιτερότητες που διακρίνουν τις 
περιοχές αυτές (σε ενδοδημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο), και πάντα υπό τον γνώμονα της 
παραδοχής ότι η ΖΑΕ θα πρέπει να ορίζεται με ρεαλιστικούς όρους χωρικής συνοχής και 
λειτουργικότητας, αποφεύγοντας την αυστηρή ταύτιση με τα διοικητικά όρια αλλά και την υπέρμετρη 
επέκτασή της προς την ενδοχώρα.  
 
Αναλυτικότερα, το όριο της Ζώνης Άμεσης Επιρροής (ΖΑΕ) αποτυπώνεται στον συνημμένο χάρτη της 
παρούσας Τ.Ε., συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες εκτάσεις ανά Δήμο: 
 
- Εντός του Δήμου Δέλτα: 
Η ΖΑΕ στην Δ.Ε. Εχεδώρου περιλαμβάνει το σύνολο της ζώνης Β6 (χερσαία περιοχή προστασίας φύσης) 
όπως αυτή καθορίζεται από το ΓΠΣ, που περιβάλει τον οικισμό Καλοχωρίου στο νότιο τμήμα του έως το 
μέσον της δυτικής πλευράς του, καθώς και το αντίστοιχο τμήμα της ζώνης ΠΔ3 (περιοχή προστασίας - 
δέλτα ποταμών) και της ζώνης ΑΠ4 (απόλυτης προστασίας - εκβολών ποταμών) που περιλαμβάνουν 
την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου έως την αριστερή όχθη των εκβολών του Γαλλικού ποταμού. Με τον 
τρόπο αυτό ενσωματώνεται το σύνολο των περιοχών προστασίας που περιλαμβάνουν και το 
αντίστοιχο παράκτιο μέτωπο νοτίως του οικισμού, καθώς αυτές λειτουργούν αλληλένδετα ως ενιαία 
χωρική ενότητα οικολογικής προστασίας χωρίς διακριτές διαχωριστικές γραμμές.  
 
Επιπλέον η ΖΑΕ ενσωματώνει και το ίσου βάθους (προς την ενδοχώρα) τμήμα της περιοχής ΑΒ2 
(Χονδρεμπορίου-Μεταφορών) που εκτείνεται ανατολικά και περιλαμβάνει την ανατολική ακτογραμμή 
της Δ.Ε. Εχεδώρου, έως το όριο με την όμορη Δ.Ε. Μενεμένης. Το τμήμα αυτό της ΑΒ2 περιλαμβάνει 
παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άμεση επαφή με την παράκτια ζώνη και επηρεάζουν 
ανάλογα τις επιλογές του σχεδιασμού στην παραλιακή διαδρομή, και θα πρέπει να εξεταστεί ούτως 
ώστε οι προτεινόμενες παρεμβάσεις να μην έρχονται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
αλλά να δύνανται να συνυπάρξουν χωρίς αρνητικές συνέπειες μεταξύ τους. 
 
- Εντός του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης: 
Στη συνέχεια, εντός της Δ.Ε. Μενεμένης η ΖΑΕ συμπεριλαμβάνει το σύνολο της περιοχής ΠΕΠ 
Θαλασσίου Μετώπου όπως αυτή ορίζεται στο οικείο ΓΠΣ. Η περιοχή αυτή παραμένει ακόμη αδόμητη 
από παραγωγικές εγκαταστάσεις και χαρακτηρίζεται από λασπώδεις και λιμνάζοντες εκτάσεις, ενώ οι 
βορείως αυτής εκτάσεις διαφοροποιούνται εξαιτίας της παρουσίας παραγωγικών εγκαταστάσεων και 
δεν εμφανίζουν κάποια λειτουργική συνοχή με την ΠΕΠ Θαλασσίου Μετώπου, ενώ ταυτόχρονα η 
χάραξη της «επί στύλων» οδού που οδηγεί στην 6η Προβλήτα του ΟΛΘ δημιουργεί ένα επιπλέον όριο 
ασυνέχειας.  Έτσι, επιλέγεται η έκταση της ΠΕΠ ως ζώνη άμεσης επιρροής της παράκτιας παρέμβασης 
του ΕΧΣ.  
 
Περιλαμβάνεται επίσης η περιοχή των εκβολών του ρέματος Δενδροποτάμου και η παρόχθια ζώνη του 
έως την εθνική οδό, δεδομένου ότι η ζώνη αυτή λειτουργεί αλληλένδετα με την παραλιακή περιοχή 
των εκβολών για περιβαλλοντικούς και αισθητικούς λόγους, ενώ στο σύνολό τους αποτελούν ενιαία 
περιοχή προστασίας (ΠΕΠ) όπως καθορίζεται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ.  
 
Επιπλέον, εντός ΖΑΕ εντάσσεται και το μικρό τριγωνικό τμήμα που περικλείεται από τον οδικό άξονα 
της Δυτικής Εισόδου (από την ΠΑΘΕ), το αρχικό δυτικό τμήμα της οδού 26ης Οκτωβρίου και το 
διοικητικό όριο με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως τμήμα της ευρύτερης περιοχής Λαχανόκηπων που 
ανήκει από κοινού στους δύο Δήμους και εντάσσεται συνολικά στην ΖΑΕ. 
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- Εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης: 
Στον Δήμο Θεσσαλονίκης η ΖΑΕ ενσωματώνει τις εξής περιοχές: 
Στο δυτικό-βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου, την ανάντη παρόχθια ζώνη του Δενδροποτάμου, ως 
συνέχεια της αντίστοιχης ζώνης της Δ.Ε. Μενεμένης, για ευνόητους λόγους, καθώς και το όμορο των 
εκβολών του Δενδροποτάμου παράκτιο τμήμα που εμφανίζει κοινά περιβαλλοντικά και αισθητικά 
χαρακτηριστικά. Αμέσως μετά, ως ζώνη άμεσης επιρροής του παράκτιου μετώπου θεωρείται το τμήμα 
των Λαχανόκηπων και της όμορης περιοχής βορείως του ορίου του ΟΛΘ και εκατέρωθεν της οδού 26ης 
Οκτωβρίου, που εκτείνεται έως τον άξονα της Δυτικής Εισόδου και μέχρι την συμβολή της με την οδό 
Κωλέττη. Επίσης την περιοχή που περικλείεται από την οδό Κωλέττη και τις οδούς Γιαννιτσών και 
Αισώπου έως τη συμβολή με την οδό 26ης Οκτωβρίου στη βορειοανατολική πλευρά των δικαστηρίων. Η 
περιοχή αυτή εμφανίζει στο σύνολό της ομοειδή πολεοδομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
έχοντας τον ρόλο ενός εκτεταμένου πυρήνα κεντρικών λειτουργιών και αστικών εξυπηρετήσεων στη 
Δυτική Είσοδο της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα περιβάλει την μεγάλη αναξιοποίητη έκταση του 
παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και το λιμάνι της πόλης. 
 
Στη συνέχεια το όριο της ΖΑΕ περικλείει την πλατεία Δημοκρατίας επί της οδού Εγνατίας και στρέφεται 
ΝΑ επί της Δωδεκανήσου έως την οδό Τσιμισκή, την οποία διατρέχει προς ανατολικά στο σύνολό της, 
συνεχίζοντας στη Λεωφόρο Στρατού έως τη συμβολή της με την οδό Καυταντζόγλου. Ακολούθως, το 
όριο της ΖΑΕ στρέφεται δυτικά προς την Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου και συνεχίζει προς νότο επί των 
Λεωφόρων Βασ. Γεωργίου και  Βασ. Όλγας  έως τη συμβολή της με την οδό Σοφούλη, όπου στρέφεται 
ΝΔ επί της Σοφούλη έως το διοικητικό όριο με τον Δήμο Καλαμαριάς (οδός Αργοναυτών).  
 
Η επιλογή αυτή της ΖΑΕ στηρίζεται στο γεγονός ότι το σύνολο αυτού του τμήματος της παράκτιας 
περιοχής διατηρεί μια γραμμική διεύθυνση και ανάπτυξη, από τα δικαστήρια έως την πολυσύνθετη 
περιοχή του Ποσειδωνίου (Μέγαρο Μουσικής). Συνεπώς η ΖΑΕ του τμήματος αυτού θεωρείται ότι θα 
πρέπει να είναι μια εύλογου εύρους παράλληλη ζώνη, με ομοειδή στοιχεία και χρήσεις όπως αυτές του 
παράκτιου μετώπου, περιλαμβάνοντας: σημαντικό τμήμα του ιστορικού κέντρου, την Παλιά και Νέα 
Παραλία, εκτεταμένη ζώνη ελεύθερων χώρων πρασίνου και αναψυχής, μαζί με μερικές εκ των 
κυριότερων πολιτιστικών υποδομών, πλατειών - πάρκων και μνημείων - τοπόσημων της πόλης, 
αποτελώντας το πλέον πολυσύχναστο και τουριστικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου η ΖΑΕ στο 
τμήμα αυτό καθορίζεται με όριο την κύρια οδική διαδρομή Βασ. Όλγας – Τσιμισκή, με παράκαμψη σε 
μικρό τμήμα της Λεωφόρου Στρατού, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι ανατολικά της  Βασ. Όλγας ο 
χαρακτήρας του αστικού ιστού μεταβάλλεται αισθητά, καθώς αποτελεί κυρίως περιοχή κατοικίας. Για 
τους ίδιους λόγους η ΖΑΕ εκτείνεται έως την οδό Σοφούλη, πριν εισέλθει στον Δήμο Καλαμαριάς. 
 
- Εντός του Δήμου Καλαμαριάς: 
Το όριο της ΖΑΕ ενσωματώνει την περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Καθ. Ρωσσίδου, Τ. 
Οικονομίδη, Παπάγου, Χηλής, Ελλησπόντου, το σύνολο της πλατείας Σκρα έως την οδό Μακροχωρίου, 
συνεχίζει επί τον οδών Χρυσ. Σμύρνης, Μιχαλακοπούλου, Ποσειδώνος, Αλατσατών, Σμύρνης, το σύνολο 
της πλατείας Ύδρας έως την οδό Ανδρούτσου, και πάλι επί της οδού Σμύρνης έως την συμβολή της με 
την οδό Αϊδινίου. Ακολούθως επί των οδών Αϊδινίου, Ολυμπιάδος, Αφροδίτης, Αγνώστου Στρατιώτου, 
Πολυβίου, Ησιόδου, Γυμναστηρίου Μίκρας, Κακουλίδου, Μουσχουντή, Αμφιτρίτης και Λεωφόρος 
Εθν.Αντιστάσεως έως το διοικητικό όριο με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. 
 
Με τον τρόπο αυτό η ΖΑΕ ενσωματώνει την γραμμική περιοχή εκατέρωθεν της οδού Σοφούλη, την 
έκταση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα που προορίζεται για υπερτοπικό πάρκο πρασίνου με 
πολιτιστικές χρήσεις (πάρκο εμβέλειας ΠΣΘ), και το σύνολο της παράκτιας ζώνης της Αρετσούς (της 
εκτός σχεδίου παράλιας ζώνης και σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου επί της Πλαστήρα) έως την 
περιοχή της Ρέμβης. Το σύνολο αυτής της ζώνης αποτελεί διαχρονικά μια από τις κυριότερες περιοχές 
αναψυχής του ΠΣΘ. Επιπλέον της γραμμικής ζώνης, ενσωματώνεται στη ΖΑΕ η περιμετρική ζώνη της 
περιοχής ΠΕΠΔ ΑΦΤ (όπως αυτή ορίζεται από το ΓΠΣ) εντός της οποίας υπάρχουν αδόμητες εκτάσεις με 
σημαντική βλάστηση και το πάρκο Ούλοφ Πάλμε) και η ευρύτερη περιοχή περιμετρικά της «Ρέμβης». 
Στο μέτωπο της Νέας Κρήνης ακολουθείται η ίδια λογική, καθώς πρόκειται για περιοχή δευτερεύουσας 
επισκεψιμότητας (με την παρουσία χρήσεων εστίασης - αναψυχής) και πέραν αυτής ενσωματώνεται το 
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σύνολο του αθλητικού πυρήνα της Μίκρας και των κοινωφελών χρήσεων έως την οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως (περιοχή Φοίνικα) και την Περιφερειακή Τάφρο, με χρήσεις που έχουν υπερτοπική 
εμβέλεια, καθώς το υφιστάμενο αθλητικό κέντρο και οι άλλες κοινωφελείς χρήσεις θεωρείται 
δεδομένο ότι θα λειτουργούν αλληλένδετα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο. 
 
- Εντός του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: 
Στην Δ.Ε. Πυλαίας, η ΖΑΕ ενσωματώνει το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Μαρ. 
Αντύπα, την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Ασκληπιού και την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έως το 
διοικητικό όριο με τον Δήμο Θέρμης. 
 
Με τον τρόπο αυτό η ΖΑΕ συμπεριλαμβάνει το σύνολο της περιοχής που έχει αναπτυχθεί ως 
υπερτοπικός πόλος εμπορικών και ψυχαγωγικών χρήσεων, με πολλές σημαντικές υπεραγορές και τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα Mediterranean Cosmos και Florida, και συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος 
επισκεπτών και καταναλωτικού κοινού, συνεπώς κάθε παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο αυτής της 
περιοχής θα αποτελέσει και αντικείμενο επισκεψιμότητας για τον πληθυσμό που επισκέπτεται τις 
ανωτέρω χρήσεις, ενώ θα βελτιώσει και την συνολική εικόνα και τις συνθήκες προσβασιμότητας της εν 
λόγω περιοχής. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται οι δύο προς πολεοδόμηση νέες οικιστικές περιοχές της 
Πυλαίας, που στο εγκεκριμένο ΓΠΣ ορίζονται ως πολεοδομικές ενότητες 14 και 15, που θα αποτελέσουν 
τις εγγύτερες περιοχές κεντρικών λειτουργιών πόλης, τουρισμού και κατοικίας προς το παραλιακό 
μέτωπο. Ειδικότερα η Π.Ε. 15 βρίσκεται σε άμεση επαφή με το παράκτιο μέτωπο και ήδη από το ΓΠΣ 
προτείνεται διευρυμένη ζώνη αστικού πρασίνου και ελεύθερων χώρων παράλληλα προς την 
ακτογραμμή. Τέλος, στην ΖΑΕ του παραλιακού τμήματος της Πυλαίας περιλαμβάνεται και η περιοχή 
που περικλείεται από το υφιστάμενο ρέμα, την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, το διοικητικό όριο του 
Δήμου και τη θάλασσα, καθώς περιβάλει την συνέχεια του παράκτιου μετώπου προς νότο, 
συμπεριλαμβάνοντας και τμήμα της έκτασης της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, μαζί με μικρή έκταση με 
χρήσεις τουρισμού-αναψυχής που προβλέπεται από το ΓΠΣ στο παραλιακό αυτό τμήμα. 
 
- Εντός του Δήμου Θέρμης: 
Το όριο της ΖΑΕ στον Δήμο Θέρμης εξακολουθεί επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, από τον κόμβο 
«Πράσινα Φανάρια» έως τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αεροδρομίου-Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζει 
περιβάλλοντας την έκταση του αεροδρομίου έως την Λεωφόρο Θεσσαλονίκης-Περαίας, την οποία 
ακολουθεί έως την οδό Ξενίου Διός, στο σημείο επαφής των διοικητικών ορίων με τον Δήμο Θερμαϊκού. 
Εντός του ορίου αυτού συμπεριλαμβάνεται η συνέχεια του παραλιακού τμήματος της έκτασης του ΑΠΘ 
(Γεωπονική Σχολή) και δύο περιοχές που θεσμικά ορίζονται ως «προστασίας και οικοανάπτυξης», 
εκατέρωθεν της έκτασης του αεροδρομίου. Δυτικά του αεροδρομίου περιλαμβάνεται και μεγάλη 
έκταση με χαρακτηρισμό «επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες υψηλής στάθμης», καθώς 
και μικρό τμήμα με χρήση εκπαίδευσης (ιδιοκτησίας ΑΠΘ). Οι παραπάνω περιοχές με τις χρήσεις τους 
κρίνεται ότι έχουν άμεση συσχέτιση με τις παρεμβάσεις στην παράκτια ζώνη. 
 
- Εντός του Δήμου Θερμαϊκού: 
Στην Δ.Ε. Θερμαϊκού το όριο της ΖΑΕ στρέφεται προς τη θάλασσα ακολουθώντας την οδό Ξενίου Διός 
μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανθέων όπου στρέφεται δυτικά, διατρέχοντας το σύνολο της οδού 
Ανθέων έως τη συμβολή της με Λεωφόρο Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας (στο ύψος των ΚΑΑΥ Αγίας 
Τριάδας), την οποία ακολουθεί έως την συμβολή με οδό Συνταγματάρχου Δαβάκη. Στη συνέχεια 
ακολουθεί το ρέμα και διαγωνίως την οδό Οικονομίου, καταλήγοντας στη θάλασσα. 
 
Οι περιοχές που περικλείονται από το παραπάνω όριο κρίνεται ότι αποτελούν τη ζώνη άμεσης 
επιρροής της παρέμβασης καθώς βρίσκονται σε άμεση χωρική συνοχή και αλληλεπίδραση με τις 
παρεμβάσεις του παραλιακού μετώπου, ουσιαστικά μεταξύ της λεωφόρου Θεσσαλονίκης - 
Μηχανιώνας και της θάλασσας, και συνυπολογίζοντας ότι οι εγγύτερες προς το παράκτιο μέτωπο 
θεσμοθετημένες χρήσεις αφορούν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου χρήσεις τουρισμού-αναψυχής. Το ίδιο ισχύει 
και για την παραλιακή περιοχή επέκτασης (ανατολικά του εγκεκριμένου σχεδίου) για την οποία 
εκπονείται ήδη μελέτη πολεοδόμησης, με χρήσεις που συνάδουν με την γενικότερη ανάπτυξη του 
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παραλιακού μετώπου (τουρισμού-αναψυχής, κεντρικών λειτουργιών, εκτεταμένους χώρους πρασίνου 
κλπ). 
 

3.2 Θεσμοθετημένες χρήσεις γης στη Ζώνη Άμεσης Επιρροής 

Κατ’ αντιστοιχία, οι χρήσεις γης εντός της ΖΑΕ ανά Δήμο διαρθρώνονται ως εξής: 
 
- Εντός του Δήμου Δέλτα: 
Οι θεσμοθετημένες από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Εχεδώρου (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ/2011) χρήσεις γης εντός 
της ΖΑΕ περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον περιοχές προστασίας της φύσης, καθώς και περιοχή 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, τις ζώνες: 
 ΑΠ4 (απόλυτης προστασίας φύσης - εκβολές ποταμών)  
 ΠΔ3 (υδάτινη περιοχή προστασίας φύσης - δέλτα ποταμών) 
 Β6 (χερσαία περιοχή προστασίας φύσης) νοτίως του οικισμού Καλοχωρίου 
 ΑΒ2 (περιοχή εγκατάστασης Χονδρεμπορίου-Μεταφορών) 

Οι τρεις πρώτες διέπονται αποκλειστικά από την ΚΥΑ 12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220 ΑΑΠ/2009) του 
εθνικού πάρκου «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 καθορισμού χρήσεων, όρων και 
περιορισμών δόμησης», και οι ρυθμίσεις τους μεταφέρθηκαν αυτούσιες στο εγκεκριμένο ΓΠΣ.  
Για την περιοχή ΑΒ2 ισχύουν οι χρήσεις του ΓΠΣ (συνοπτικά: εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού 
εμπορίου-διαμετακόμισης, μεταφορών, εμπορικών εκθέσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών). 
Όσον αφορά στις υφιστάμενες υλοποιημένες χρήσεις που εντοπίζονται στις παραπάνω περιοχές, 
εντοπίζονται μόνο στην ζώνη ΑΒ2 (εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της Jet Oil). 
 

 
Απόσπασμα από ΓΠΣ Δ.Ε. Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ/2011) 

 
 
 
 



Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης της παρ.5.α του αρθ.8 του ν.4447/2016 

25 
 

- Εντός του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης: 
Οι θεσμοθετημένες από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης (ΦΕΚ 73 ΑΑΠ/2016) χρήσεις γης εντός 
της ΖΑΕ περιλαμβάνουν: 
 Η περιοχή εντός της ΖΑΕ από το όριο του Δήμου έως το ρέμα του Δενδροποτάμου ορίζεται στο 

ΓΠΣ ως ΠΕΠ Θαλασσίου Μετώπου, για την οποία το ΓΠΣ προβλέπει να μελετηθεί ως περιοχή 
ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) δεδομένης της ανάγκης περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
και διαμόρφωσης του θαλασσίου μετώπου έως τον ΣΤ’ προβλήτα του ΟΛΘ, 
συμπεριλαμβανομένων των εκβολών του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής 
προστασίας και χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης 
μελετών διαχείρισης, οικολογικής αναβάθμισης, οργάνωσης του τοπίου και υλοποίησης 
παρεμβάσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης χωρίς να θίγεται η λειτουργία των νομίμως 
υφισταμένων βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων της περιοχής. Επισημαίνεται ότι 
μέχρι την θεσμοθέτηση της ΠΕΧΠ, ισχύουν οι χρήσεις των ΠΕΠΔ ΑΒ1α, ΑΒ1β και ΑΒ2γ 
(μεταποίησης, χονδρεμπορίου και μεταφορών), που αφορούν τις εκτάσεις που βρίσκονται 
νότια του άξονα της εμπορικής σιδηροδρομικής γραμμής που υπάρχει στην περιοχή. 

 Το ρέμα του Δενδροποτάμου εντάσσεται στις ΠΕΠ Ρεμάτων, όπου απαγορεύεται κάθε δόμηση, 
με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα υποδομής 
οργανισμών κοινής ωφέλειας. 

 Το μικρό τριγωνικό τμήμα που περικλείεται από τον οδικό άξονα της Δυτικής Εισόδου (από την 
ΠΑΘΕ), το αρχικό δυτικό τμήμα της οδού 26ης Οκτωβρίου και το διοικητικό όριο με τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως περιοχή ΠΕΠΔ ΓΒ (αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδομών) 
με επιτρεπόμενες χρήσεις (συνοπτικά): λιανικό εμπόριο, εμπορικές εκθέσεις, αναψυχή, 
ξενώνες-ξενοδοχεία.  

 

 
Απόσπασμα από ΓΠΣ Δ.Ε. Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΦΕΚ 73 ΑΑΠ/2016) 

 
- Εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης: 
Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης από ΓΠΣ 1993 
Οι ισχύουσες θεσμοθετημένες χρήσεις γης στις περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης που εμπεριέχονται 
εντός της ΖΑΕ, καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ του 1993. Ειδικότερα περιλαμβάνουν: 
 Στο τμήμα της ΖΑΕ από τους Λαχανόκηπους έως την πλατεία Δημοκρατίας, εκτός από τη χερσαία ζώνη 
του ΟΛΘ, οι υπόλοιπες χρήσεις που προβλέπει το εγκεκριμένο ΓΠΣ περιλαμβάνουν: 
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• Αμιγής κατοικία στην περιοχή επέκτασης των Λαχανόκηπων, μαζί με τις αντίστοιχες χρήσεις 
κοινωνικών υποδομών, και βορείως του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού. 

• Εκτεταμένη ζώνη πρασίνου μεταξύ του Δενδροποτάμου και της περιοχής αμιγούς κατοικίας, 
καθώς και μεταξύ του ΟΛΘ και της κατοικίας. 

• Χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης μεταξύ του βορείου ορίου του ΟΛΘ και της οδού 26ης 
Οκτωβρίου, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της περιοχής βορείως του παλιού 
εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς και σημειακά στην περιοχή επέκτασης των 
Λαχανόκηπων. 

• Εκτεταμένη περιοχή με χρήσεις ΕΜΟ (μη οχλούσα βιοτεχνία - βιομηχανία) βορείως της οδού 
26ης Οκτωβρίου, και σε μικρό τμήμα της περιοχής βορείως του παλιού εμπορευματικού 
σιδηροδρομικού σταθμού. 

• Χρήσεις Γενικής Κατοικίας δυτικά και βόρεια της περιοχής ΕΜΟ, καθώς και σε τμήμα της 
περιοχής βορείως του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού. 

• Χώρους πρασίνου και κοινωφελείς χρήσεις. Ειδικότερα, εκτεταμένος χώρος πρασίνου 
προβλέπεται μεταξύ της Αμιγούς και της Γενικής Κατοικίας στη περιοχή Λαχανόκηπων. 
Γραμμικοί χώροι πρασίνου προβλέπονται βορείως της ΕΜΟ, ενώ ως υπερτοπικός χώρος 
πρασίνου ορίζεται και η έκταση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού. Κοινωφελείς χρήσεις 
προβλέπονται στην περιοχή βορείως του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, και μεγάλοι χώροι 
εκπαίδευσης και πολιτισμού ανατολικά της περιοχής Αμιγούς Κατοικίας. 

Όσον αφορά στην έκταση του ΟΛΘ, χαρακτηρίζεται ως χώρος εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών. 
Από την πλατεία Δημοκρατίας και έως την οδό Καυταντζόγλου, οι χρήσεις περιλαμβάνουν Κεντρικές 
Λειτουργίες Πόλης έως την οδό Βογατσικού, και χρήσεις Γενικής Κατοικίας έως την οδό Εθνικής Αμύνης, 
μαζί με τις κοινόχρηστες-κοινωφελείς και τους χώρους πρασίνου. Στον χώρο του Α’ προβλήτα 
καθορίζονται χρήσεις πολιτισμού, ενώ ο θαλάσσιος χώρος κατά μήκος της Λεωφόρου Νίκης έως τον 
Λευκό Πύργο χαρακτηρίζεται ως ζώνη ειδικής μελέτης (καθώς προβλεπόταν υπογειοποίηση της οδού 
και απόδοση της επιφάνειας στο κοινό ως ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου). 
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τους εμβληματικότερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού 
πρασίνου της πόλης, σε συνδυασμό με αντίστοιχες δομές πολιτισμού, μνημεία-κτίρια τοπόσημα της 
πόλης και χρήσεις διοίκησης, όπως: 

• Τις πλατείες Ελευθερίας και Αριστοτέλους, το κεντρικό πάρκο της πόλης που εκτείνεται από τη 
ΔΕΘ έως τη θάλασσα, καθώς και το πάρκο επί της Λεωφ. Στρατού (Πεδίον Άρεως). 

• Τον Λευκό Πύργο, το κτίριο της ΧΑΝΘ, τα μουσεία Αρχαιολογικό και Βυζαντινό, το κτίριο-
θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Βασιλικό Θέατρο, την Λέσχη Αξιωματικών. 

• Το νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 
Ακολούθως, σε όλη την υπόλοιπη ΖΑΕ έως το διοικητικό όριο με τον Δήμο Καλαμαριάς, οι χρήσεις 
διαρθρώνονται ως εξής: 
 οι Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης περιορίζονται μεταξύ των οδών Μιχαηλίδη και Αρχαιολογικού 

Μουσείου, και σημειακά σε άλλες δύο θέσεις. 
 Η υπόλοιπη περιοχή κατοικίας περιλαμβάνει ως επί το πλείστον χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας και 

σε μικρότερο ποσοστό Γενικής Κατοικίας, καθώς και τις αντίστοιχες κοινωφελείς χρήσεις και 
χώρους πρασίνου. 

 Η ζώνη της Νέας Παραλίας περιλαμβάνει εκτεταμένους χώρους πρασίνου και αθλητισμού, και 
την έκταση του ξενοδοχείου «Μακεδονίας Παλλάς» (χρήση Τουρισμού-Αναψυχής). 

 Τέλος, περιλαμβάνει την μεγάλη έκταση του εργοστασίου Αλλατίνη (με χρήση Γενικής 
Κατοικίας), την περιοχή του ΟΜΜΘ με χρήση πολιτισμού, την έκταση του Ποσειδωνίου με 
χρήσεις αθλητισμού και τις αδιαμόρφωτες αδόμητες παραθαλάσσιες εκτάσεις νότια του 
Ποσειδωνίου, με χρήσεις πρασίνου και ναυταθλητισμού. 

Γενικότερα, το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία ορισμένων από τα πλέον 
αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης στην παράκτια ζώνη (ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», κτίριο 
ΟΜΜΘ) αλλά κυρίως από την εκτεταμένη γραμμική ζώνη πρασίνου της Νέας Παραλίας και των 
τμημάτων πρασίνου στη δεξιά πλευρά της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου, που συνολικά 
συμπεριλαμβάνουν χρήσεις αναψυχής και αθλητισμού-ναυταθλητισμού (ΟΦΘ, αθλητικές 
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εγκαταστάσεις «Ποσειδωνίου» κλπ). Επισημαίνεται ότι το σύνολο της Νέας Παραλίας και της όμορης 
περιοχής έως την Λεωφόρο Βασ. Όλγας χαρακτηρίζεται από το ΓΠΣ ως ζώνη ειδικής μελέτης. 
Χρήσεις Γης κατά την υπό αναθεώρηση μελέτη ΓΠΣ (2019) 
Δεδομένου του εξαιρετικά ώριμου σταδίου της μελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Β2 Στάδιο, διαδικασία τελικής έγκρισης) και έχοντας λάβει ήδη την έγκριση του δημοτικού 
συμβουλίου, κρίνεται ορθότερο να αναφερθούν και οι χρήσεις γης που προτείνονται από την μελέτη 
αναθεώρησης του ΓΠΣ. Ειδικότερα αυτές περιλαμβάνουν: 
  
Στο τμήμα της ΖΑΕ από τους Λαχανόκηπους έως την πλατεία Δημοκρατίας, εκτός από τη χερσαία ζώνη 
του ΟΛΘ και τον χώρο στρατοπέδου δίπλα στο ρέμα Δενδροποτάμου, οι υπόλοιπες χρήσεις που 
προβλέπει το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ περιλαμβάνουν: 

• Ως επί το πλείστον, χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης 
• Χρήσεις Γενικής Κατοικίας 
• Χώρους πρασίνου και κοινωφελείς χρήσεις. Ειδικότερα, εκτεταμένος χώρος πρασίνου 

προβλέπεται στο δυτικό άκρο του Δήμου, ανάμεσα στο ΒΔ όριο του ΟΛΘ και του ρέματος 
Δενδροποτάμου. Ως υπερτοπικός χώρος πρασίνου προβλέπεται και η έκταση του παλιού 
σιδηροδρομικού σταθμού, με συνοδές κοινωφελείς χρήσεις (πολιτισμού, αθλητισμού κοκ). 

 
Όσον αφορά στην έκταση του ΟΛΘ, έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη (master plan) για την χερσαία ζώνη του 
και τις επιτρεπόμενες χρήσεις (και προτάσεις για διαδρομές ή επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων) εντός 
αυτής. 
 

 
Απόσπασμα από υπό αναθεώρηση ΓΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης (Β2 Στάδιο) 
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Από την πλατεία Δημοκρατίας και έως την οδό Καυταντζόγλου, οι χρήσεις περιλαμβάνουν σχεδόν 
αποκλειστικά Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης, εκτός από τις κοινόχρηστες-κοινωφελείς και τους χώρους 
πρασίνου. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τους εμβληματικότερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους 
αστικού πρασίνου της πόλης, σε συνδυασμό με αντίστοιχες δομές πολιτισμού, μνημεία-κτίρια 
τοπόσημα της πόλης και χρήσεις διοίκησης, όπως: 

• Τις πλατείες Ελευθερίας και Αριστοτέλους, το κεντρικό πάρκο της πόλης που εκτείνεται από τη 
ΔΕΘ έως τη θάλασσα, καθώς και το πάρκο επί της Λεωφ.Στρατού (Πεδίον Άρεως). 

• Τον Λευκό Πύργο, το κτίριο της ΧΑΝΘ, τα μουσεία Αρχαιολογικό και Βυζαντινό, το κτίριο της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Βασιλικό Θέατρο, την Λέσχη Αξιωματικών. 

• Το νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 

 
Απόσπασμα από υπό αναθεώρηση ΓΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης (Β2 Στάδιο) 

 
Ακολούθως, σε όλη την υπόλοιπη ΖΑΕ έως το διοικητικό όριο με τον Δήμο Καλαμαριάς, οι χρήσεις 
γίνονται ηπιότερες, καθώς: 
 οι Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης περιορίζονται στο πρόσωπο των βασικών οδικών αξόνων (Βασ. 

Γεωργίου, Βασ. Όλγας και Σοφούλη), ενώ επί της Γ. Παπανδρέου και προς τη θάλασσα 
προβλέπεται Γενική Κατοικία.  

 Η υπόλοιπη περιοχή κατοικίας περιλαμβάνει χρήσεις Γενικής Κατοικίας με περιορισμούς, 
καθώς και τις συνοδές κοινωφελείς χρήσεις. 
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 Τέλος, περιλαμβάνει την μεγάλη έκταση του εργοστασίου Αλλατίνη και τις αδιαμόρφωτες 
αδόμητες παραθαλάσσιες εκτάσεις νότια του Ποσειδωνίου, οι οποίες μαζί με τους χώρους 
αθλητισμού και την έκταση του ΟΜΜΘ προτείνονται από το ΓΠΣ ως «περιοχή ειδικής 
ρύθμισης» ώστε να αντιμετωπιστούν ως ενιαίο σύνολο στα πλαίσια εξειδικευμένης μελέτης και 
όχι αποσπασματικά. 

Γενικότερα, το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία ορισμένων από τα πλέον 
αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης στην παράκτια ζώνη (ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», κτίριο 
ΟΜΜΘ) αλλά κυρίως από την εκτεταμένη γραμμική ζώνη πρασίνου της Νέας Παραλίας και των 
τμημάτων πρασίνου στη δεξιά πλευρά της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου, που συνολικά 
συμπεριλαμβάνουν χρήσεις αναψυχής και αθλητισμού-ναυταθλητισμού (ΟΦΘ, αθλητικές 
εγκαταστάσεις «Ποσειδωνίου» κλπ).  
 

 
Απόσπασμα από υπό αναθεώρηση ΓΠΣ Δήμου Θεσσαλονίκης (Β2 Στάδιο) 

 
- Εντός του Δήμου Καλαμαριάς: 
Στον Δήμο Καλαμαριάς, η ζώνη που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη θάλασσα περιλαμβάνει τις εκτός 
σχεδίου περιοχές προστασίας (ΠΕΠ) όπως καθορίζονται με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Καλαμαριάς (ΦΕΚ 3 
ΑΑΠ/2015), οι οποίες εκτείνονται από το όριο με Δήμο Θεσσαλονίκης έως την περιοχή της Μίκρας.  
Η ζώνη των περιοχών ΠΕΠ είναι κυμαινόμενου πλάτους, πολύ στενή στο τμήμα της οδού Σοφούλη και 
της Νέας Κρήνης - Μίκρας, ενώ φαρδαίνει στο παράκτιο μέτωπο της Αρετσούς (από Κυβερνείο έως Νέα 
Κρήνη). Εντός αυτής περιλαμβάνονται: στο τμήμα της οδού Σοφούλη, ο ναυτικός όμιλος Θεσσαλονίκης, 
ο χώρος της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, καθώς και μικρή έκταση με χρήσεις αναψυχής 
όμορη στην ΝΔΒΕ, μαζί με χώρους πρασίνου, και αμέσως μετά η έκταση του Κυβερνείου (θερινό 
παλάτι). Στο εκτενές τμήμα από Κυβερνείο έως την οδό Ατλαντίδος, περιλαμβάνει χρήσεις 
ναυταθλητισμού (ναυτικός όμιλος Καλαμαριάς), τον τουριστικό λιμένα-μαρίνα Αρετσούς (περιοχή με 
ίδιον νομικό καθεστώς), χρήσεις αναψυχής και εστίασης (εστιατόρια-καφέ) και ελεύθερους 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, ενώ ορισμένα τμήματα των πρανών της οδού Πλαστήρα έχουν 
χαρακτηριστεί δασικές εκτάσεις από το αρμόδιο δασαρχείο.  
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Η ζώνη των ΠΕΠ διακόπτεται από την χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου - ιχθυόσκαλας Νέας 
Κρήνης (περιοχή «Ρέμβη») και συνεχίζει νοτιότερα κατά μήκος της παραλίας Νέας Κρήνης ως στενή 
παραθαλάσσια ζώνη μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και της θάλασσας, έως την χερσαία ζώνη του 
προτεινόμενου καταφυγίου τουριστικών σκαφών της Μίκρας (πλησίον της Εθνικής Σχολής Δικαστών). 
Πέραν των παραπάνω, η ΖΑΕ περιλαμβάνει και την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή ΠΕΔ-ΑΦΤ 
(αστικού-φυσικού τοπίου), που περιβάλει την ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου και έχει οριστεί από το 
ΓΠΣ ως περιοχή ειδικής περιβαλλοντικής και πολεοδομικής μελέτης, καθώς εντός αυτής εντοπίζονται 
χαρακτηρισμένοι χώροι δασικής βλάστησης, άλλες εκτάσεις δενδρώδους καλλιέργειας καθώς και 
διατηρητέα κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως νεώτερα μνημεία.  
Στην εντός σχεδίου περιοχή της ΖΑΕ, νοτίως της οδού Σοφούλη το ΓΠΣ προβλέπει χρήσεις Γενικής και 
Αμιγούς Κατοικίας, καθώς και Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης επί της οδού, ενώ βορείως της Σοφούλη 
προβλέπεται μικρό τμήμα Γενικής Κατοικίας και ως επί το πλείστον χώροι πρασίνου και κοινωφελείς 
χρήσεις (αθλητισμού, εκπαίδευσης). Στη συνέχεια, εντός της ΖΑΕ εμπίπτει ο χώρος του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα (όπως προβλέπεται από το ΓΠΣ ως πυρήνας αστικού πρασίνου υπερτοπικού 
χαρακτήρα, μαζί με πολιτιστικές χρήσεις στα διατηρητέα στρατιωτικά κτίσματα), μαζί με τις χρήσεις 
αθλητισμού (ποδοσφαιρικό γήπεδο και κολυμβητήριο) που βρίσκονται επί της οδού Χηλής και των 
χρήσεων εκπαίδευσης επί της οδού Παπάγου.  
 

 
Απόσπασμα από ΓΠΣ Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015) 

Ακολούθως, επί της οδού Πλαστήρα, προβλέπονται ομοίως χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης επί 
του προσώπου της οδού και Γενικής Κατοικίας στο υπόλοιπο των Ο.Τ., έως την οδό Ατλαντίδος, ενώ 
συμπεριλαμβάνεται το σύνολο της πλατείας Σκρα (χώροι πρασίνου και υπαίθριου αθλητισμού). 
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Νοτιότερα, η εντός ΖΑΕ περιοχή που περιβάλει την ΠΕΠΔ-ΑΦΤ περιλαμβάνει χρήσεις Κεντρικών 
Λειτουργιών εκατέρωθεν της οδού Κουντουριώτου (στο τμήμα της από Αλατσατών έως Βρυούλων), 
χρήσεις Γενικής και Αμιγούς Κατοικίας, καθώς και χώρους πρασίνου (πλατεία Ύδρας, πάρκο Ούλοφ 
Πάλμε, πλατεία Κατράκη κλπ). Χρήσεις Αμιγούς Κατοικίας προβλέπονται για το αμέσως επόμενο τμήμα 
της ΖΑΕ (παραλία Νέας Κρήνης) μαζί με λίγες κοινωφελείς (πρόνοια, εκπαίδευση), ενώ στην περιοχή 
της Μίκρας και έως την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, περιλαμβάνονται οι εκτεταμένες αθλητικές 
εγκαταστάσεις Μίκρας, εγκαταστάσεις ΜΜΜ (σταθμός Μετρό και αστικών λεωφορείων, χώροι 
στάθμευσης), χρήσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σχολές ΑΠΘ), πρόνοιας και αθλητισμού 
(ποδοσφαιρικό γήπεδο Α.Ε. Φοίνικα), καθώς και η μεγάλη έκταση του αμαξοστασίου του Μετρό. 
Επιπλέον, οι μεγάλοι χώροι πρασίνου μεταξύ αθλητικών εγκαταστάσεων και θάλασσας, η χερσαία 
ζώνη της προβλεπόμενης τουριστικής μαρίνας και η έκταση της Εθνικής Σχολής Δικαστών). 
 
- Εντός του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: 
Στην Δ.Ε. Πυλαίας, η ΖΑΕ περιλαμβάνει το σύνολο της περιοχής που περικλείεται από την Περιφερειακή 
Τάφρο, την οδό Μαρ. Αντύπα, την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, την οδό Ασκληπιού και την 
Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έως το διοικητικό όριο με τον Δήμο Θέρμης. Η περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία ορισμένων εκ των κυριότερων εμπορικών κέντρων και 
πολυκαταστημάτων-υπεραγορών του ΠΣΘ, συγκροτώντας έναν υπερτοπικό πόλο εμπορικών χρήσεων, 
αναψυχής και αστικών εξυπηρετήσεων, καθώς περιλαμβάνει το εμπορικό κέντρο Mediterranean 
Cosmos, την περιοχή του ΙΚΕΑ με πολλές μεγάλες υπεραγορές και πολυκαταστήματα (εμπορικά κέντρα 
Florida Ι και Florida ΙΙ), πλήθος μικρότερων πολυκαταστημάτων και εμπορικών εκθέσεων στην 
υπόλοιπη περιοχή, το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, την έκταση της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, τις 
εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις και εκτάσεις της Φίλκεραμ και της Siemens, μεγάλη αναξιοποίητη 
έκταση του πρώην ΟΕΚ, την έκταση του πάρκου αναψυχής Magic Park πλησίον του Cosmos, 
εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, ναυπηγοεπισκευαστική εγκατάσταση, την έκταση της πρώην ΒΙΑΜΥΛ, 
αρκετές αδόμητες εκτάσεις και διάσπαρτη εκτός σχεδίου κατοικία (εντοπίζεται κυρίως όπισθεν του 
κτιρίου ZEDA και νοτίως του ρέματος στο νότιο τμήμα της περιοχής).  
 

 
Απόσπασμα από ΓΠΣ Δήμου Πυλαίας (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/2017) 

Τα παραπάνω μετουσιώνονται αναλόγως ως θεσμοθετημένες χρήσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ (ΦΕΚ 123 
ΑΑΠ/2017), ως εξής: η περιοχή που περικλείεται από την Περιφερειακή Τάφρο, την Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής και την ακτογραμμή έως το στενότερο σημείο μεταξύ θάλασσας και Λεωφόρου, 
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προτείνεται από το ΓΠΣ ως περιοχή προς πολεοδόμηση (πολεοδομική ενότητα 15), με χρήσεις 
κεντρικών λειτουργιών πόλης επί της Λεωφόρου, τουρισμού-αναψυχής και εκτεταμένης παράκτιας 
ζώνης πρασίνου, ενώ σε τμήμα του τουρισμού-αναψυχής επιτρέπεται και κατοικία, με τις συνοδευτικές 
κοινόχρηστες-κοινωφελείς χρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για μεγάλο τμήμα δυτικά της Λεωφόρου 
Γεωργικής Σχολής (πολεοδομική ενότητα 14), που προβλέπεται να πολεοδομηθεί με χρήσεις ως επί το 
πλείστον Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης και σε μικρότερο ποσοστό χρήσεις Γενικής Κατοικίας, ενώ 
συγκεκριμένα στην έκταση του πρώην ΟΕΚ επιτρέπεται η χρήση της κατοικίας μαζί με τις συνοδευτικές 
κοινόχρηστες-κοινωφελείς χρήσεις. Η υπόλοιπη εντός ΖΑΕ περιοχή αποτελείται από τις εκτός σχεδίου 
ζώνες ΠΕΠΔ ΓΒ2 και ΓΒ3 (με τις ειδικότερες υποκατηγορίες τους) στις οποίες επιτρέπονται οι εξής 
χρήσεις (συνοπτικά): λιανικό εμπόριο, πολυκαταστήματα, υπεραγορές, γραφεία παροχής υπηρεσιών 
και διοίκησης, τράπεζες-ασφάλειες, συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων, αναψυχή, 
πολιτισμός και χώροι συνάθροισης κοινού, αθλητικές εγκαταστάσεις, χρήσεις πρόνοιας και 
περίθαλψης, ενώ μόνο στην περιοχή ΓΒ3 επιτρέπονται κατοικία και ξενοδοχεία.  
Πέραν των παραπάνω, νοτίως του ρέματος και μέχρι το διοικητικό όριο με τον Δήμο Θέρμης, η ΖΑΕ 
περιλαμβάνει επίσης την χωροθετημένη μαρίνα Πυλαίας και όμορη ζώνη αναψυχής, καθώς και τμήμα 
του αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ. 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά μήκος της ΖΑΕ στην Δ.Ε. Πυλαίας θα διέρχεται η μελλοντική 
επέκταση της γραμμής Μετρό ή οποιουδήποτε άλλου μέσου σταθερής τροχιάς προς το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία», διαμορφώνοντας μια ελεύθερη λωρίδα γης για την εγκατάσταση των γραμμών, σε 
χάραξη κατά προσέγγιση παράλληλη της ακτογραμμής.  
 
- Εντός του Δήμου Θέρμης: 
Το όριο της ΖΑΕ στην Δ.Ε. Θέρμης περιλαμβάνει, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/2013) 
επίσης ένα τμήμα του αγροκτήματος ΑΠΘ έως την Ε.Ο. Αεροδρομίου-Θεσσαλονίκης και την Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής, καθώς και το σύνολο της έκτασης του αεροδρομίου «Μακεδονία». Νοτιοδυτικά του 
αεροδρομίου οι θεσμοθετημένες χρήσεις καθορίζονται από την ΖΟΕ της Δ.Ε. Μίκρας (ΦΕΚ 537 
ΑΑΠ/2007), και περιλαμβάνουν περιοχή ΕΒ «προστασίας και οικοανάπτυξης» σε επαφή με τη θάλασσα, 
μικρό τμήμα ιδιοκτησίας του ΠΑΜΑΚ με χρήση εκπαίδευσης (μεταξύ της ΕΒ και του ορίου με τον Δήμο 
Θερμαϊκού), καθώς και εκτεταμένη ζώνη Β «επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής 
στάθμης» στην υπόλοιπη εντός ΖΑΕ έκταση έως την Λεωφόρο Θεσσαλονίκης-Περαίας. Οι 
επιτρεπόμενες, κατά το ΓΠΣ, χρήσεις εντός αυτών είναι (συνοπτικά): 

• εντός της περιοχής ΕΒ: αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενώνες, εστιατόρια, camping, 
επαγγελματικές σχολές του πρωτογενή τομέα, studio κινηματογραφίας, πυροσβεστικός 
σταθμός, θερμοκήπια, σταθμός εξυπηρέτησης δημοτικών οχημάτων, χώρος δημοτικών 
αποθηκών. 

• εντός της περιοχής Β: ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση, τράπεζες-ασφάλειες, κτίρια γραφείων, πρόνοια. 

 
Απόσπασμα από ΓΠΣ Δήμου Θέρμης (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/2013) 
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- Εντός του Δήμου Θερμαϊκού: 
Στην Δ.Ε. Θερμαϊκού οι θεσμοθετημένες χρήσεις καθορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ Θερμαϊκού 
(ΦΕΚ 110 ΑΑΠ/2007) και εντός της ΖΑΕ περιλαμβάνονται: 
- Η προς πολεοδόμηση περιοχή επέκτασης της Περαίας, μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και του 

διοικητικού ορίου με Δήμο Θέρμης, για την οποία εκπονείται πολεοδομική μελέτη. Οι 
προβλεπόμενες από το ΓΠΣ χρήσεις εντός αυτής περιλαμβάνουν εκτεταμένους χώρους πρασίνου 
και τουρισμού-αναψυχής, πυρήνες αθλητισμού και εκπαίδευσης, χρήσεις κεντρικών λειτουργιών 
πόλης επί της προέκτασης της οδού Ανθέων, ενώ νοτίως αυτής προβλέπονται χρήσεις Αμιγούς και 
Γενικής κατοικίας, καθώς και περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΕΜΟ χονδρεμπορίου-
βιοτεχνίας). 

- Η εντός σχεδίου περιοχή βορείως της οδού Ανθέων και της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας 
με χρήσεις τουρισμού-αναψυχής (επί της παραλίας), Αμιγούς και Γενικής Κατοικίας, πυρήνων 
κεντρικών λειτουργιών πόλης, καθώς και ειδικότερες τουριστικές χρήσεις όπως οι εγκαταστάσεις 
των ΚΑΑΥ και η έκταση του δημοτικού camping.  

 
Απόσπασμα από ΓΠΣ Δ.Ε. Θερμαϊκού Δήμου Θέρμης (ΦΕΚ 110 ΑΑΠ/2007) 

 

3.3  Έργα Υπερτοπικής Κλίμακας 

3.3.1 Επέκταση γραμμής Μετρό προς Αεροδρόμιο 
Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά έργα της πόλης. Στον αρχικό του 
σχεδιασμό περιλαμβάνει έναν κύριο άξονα ο οποίος εκτείνεται από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό 
μέχρι την περιοχή της Νέας Ελβετίας και δεύτερο κλάδο προς Καλαμαριά, ενώ μελλοντικές επεκτάσεις 
προβλέπονται προς Αμπελόκηπους/Εύοσμο και Σταυρούπολη/Ευκαρπία, καθώς και από την 
Καλαμαριά προς το αεροδρόμιο για την εξυπηρέτηση της συνολικής περιοχής του ΠΣΘ. Επιπλέον, όπως 
αναφέρεται στο Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης 
2020 (ΕΣΣΥΜ-Θ) (2010), σε πρώτο στάδιο διερεύνησης βρίσκεται η δημιουργία δεύτερου σκέλους της 
βασικής γραμμής του Μετρό προς την Πυλαία μέσα από την Τούμπα και Χαριλάου, καθώς και η 
επέκταση προς Ελευθέριο – Κορδελιό / Σίνδο (ΤΕΙ). 
Η επέκταση της γραμμής Καλαμαριάς εμπλέκεται άμεσα με την παρούσα μελέτη ΕΧΣ καθώς θα 
διέρχεται από την παραλιακή περιοχή των Δήμων Πυλαίας-Χορτιάτη και Θέρμης. Η μελέτη της γραμμής 
επέκτασης προς αεροδρόμιο ήδη εκπονείται και έχουν καθοριστεί τόσο η χάραξη της γραμμής όσο και 
οι προτεινόμενες θέσεις των στάσεων.  
 
3.3.2 Θαλάσσια Συγκοινωνία 
Σκοπός του σχεδιασμού για τη δημιουργία θαλάσσιας συγκοινωνίας είναι να αποτελέσει μια 
εναλλακτική μορφή αστικής συγκοινωνίας. Σύμφωνα με την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης της μελέτης κυματικών 
συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των 
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πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 
προβλέπονται 6 στάσεις Θαλάσσιας συγκοινωνίας. Ειδικότερα: 
 Στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας 
 Στην περιοχή του Δημαρχείου 
 Στο Μέγαρο Μουσικής 
 Στη Μαρίνα Αρετσούς 
 Στο Αεροδρόμιο 
 Στους Νέους Επιβάτες  

 
Ως προς  την  λιμενική  υποδομή σε κάθε  στάση  της  ΘΑΣΘ θα  κατασκευαστεί μία  νησίδα  για  την 
παραβολή των σκαφών και  την επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών επιφάνειας 700 m2, καθώς και 
ένα γεφύρωμα πρόσβασης για τη σύνδεση της νησίδας με το εκάστοτε παραλιακό μέτωπο. Για την 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στην λιμενική  υποδομή από  τους 
κυματισμούς αλλά και την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των  επιβατών θα κατασκευαστούν 
πλωτοί κυματοθραύστες σε κατάλληλη απόσταση από τη νησίδα. 
Για την  εξυπηρέτηση των  επιβατών θα  κατασκευασθεί μικρή  κτιριακή εγκατάσταση επιφάνειας 150 
τ.μ.  
 



Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης της παρ.5.α του αρθ.8 του ν.4447/2016 

35 
 

4. Κρίσιμες παραδοχές  

 
Οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίζεται η Αίτηση για την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου 
Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι οι εξής: 
 
Το Παραλιακό Μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι το ανάπτυγμα της 
παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου, από την εκβολή του Γαλλικού ποταμού (περιοχή Καλοχωρίου) 
έως το Μεγάλο Έμβολο της περιοχής του Αγγελοχωρίου. Το συνολικό ανάπτυγμα του παραλιακού 
μετώπου έχει μήκος περί τα 40 χλμ. με κυμαινόμενο μικρό πλάτος, και ανήκει διοικητικά στους Δήμους 
Δέλτα, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και 
Θερμαϊκού.  
 
Το γεγονός ότι το ΕΧΣ εκπονείται σε εκτάσεις 7 διαφορετικών Καλλικρατικών Δήμων είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό  που με την εκπόνηση του  μπορεί να έχει μοναδικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς 
με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν τυχόν συγκρούσεις και ασυμβατότητες χρήσεων κυρίως στις 
εκτάσεις μεταξύ των διοικητικών ορίων  των δήμων, στα πλαίσια  συνολικής και ενιαίας θεώρησης και 
συντεταγμένης ρύθμισης και υλοποίησης αυτών στη  περιοχή μελέτη μέσω της έγκρισης ενός Π.Δ., 
όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις για το σύνολο της περιοχής. 
 
 Φορέας εκκίνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, που της δίνονται από τον ν.44447/16 και των ορίων της 
μητροπολιτικότητάς της. (Δ.Κ. Καλοχωρίου  Δήμου Δέλτα έως και Δ.Κ. Αγ. τριάδας Δήμου Θερμαϊκού) 
 
Της εκκίνησης της διαδικασίας προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ με  
κατάθεση  προτάσεων και των δεδομένων από την πλευρά τους είχε ως στόχο την καταγραφή μιας 
ενιαίας ολοκληρωμένης  κοινής άποψης και της  συστοίχισης σε αυτή. 
 
Το όραμα για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης προσδιορίζεται από το πραγματικό άνοιγμα του 
πολεοδομικού συγκροτήματος σε όλο το ανάπτυγμά του προς την θάλασσα, μετασχηματίζοντας τον 
παράκτιο χώρο, με την ανασύνθεση των πολεοδομικών ρυθμίσεών του. 
 
Σκοπός του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι η ανάδειξη της μεγάλης εικόνας, που θα περιλαμβάνει 
ταυτόχρονα  την ενίσχυση της κινητικότητας , την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού 
και την οικονομική ανάπτυξη, αποδίδοντας νέο, ρυθμισμένο πολεοδομικά, δημόσιο χώρο, στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες του Π.Σ.Θ. 
 
Στόχος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου είναι να ρυθμιστεί χωρικά, σε κυμαινόμενο κατά περίπτωση 
βάθος, η παράκτια ζώνη του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ώστε να λειτουργήσει ως 
υποδοχέας σχεδίων και έργων υπερτοπικής κλίμακας και  προγραμμάτων αστικής ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής προστασίας, στα πλαίσια μιας ενιαίας θεώρησης ρύθμισης, και συντεταγμένης 
υλοποίησης για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού.  
 
 Η ενιαία αυτή θεώρηση και ρύθμιση θα  επιτρέψει την εξυπηρέτηση των επιμέρους στοχεύσεων για: 

- τη δημιουργία συνεχόμενης παράκτιας ζώνης αναψυχής και άξονα περιπάτου,  
- την απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο εντός της ζώνης αυτής,  
- την εξυπηρέτησή της από την θαλάσσια συγκοινωνία και τις μελλοντικές προς αεροδρόμιο 

επεκτάσεις του μετρό,  
- το συνταίριασμα με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, 

με ανάδειξη και ενσωμάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων,  
- την κατάργηση της ασυνέχειας και την ενοποίηση των ιστορικών τόπων με τα νέα τοπόσημα 

αναφοράς μνήμης της πόλης,  
έτσι ώστε να αποτελέσουν περιεχόμενο της νέας ταυτότητας της μητροπολιτικής περιοχής της 
Θεσσαλονίκης. 
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Η ζητούμενη προέγκριση αιτιολογείται για τους παρακάτω λόγους: 

• Προτείνονται ρυθμίσεις εξειδίκευσης χρήσεων γης και αλλαγής όρων δόμησης στις 
προβλεπόμενες από το ΓΠΣ δήμου Εχεδώρου.  

• Προτείνονται ρυθμίσεις εξειδίκευσης χρήσεων γης και αλλαγής όρων δόμησης στις 
προβλεπόμενες από το ΓΠΣ δήμου Θεσσαλονίκης. 

• Προτείνονται ρυθμίσεις  εξειδίκευσης χρήσεων γης και όρων δόμησης στις προβλεπόμενες από 
το ΓΠΣ δήμου Καλαμαριάς.  

• Προτείνονται ρυθμίσεις εξειδίκευσης χρήσεων γης και αλλαγής όρων δόμησης στις 
προβλεπόμενες από τα ΓΠΣ δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη και Θέρμης. 

• Ενοποιούνται συνολικά 6 ΓΠΣ του ν.2508/97 και 1 ΓΠΣ του ν.1337/83 σε ένα χωροταξικό 
σχεδιασμό και περιβαλλοντική θεώρηση. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω το παραλιακό μέτωπο επιδιώκει να γίνει πόλος ανάπτυξης και οικονομικής 
δραστηριότητας  αναβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των πολιτών. Προτάσεις ισόρροπα κατανεμημένης 
ανάπτυξης, για την συνεχή παράκτια ζώνη από την περιοχή της ΔΚ Καλοχωρίου έως την ΔΚ Αγίας 
Τριάδας,  που θα την αναδεικνύουν καθώς και αντίστοιχες προτάσεις υπερτοπικού επιπέδου που θα 
ενισχύουν  τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου . 
 
Ιδιαιτέρως σημαντικό και κρίσιμη παραδοχή κατά τη σύνταξη της κύριας μελέτης του Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου είναι η ενσωμάτωση των παραμέτρων που αφορούν την προβλεπόμενη θαλάσσια 
συγκοινωνία και την μελλοντική επέκταση του Metro προς αεροδρόμιο. 
 
Στα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα συγκαταλέγονται η εδραίωση και ενίσχυση του 
μητροπολιτικού χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου του ΠΣΘ, η ανάδειξη της μοναδικότητάς του, η 
δυνατότητα κατάργησης της χωρικής ασυνέχειας που παρατηρείται σήμερα, η αποκατάσταση της 
προσβασιμότητας σε σημεία που σήμερα παραμένουν απρόσιτα για το κοινό, η αναβάθμιση του 
επιπέδου ζωής των πολιτών, η ενίσχυση του νέου επιδιωκόμενου brand name της Θεσσαλονίκης.  
 
Επισημαίνεται επίσης ότι η μεσο-μακροπρόθεσμη δημιουργία νέων υποδομών και έργων κατά μήκος 
του μετώπου, που θα προκύψουν από τις προτάσεις του ΕΧΣ, καθώς και η συντήρησή τους, θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας για την ευρύτερη περιοχή, θα προσελκύσει επισκέπτες και τουριστικά 
έσοδα, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν τα χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
που παρουσιάζονται σήμερα σε εντοπισμένα σημεία του παραλιακού μετώπου. 
 
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα γίνει με μελέτες ενέργειες, έργα και διαδικασίες που θα 
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΕΧΣ.  Η εκτέλεση που παραπάνω προγράμματος 
στα πλαίσια του προταθέντος Χρονοδιαγράμματος, Προϋπολογισμού του και Πηγών Χρηματοδότησής 
του θα εξειδικευθεί με την εφαρμογή των προτεινόμενων τεχνικών έργων και των αντίστοιχων 
τεχνικών μελετών τους και μελετών περιβαλλοντικής θεώρησής τους, των μελετών πολεοδομικού και 
αστικού σχεδιασμού και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών τους από τον φορέα εφαρμογής 
του ΕΧΣ, που θα οριστεί με το εγκριτικό Π.Δ.  
 
Επισημαίνεται ότι όλες οι θεσμοθετημένες ρυθμίσεις καθώς και υπό εκπόνηση ή προτεινόμενες 
μελέτες και έργα  σε εκτάσεις και χώρους που δεν περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης του ΕΧΣ, 
αλλά έχουν άμεση σχέση με αυτή, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ και η υλοποίηση τους θα γίνει σύμφωνα 
με το θεσμικό καθεστώς που τις διέπει. 
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5. Πρόταση χωρικού προορισμού περιοχής παρέμβασης 

Η περιοχή παρέμβασης  αποτελείται από επιμέρους τμήματα της ζώνης άμεσης περιοχής με κριτήρια 
και παραδοχές  για την δημιουργία της ενιαίας μεγάλης εικόνας της παράκτιας ζώνης  από την περιοχή 
του Καλοχωρίου έως την περιοχή του Αγγελοχωρίου. 
 
Η κύρια στόχευση της περιοχής παρέμβασης είναι η συνεχόμενη παράκτια αναψυχή και άξονας 
περιπάτου, η απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο εντός αυτής, η εξυπηρέτησή της με την 
προβλεπόμενη θαλάσσια συγκοινωνία και τις μελλοντικές επεκτάσεις του Metro, το συνταίριασμα της 
με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, η ανάδειξη και 
ενσωμάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων, η κατάργηση της ασυνέχειας, η 
ενοποίηση των ιστορικών τόπων με τα νέα τοπόσημα αναφοράς και μνήμης της πόλης . 
 
Οι επιμέρους στόχοι για την εξυπηρέτηση της  είναι: 

• η ενσωμάτωση και εφαρμογή της μελέτης που αφορά την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας  
Καλοχωρίου σε συνδυασμό με την πρόταση για χωροθέτηση εγκατάστασης εστίασης και 
αναψυχής στο ακρωτήριο Χηναρού 

• η εξυγίανση και η παράλληλη δημιουργία προϋποθέσεων  πορείας πεζού και ποδηλάτου στο 
παράκτιο τμήματος από το όριο της πρώην χωματερής στη Δ.Ε. Εχεδώρου έως την εκβολή του 
Δενδροποτάμου 

• η  εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψείων και η 
λειτουργική της ένωση με την οδό 26ης Οκτωβρίου 

• Η  ανάπτυξη δυτικού μητροπολιτικού πάρκου στην έκταση του παλιού εμπορευματικού 
σιδηροδρομικού σταθμού  

• Η ενσωμάτωση των ρυθμίσεων υφισταμένων και  προτεινόμενων στο παραλιακό μέτωπο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης από τον ΟΛΘ έως το ΟΜΜΘ  

• Ο ενιαίος πολεοδομικός σχεδιασμός και ρυθμίσεις της περιοχή του ΟΜΜΘ – Ποσειδωνίου – 
Αλλατίνη και της εκτός σχεδίου παράκτιας περιοχής στο όριο με τον Δήμο Καλαμαριάς 

• Η πολεοδομική εξειδίκευση των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου 
Καλαμαριάς και Δ.Ε. Πυλαίας  έως το αγρόκτημα του ΑΠΘ. 

• Η ενσωμάτωση της προβλεπόμενης λειτουργίας και χρήσεων του αγροκτήματος του ΑΠΘ στη 
δημιουργία ανατολικού μητροπολιτικού πάρκου - βοτανικού κήπου. 

• Η διερεύνηση χωροθέτησης ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο νοτιοδυτικό όριο του 
Αεροδρομίου "Μακεδονία" 

• Οι  πολεοδομικές ρυθμίσεις για την αναβίωση της παράκτιας ζώνης της Δ.Ε. Θερμαϊκού ως 
κολυμβητική περιοχή του ΠΣΘ. 

 
 
5.1 Περιγραφή Περιοχής Παρέμβασης  
 
Το σύνολο του Παραλιακού Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και των 
όμορων Δήμων προσδιορίζεται ως το ανάπτυγμα της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού κόλπου από την 
εκβολή του Γαλλικού ποταμού (περιοχή Καλοχωρίου) έως το ακρωτήριο «Μεγάλο Έμβολο» της 
περιοχής του Αγγελοχωρίου. Το συνολικό ανάπτυγμα αυτού του παραλιακού μετώπου έχει μήκος περί 
τα 40 χλμ. με κυμαινόμενο μικρό πλάτος, και ανήκει διοικητικά στους Δήμους Δέλτα, Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού.  
 
Εντός αυτού του συνολικού παραλιακού μετώπου, καθορίζεται η Περιοχή Παρέμβασης του παρόντος 
ΕΧΣ, το όριο της οποίας αποτυπώνεται στον συνημμένο χάρτη της παρούσας Τ.Ε. και ανά Δήμο 
οριοθετείται ως εξής: 
 
 
 
 



Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης της παρ.5.α του αρθ.8 του ν.4447/2016 

38 
 

- Εντός του Δήμου Δέλτα: 
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την παράκτια ζώνη της Δ.Ε Εχεδώρου, στο τμήμα της που αναπτύσσεται 
μεταξύ των εκβολών του Γαλλικού ποταμού και του διοικητικού ορίου με τον Δήμο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την περιοχή που περιβάλει το οικισμό Καλοχωρίου από ΝΔ ως 
ΝΑ, μαζί με τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, και που στο εγκεκριμένο ΓΠΣ αποτελείται από τμήματα των 
ζωνών Β6, ΑΠ4 και ΠΔ3 (χερσαίες και υδάτινες περιοχές προστασίας φύσης). Τα τμήματα αυτών που 
εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης οριοθετούνται στο δυτικό τους όριο από τις εκβολές του 
Γαλλικού ποταμού και ανατολικά από το όριο της περιοχής ΑΒ2 (Χονδρεμπορίου-Μεταφορών), όπως 
αυτή καθορίζεται από το ΓΠΣ. Ουσιαστικά ταυτίζεται με το όριο της περιοχής μελέτης «αποκατάστασης 
και διατήρησης λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» που έχει εκπονηθεί στην συγκεκριμένη παράκτια ζώνη. 
Περιλαμβάνει επίσης την διαδρομή που οδηγεί από το Καλοχώρι στο ακρωτήριο Χηναρού, 
διασχίζοντας την εκβολή του Γαλλικού ποταμού επί του υφιστάμενου αναχώματος και συνεχίζοντας επί 
του παράκτιου δρόμου έως το ακρωτήριο Χηναρού. Στο ανατολικό τμήμα της παράκτιας ζώνης της Δ.Ε. 
Εχεδώρου, η περιοχή παρέμβασης περιορίζεται σε στενή παράκτια λωρίδα γης (μεταξύ της γραμμής 
αιγιαλού και της γραμμής παραλίας) της περιοχής ΑΒ2 (περιοχή νοτίως των εγκαταστάσεων Jet Oil), 
λόγω της παρουσίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 
 
- Εντός του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης: 
Στη συνέχεια, εντός της Δ.Ε. Μενεμένης η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει την στενή παράκτια 
λωρίδα γης (μεταξύ της γραμμής αιγιαλού και της γραμμής παραλίας), καθώς και τις εκβολές και όχθες 
του ρέματος του Δενδροποτάμου, μέχρι το ανατολικό όριο της Δ.Ε. και βόρεια έως την ΠΑΘΕ.  
 
Εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης: 
Ακολουθεί έπειτα το τμήμα του παραλιακού μετώπου  του Δήμου Θεσσαλονίκης που είναι και το πλέον 
εμβληματικό του συνολικού αναπτύγματος, από το διοικητικό όριο με τον Δήμο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης έως το διοικητικό όριό του με τον Δήμο Καλαμαριάς.  
 
Ειδικότερα, το όριο της περιοχής παρέμβασης περιλαμβάνει την ανατολική όχθη των εκβολών του 
ρέματος Δενδροποτάμου και το παραθαλάσσιο τμήμα της περιοχής των παλιών βυρσοδεψείων, στο 
βορειοδυτικό άκρο της χερσαίας ζώνης του ΟΛΘ και έως το όριο αυτού. Στη συνέχεια το όριο 
παρέμβασης ακολουθεί διαδρομή παράλληλη προς το όριο της έκτασης του ΟΛΘ έως την οδό Λητούς, 
μέσω της οποίας συνδέεται με την οδό 26ης Οκτωβρίου. Η οδός 26ης Οκτωβρίου εντάσσεται επίσης στην 
περιοχή παρέμβασης, μαζί με το τμήμα της οδού Κωλέττη που οδηγεί στο Μουσείο Ολοκαυτώματος. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης το σύνολο της έκτασης του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού 
σταθμού έως τις οδούς Κωλέττη και Σταθμού (προέκταση Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης) και δύο 
μικρότερες εκτάσεις μεταξύ της 26ης Οκτωβρίου και του ΟΛΘ (πρώην στρατόπεδο Μυστακίδη και 
έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ). Ακολούθως, η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει την διαδρομή επί της οδού 
Κουντουριώτη έως την Πλατεία Ελευθερίας, συνεχίζοντας επί της Λεωφόρου Νίκης έως τον Λευκό 
Πύργο. 
 
Στο αμέσως επόμενο τμήμα, από τον Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής, η περιοχή παρέμβασης 
ταυτίζεται με την υλοποιημένη περιοχή ανάπλασης της «Νέας Παραλίας» με όριο την Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και την οδό Μαρίας Κάλλας, συμπεριλαμβάνοντας και τους θεσμοθετημένους 
χώρους πρασίνου στην ανατολική πλευρά των παραπάνω οδών (τμήμα από οδό Μπότσαρη έως οδό 
Κριεζώτου). 
 
Η εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης περιοχή παρέμβασης ολοκληρώνεται ενσωματώνοντας το σύνολο 
της περιοχής του Μεγάρου Μουσικής και των αθλητικών εγκαταστάσεων (περιοχή «Ποσειδώνιο») 
δυτικά της οδού Μ. Κάλλας, τις αδόμητες εκτάσεις έως την οδό Καπετάν Γκόνη, καθώς και την έκταση 
του συγκροτήματος μύλων Αλλατίνη (μεταξύ των οδών Μ. Κάλλας και Γ. Παπανδρέου). Σημειώνεται ότι 
το σύνολο της περιοχής αυτής καθορίζεται από το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ Θεσσαλονίκης ως «περιοχή 
ειδικής ρύθμισης». 
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- Εντός του Δήμου Καλαμαριάς: 
Το όριο της περιοχής παρέμβασης στον Δήμο Καλαμαριάς περιλαμβάνει: την διαδρομή επί των οδών 
Καπ. Γκόνη και Θεμ. Σοφούλη, έως το Κυβερνείο (θερινό ανάκτορο), συμπεριλαμβάνοντας και μικρό 
τμήμα της ΠΕΠ1 δίπλα στην ΝΔΒΕ. Από εκεί συνεχίζει στο σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής ΠΕΠ2 έως 
το όριο του τουριστικού λιμένα Αρετσούς, όπου ακολουθεί τη διαδρομή επί της οδού Ν. Πλαστήρα 
(από την οδό Μυστακίδου έως την οδό Π. Λεβαντή). Ακολούθως, ενσωματώνει εκ νέου τις εκτός 
σχεδίου περιοχές ΠΕΠ2 και ΠΕΠ3, μαζί με την χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου στη θέση 
«Ρέμβη», ακολουθεί την οδό Θέτιδος έως το αθλητικό κέντρο Μίκρας (οδός Ησιόδου), 
συμπεριλαμβάνοντας το νότιο παράκτιο τμήμα των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καταλήγοντας με διαδρομή βορείως της Εθνικής Σχολής Δικαστών στην Περιφερειακή Τάφρο, όπου 
είναι το όριο με τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. 
 
- Εντός του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: 
Στην Δ.Ε. Πυλαίας, η περιοχή παρέμβασης ενσωματώνει την προτεινόμενη από το εγκεκριμένο ΓΠΣ 
περιοχή πολεοδόμησης (Π.Ε. 15) που οριοθετείται από την Περιφερειακή Τάφρο και την Λεωφόρο 
Γεωργικής Σχολής. Νοτιότερα η περιοχή παρέμβασης περιορίζεται σε στενή λωρίδα γης επί της 
ακτογραμμής έως το ρέμα. Στην ανάντη του ρέματος περιοχή, συνεχίζει παράλληλα με το όριο του 
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου Αγροκτήματος ΑΠΘ (Τμήμα Γεωπονίας), συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο 
της έκτασης του Αγροκτήματος που εμπίπτει εντός των ορίων της Δ.Ε. Πυλαίας και δυτικά της 
Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. 
 
- Εντός του Δήμου Θέρμης: 
Το όριο της περιοχής παρέμβασης στον Δήμο Θέρμης περιλαμβάνει το υπόλοιπο παραλιακό τμήμα του 
Αγροκτήματος ΑΠΘ (στο τμήμα του που βρίσκεται δυτικά της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής), έως το  
βόρειο όριο της έκτασης του αεροδρομίου «Μακεδονία». Η διαδοχικότητα της περιοχής παρέμβασης 
διακόπτεται υποχρεωτικά από την έκταση του αεροδρομίου, και συνεχίζεται μετά από αυτό σε 
παράκτια έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης, που καλύπτει την παράκτια ζώνη μεταξύ 
αεροδρομίου και διοικητικού ορίου με Δήμο Θερμαϊκού. 
 
- Εντός του Δήμου Θερμαϊκού: 
Ομοίως, στον Δήμο Θερμαϊκού η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από διακοπτόμενα τμήματα που 
δεν ενοποιούνται χωρικά με την προηγούμενη ενότητα αλλά ούτε και μεταξύ τους: το πρώτο τμήμα 
περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη βάθους 2 οικοδομικών τετραγώνων σε ολόκληρο το ανάπτυγμα 
Περαίας και Νέων Επιβατών (με νότιο όριο τις οδούς Μουσών και Δημοκρατίας), έως το ανατολικό 
όριο των ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας (οδός Ηροδότου). Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει τον οικισμό Αγίας 
Τριάδας (και συγκεκριμένα την περιοχή από οδό Χειμάρρου έως οδό Βελουχιώτη) έως την Λεωφόρο 
Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας. Αμφότερα τα τμήματα χαρακτηρίζονται στο ΓΠΣ Θερμαϊκού ως «ζώνες 
ειδικής μελέτης». 
 
 
5.2 Υφιστάμενο Θεσμικό Καθεστώς 
Η περιοχή παρέμβασης όπως περιγράφηκε παραπάνω περιλαμβάνει τόσο εκτός σχεδίου περιοχές όσο 
και περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, των οποίων το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ορίζεται 
ανά περίπτωση είτε στα εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για τις εκτός σχεδίου περιοχές είτε 
στα ισχύοντα Διατάγματα Ρυμοτομίας για τις περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.  
Ειδικότερα για την περιοχή παρέμβασης ανά δήμο ισχύουν τα εξής: 
 
 Δήμος Δέλτα: 
Οι περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δέλτα περιλαμβάνει την περιοχή της 
Δ.Ε Εχεδώρου,  στο τμήμα αυτής που αναπτύσσεται μεταξύ των εκβολών του Γαλλικού ποταμού και 
του διοικητικού ορίου με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και αφορά εξ ολοκλήρου εκτός σχεδίου 
περιοχή. Οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. 
Εχεδώρου (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ/2011). Εντοπίζονται οι εξής επιμέρους περιοχές: 
 Περιοχές με στοιχείο  ΑΠ3 & ΑΠ4 (απόλυτης προστασίας φύσης - εκβολές ποταμών)  
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 Περιοχές με στοιχείο  ΠΔ3 (υδάτινη περιοχή προστασίας φύσης - δέλτα ποταμών) 
 Περιοχές με στοιχείο  Β6 (χερσαία περιοχή προστασίας φύσης) νοτίως του οικισμού 

Καλοχωρίου 
 Περιοχές με στοιχείο  ΑΒ2 (περιοχή εγκατάστασης Χονδρεμπορίου-Μεταφορών) 

Για τις τρεις πρώτες περιοχές, όπως αναφέρεται και στο εγκεκριμένο ΓΠΣ ισχύουν τα οριζόμενα στην 
ΚΥΑ 12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220 ΑΑΠ/2009) του εθνικού πάρκου «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 καθορισμού χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Πιο συγκεκριμένα: 
Εντός των περιοχών ΑΠ3 & ΑΠ4 (Περιοχή Απόλυτης Προστασίας) επιτρέπεται  
1. Η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση των 
προστατευόμενων οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων της περιοχής, καθώς και των στοιχείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, μετά από σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης. 
2. Οι διαχειριστικές δράσεις και η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, 
διατήρηση ή και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης 
μελέτης τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα αυτών.  
3. Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή, τα 
θαλάσσια λουτρά και ο διάπλους των ποταμών με πλωτά σκάφη τύπου καγιάκ και ράφτινγκ, καθώς και 
η εγκατάσταση, η συντήρηση και η βελτίωση της απαραίτητης υποδομής, (όπως βελτίωση μονοπατιών, 
στέγαστρα − παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμένα σημεία, ποδηλατοδρόμοι, μικροί ελεγχόμενη χώροι 
στάθμευσης, κ.λπ.), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας. Στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περιοχής εξειδικεύονται οι όροι 
και περιορισμοί για την άσκηση των δραστηριοτήτων, με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της. 
Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση του εκάστοτε Σχεδίου Διαχείρισης και την έκδοση του Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας της Περιοχής, οι προαναφερθείσες δραστηριότητες και υποδομές μπορούν 
να υλοποιούνται, από οποιονδήποτε φορέα κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής. Στην Μελέτη 
αυτή αναφέρονται οι απαραίτητες υποδομές, καθώς και οι προτεινόμενες δράσεις και με την 
προϋπόθεση θεώρησή της από τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, όπου θα εξειδικεύονται οι όροι 
και οι περιορισμοί για 
την άσκηση της δραστηριότητας. 
4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό προϋποθέσεις 
5. Η θαλάσσια επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, η ερασιτεχνική αλιεία στα ποτάμια και η κίνηση 
των αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
6. Η χρήση λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων και των ιχθυοτρόφων υδάτων, ως εκτατικών 
ιχθυοτροφείων και ως μέσω οικολογικής αναβάθμισης της περιοχής και η δημιουργία της αναγκαίας 
υποδομής, καθώς και ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση επέκταση της υφιστάμενης υποδομής προς 
όφελος των προαναφερόμενων και σε εφαρμογή των σχετικών αρχών και κατευθύνσεων των 
αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις κατευθύνσεις του 
Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής, με την προϋπόθεση της μη επιβάρυνσης παράκτιων και 
θαλάσσιων προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και των φυσικών διεργασιών αυτών, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
7. Αυθαίρετες κατασκευές και παράνομες δραστηριότητες απομακρύνονται από την περιοχή, σε 
διάστημα δύο ετών από την δημοσίευση της παρούσας, με την υποχρέωση αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8. Στις θαλάσσιες ζώνες, στις κοίτες των ποταμών και φυσικών – τεχνικών καναλιών, η συντήρηση και 
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας. Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Φορέα Διαχείρισης. 
9. Η κίνηση σκαφών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
10. Η συντήρηση, επισκευή και αναστύλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και 
χώρων και οι αρχαιολογικές ανασκαφές − έρευνες, εφόσον εκδοθεί η απαραίτητη άδεια, από τους 
κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό αντικείμενο φορείς και Υπηρεσίες, μετά από γνώμη του 
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φορέα διαχείρισης και έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπου αυτό απαιτείται από την κείμενη 
νομοθεσία. 
11. Η μελισσοκομία, και ο εκσυγχρονισμός της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι όροι και οι 
περιορισμοί για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής θα καθορισθούν από τον φορέα διαχείρισης. 
12. Ο εναλλακτικός τουρισμός, έπειτα από άδεια του Φορέα Διαχείρισης. Το περιεχόμενο των αδειών, 
οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, ορίζονται στον αντίστοιχο Κανονισμό 
Διοίκησης και Λειτουργίας. 
13. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των 
ιχθυοαποθεμάτων καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας, μετά από εκπόνηση 
ειδικών για τον σκοπό αυτό διαχειριστικών μελετών.  
14. Ο εμπλουτισμός και η επανεισαγωγή τοπικού και όμοιου γενετικά υλικού της άγριας και μη άγριας 
(ίπποι, βοοειδή κ.λπ.) πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 294283/1997 
(ΦΕΚ 688/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση, το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/1999) και του ν 2204/1994 
(ΦΕΚ 59/Α/1994). 
15. Η κίνηση οχημάτων στις υφιστάμενες οδούς μόνον για την διακίνηση ανθρώπων, και αγαθών, για 
την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων ως επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην 
περιοχή. 
16. Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, αυστηρά περιορισμένα και 
μόνον στα τμήματα που θα εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα, από την παρούσα 
απόφαση, έργα και δραστηριότητες και εφ’ όσον η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και 
εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σύμφωνη γνώμη και σχετική εισήγηση από τον Φορέα 
Διαχείρισης. 
17. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων 
και γεωθερμικών πεδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την κάλυψη των αναγκών των 
επιτρεπόμενων χρήσεων και με την προϋπόθεση ότι, οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις για 
την παραγωγή και μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται εντός του γηπέδου της 
εξυπηρετούμενης χρήσης 
Εντός της περιοχής ΠΔ3 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) επιτρέπεται επιπλέον των αναφερομένων 
στους όρους για της ζώνης ΑΠ4 (εκτός της παραγράφου 16): 
1. Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, μόνον στα τμήματα που θα 
εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα, από την παρούσα απόφαση, έργα και 
δραστηριότητες και εφ’ όσον η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και εγκριθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σύμφωνη γνώμη και σχετική εισήγηση από τον Φορέα Διαχείρισης. Η 
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, όπου αυτό απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ 
αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινή υπουργική απόφαση ως εκάστοτε ισχύει. 
2. Η συλλογή βενθικών οργανισμών από το υπόστρωμα της παραλιακής ζώνης μετά από σχετική άδεια 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
3. Η απόληψη φερτών υλών (αμμοληψία), κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής, 
από την καθ΄ ύλη αρμόδια Υπηρεσία και η οποία θεωρείται από την Δ/νση ΠΕΧΩ της οικείας 
Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
4. Ο περιοδικός καθαρισμός των πρανών των αποστραγγιστικών τάφρων, η περιοδικότητα, η μέθοδος 
καθαρισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμίζεται από Ειδική Τεχνική Μελέτης 
Εφαρμογής, που εκπονείται από την καθ΄ ύλη αρμόδια Υπηρεσία και θεωρείται από την Δ/νση ΠΕΧΩ 
της οικείας Περιφέρειας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, όπου αυτό απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης ως εκάστοτε ισχύει, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
5. Η οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα όπου και όπως νόμιμα ασκείται και επί πλέον: 
α. Είναι δυνατή η χωροθέτηση των χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων οστρακοκαλλιέργειας, 
χώρων ελλιμενισμού και κάθε άλλης απαραίτητης για τη δραστηριότητα εγκατάστασης για την 
παραγωγή και τη διακίνηση του παραγόμενου προϊόντος, με την ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2742/1999. 
β. Είναι δυνατή η συντήρηση, επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός των μονάδων 
οστρακοκαλλιεργειών, η οποία πραγματοποιείται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της καθ’ ύλην 
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αρμόδιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους περιβαλλοντικούς όρους που θα 
εγκριθούν μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και την ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. 
γ. Επιβάλλεται η συλλογή και απομάκρυνση από την περιοχή παντός είδους υπολειμμάτων από την 
παραγωγή, διαλογή, διαμετακόμιση και παντός είδους τυποποίηση των προϊόντων των παραπάνω 
δραστηριοτήτων με ευθύνη των διενεργούντων τις παραπάνω δραστηριότητες και ασκούνται τακτικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συμμόρφωση με τα προαναφερόμενα. 
6. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. 
7. Η ελεύθερη χρήση των παραλιών και οι οργανωμένες πλαζ για κολύμβηση, με μη μόνιμες υποδομές 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας (περί Αιγιαλού και παραλίας). Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπου 
αυτό απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 
332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης ως εκάστοτε ισχύει, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Φορέα Διαχείρισης. 
8. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία 
κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας και ενισχύονται οι Περιβαλλοντικές – Οικολογικές διεργασίες στην προστατευόμενη 
περιοχή. Επιτρέπονται προσθήκες και εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λόγους 
υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και αποθήκευσης νερού, καθώς και για την 
περιβαλλοντική ένταξη της δραστηριότητας. 
9. Η αλλαγή χρήσης γης για δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση και 
ενίσχυση των στοιχείων πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων 
και δράσεων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση και την παρατήρηση της 
φύσης, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους 
της περιοχής. 
10. Οι εργασίες συντήρησης − επισκευής του φάρου του Δέλτα του Αξιού καθώς και οι εργασίες 
συντήρησης του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης στο φάρο. Οι όροι για την πρόσβαση επισκεπτών 
μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου στον φάρο καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας. 
Εντός της περιοχής Β6 (χερσαία περιοχή προστασίας φύσης) επιτρέπεται επιπλέον των αναφερομένων 
στους 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 17, όρους για στους όρους για της ζώνης ΑΠ4: 
1. Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την 
αναψυχή και τα θαλάσσια λουτρά, καθώς επίσης τη δημιουργία σε συγκεκριμένους χώρους των 
απαραίτητων μη μόνιμων υποδομών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για τα 
επιμέρους στοιχεία και οικότοπους της περιοχής.  
Επιτρέπεται η κατασκευή περιφερειακής ζώνης αστικού πρασίνου και υπαίθριας άθλησης, εύρους όχι 
μεγαλύτερου των 70 μέτρων, εφαπτόμενης με τα νότια όρια του ομώνυμου οικισμού και η οποία θα 
καθορισθεί κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και θεώρησή της από την Δ/νση 
ΠΕΧΩ της οικείας Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Τα έργα συντήρησης 
και βελτίωσης του συνόλου των αναγκαίων υποδομών ή η κατασκευή νέων ελαφριάς υποδομής (μη 
μόνιμων εκτός της Β6), για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων και την υποδοχή, 
ξεκούραση και διημέρευσης επισκεπτών των προαναφερθέντων δράσεων, (όπως βελτίωση 
μονοπατιών, στέγαστρα − παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, υποδομές εστίασης σε συγκεκριμένα σημεία, ποδηλατόδρομοι, μικροί ελεγχόμενοι χώροι 
στάθμευσης, κ.λπ.), υλοποιούνται με τις εξής προϋποθέσεις: 
I. να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας και να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των 
περιβαλλοντικών – οικολογικών παραμέτρων της προστατευόμενης περιοχής. 
II. στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης να εξειδικεύονται οι όροι και 
περιορισμοί για την άσκηση της δραστηριότητας. 
III. να προβλέπονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης. Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση 
του εκάστοτε Σχεδίου Διαχείρισης, οι προαναφερθείσες δραστηριότητες και υποδομές υλοποιούνται, 
κατόπιν εκπόνησης Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής και θεώρησή της από την Δ/νση ΠΕΧΩ της 
οικείας Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
IV. να είναι δυνατή η άμεση εναρμόνισή τους, με τα προβλεπόμενα στα εκάστοτε εκπονούμενα και 
εγκρινόμενα Σχέδια Διαχείρισης για την περιοχή. 
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V. Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για κάθε έργο όπου αυτό απαιτείται, η οποία γίνεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής 
απόφασης, ως ισχύει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
2. Τα έργα συντήρησης και βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου, μόνον στα τμήματα που θα 
εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενα και επιτρεπόμενα, από την παρούσα απόφαση, έργα και 
δραστηριότητες και εφ’ όσον η αναγκαιότητα αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και εγκριθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για κάθε έργο όπου αυτό απαιτείται, γίνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής 
υπουργικής απόφασης, ως ισχύει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
3. Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο εκσυγχρονισμός της υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ. Ο. 
Γ.Π) και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που 
αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. 
β. Διατήρηση – ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων. 
γ. Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή βελτιωμένων 
αγροπεριβαλλοντικών πρακτικών. 
4. Η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος 
ζώων που θα επιτρέπεται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι και οι υποδομές ενσταβλισμού, θα 
καθορισθούν από ειδική διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες οικολογικές 
απαιτήσεις. 
β. Η ειδική διαχειριστική μελέτη εκπονείται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης και εγκρίνεται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την έκδοση της παρούσας. 
γ. Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
δ. Οι χώροι και οι υποδομές ενσταβλισμού, να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ από των 
άξονα των φυσικών, τεχνιτών αποστραγγιστικών τάφρων, της κοίτης των ποταμών Αλιάκμονα, Αξιού, 
Λουδία, Γαλλικού ή της άμεσης ζώνης πλημμυρών, καθώς και εκτός των 
οικοτόπων προτεραιότητας του παραρτήματος 1 της οδηγίας 92/43. 
5. Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα ή κατασκευές επιτρέπεται να διατηρήσουν τη χρήση για την οποία 
κατασκευάσθηκαν. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός 
προστασίας και ενισχύονται οι Περιβαλλοντικές – Οικολογικές διεργασίες στην προστατευόμενη 
περιοχή. Επιτρέπονται προσθήκες και εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για λόγους 
υγιεινής, ασφάλειας, εξοικονόμησης ενέργειας, και αποθήκευσης νερού, καθώς και για την 
περιβαλλοντική ένταξη της δραστηριότητας. 
6. Η αλλαγή χρήσης γης για δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση και 
ενίσχυση των στοιχείων πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων 
και δράσεων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση και την παρατήρηση της 
φύσης, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας για τα επιμέρους στοιχεία και οικότοπους 
της περιοχής. 
7. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων στραγγιστικών τάφρων και λοιπών 
εγγειοβελτιωτικών έργων, κατόπιν εκπόνησης, Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής που εκπονείται 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, με θεώρησή της από τον Φορέα Διαχείρισης. Η 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για κάθε έργο όπου αυτό απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 
και 7 της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης, ως 
εκάστοτε ισχύει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 
8. Τα έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών, κ.τ.λ. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία. 
9. Η εκτέλεση έργων βελτίωσης, αποκατάστασης, και εκσυγχρονισμού λειτουργικών υποδομών και 
μεταφορών (αποχέτευση, ύδρευση, σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.). Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, 
για κάθε έργο όπου αυτό απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθμ. 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εκάστοτε ισχύει, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 



Ειδικό Χωρικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης της παρ.5.α του αρθ.8 του ν.4447/2016 

44 
 

10. Η βελτίωση, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών. 
Εντός της περιοχής ΑΒ2 (περιοχή εγκατάστασης Χονδρεμπορίου-Μεταφορών) επιτρέπονται  
1. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης, όπως 
σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3010/2002 (Α΄ 
91), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 13727/724/24−7−2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 
1087) όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Για τις χρήσεις αυτές εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης του άρθρου 9 του από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως ισχύει. 
2. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρέτησης τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και 
επισκευής οχημάτων κάθε είδους). Για τη χρήση αυτή εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης 
του άρθρου 1 του από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) όπως ισχύει, πλην του συντελεστή δόμησης που 
ορίζεται σε 0,30 και του ποσοστού κάλυψης που ορίζεται σε 30%. 
3. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, με όρους και περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως ισχύει. 
4. Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με όρους και περιορισμούς δόμησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως ισχύει. 
5. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (απαλλασσόμενα από άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί βιομηχανικών εγκαταστάσεων). Για τις παραπάνω χρήσεις 
εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του άρθρου 1 του από 
24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) όπως ισχύει. 
6. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης, όπως 
σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3010/2002 (Α΄ 
91), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 13727/724/24−7−2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 
1087) όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις χρήσεις αυτές είναι αυτοί 
του άρθρου 9 του από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) όπως ισχύει. 
7. Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις τους (περιλαμβανομένης και της συντήρησης και 
επισκευής οχημάτων κάθε είδους), με όρους και περιορισμούς δόμησης ως εξής: Σ.Δ. 0,30, Ποσοστό 
Κάλυψης: 30%, οι δε λοιποί όροι δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24−5−1985 
π.δ/τος (Δ΄ 270), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 13727/724/24−7−2003 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1087) όπως ισχύει. Εξαιρούνται και δεν συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια ή γήπεδα 
στάθμευσης αστικών και υπεραστικών μεταφορών. 
8. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (απαλλασσόμενα από άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί βιομηχανικών εγκαταστάσεων), με όρους και 
περιορισμούς δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) 
όπως ισχύει. 
9. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης μέσης όχλησης, και πετρελαιοειδών εκτός εκρηκτικών και 
πυρομαχικών, με όρους και περιορισμούς δόμησης της εν λόγω επιτρεπόμενης χρήσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του από 24−5−1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), πλην του συντελεστού δόμησης που 
ορίζεται σε 0,30 χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης. 
Στην περιοχή ΑΒ2 (περιοχή εγκατάστασης Χονδρεμπορίου-Μεταφορών)  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν.1650/86, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.2742/99 (Α΄ 270) περί 
Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ). Είναι δηλαδή δυνατή η 
πολεοδόμηση και η ίδρυση ΠΟΑΠΔ στις εν λόγω περιοχή. 
Όσον αφορά τους όρους δόμησης στις παραπάνω περιοχές σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δ.Ε. 
Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα: 
α) Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές πλην των περιοχών 
που καλύπτονται από την κοινή υπουργική απόφαση12966/23.03.2009 (ΑΑΠ 220/2009), ορίζεται στα 
10.000 τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο 45 μέτρων και ελάχιστο βάθος 50 μέτρων εφόσον το γήπεδο έχει 
πρόσωπο στο χαρακτηρισμένο οδικό δίκτυο, ή με ελάχιστο πρόσωπο 25 μέτρων και χωρίς ελάχιστο 
βάθος εφόσον έχει πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο ή εν γένει στο αδιαβάθμητο οδικό δίκτυο. Κατά 
παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούν κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης αυτής τις αρτιότητες που προβλέπει και καθορίζει το άρθρο 1 του από 
24.5.85 π.δ/τος (Δ΄ 270) έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος. 
Οι λοιποί όροι δόμησης (εκμετάλλευση, ποσοστό κάλυψης, συντελεστής δόμησης, αποστάσεις από 
όρια, μεγίστη εκμετάλλευση κ.λπ.) διέπονται από τις διατάξεις του από 6−10−1978 (Δ΄ 538) και 
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24−5−1985 (Δ΄ 270) π.δ/των όπως ισχύουν ανάλογα με την χρήση εφόσον αυτή η χρήση προβλέπεται 
από τις παραπάνω διατάξεις και εφόσον φυσικά δεν επιβάλλεται διαφορετική ρύθμιση από ΓΠΣ για την 
συγκεκριμένη χρήση. 
β) Στην περιοχή που ορίζεται και διέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση 12966/23.03.2009 (ΑΑΠ 
220/2009) ισχύει το προαναφερθέν πλαίσιο αρτιοτήτων και παρεκκλίσεων αρτιότητας.  
Κατά τα λοιπά στην περιοχή που ορίζεται και διέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση 
12966/23.03.2009 (ΑΑΠ 220/14.05.2009) ισχύουν απόλυτα οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις της 
προαναφερθείσας κοινή υπουργική απόφαση. Ειδικότερα: 
1. Για όλα τα επιτρεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση έργα και δραστηριότητες, ακολουθείται 
η διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
2. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες της κοινής υπουργικής απόφασης διατάξεις, για τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις, εξακολουθούν να ισχύουν. 
3. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται έλεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), ώστε να διαπιστώνεται η συμβατότητα της 
κατασκευής σύμφωνα με την τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. 
4. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
για την εκτός σχεδίου δόμηση του από (6.10.1978 Π.Δ. (ΦΕΚ 538 Δ’) και του από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 
270 Δ’), όπως εκάστοτε ισχύουν. 
5. Για ζητήματα που απαιτούν διασάφηση ως προς την υπαγωγή ή μη έργων και δραστηριοτήτων στις 
ως άνω διατάξεις, θα αποφαίνεται ο Φορέας Διαχείρισης με Απόφασή του, μετά από συνεργασία με τις 
καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες. 
6. Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφωνα με την εξειδίκευση του κανονισμού διοίκησης 
και λειτουργίας και του σχεδίου διαχείρισης είναι δυνατή η εποχιακή ή μόνιμη απαγόρευση της 
κυκλοφορίας οχημάτων κυρίως σε οδούς που δεν εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενες δραστηριότητες. 
Απαγορεύεται η ασφαλτόστρωση των αναχωμάτων, εκτός των τμημάτων που συνδέουν επιτρεπόμενες 
χρήσεις με ασφαλτοστρωμένους Κοινοτικούς και Δημοτικούς δρόμους και εφ’ όσον η αναγκαιότητα 
αυτή προηγουμένως τεκμηριωθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Πέραν των παραπάνω επιτρέπονται: 
-  Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής (π.χ. μόνιμο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης, 
παρατηρητήρια κ.λπ.), για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και 
τις λοιπές λειτουργίες στο σύνολο των περιοχών των ζωνών του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με τις 
εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, με ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης. 
- Ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα υφισταμένων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
υποπαράγραφο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 7 της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης 
Ειδικότεροι όροι για αυτές δύναται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του 
Εθνικού Πάρκου. 
- Η εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων έργων 
και δράσεων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, 
καθώς και η αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων αξιοποίησης των υδατικών 
πόρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και την 
έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών. 
Δεν επιτρέπεται : 
- Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην πρώτη (Α) 
κατηγορία, 1η υποκατηγορία του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 3010/2002 και εφαρμόζεται με την υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοινή υπουργική απόφαση όπως 
ισχύει, εκτός αν άλλως ορίζεται από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Της απαγόρευσης αυτής 
εξαιρούνται τα έργα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωμένα σχέδια 
διαχείρισης. 
- Κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και του εδάφους στα δάση και τις δασικές εκτάσεις όπως 
αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
- Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας «SEVESO», στο σύνολο των 
περιοχών των ζωνών Προστασίας της Φύσης καθώς και των Περιφερειακών Ζωνών τους. 
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- Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρεση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού 
είναι υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών. 
- Η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, η απόθεση αδρανών 
υλικών, καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, στο 
σύνολο των περιοχών των ζωνών του Εθνικού Πάρκου. 
 
Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχει εκπονηθεί μελέτη το 2003 με τίτλο «Αποκατάσταση-Διατήρηση 
λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» από το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, με χρηματοδότηση της 
ΑΝΕΘ ΑΕ, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΡΘΕ και τον πρώην Δήμο Εχεδώρου. Σκοπός 
της μελέτης ήταν ο καθορισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και ανάδειξη 
της λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου μέσω της αξιολόγησης των υγροτοπικών λειτουργιών και αφού 
ληφθούν υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής. Οι 
προτάσεις της μελέτης αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 4.4. του παρόντος. 
 
  
Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης 
Οι περιοχή παρέμβασης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης 
περιλαμβάνει εκτός σχεδίου περιοχές και ειδικότερα την στενή παράκτια λωρίδα γης της Δ.Ε. 
Μενεμένης (μεταξύ της γραμμής αιγιαλού και της γραμμής παραλίας), καθώς και τις εκβολές και όχθες 
του ρέματος του Δενδροποτάμου, μέχρι το ανατολικό όριο της Δ.Ε. και βόρεια έως την ΠΑΘΕ. Οι 
χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης 
(ΦΕΚ 73 ΑΑΠ/2016). Εντοπίζονται οι εξής επιμέρους περιοχές: 
 Η στενή παράκτια λωρίδα γης (μεταξύ της γραμμής αιγιαλού και της γραμμής παραλίας) από το 

δυτικό όριο του Δήμου έως το ρέμα του Δενδροποτάμου που ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής 
Προστασίας (ΠΕΠ) Θαλασσίου Μετώπου,  

 Το ρέμα του Δενδροποτάμου που ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ΠΕΠ Ρεμάτων  
Η  Περιοχή Ειδικής Προστασίας ΠΕΠ Θαλασσίου Μετώπου στο εγκεκριμένο ΓΠΣ προτείνεται να 
μελετηθεί ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) δεδομένης της ανάγκης περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης και διαμόρφωσης του θαλασσίου μετώπου έως τον ΣΤ’ προβλήτα του ΟΛΘ, 
συμπεριλαμβανομένων των εκβολών του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων θεσμικής προστασίας και 
χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης μελετών διαχείρισης, 
οικολογικής αναβάθμισης, οργάνωσης του τοπίου και υλοποίησης παρεμβάσεων περιβαλλοντικής 
εξυγίανσης χωρίς να θίγεται η λειτουργία των νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών και εμπορικών 
εγκαταστάσεων της περιοχής. Μέχρι την θεσμοθέτηση της ΠΕΧΠ, ισχύουν οι χρήσεις των ΠΕΠΔ ΑΒ1α, 
ΑΒ1β και ΑΒ2γ (μεταποίησης, χονδρεμπορίου και μεταφορών), που αφορούν τις εκτάσεις που 
βρίσκονται νότια του άξονα της εμπορικής σιδηροδρομικής γραμμής που υπάρχει στην περιοχή και 
ειδικότερα 
Στις ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ1α, ΑΒ1β νότια των σιδηροδρομικών γραμμών  επιτρέπονται: 
1. εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των 
περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως 
σταθμίζονται ως προς την κατηγορία όχλησης βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 
3137/191/Φ.15 (1048 Β΄/4−4−2012), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και 
περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 πλην της περίπτωσης ε, του Π.Δ. 24/31−5−1985. 
Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου 
και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών 
εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και 
αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην 
κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων 
χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. 
2. υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. 
3. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 
24/31−5−1985, με περιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης τα 600 τ.μ. 
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4. Καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του 
Π.Δ. 24/31−5−1985, όπως ισχύει και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τ.μ. δομημένης 
επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων 
Στην ΠΕΠΔ με κωδικό ΑΒ2γ, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών επιτρέπονται: 
1. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης χαμηλής όχλησης των 
περιπτώσεων α, γ και ε της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 όπως σταθμίζονται ως 
προς την κατηγορία όχλησης βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 3137/191/Φ.15, 
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του άρθρου 9 πλην 
της περίπτωσης ε, του Π.Δ. 24/31−5−1985. Στα γήπεδα τα οποία προορίζονται για τις χρήσεις 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, χονδρικού εμπορίου και διαμετακόμισης επιτρέπεται για την 
εξυπηρέτηση των εργαζομένων η εγκατάσταση λειτουργιών εξυπηρέτησης (γραφείων, εκθεσιακών 
χώρων, κατοικίας προσωπικού ασφαλείας, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, ιατρείων, κ.λπ.), υπό την 
προϋπόθεση ότι η επιφάνειά τους προσμετράται στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης του 
γηπέδου και η συνολική επιφάνεια των εσωτερικών χώρων χρήσης δεν θα υπερβαίνει τα 250 τ.μ. 
2. Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. 
3. Επαγγελματικά εργαστήρια. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του Π.Δ. 
24/μησης των 600 τ.μ. 
4. Καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1 και 5 του 
Π.Δ. 24/31−5−1985, όπως ισχύει και με το περιορισμό της μη υπέρβασης 250 τ.μ. δομημένης 
επιφάνειας στο σύνολο των ορόφων. 
Στην  Περιοχή Ειδικής Προστασίας ΠΕΠ Ρεμάτων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα 
προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα υποδομής οργανισμών κοινής 
ωφέλειας. Στις περιοχές των ρεμάτων είναι δυνατόν να ισχύσουν επιπλέον περιορισμοί και 
διαχειριστικά μέτρα του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986.  
Όσον αφορά τους όρους δόμησης στις παραπάνω περιοχές σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δ.Ε. 
Μενεμένης ισχύουν τα εξής; 
− Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 10.000 
τ.μ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούν κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης τις αρτιότητές του από 24.5.1985 Π.Δ. 
− Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρρων απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα 
προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής 
οργανισμών κοινής ωφέλειας. 
− Οι λοιποί όροι δόμησης (εκμετάλλευση − ποσοστό κάλυψης − συντελεστής δόμησης − αποστάσεις 
από όρια − επιτρεπόμενα ύψη κ.λπ.) διέπονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης του από 
6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ. όπως ισχύουν ανάλογα με την χρήση εφόσον αυτή 
προβλέπεται από την παρούσα απόφαση και εφόσον δεν επιβάλλεται διαφορετική ρύθμιση από αυτή. 
 
Δήμος Θεσσαλονίκης 
Το όριο της περιοχής παρέμβασης στο Δήμο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει την ανατολική όχθη των 
εκβολών του ρέματος Δενδροποτάμου και τη ζώνη  των παλιών βυρσοδεψείων, στο βορειοδυτικό άκρο 
της χερσαίας ζώνης του ΟΛΘ. Στη συνέχεια το όριο παρέμβασης είναι γραμμικό ακολουθεί το όριο της 
έκτασης του ΟΛΘ έως την οδό 26ης Οκτωβρίου κι έπειτα συνεχίζει επί αυτής έως την έκταση του παλιού 
σιδηροδρομικού σταθμού περιλαμβάνοντας στην περιοχή παρέμβασης την οδό Κωλέττη από το ύψος 
της οδού 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Σταθμού (προέκταση Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης) καθώς και 
των εκτάσεων νοτίως της οδού 26ης Οκτωβρίου που αφορούν το πρώην στρατόπεδο Μυστακίδη και μια 
έκταση του ΟΣΕ. Στη συμβολή των οδών 26ης Οκτωβρίου και Γ. Ανδρέου, στρέφεται ΒΔ περιβάλλοντας 
το σύνολο της έκτασης του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού έως τις οδούς Κωλέττη και Σταθμού, και 
ακολουθεί την οδό Κουντουριώτη, συνεχίζοντας επί της Λεωφόρου Νίκης έως τον Λευκό Πύργο. 
Στο αμέσως επόμενο τμήμα, από τον Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής, η περιοχή παρέμβασης 
ταυτίζεται με την υλοποιημένη περιοχή ανάπλασης της «Νέας Παραλίας» με όριο την Λεωφόρο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και την οδό Μαρίας Κάλλας, συμπεριλαμβάνοντας και τους θεσμοθετημένους 
χώρους πρασίνου στην ανατολική πλευρά των παραπάνω οδών (τμήμα από οδό Μπότσαρη έως οδό 
Κριεζώτου). 
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Η εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης περιοχή παρέμβασης ολοκληρώνεται με την περιοχή του Μεγάρου 
Μουσικής (γνωστή ως περιοχή «Ποσειδώνιο») δυτικά της οδού Μ. Κάλλας και της αδόμητης έκτασης 
ως το όριο του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και της έκτασης του συγκροτήματος μύλων Αλλατίνη (μεταξύ 
των οδών Μ. Κάλλας και Γ. Παπανδρέου.  
Η περιοχή παρέμβασης  στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το δυτικό όριο αυτού έως την συμβολή των 
οδών Λητούς και 26ης Οκτωβρίου είναι εκτός σχεδίου περιοχή η οποία σύμφωνα με το υπό 
αναθεώρηση ΓΠΣ προτείνεται για ένταξη στο σχέδιο ως  χώρος πρασίνου στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και κοινωφελείς χρήσεις ενώ βορείως του ορίου του ΟΛΘ προτείνονται χρήσεις 
Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης  με το 0,8. Σημειώνεται ότι στο υπό αναθεώρηση ΓΠΣ υπάρχει πρόβλεψη 
για μια διαδρομής για πεζούς και ποδηλάτες κατά μήκος του ορίου του ΟΛΘ. Το υφιστάμενο ΓΠΣ του 
Δήμου Θεσσαλονίκης προτείνει την ένταξη σε σχέδιο μόνο την περιοχή βορείως του ορίου του ΟΛΘ με 
χρήση κατοικίας και των απαραίτητων κοινοχρήστων κοινωφελών χώρων ενώ ορίζει το υπόλοιπο 
τμήμα έως το δυτικό όριο του Δήμου μέχρι το ρέμα του Δενδροποτάμου ως περιαστικό πράσινο. 
Η περιοχή παρέμβασης από την οδό Λητούς και μετά ακολουθεί την οδό 26ης Οκτωβρίου σε εντός 
σχεδίου περιοχή  (ΦΕΚ 135/05-04-1929). Οι χρήσεις γης εκατέρωθεν της οδού 26ης Οκτωβρίου έως την 
έκταση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ είναι ΕΜΟ βορείως 
αυτής και κεντρικές λειτουργίες νοτίως αυτής, ενώ σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ οι χρήσεις γης 
που προτείνονται είναι αυτές των κεντρικών λειτουργιών πόλης με ΜΣΔ για όλη την περιοχή των 
Λαχανόκηπων το 2,4. 
Η περιοχή παρέμβασης που αφορά τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό είναι εκτός σχεδίου περιοχή με 
προτεινόμενη χρήση από το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ ως υπερτοπικός χώρος πρασίνου με συνοδές 
κοινωφελείς χρήσεις (πολιτισμού, αθλητισμού κοκ). Επισημαίνεται ότι  μετά την ισχύ του ν.4254/2014 
(άρθρο 1, υποπαράγραφος ΙΒ.1) η περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού αντιμετωπίζεται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  ως εντός σχεδίου πόλης (ΦΕΚ 135 Α/05-04-1929) περιοχή που το 
μεγαλύτερο μέρος της εμπίπτει σε οικοδομικό τετράγωνο  το οποίο φέρει  ατέλειες ρυμοτομίας στην 
περίμετρό του. Ως κατευθύνσεις διαμόρφωσης του νέου  χώρου από το υπο αναθεώρηση  ΓΠΣ 
προσδιορίζονται οι εξής: 
- Σεβασμός στην ιστορικότητα του χώρου και ανάδειξη των διατηρητέων κτισμάτων με χρήση 
Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης 
- Δημιουργία πάρκου μητροπολιτικής κλίμακας με χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής και 
συγκέντρωσης κοινού 
- Χωροθέτηση δραστηριοτήτων αναψυχής με επιμελημένη διασπορά στο χώρο, υποδομών υπαιθρίου 
αθλητισμού και  παιδικού σταθμού 
- Δημιουργία επίγειων και υπογείων χώρων στάθμευσης 
- Δημιουργία περιπατητικής διαδρομής σύνδεσης των επιμέρους λειτουργιών και σύνδεση με το 
Μουσείο Ολοκαυτώματος και την περιοχή μικτών χρήσεων στη βόρεια πλευρά. 
Η συνολική Δόμηση (υφιστάμενη και νέα) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα μεγέθη του αντιστοιχούν σε 
ΜΣΔ 0,10 επί του συνόλου του ακινήτου (δεν συμπεριλαμβάνεται ο χώρος για το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος)  
Σημειώνεται ότι σε τμήμα του παλιό σιδηροδρομικού σταθμού στη βόρεια πλευρά αυτού προβλέπεται 
χώρος κοινωφελούς χαρακτήρα για τη δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος (έχει εγκριθεί 
τροποποίηση του σχεδίου με χορήγηση ειδικών όρων δόμησης με το ΦΕΚ 293 ΑΑΠ/29-12-2017 με 
πρόθεση δημιουργίας κτιρίου με Σ.Δ. 2,4 , Ποσοστό Κάλυψης 40% και  μεγίστου ύψους έως 32μ.).   
Στο θεσμοθετημένο ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης η έκταση αποτυπώνεται ως εκτός σχεδίου περιοχή, η 
οποία προβλέπεται για αστικό πράσινο με τα ιστορικά κτίρια των εγκαταστάσεων του και του 
περιβάλλων χώρου να είναι κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία . 
Το τμήμα της περιοχή παρέμβασης από τη συμβολή των οδών 26ης Οκτωβρίου με την οδό 
Κουντουριώτη  έως  το Λευκό Πύργο περιλαμβάνει μόνο το πλάτος των οδών  Κουντουριώτη και 
Λεωφόρου Νίκης και είναι εντός σχεδίου περιοχή  (ΦΕΚ 184 Α/30-09-1921, ΦΕΚ 135/05-04-1929, ΦΕΚ 
111Δ/20-09-1961, ΦΕΚ 178Δ/13-03-1980). Οι χρήσεις γης κατά μήκος των παραπάνω οδών  τόσο στο 
θεσμοθετημένο ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης όσο και στο υπό αναθεώρηση ΓΠΣ είναι αυτές των 
Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης με τους κατά περίπτωση κοινόχρηστους και κοινωφελείς  χώρους  με 
ΜΣΔ του τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 2,4 των Ο.Τ. με πρόσωπο στην οδό Κουντουριώτη και 
ΜΣΔ 4,8 των τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων των Ο.Τ. με πρόσωπο στην οδό Λεωφόρο Νίκης.  
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Σημειώνεται ότι στη περιοχή της πλατείας Ελευθερίας στη προβολή της οδού Κομνηνών σύμφωνα με 
την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, 
περιλαμβανομένης της μελέτης κυματικών συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια 
αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» 
που εκπονήθηκε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. προβλέπεται στάση θαλάσσια συγκοινωνίας. 
Για την περιοχή παρέμβασης από το Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης που 
ταυτίζεται με την υλοποιημένη περιοχή ανάπλασης της «Νέας Παραλίας»  ισχύουν τα οριζόμενα στο 
διάταγμα 358 ΑΑΠ/23-11-2012 σύμφωνα 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). Σύμφωνα με αυτό : 
Εντός των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται 
και τροποποιείται το σχέδιο καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα για την ανέγερση μη μόνιμων 
κατασκευών (οικίσκων υπηρεσιών του Δήμου, περιπτέρων πολιτισμού και αναψυχής κτιρίων WC και 
περιπτέρου πολιτισμού και αναψυχής και οικίσκου υπηρεσιών του Δήμου) 
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των παραπάνω κατασκευών ορίζεται σε 4,50 μέτρα πλην των κτιρίων 
υγιεινής (WC), το μέγιστο ύψος των οποίων ορίζεται σε 3 μέτρα.  
Για την ανέγερση των παραπάνω μη μόνιμων κατασκευών χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον (ξύλο, γυαλί κ.λπ.).  
Εντός των κοινωφελών χώρων ΚΦ 153 Β και 153 Γ επιτρέπονται επιπλέον οι χρήσεις υπαίθριου 
κινηματογράφου και στεγάστρων αποθήκευσης σκαφών μέχρι 10% του ακάλυπτου χώρου και 
αναψυκτηρίων μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας έως 20% της επιτρεπόμενης δόμησης, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 52716/2001 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β΄ 1663).  
Εντός του ΚΦ 153 Β καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα των κτιρίων, όπως φαίνεται στα σχετικά 
διαγράμματα.  
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτισμού, αναψυχής 
και ραδιοφάρου (ΚΦ 153 Γ΄) ορίζονται ως εξής: 
 − μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.  
− συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4)  
− μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα  
− για την ανέγερση των εγκαταστάσεων απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης με τη διενέργεια 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  
Εντός των ΚΧ 154 και 158 Β καταργείται το κόκκινο περίγραμμα των δημοτικών αναψυκτηρίων.  
Καθορίζεται περίγραμμα στεγάστρου − στοάς, περιμετρικά του υφιστάμενου αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ 
(ΚΧ 151 Β), το μέγιστο ύψος του οποίου ορίζεται σε οκτώ (8,00) μέτρα. 
Επισημαίνεται στο συγκεκριμένο τμήμα  της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με την «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης 
της μελέτης κυματικών συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία 
Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. προβλέπεται στάση θαλάσσια συγκοινωνίας στο ύψος του Δημαρχείου. 
Η περιοχή παρέμβασης στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής  δυτικά της οδού Μ. Κάλλας και της 
αδόμητης έκτασης ως το όριο του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς και της έκτασης του συγκροτήματος 
μύλων Αλλατίνη (μεταξύ των οδών Μ. Κάλλας και Γ. Παπανδρέου είναι εντός σχεδίου περιοχή με ένα 
τμήμα της (έκταση νότια του Ποσειδωνίου) από το ύψος της συμβολή των οδών Μαρίας Κάλλας και 
Λογοθέτου έως την οδό Γκόνη να είναι εκτός σχεδίου αλλά να προτείνεται ως επέκταση  τόσο με το 
θεσμοθετημένο ΓΠΣ (με χρήση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων) όσο και με το υπό αναθεώρηση  ΓΠΣ.  
Στην περιοχή με εγκεκριμένο σχέδιο ισχύουν  τα εξής διατάγματα ρυμοτομίας :  
Για το Μέγαρο Μουσικής  Θεσσαλονίκης το 777Δ/22-07-1996 Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το 
διάγραμμα εφαρμογής και καθορίστηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου ανέγερσης 
αυτού με Σ.Δ.2,20, Ποσοστό Κάλυψης  50% και Μέγιστο Ύψος τα 27μ. 
Για την περιοχή του Ποσειδωνίου το 90Δ/26-03-1977 με το οποίο χωροθετήθηκαν οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου και το 445Δ/28-05-2002 με το οποίο τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο 
σχέδιο  των αθλητικών εγκαταστάσεων και οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτών. 
Η περιοχή του συγκροτήματος μύλων Αλλατίνη  εντάχτηκε σε σχέδιο πόλης με το σχέδιο του Hebrard 
(ΦΕΚ 24A/29-01-1925) με απόσταση κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου ανάλογα με το μήκος των 
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κτιρίων και Ύψος & αριθμός ορόφων σε συνάρτηση με το πλάτος της οδού. Ακολουθούν 2 
τροποποιήσεις που αφορούν  τα όρια του οικοδομικού τετραγώνου (ΦΕΚ 8Α/28-12-1927 και ΦΕΚ 
442Α/11-11-1938). Στη συνέχεια με το  ΦΕΚ 206Α/03-09-1956  καθώς και με το ΦΕΚ 96Δ/14-08-1961 
τροποποιούνται οι όροι δόμησης ορίζοντας στον τομέα Ζ  Αριθμό ορόφων 3 με Μέγιστο ύψος  11μ., 
αλλά λόγω γειτνίασης με Τομέα Γ  Αριθμός ορόφων  5 και κατά τα λοιπά να ισχύει ο ΓΟΚ 1955 (το 
ποσοστό καλύψεως προκύπτει έμμεσα από την εφαρμογή των περιορισμών ως προς τις αποστάσεις 
των κτιρίων), ενώ με το ΦΕΚ 50Δ/31-03-1960 ρυθμίστηκαν εκ νέου οι αποστάσεις των κτιρίων. Με το 
ΦΕΚ 95Α/ καθορίστηκε ο Σ.Δ. ότι συνάγεται έμμεσα βάσει της επιτρεπόμενης κάλυψης και του 
επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων με αύξηση του Σ.Δ. στις περιοχές 3ορόφων  κατά 30% και στις 
περιοχές 5ορόφων  κατά 20%. Το 1971 με το ΦΕΚ 172Δ/25-06-1971 θεσμοθετήθηκε ρυμοτομική 
γραμμή περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου 130, χωρίς να  αναφέρει χρήση ούτε να προσδιορίζει 
Οικοδομικές Μονάδες (διάταγμα το οποίο ακυρώθηκε - άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - υπ’αρ. 
1628/1989 αποφ. Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ΣτΕ 1059/1996, ΣτΕ 1060/1996), ενώ με το 
διάταγμα του 1979  ΦΕΚ 440Δ/18-08-1979 είναι εκτός των περιοχών στους οποίους ορίζεται Σ.Δ. και 
είναι στην περιοχή με Οικοδομικές Μονάδες και στον τομέα αριθμού ορόφων IV – 6 όροφοι. Με την υπ 
αριθμ ΔΠ/ΠΜ/οικ./38672/2041/17-07-1987 Απόφαση Νομάρχη – ΦΕΚ 786 Δ/18-08-1987 καθορίστηκε  
χώρος Δημοτικού Σχολείου στη θέση των Αποθηκών του βιομηχανικού συγκροτήματος για το οποίο η 
Εταιρεία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος ζήτησε την ακύρωση της απόφασης από το ΣτΕ αλλά στο 
αρχείο του Δήμου δεν υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο σχετικά με την έκβαση της προσφυγής. Το 1992 
με το Π.Δ.12-09-92 (ΦΕΚ 961 Δ) εγκρίθηκε η μεταφορά Σ.Δ. με τα εξής δεδομένα: ΣΔ = 4,2 και Ποσοστό 
κάλυψης = 70%. Εμβαδόν οικοπέδου = 27.057,40 μ2, Δομήσιμες επιφάνειες = 113.641,08 μ2(= 
27.057,40 Χ 4,2), Δομημένη επιφάνεια = (διατηρητέα + επεκτάσεις)=43.291,84 μ2(= 27.057,40 Χ 1,6), 
Διατηρητέα κτίσματα= 14.116,56 μ2 (δόμηση)  7.467,70 μ2 (κάλυψη), Μεταφερόμενες επιφάνειες= 
70.349,24 μ2 (δόμηση)  4.912,70 μ2 (σε ισόγειο) Σημειώνεται ότι ο Σ.Δ. εξήχθη  βάσει του ΦΕΚ 206Α 
/1956 ΒΔ 3-9-1956 και 2 εγγράφων του ΥΠΕΧΩΔΕ το 18862/10-8-87 Δ/νσης Γ4 και 50583/6-4-92 Δ/νσης 
Νομοθετικού - Κάλυψη 70% Χ 6 όροφοι = 4,2. Στο ΓΠΣ του 1993 (ισχύον ΓΠΣ) ορίζεται ως χρήση γης 
στην έκταση η γενική κατοικία με ΜΣΔ της Π.Ε. 2,4 ενώ σε τμήμα της έκτασης ορίζεται και η χρήση 
εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο). Με το 9Δ/17-01-200 Διάταγμα  με το οποίο τροποποιήθηκε το 
εγκεκριμένο σχέδιο μεταξύ των οδών Θάλητος, 25ης Μαρτίου, Μεγ. Αλεξάνδρου και Κυδωνίων (δυτικό 
όριο Ο.Τ. 130) με καθορισμό κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρο νηπιαγωγείου, γυμνασίου – 
λυκείου και Ιερού Ναού με τους εξής όρους: για το νηπιαγωγείο : μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη 
επιφάνεια  ορόφων 600  τ.μ. , για το γυμνάσιο - λύκειο: Σ.Δ. 0,3 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 10μ., 
για το χώρο του Ιερού Ναού: μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια  κτιρίου  600  τ.μ. και μέγιστο 
ύψος τα 18 μ. με περιορισμό το ανεγερθησόμενο κτίριο να απέχει 35 μ. από τον άξονα της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου. Με το Π.Δ. 15-06-2001 (ΦΕΚ 550Δ/2001), μετατρέπεται τμήμα του κοινόχρηστου χώρου 
σε οικοδομήσιμο, χωρίς να αποσαφηνίζονται οι όροι δόμησης, επιβάλλεται προκήπιο 4μ. περιμετρικά 
του Ο.Τ. και επί της οδού Ανθέων (Γ. Παπανδρέου) επιβάλλεται παρόδια στοά πλάτους 4μ., ενώ 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 66Δ/05-02-2003 (ισχύουσα ρυμοτομία) καταργείται η στοά επί της οδού Γ. 
Παπανδρέου και επιβάλλεται προκήπιο 4μ. στο σύνολο της περιμέτρου του Ο.Τ.. Με την υπ αριθμ 
42436/22-11-2004 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1196 Δ/2004) τροποποιήθηκε η Μεταφορά Σ.Δ. ως προς τα 
εξής: Εμβαδόν οικοπέδου =26.010,04 μ2(αντί 27.057,40 μ2), Δομήσιμες επιφάνειες = 109.242,168 μ2(= 
26.010,04 Χ 4,2), Δομημένη επιφάνεια (διατηρητέα + επεκτάσεις)= 38.892,928 μ2 (αντί 43.291,84 μ2), 
Μεταφερόμενες επιφάνειες 
70.349,24 μ2 (δόμηση),   4.912,70 μ2 (σε ισόγειο)(όπως στο ΦΕΚ 961Δ/ 92), και να παραμένουν Σ.Δ. 4,2 
και Ποσοστό κάλυψης = 70%. Σημειώνεται ότι με απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ 669/2010) χωρίς να ακυρώνει 
το από 12-9-92 ΠΔ / ΦΕΚ 961Δ/1992, αναφέρει σαφώς το σφάλμα προσδιορισμού του συντελεστή 
δομήσεως σε 4,2 > 2,4 = ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για έγκριση μεταφοράς Σ.Δ. 
βάσει του Ν.880/79. Συμπερασματικά οι όροι που ισχύουν σήμερα είναι  

- Χρήση γης: Γενική Κατοικία 
- Μέσος Σ.Δ. = 2,4 (για την Π.Ε. 86) 
- Τομέας αριθμού ορόφων ΙV : 6 όροφοι. 
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Στο διάγραμμα 1 φαίνονται οι παραπάνω περιοχές με την εξής αρίθμηση: 
 
 

1. Εντός σχεδίου περιοχή Μύλων Αλλατίνη 
εμβαδού Ε=26.000μ2 περίπου και 
υλοποιημένο συντελεστή δόμησης 39.000 μ2 
περίπου, δηλ. Σ.Δ.=1,5. 

2. Περιοχή των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
ΟΜΜΘ Ε=17.000μ2 περίπου, με Σ.Δ. 2,2. 

3. Εντός σχεδίου περιοχές κοινοχρήστων και 
κοινωφελών χώρων εμβαδού 40.000 μ2 
περίπου. Ως κοινωφελείς χώροι 
υπολογίζονται χώρος για Νηπιαγωγείο με 
Ε=1.700μ2 περίπου και Σ.Δ. 0,35 και χώρος 
Γυμνασίου – Λυκείου με Ε=7.500μ2 περίπου 
και Σ.Δ.=0,3. 

4. Εντός σχεδίου περιοχή αθλητικού κέντρου 
Ποσειδωνίου με Ε=41.500μ2 περίπου και 
υλοποιημένη δόμηση 5.000μ2 περίπου, δηλ. 
Σ.Δ.=0,12. 

5. Περιοχή εκτός σχεδίου με Ε=34.000μ2 
περίπου. 
 

 
Στο υπό αναθεώρηση ΓΠΣ προτείνεται  η εκπόνηση ειδικής πολυπαραγοντικής μελέτης για το σύνολο 
της περιοχής προκειμένου να επιτευχθεί η ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της, η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της και η αναπτυξιακή της εξέλιξη. Με κύριες κατευθύνσεις:  

- Την ένταξη σε σχέδιο πόλης του τμήματος αυτής που είναι εκτός σχεδίου περιοχή 
- Τη διερεύνηση δυνατότητας αναδιάταξης των υφισταμένων και προβλεπόμενων κοινόχρηστων 

και κοινωφελών χώρων 
- Τη διατήρηση του Μεγάρου Μουσικής, του Ιερού Ναού Αγ. Φωτίου και του αντλιοστασίου της 

ΕΥΑΘ  
- Την πρόβλεψη χώρου για νηπιαγωγείο και Γυμνασίου – Λυκείου 
- Την εξασφάλιση αθλητικών εγκαταστάσεων συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας τουλάχιστον 

10.000 τ.μ. 
- Την πρόβλεψη δυνατότητας περιορισμένου εμπλησμού στο δυτικό πρόσωπο του Μεγάρου 

Μουσικής σε συνάρτηση ή μη με τη δημιουργία μαρίνας 
- Την διερεύνηση των δυνατοτήτων συμμετοχής και συμβολής του ακινήτου Μύλων Αλλατίνη 

στο σχεδιασμό και ανασχεδιασμό της περιοχής. 
Οι προτεινόμενοι όροι από το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ είναι 

- Μέσος Συντελεστής Δόμησης 0,8  
- Μέγιστο Ύψος: ανάλογο προς τον τελικό επιμέρους Σ.Δ. κατά περιοχή και με δυνατότητα 

παρεκκλίσεων εάν κριθεί απαραίτητο. 
- Μέγιστη (μέση) επιτρεπόμενη κάλυψη: 30% στο σύνολο της περιοχής 
- Επιτρεπόμενες Χρήσεις: Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης, Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο, 

Ζώνη Ανάπτυξης Μαρίνας – Ναυταθλητισμός. 
Επισημαίνεται ότι και στο συγκεκριμένο τμήμα  της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με την «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης 
της μελέτης κυματικών συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία 
Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. προβλέπεται στάση θαλάσσια συγκοινωνίας στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής. 
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Δήμος Καλαμαριάς  
Το όριο της περιοχής παρέμβασης στον Δήμο Καλαμαριάς περιλαμβάνει τόσο περιοχές με εγκεκριμένο 
σχέδιο όσο και περιοχές εκτός σχεδίου. Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης διατρέχει την εντός σχεδίου 
περιοχή επί της οδού Σοφούλη εκατέρωθεν της οποίας οι χρήσεις γης που ορίζονται από το 
εγκεκριμένο ΓΠΣ (ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015) είναι των κεντρικών λειτουργιών, γενικής κατοικίας, κοινοχρήστων 
και κοινωφελών χώρων με Μ.Σ.Δ. 1,69 και 1,60 στα Ο.Τ. των Π.Ε. 1 και Π.Ε.2 αντίστοιχα.  
Εντός σχεδίου περιοχή είναι και το τμήμα της περιοχής παρέμβασης  από την οδό Ησιόδου έως και την 
περιφερειακή τάφρο νοτίως των εγκαταστάσεων της Μίκρας με χρήσεις γης κοινόχρηστων και 
κοινωφελών λειτουργιών.  Πρόκειται για τους παράκτιους κοινόχρηστους χώρους και χώρους 
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του αθλητικού κέντρου Μίκρας, 
Σύμφωνα με το Ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) με τον οποίο εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του 
χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Μίκρας, στο πλαίσιο των έργων Ολυμπιακής Προετοιμασίας. 
Σύμφωνα με το ισχύον διάταγμα  καθορίζονται τρία οικοδομικά τετράγωνα, τα δύο εξ΄αυτών με 
χρήσεις Πρασίνου και υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων (Ο.Τ. 5 και 6), που καλύπτουν περίπου το 
σύνολο της έκτασης, ενώ το υπολειπόμενο μικρό παράκτιο τμήμα (Ο.Τ. 7) ορίζεται ως χώρος αθλητικών 
(ναυταθλητικών) εγκαταστάσεων. Οι όροι και περιορισμοί ανά οικοδομικό τετράγωνο είναι οι εξής:  
- Ο.Τ.5: 
Χρήση γης: πράσινο και υπαίθριες εγκαταστάσεις 
Μέγιστη κάλυψη: 4% 
Μέγιστος Σ.Δ.: 0,04 
Ανώτατο ύψος: 3 μ. και 1,5 μ. επιπλέον για τη στέγη 
Υποχρεωτική απόσταση κτισμάτων από τη ρυμοτομική γραμμή: 10 μ. 
- Ο.Τ. 6: 
Χρήση γης: πράσινο και υπαίθριες εγκαταστάσεις 
Μέγιστη κάλυψη: 6% 
Μέγιστος Σ.Δ.: 0,06 
Ανώτατο ύψος: 6 μ. και 1,5 μ. επιπλέον για τη στέγη 
Υποχρεωτική απόσταση κτισμάτων από τη ρυμοτομική γραμμή: 20 μ. 
- Ο.Τ. 7: 
Χρήση γης: αθλητικές εγκαταστάσεις 
Μέγιστη κάλυψη: 25% 
Μέγιστος Σ.Δ.: 0,25 
Ανώτατο ύψος: 3 μ. και 1,5 μ. επιπλέον για τη στέγη 
Υποχρεωτική απόσταση κτισμάτων από τη ρυμοτομική γραμμή: 2 μ. 
Σημειώνεται ότι στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνεται και έκταση (πλησίον της ΝΔΒΕ) η οποία 
προτείνεται ως επέκταση του σχεδίου πόλης με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου. 
Τα εκτός σχεδίου τμήματα της περιοχής παρέμβασης αφορούν περιοχές που προτείνονται από 
εγκεκριμένο ΓΠΣ ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ).Ειδικότερα ορίζεται ως ΠΕΠ1 η εκτός σχεδίου 
περιοχή του Δήμου δυτικά της οδού Θεμ. Σοφούλη, από το κοινό όριο με το Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι 
το Κυβερνείο.  Ως ΠΕΠ2 ορίζεται ειδικότερα η περιοχή η οποία από το Κυβερνείο μέχρι το κοινό όριο 
των ΠΕ6 και ΠΕ7 περιλαμβάνει το σύνολο της περιοχής δυτικά − νοτιοδυτικά της οδού Πλαστήρα του 
παραλιακού μετώπου, πλην του τουριστικού λιμένα Αρετσούς, ενώ εκείθεν του ορίου των ΠΕ6 και ΠΕ7, 
και μέχρι το βορειοδυτικό όριο του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Κρήνης την περιοχή εκτός σχεδίου. Ως 
ΠΕΠ3 ορίζεται η εκτός σχεδίου περιοχή από το νοτιοανατολικό όριο του παραπάνω Αλιευτικού 
Καταφυγίου Ν. Κρήνης μέχρι το βορειοδυτικό όριο του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. 
Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές ΠΕΠ προτείνεται να συνταχθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
(ΕΠΜ) για την έκδοση του Π.δ/τος του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 (Α΄160), για το χαρακτηρισμό τους, 
σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ίδιου νόμου, και τον καθορισμό των ορίων και των τυχόν ζωνών 
προστασίας αυτών, καθώς και των αναγκαίων για την προστασία τους γενικών όρων, απαγορεύσεων 
και περιορισμών στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων και στην εγκατάσταση και 
άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων, κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 2742/1999 (Α΄207), 
όπως οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν. Κατά τη σύνταξη των ΕΠΜ θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες νομικές δεσμεύσεις. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω Π.δ/των 
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επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας νόμιμα υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, καθώς 
και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής. Απαγορεύεται κάθε νέα επέμβαση στις 
ανωτέρω ΠΕΠ. Επιτρέπονται μόνο έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς και τα 
απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 
Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται στα 10.000 τ.μ. 
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούσαν την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ τις αρτιότητες του Π.δ/τος 24−5−85 (Δ΄ 270). 
Επισημαίνεται ότι στην Μαρίνα Αρετσούς σύμφωνα με την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης της μελέτης κυματικών 
συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των 
πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 
προβλέπεται στάση θαλάσσια συγκοινωνίας. 
 
Δήμος Πυλαίας 
Η περιοχής παρέμβασης στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη περιλαμβάνει την προτεινόμενη από το 
εγκεκριμένο ΓΠΣ περιοχή πολεοδόμησης (Π.Ε. 15) καθώς την εκτός σχεδίου περιοχή επί της 
ακτογραμμής.  
Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Πυλαίας (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/09-06-2017), η προς 
πολεοδόμηση περιοχή Π.Ε. 15 προτείνεται να έχει τη χρήση των Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του από 23-2-1987 (Δ΄ 166)  εκτός από κατοικία, ξενοδοχεία - τουριστικές 
εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, επαγγελματικά εργαστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις μέσων μαζικής, μεταφοράς και πρατήρια καυσίμων τα οποία επιτρέπονται μόνο επί του 
μετώπου της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής Καθορίζονται επίσης περιοχές Τουρισμού- Αναψυχής όπως 
προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του από 23-2-1987 (Δ΄ 166) εκτός από εγκαταστάσεις μέσων μαζικής 
μεταφοράς και κατοικία η οποία επιτρέπεται μόνο σε τμήμα της περιοχής, καθώς και περιοχές 
Ελεύθερων Χώρων – Αστικού Πρασίνου. Ο Μ.Σ.Δ για την Π.Ε.15 έχει καθοριστεί σε 0,4.  
Η εκτός σχεδίου περιοχή είναι τμήμα Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 
Αστικών Κεντρικών Λειτουργιών και Υποδομών ΠΕΠΔ ΓΒ2.β στην οποία επιτρέπονται: 
- Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα, υπεραγορές (εκτός εμπορίας βαρέων οχημάτων 
άνω των 3,5 τόνων), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του π.δ/τος 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) και 
επιπλέον: 
μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,2 
μέγιστο ποσοστό κάλυψης γηπέδου έως 10% 
μέγιστο ύψος 7,5 μ. 
Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο γήπεδο. 
Δεν τίθεται ο περιορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης. 
- Γραφεία παροχής υπηρεσιών, γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης-αυτοδιοίκησης, 
με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης 600 τ.μ. και με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 
1 του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ΄ 270 ), όπως ισχύει. 
- Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια δόμησης 
600 τ.μ. και με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως 
ισχύει. 
- Συνεργεία αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής οχημάτων (εξαιρουμένων των 
βαρέων οχημάτων), κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 1575/1985 και με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια 
δόμησης 600 τ.μ.  
- Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης κλπ), με τους 
όρους και περιορισμούς του άρθρου 1 του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως ισχύει. 
- Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, με τους όρους και περιορισμούς 
των άρθρων 1 και 5 του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως ισχύει. 
- Αθλητικές εγκαταστάσεις κτιριακού όγκου έως 2.000 κ.μ., με τους όρους και περιορισμούς του 
άρθρου 1 του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ΄ 270) και του άρθρου 9 του από 6/17-10-1978 π.δ/τος (Δ΄ 538), 
όπως ισχύουν. 
- Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας-μέριμνας και περίθαλψης, με τους όρους και 
περιορισμούς του άρθρου 1 του από 24-5-1985 π.δ/τος (Δ΄ 270), του άρθρου 5 του από 6/17-10-1978 
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π.δ/τος (Δ΄ 538) προκειμένου για ευαγή ιδρύματα, και του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. προκειμένου για 
νοσοκομεία-κλινικές, όπως αυτά ισχύουν. 
- Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές ορίζεται σε 10.000 
τ.μ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία πληρούν κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ τις αρτιότητες του 
από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ΄ 270). 
- Οι λοιποί όροι δόμησης (εκμετάλλευση – ποσοστό κάλυψης - συντελεστής δόμησης - αποστάσεις από 
όρια - επιτρεπόμενα ύψη κ.λπ.) διέπονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης των από 
6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) π.δ/των, όπως ισχύουν ανάλογα με την χρήση εφόσον αυτή 
προβλέπεται από την παρούσα απόφαση και εφόσον δεν επιβάλλεται διαφορετική ρύθμιση από αυτή. 
 
Δήμος Θέρμης 
Η περιοχή παρέμβασης στο Δήμο Θέρμης περιλαμβάνει το παραλιακό τμήμα του Αγροκτήματος ΑΠΘ 
στη Δ.Ε. Θέρμης καθώς και  παράκτια έκταση στη Δ.Ε. Μίκρας ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης. Η έκταση 
του αεροδρομίου ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ'' εξαιρείται από την περιοχή παρέμβασης. 
Για το τμήμα της περιοχής παρέμβασης που αφορά το αγρόκτημα του Α.Π.Θ. ισχύουν οι ρυθμίσεις της 
υπ’ αριθμ. 28527/6403/29-10-1998 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 994 Δ’/1998) με την οποία 
εγκρίθηκε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Αγροκτήματος, για τον 
καθορισμό χώρων ανέγερσης των εγκαταστάσεων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Σύμφωνα με 
αυτό, στην περιοχή παρέμβασης εμπίπτει ο καθοριζόμενος ως Τομέας Γ του τοπικού ρυμοτομικού, και 
ειδικότερα οι επιμέρους Τομείς Γ.1.1, Γ.1.2, Γ.1.3, Γ.2, Γ.3.1, Γ.3.2, Γ.4 και Γ.5. 
Συγκεκριμένα, ανά Τομέα προβλέπεται: 
- Τομέας Γ.1.1 
α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% της επιφάνειας του 
β. συντελεστής δόμησης: 0,2 
γ. μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 12 μ. 
- Τομέας Γ.1.2 
α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 15% της επιφάνειας του 
β. συντελεστής δόμησης: 0,25 
γ. μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 12 μ. 
- Τομέας Γ.1.3 και Γ.2: 
α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 6% της επιφάνειας κάθε τομέα 
β. συντελεστής δόμησης: 0,1 
γ. μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 12 μ.  
- Τομείς Γ.3.1, Γ.3.2, Γ.4 και Γ.5 
α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3% της επιφάνειας κάθε τομέα 
β. συντελεστής δόμησης: 0,02 
γ. μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,50 μ. 
Επιπλέον, για όλους τους τομείς, πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η 
κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 30% και μέγιστο ύψος 2,50 μ. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ, η   έκταση   του   Αγροκτήματος   ΑΠΘ   χαρακτηρίζεται   
ως «ΠΕΠΔ Εκπαιδευτικών & Ερευνητικών Δραστηριοτήτων», όπου επιπλέον των ρυθμίσεων που 
προβλέπει το ίδιο νομικό καθεστώς που τις διέπει, επιτρέπονται και οι ακόλουθες χρήσεις: 
- εγκαταστάσεις στέγασης ερευνητικών δραστηριοτήτων 
- εγκαταστάσεις ανοικτών και κλειστών συνεδριακών χώρων 
Για την συνολική έκταση του Αγροκτήματος, έχει εκπονηθεί εργασία, στα πλαίσια του Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΑΠΘ, με το σχετικό master plan να στηρίζεται στους 
πυλώνες της Οικολογίας, της Έρευνας-Εκπαίδευσης και της Εξωστρέφειας. Οι γενικοί στόχοι που 
τίθενται είναι: 

- προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, νέες χρήσεις γης και δράσεις με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση και την αύξηση επισκεψιμότητας. 

- Δημιουργία χώρων εκτόνωσης και συγκέντρωσης 
- Αποκατάσταση σύνδεσης τμημάτων αγροκτήματος και αναδιοργάνωση δικτύων κίνησης 
- Αξιοποίηση και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και του κτιριακού αποθέματος 
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- Προστασία, βελτίωση και ανάδειξη οικολογικών χαρακτηριστικών 
- Ανάδειξη παραλιακού μετώπου με σεβασμό στα οικολογικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες 

αναψυχής, οικολογικού τουρισμού, εκπαίδευσης και έρευνας. 
- Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων και καλλιεργειών αγροκτήματος 
- Χαρακτηρισμός του Αγροκτήματος ως περιαστικό οικολογικό πόλο έλξης 

Ειδικότερα για το τμήμα του Αγροκτήματος που βρίσκεται εγγύτερα στη θάλασσα και χαρακτηρίζεται 
ως υγρότοπος, οι στόχοι που τίθενται αφορούν στην: 

- δημιουργία εκθετηρίου των ορίων των αγρών και εκθετηρίου βιοποικιλότητας, με κεντρική 
εποπτεία της περιοχής 

- δημιουργία φυσικού πεζόδρομου αναψυχής, με σύντομη προσπέλαση 
- κατασκευή κεντρικού παρατηρητηρίου, με πανοραμική θέαση προς τον Όλυμπο, και την 

προβλεπόμενη στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας στην απόληξη. 
- Αξιοποίηση δευτερεύοντος δικτύου, στις υφιστάμενες υποδομές (χωματόδρομοι, κανάλια 

νερού), χρήση φυσικών δομικών υλικών και φυτικού πλούτου. 
- Γνωριμία με τον κύκλο του νερού και τις φυσικές διεργασίες εξυγίανσής του. 

Επισημαίνεται ότι και στο συγκεκριμένο τμήμα  της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με την «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης 
της μελέτης κυματικών συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία 
Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για 
την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. προβλέπεται η προαναφερόμενη στάση θαλάσσια συγκοινωνίας. 
Η έκταση της περιοχής παρέμβασης στη Δ.Ε. Μίκρας του Δήμου Θέρμης βρίσκεται σε εκτός σχεδίου 
περιοχή της οποίας οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης ρυθμίζονται από τη ΖΟΕ Μίκρας 
η οποία εγκρίθηκε με το Π.Δ. 13-12-2007 (ΦΕΚ 537 ΑΑΠ) ‘’Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του Δήμου 
Μίκρας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης’’. Σύμφωνα με την ΖΟΕ το τμήμα της περιοχής 
παρέμβασης βρίσκεται σε περιοχή με στοιχείο ΕΒ προστασίας και οικοανάπτυξης. Στις περιοχές αυτές 
επιτρέπονται: 

- Αθλητικές εγκαταστάσεις διαδημοτικού χαρακτήρα.  
- Ξενώνες − εστιατόρια − camping.  
- Επαγγελματικές σχολές σχετικές με τον πρωτογενή τομέα.  
- Studio Κινηματογραφίας.  
- Πυροσβεστικός Σταθμός (Π.Σ.).  
- Σταθμός εξυπηρέτησης δημοτικών οχημάτων και χώρος δημοτικών αποθηκών.  
- Θερμοκήπια.  

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:  
- Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εστιατόρια: Συντελεστής δόμησης: 0,05, Μέγιστο 

επιτρεπόμενο ύψος: 7,5 μ και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 3%.  
- Για ξενώνες και camping μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,5 μ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 8 του από 6.10.1978 π.δ/τος (Δ΄ 538), όπως ισχύει.  
- Για τις επαγγελματικές σχολές εφαρμόζονται οι δια τάξεις του άρθρου 1 του από 24/5.1985 

π.δ/τος (Δ΄ 270), όπως ισχύει.  
- Για τις υπόλοιπες χρήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α΄33), όπως ισχύει. 
- Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για όλες τις περιοχές ορίζεται σε 10.000 

τετραγωνικά μέτρα. 
- Οι αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με 

τις γενικές και ειδικές, κατά περίπτωση και κατά χρήση, διατάξεις του από 24.5.1985 π.δ/τος 
(Δ΄270), όπως ισχύει. 

 
Δήμος Θερμαϊκού 
Η περιοχή παρέμβασης στο Δήμο Θερμαϊκού περιλαμβάνει περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο των οικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγ. Τριάδας στις οποίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
ΓΠΣ του Δήμου Θερμαϊκού (ΦΕΚ 110 ΑΑΠ/27-03-2007) επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού αναψυχής 
του άρθρου 8 του από 23.2.001987 π.δ/τος (Δ΄ 166).  Ειδικότερα επιτρέπονται: 
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- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις.  
- Κατοικία.  
- Εμπορικά καταστήματα.  
- Εστιατόρια.  
- Αναψυκτήρια.  
- Κέντρα διασκέδασης αναψυχής.  
- Χώροι συνάθροισης κοινού.  
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.  
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  
- Θρησκευτικοί χώροι.  
- Κτίρια γήπεδα στάθμευσης.  
- Πρατήρια βενζίνης.  
- Αθλητικές εγκαταστάσεις.  
- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.  
- Συνεδριακά κέντρα.  
- Ελικοδρόμια.  
- Καζίνο.  
- Γήπεδα Γκολφ.  
- Τουριστικοί Λιμένες.  
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα 

Τα τμήματα της περιοχής παρέμβασης βρίσκονται εντός 6 Π.Ε. και ειδικότερα των Π.Ε.1, Π.Ε.2, Π.Ε.3, 
Π.Ε.4, Π.Ε.5, και Π.Ε.6, με Μ.Σ.Δ σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ 0,54, 0,64, 0,68, 0,68, 0,53, 0,60  
αντίστοιχα. 
Επισημαίνεται ότι τα τμήματα της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ προτείνονται 
να υπαχθούν στις περιοχές του άρθρου 8 του ν. 2508/1997. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.7γ και με το 
άρθρο 11 του ν. 2508/1997 (Α΄124) οι μελέτες οι οποίες απαιτούνται είναι: 

- πολεοδομική μελέτη και οι σχετικές ειδικές μελέτες, για την υλοποίηση του προγράμματος 
ανάπλασης του άρθρου 10 του ν. 2508/1997, ιδίως η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, 
ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης και κτιριακών μελετών. 

- πολεοδομική μελέτη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τροποποιήσεις ή αναθεώρηση του 
εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής, τον τελικό καθορισμό των ειδικών όρων ή περιορισμών 
δόμησης, των μέσων παρέμβασης και τυχόν ζώνες επέμβασης, προσδιορισμό συγκεκριμένων 
τοπικών ή σημειακών επεμβάσεων και κάθε άλλη, επιβαλλόμενη για το σκοπό της ανάπλασης, 
παρέμβαση. 

Επισημαίνεται ότι σε τμήμα  της περιοχής παρέμβασης (στο όριο μεταξύ Περαίας και Νέων 
Επιβατών) σύμφωνα με την «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προμελέτης και οριστικής 
μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης της μελέτης κυματικών συνθηκών και πλωτού 
κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών 
συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. 
προβλέπεται στάση θαλάσσια συγκοινωνίας. 

 

5.3 Βασικές Αρχές Προτεινόμενης Χωρικής Οργάνωσης 

Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο αναμένεται να αναδειχθούν και να επιλυθούν όλα τα επιμέρους ζητήματα-
προβλήματα που εντοπίζονται κατά μήκος του μετώπου, ενώ κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη 
παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που αποσκοπούν ειδικότερα: 
 

- Στην εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσοδεψείων και στη 
λειτουργική ένωση, τόσο από την μία πλευρά με τις προτεινόμενες υπερτοπικές 
δραστηριότητες στην οδό 26ης Οκτωβρίου, όσο και από την άλλη πλευρά προς Καλοχώρι, με 
φιλοπεριβαλλοντικές αναστρέψιμες παρεμβάσεις. 

- Στη δημιουργία Μητροπολιτικού Δυτικού Πάρκου στο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού 
σταθμού. 
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- Στη δημιουργία των προϋποθέσεων  περιπατητικού άξονα από το νέο Μουσείο 
Ολοκαυτώματος έως την Πλατεία Ελευθερίας, διαμέσου των εγκαταστάσεων του παλαιού 
Εμπορευματικού Σταθμού, δημιουργώντας την πορεία μνήμης, σε ανάδειξη της Νεώτερης 
Ιστορίας της Θεσσαλονίκης. 

- Στη συνέχιση του άξονα περιπάτου και ποδηλάτου από τον 1ο προβλήτα του  ΟΛΘ έως τον 
Λευκό Πύργο. 

- Στην πολεοδομική ρύθμιση στο νότιο άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με ενιαία πολεοδομική 
αντιμετώπιση της περιοχής του ΟΜΜΘ – 
Ποσειδωνίου – Αλλατίνη και της εκτός 
σχεδίου παράκτιας περιοχής στο όριο με 
τον Δήμο Καλαμαριάς με τη  δημιουργία 
Ανατολικού Μητροπολιτικού Πόλου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

- Στην ενεργοποίηση όλων των 
προβλεπόμενων και θεσμοθετημένων 
ρυθμίσεων στο παράκτιο μέτωπο του 
Δήμου Καλαμαριάς, δίνοντας τους 
ουσιαστικό χωροταξικό και πολεοδομικό 
περιεχόμενο. 

- Στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων έως 
το αγρόκτημα του ΑΠΘ, με τις ανάλογες 
ενεργοποιήσεις που προβλέπονται 
θεσμικά, για το παράκτιο τμήμα του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενισχύοντας 
τον Μητροπολιτικό χαρακτήρα τους, με 
την άμεση σύνδεση τους με την ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη υπερτοπική περιοχή με 
χρήσεις του τριτογενή, σε συνδυασμό με 
την γραμμή επέκτασης του μετρό προς το αεροδρόμιο. 

- Στη δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου –Βοτανικού κήπου στην έκταση του Α.Π.Θ. 
πλησίον του αεροδρομίου. 

- Στη χωροθέτηση Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογης 
δυναμικότητας με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις που λειτουργούν εκτός θεσμικού και 
αδειοδοτικού πλαισίου στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη. 

- Στην επανάκτηση του ρόλου και των στοιχείων ανάπτυξης της παράκτιας περιοχής του Δήμου 
Θερμαϊκού, ως κύριας ζώνης θαλάσσιας αναψυχής του ΠΣΘ, με την επικαιροποίηση των 
δεδομένων και προβολή των αναμνήσεων των δεκαετιών του ‘60 και ‘70. 

 
Η παραπάνω στοχοθεσία ακολουθώντας 
τα διοικητικά όρια των ΟΤΑ αναγνωρίζει 
Δυτικά ως κομβική περιοχή την ανάπλαση 
της κοίτης του Δενδροποτάμου, που 
θεωρείται και η αρχή της πορείας του 
Δυτικού Τόξου προς τα στρατόπεδα Μεγ. 
Αλεξάνδρου, Παπακυριαζή, Παύλου Μελά, 
Στρεμπενιώτη, το Επταπύργιο και τους 
Κήπους του Πασά, προτείνοντας 
παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται δυτικά 
με την εφαρμογή της μελέτης που 
εκπόνησε το ΕΚΒΥ και του αλιευτικού 
καταφυγίου, το οποίο μπορεί να είναι και 
στάση της θαλάσσιας συγκοινωνίας στην 

περίπτωση επέκτασής της. Η σύνδεση  άξονας προς τα δυτικά προτείνεται με περιπατητική διαδρομή 
πεζού και ποδηλάτου επί πασσαλόπηκτης ελαφριάς κατασκευής, δίχως την κατασκευή αναχώματος.  
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Ανατολικά του Δενδροποτάμου η επόμενη περιοχή αναφοράς είναι το Δυτικό Μητροπολιτικό Πάρκο 
(χώρος Παλιού Εμπορευματικού Σταθμού) με την πορεία μνήμης από το Μουσείο Ολοκαυτώματος έως 
την πλατεία Ελευθερίας διαμέσου του «αστικού» τμήματος του ΟΛΘ.  

                               
 
Σημαντική παρέμβαση αστικής ανάπλασης είναι επίσης αυτή επί της 26ης Οκτωβρίου, καθώς και η 
περιπατητική διαδρομή στα όρια του σχεδίου πόλης Θεσσαλονίκης και της χερσαίας ζώνης ΟΛΘ. 
Για τη διαδρομή σύνδεσης της πλατείας Ελευθερίας με τον Λευκό Πύργο, ως συνέχεια αυτής από τον 
1ο προβλήτα, προτείνεται επέκταση του κρηπιδώματος με κατασκευές αναστρέψιμες χωρίς εμπλησμό , 
ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ασφαλούς περιπάτου σε συνέχεια του σημερινού 
κρηπιδώματος με παράλληλη μεταφορά της ζώνης ποδηλάτου στο απέναντι του κρηπιδώματος 
πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Νίκης.  
 

       
 
Το πλάτος της διαδρομής μπορεί να είναι 
κυμαινόμενο, παρακολουθώντας τις προβολές 
των κάθετων αξόνων – ροών της πλατείας 
Αριστοτέλους – Αγ. Σοφίας – Γούναρη,  Στρ. 
Καλλάρη. 
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Οι ρυθμίσεις στη Νέα Παραλία περιορίζονται στην απομάκρυνση της παράτυπης στάθμευσης 
οχημάτων από των αναπλασμένο πρόσφατα χώρο, με δημιουργία νέων υπόγειων χώρων  στην 
απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου, καθώς και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου εκτός 
της αναπλασμένης περιοχής σε λωρίδα παρά την Λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου προς τη θάλασσα, ώστε 
να παραμένει εντός της αναπλασμένης ζώνης η κίνηση του ποδηλάτου μόνο ως αναψυχή. Η περιοχή 
της αναπλασμένης Νέας Παραλίας έχει άμεση σχέση με τις περιοχές των εκπονούμενων ΕΧΣ στο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, δηλαδή της ΔΕΘ, του νέου γηπέδου ΠΑΟΚ και των Κεραμείων 
Αλλατίνη διαμέσου κάθετων αξόνων και διαδρομών. 
 
Στην ανατολική πλευρά του παραλιακού μετώπου κομβική περιοχή θεωρείται αυτή του ΟΜΜΘ – 
Ποσειδώνιο – Αλλατίνη για την οποία προτείνεται η εκπόνηση   μελέτης ειδικών πολεοδομικών 
ρυθμίσεων. 
Η παραπάνω μελέτη  θα επιτρέπει την απόδοση σε κοινή χρήση του περιβάλλοντος χώρου του 
Αλλατίνη, θα δημιουργήσει νέα μητροπολιτική ζώνη οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων 
κολύμβησης και ναυταθλητισμού με μετεγκατάσταση του Ποσειδώνιου εντός αυτής , θα εντάξει στον 
αστικό ιστό τα κτίρια του ΟΜΜΘ με τη δημιουργία κεντρικής πλατείας σε κομβικό σημείο μεταξύ 
αυτών, επιτρέποντας τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας  με 
χρήση κεντρικών λειτουργιών δημιουργώντας τον ανάλογο μητροπολιτικού επιπέδου πόλο πολιτισμού , 
θα χωροθετήσει τις ανάγκες για εκπαίδευση στα Διατηρητέα κτίσματα του Ελληνικού Δημοσίου (πρώην 
αποθήκες) και θα σε συνδυασμό με πολεοδομικές ρυθμίσεις για την απόδοση σε κοινή χρήση του 
περιβάλλοντα χώρου των Διατηρητέων κτισμάτων του Αλλατίνη ταυτόχρονα με την  αποκατάσταση 
τους δημιουργώντας νέα ενιαία οικοδομικά τετράγωνα σε χώρους παλιού σχεδίου και επεκτάσεις 
υπογειοποιώντας  μερικώς την οδό Μαρία Κάλλας η μερικώς εκτρεπόντάς τη  (βλ. συνημμένο 
σκαρίφημα). 
Στο παρακάτω σκαρίφημα απεικονίζονται σχηματικά: 

• Περιοχή ανάπτυξης διατηρητέων κτιρίων Αλλατίνη με απόδοση σε κοινή χρήση του 
περιβάλλοντα χώρου τους  

• Μητροπολιτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού , κτίρια ΟΜΜΘ και νέο τοπόσημο 
• Κοινόχρηστοι χώροι 
• Περιοχή Εκπαίδευσης  
• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις  ανάπτυξης αθλημάτων κολύμβησης και ναυταθλητισμού. 

 
Στο επίπεδο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προτείνεται η μερική εκτροπή η εναλλακτικά η μερική 
υπογειοποίηση της οδού Μαρίας Κάλλας καθώς και μικρού μεγέθους εμπλησμός για την σύνδεση της 
με την οδό Καπ. Γκόνου.  
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Οι αντίστοιχοι άξονες – διαδρομές πεζού και ποδηλάτου παρά τις οδούς Σοφούλη και Πλαστήρα 
συμπληρώνονται με πολεοδομικές ρυθμίσεις τόσο στο πρώην Κυβερνείο όσο και στην πλαζ Αρετσούς.  
Ειδικότερα η πλαζ Αρετσούς πέρα από την άμεση γειτνίαση της με το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα για το 
οποίο επίκειται η εκπόνηση μελέτης ΕΧΣ, είναι αναγκαίο μετά την ολοκλήρωση της οριστικής απόδοσης 
της κατά χρήση από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Καλαμαριάς, να αναπτυχθεί ως η πρώτη εντός του αστικού 
συγκροτήματος ασφαλής κολυμβητική περιοχή  (βλ. συνημμένο σκαρίφημα).  
 

  
Πλαζ Αρετσούς 

Για τις υπόλοιπες όμορες εκτάσεις της ΕΤΑΔ προτείνονται χρήσεις γης  καθώς και ρυθμίσεις για το 
Αλιευτικό Καταφύγιο – Ιχθυόσκαλα Νέας Κρήνης.  
 
Στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνεται η προτεινόμενη περιοχή επέκτασης της Δ.Ε. Πυλαίας ως 
Π.Ε.14 από το ΓΠΣ Πυλαίας. Οι νέες κατευθύνσεις για αυτή την πολεοδομική μελέτη είναι η 
ενσωμάτωση της γραμμής επέκτασης του ΜΕΤΡΟ προς Αεροδρόμιο, οι αναγκαίες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, η δημιουργία ζώνης παραλιακού κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη κολυμβητικών 
περιοχών στο μέτωπό της μετά από μελέτες και ακτομηχανικά έργα. 

 
Η ανάπτυξη του χώρου εκπαίδευσης και βοτανικού κήπου ως Ανατολικό Μητροπολιτικό Πάρκο – 
Βοτανικός Κήπος θεωρείται ως ένα ακόμη κομβικό σημείο της περιοχής παρέμβασης. Η σχέση του 
Αγροκτήματος του ΑΠΘ με τις νέες προτεινόμενες αναβαθμισμένες χρήσεις γης, σε συνδυασμό με την 
προβλεπόμενη στάση της γραμμής ΜΕΤΡΟ προς Αεροδρόμιο με όλες τις υποστηρικτικές χρήσεις της, τη 
στάση της θαλάσσιας συγκοινωνίας και την ανάδειξη του μη χαρακτηρισμένου υγροτόπου, δημιουργεί 
συνθήκες κατάργησης της ασυνέχειας στην περιοχή του Αεροδρομίου ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’. 
 
Η πρόταση χωροθέτησης ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης δίπλα στις υπό πιθανή παραχώρηση έκταση 
στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας για την ανάπτυξη καινοτομικής ζώνης, συμπληρώνει λειτουργικά 
την προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής. 
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Η αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδίου 
των παράκτιων περιοχών του Δήμου 
Θερμαϊκού, όπως προτείνονται από το 
εγκεκριμένο ΓΠΣ με σύνταξη ειδικής 
πολεοδομικής μελέτης σε συνδυασμό με την 
θαλάσσια συγκοινωνία θα δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για την τουριστική 
αξιοποίηση αυτής της αστικής περιοχής και 
επανάκτηση του ρόλουυ που διαδραμάτιζε η 
περιοχή αυτή τις δεκαετίες των 60-70. 
 
Σημειώνεται ότι από την περιοχή 
παρέμβασης έχουν εξαιρεθεί περιοχές που 
είτε έχουν δικό τους θεσμικό καθεστώς 
(ΟΛΘ, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’) είτε εκπονούνται ειδικές πολεοδομικές μελέτες  (περιοχή Σοφούλη 
Καλαμαριάς), είτε έχουν πρόσφατες χωροθετήσεις που δεν αξιολογείται ως απαραίτητη η ενσωμάτωση 
τους στη μελέτη αυτή (Μαρίνα Δ.Ε. Πυλαίας – Τουριστική Ζώνη).     
 
Στο χάρτη Χωρικών Παρεμβάσεων & Δεδομένων αποτυπώνονται όλα τα δεδομένα , οι ρυθμίσεις και οι 
παράμετροι που λαμβάνονται  υπόψη στις βασικές αρχές σχεδιασμού 
 
Στον ίδιο χάρτη αποτυπώνονται επίσης τα κύρια υδατορέματα (Δενδροποτάμου, Περιφερειακής 
Τάφρου και Ανθεμούντα) της περιοχής μελέτης, τα οποία αποτελούν τους βασικούς αποδέκτες 
ομβρίων υδάτων. Τα κύρια αυτά ρέματα, μαζί με το δίκτυο των μικρότερων συμβαλλόντων ρεμάτων, 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ειδικότερων υδραυλικών μελετών αντιπλημμυρικής 
προστασίας και θωράκισης για το σύνολο του ΠΣΘ, που θα καθορίσουν τα κατάλληλα έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας, διευθέτησης και καθαρισμού τους. 
Στόχος είναι η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και η 
μείωση της εδαφικής διάβρωσης και των υλικών ζημιών από τις προκαλούμενες πλημμύρες στις 
περιοχές απορροής τους. Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις καθαρισμού της κοίτης και των πρανών των 
ρεμάτων, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ποιοτικότερου αστικού περιβάλλοντος, εστιάζοντας 
κατά κύριο λόγο στα σημεία όπου σήμερα εμφανίζονται φαινόμενα στενώσεων της κοίτης από 
συσσώρευση φερτών υλικών και απορριμμάτων καθώς και υδροχαρούς βλάστησης, που 
παρεμποδίζουν ή φράσουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η 
εξασφάλιση της φυσικής-οικολογικής λειτουργίας των ρεμάτων και η εξάλειψη των συνθηκών 
περαιτέρω υποβάθμισης και ρύπανσης αυτών. 
Επιπλέον οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην κατά το δυνατόν διαμόρφωση και αξιοποίηση 
του χώρου εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων ως χώρου περιπάτου και αναψυχής, με σκοπό τη 
διασφάλιση της λειτουργικότητας οικολογικών διαδρομών εντός των αστικών περιοχών. Σε κάθε 
περίπτωση, επιδιώκεται η ανάδειξη των ρεμάτων ως διαδρομών πρασίνου, που θα συνδέουν τις 
παραρεμάτιες ζώνες πρασίνου με το παραλιακό μέτωπο, καθώς και η αρμονική ένταξή τους στον 
σχεδιασμό ώστε να μην αποτελούν άξονες χωρικής ασυνέχειας και αποκλεισμού. 
 
 
5.4  Προτεινόμενη Χωρική Οργάνωση 

Η περιοχή παρέμβασης οργανώνεται σε επιμέρους ενότητες (Περιοχές), οι οποίες ομαδοποιούνται 
ανάλογα με τα ομοειδή λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και όχι ανάλογα με την διοικητική, χωρική ή 
γεωγραφική τους υπόσταση. Ειδικότερα, επιλέγεται ο συγκεκριμένος τρόπος χωρικής οργάνωσης με 
στόχο την αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου ως ενιαίου αδιαίρετου χώρου όπου θα 
αναγνωρίζονται χωρικές υποζώνες και γραμμικοί άξονες-διαδρομές με ομοειδή στοιχεία και 
γνωρίσματα, διαχωριζόμενος από τον στείρο διοικητικό διαχωρισμό ανά ΟΤΑ και εστιάζοντας κυρίως 
στα ποιοτικά στοιχεία του χώρου και στον ειδικό χαρακτήρα ανά επιμέρους περιοχή, που με τη σειρά 
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τους οδηγούν στην ταξινόμηση ανά χωρική υποενότητα με ομοειδή λειτουργικά στοιχεία και όμοιο 
προορισμό.  
 
 
Αναλυτικά, η προτεινόμενη χωρική οργάνωση διαρθρώνεται και σχεδιάστηκε στο χάρτη Π1 ως εξής: 
 
1. Προστατευόμενες περιοχές 
Επιλέγεται ως διακριτή ενότητα το σύνολο των επιμέρους ζωνών και αξόνων της περιοχής παρέμβασης 
που αφορούν θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης και, συμπληρωματικά αυτών, περιοχές 
που χρήζουν περιβαλλοντικής- αισθητικής εξυγίανσης και ανάδειξης του φυσικού τοπίου. Οι περιοχές 
αυτές εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής παρέμβασης και εμφανίζουν 
χωρική συνέχεια μεταξύ τους, από την περιοχή νοτιοδυτικά του Καλοχωρίου έως τις εκβολές του 
Δενδροποτάμου, με εξαίρεση την παράκτια περιοχή με χαρακτηριστικά υγροτόπου που ανήκει στο 
Αγρόκτημα του ΑΠΘ και βρίσκεται στην ανατολική περιοχή (Δ.Ε. Πυλαίας & Θέρμης). 
 
Οι παραπάνω προστατευόμενες περιοχές ορίζονται ως «Περιοχές με στοιχείο 1» υπό τον τίτλο 
«Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης και Ανάδειξης του Τοπίου». 
 
2. Κύριες παραθαλάσσιες διαδρομές 
Ομαδοποιούνται σε μία κοινή ενότητα οι βασικές παραθαλάσσιες διαδρομές της περιοχής παρέμβασης, 
που αποτελούν τον κύριο άξονα της περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής του ΠΣΘ, και που 
πλαισιώνονται με Κοινόχρηστους χώρους και χώρους αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, σε άμεση 
επαφή με τη θάλασσα. Σε αυτές συγκαταλέγεται η Παλιά και Νέα Παραλία, η διαδρομή του 
παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς (περιοχή Σοφούλη, Αρετσού και Νέα Κρήνη-Μίκρα) και η 
παραθαλάσσια διαδρομή της Δ.Ε. Πυλαίας. Οι διαδρομές αυτές εμφανίζουν χωρική συνέχεια που 
προκύπτει είτε από τη σημερινή τους χωρική συνοχή (π.χ. Παλιά και Νέα Παραλία) είτε από τον 
σχεδιασμό της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε σημεία που απαιτείται να ξεπεραστούν 
χωρικές ασυνέχειες ακόμη και με σημειακές παρακάμψεις της παραθαλάσσιας ζώνης.  
 
Οι παραπάνω παραθαλάσσιες διαδρομές - άξονες ορίζονται ως «Περιοχές με στοιχείο 2» υπό τον τίτλο 
«Μητροπολιτικού χαρακτήρα ελεύθεροι χώροι περιπάτου και πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού 
και ήπιας αναψυχής». 
 
3. Ευρύτερες χωρικές ενότητες αστικού πρασίνου, αναψυχής και κοινωφελών χρήσεων 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι χώροι που προορίζονται, από τον θεσμοθετημένο 
σχεδιασμό ή από την παρούσα μελέτη, να λειτουργήσουν ως υπερτοπικού χαρακτήρα αστικά πάρκα 
και ευρύτεροι πυρήνες – πόλοι συγκέντρωσης κοινού, με χρήσεις αστικού πρασίνου ή/και κοινωφελών 
χρήσεων. Οι περιοχές αυτές διακρίνονται για το σημαντικό χωρικό τους μέγεθος εντός του αστικού 
ιστού, και λαμβάνουν μητροπολιτικό χαρακτήρα με υπερτοπική εμβέλεια, συμπληρώνοντας την 
προηγούμενη ενότητα των μητροπολιτικών παραθαλάσσιων διαδρομών περιπάτου. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η μεγάλη έκταση του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού, η περιοχή 
του ΟΜΜΘ-Ποσειδωνίου-Αλλατίνη, το παράκτια τμήμα του αθλητικού κέντρου Μίκρας και η έκταση 
του Αγροκτήματος ΑΠΘ πλησίον του αεροδρομίου. 
 
Οι παραπάνω περιοχές ορίζονται ως «Περιοχές με στοιχείο 3» υπό τον τίτλο «Μητροπολιτικού 
χαρακτήρα Πάρκα και πυρήνες αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής». 
 
4. Ευρύτερες χωρικές ζώνες έντασης τουρισμού-αναψυχής και κεντρικών λειτουργιών πόλης 
Επιλέγονται ως διακριτή ενότητα οι περιοχές που εμφανίζουν χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται 
στην ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής λειτουργίας και αναψυχής καθώς και κεντρικών αστικών 
λειτουργιών, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις τους. Οι περιοχές αυτές είναι αφενός η 
Πολεοδομική Ενότητα 15 της Δ.Ε. Πυλαίας και αφετέρου η παράκτια αστική ζώνη της Δ.Ε. Θερμαϊκού 
(Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας). Στην παραπάνω περιοχή επιδιώκεται η αναβίωση των 
όρων και δεδομένων κολυμβητικής περιοχής του ΠΣΘ, ενώ αντίστοιχα για την περιοχή της 
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Πολεοδομικής Ενότητας 15 της Δ.Ε. Πυλαίας θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας νέας ανάλογης 
μετά από ακτομηχανικά τεχνικά έργα. 
 
Η συγκεκριμένη ενότητα περιοχών ορίζεται ως «Περιοχές με στοιχείο 4» υπό τον τίτλο «Περιοχές 
Τουρισμού-Αναψυχής και Κεντρικών Αστικών Λειτουργιών». 
 
5. Αστικοί άξονες ανάπλασης και αισθητικής αναβάθμισης 
Ομαδοποιούνται σε μια κοινή ενότητα οι αστικοί άξονες - διαδρομές που συμβάλουν στην χωρική 
συνοχή του παραλιακού μετώπου και στην απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ των προηγούμενων ενοτήτων. 
Οι άξονες αυτοί συμβάλουν λειτουργικά στην συνέχεια της περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής, 
εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορούν διαδοχικά: στην διάνοιξη 
διαδρομής εφαπτομενικά προς το βορειοδυτικό όριο του ΟΛΘ, την οδό Λητούς, την οδό 26ης 
Οκτωβρίου, τμήμα της οδού Κωλέττη και την οδό Κουντουριώτου έως την πλατεία Ελευθερίας. Στόχος 
είναι αφενός η διάνοιξη της διαδρομής έως την οδό Λητούς, και αφετέρου η αστική ανάπλαση – 
αισθητική αναβάθμιση των υπόλοιπων προαναφερόμενων οδών, ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά 
σύγχρονων και ασφαλών αστικών διαδρομών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το 
προτεινόμενο Δυτικό Μητροπολιτικό Πάρκο και θα εξασφαλίζουν την συνέχεια της παραλιακής 
διαδρομής περιμετρικά του ΟΛΘ έως την Λεωφόρο Νίκης. 
 
Οι παραπάνω αστικοί άξονες - διαδρομές ορίζονται ως «Περιοχές με στοιχείο 5» υπό τον τίτλο 
«Διαδρομές αστικής ανάπλασης και αισθητικής αναβάθμισης». 
 
6. Αλιευτικές και Τουριστικές λιμενικές υποδομές 
 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται τα επιμέρους αλιευτικά καταφύγια και τουριστικοί λιμένες 
(μαρίνες) με τις αντίστοιχες χερσαίες ζώνες τους, που εμπίπτουν εντός των ορίων της προτεινόμενης 
περιοχής παρέμβασης. Σε αυτά συγκαταλέγονται το προτεινόμενο αλιευτικό καταφύγιο Καλοχωρίου, 
το οποίο θα αποτελεί και την μελλοντική κατάληξη της θαλάσσιας συγκοινωνίας προς δυτικά, ο ήδη 
χωροθετημένος τουριστικός λιμένας στην περιοχή του ΟΜΜΘ-Ποσειδωνίου, και το προβλεπόμενο 
αλιευτικό καταφύγιο-ιχθυόσκαλα της Νέας Κρήνης (στη θέση «Ρέμβη»). 
 
Οι παραπάνω λιμένες με τις αντίστοιχες χερσαίες ζώνες τους ορίζονται ως «Περιοχές με στοιχείο 6» 
υπό τον τίτλο «Αλιευτικά καταφύγια – Τουριστικοί λιμένες». 
 
7. Περιοχή διερεύνησης για χωροθέτηση ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά την προτεινόμενη παράκτια περιοχή που βρίσκεται 
νοτιοδυτικά του αεροδρομίου εντός της Δ.Ε. Θέρμης και ιδιοκτησίας του Δήμου Θέρμης, εντός της 
οποίας προτείνεται η διερεύνηση δυνατότητας χωροθέτησης  ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, που 
αποτελεί παραγωγικής δραστηριότητα υπερτοπικού χαρακτήρα με περιφερειακή χωρική εμβέλεια, 
κάτι που προβλέπεται σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και από τις κατευθύνσεις του 
υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κ.Μ., όπου αναφέρεται η αναγκαιότητα προσδιορισμού ανάλογης θέσης.  
 
Η εν λόγω χωρική ενότητα ορίζεται ως «Περιοχή με στοιχείο 7» υπό τον τίτλο «Ειδική ζώνη 
χωροθέτησης ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης». 
 
8. Περιοχές ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 
 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι επιμέρους εκτάσεις των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, αυτές 
δηλαδή που έχουν παραχωρηθεί σε αναγνωρισμένα από την Γ.Γ.Α. αθλητικά σωματεία της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και συγκεκριμένα αυτές που εμπίπτουν εντός της προτεινόμενης περιοχής 
παρέμβασης και αφορούν τις θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης (Νέα 
Παραλία, Δήμος Θεσσαλονίκης) και του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς. 
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Οι παραπάνω περιοχές ορίζονται ως «Περιοχές με στοιχείο 8» υπό τον τίτλο «Περιοχές 
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων». 
 
 
 

5.5 Προτεινόμενες Χρήσεις & Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 

Περιοχές με στοιχείο 1 
Στις παραπάνω περιοχές με στοιχείο 1, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως περιοχές «Περιοχές Προστασίας 
της Φύσης, Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης και Ανάδειξης του Τοπίου», καθορίζονται χρήσεις γης και 
όροι – περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες 1α, 1β, 1γ, 1δ και 1ε όπως φαίνονται στα διαγράμματα, ως 
εξής: 
 
Άξονας-διαδρομή 1α 
Προτείνεται η δημιουργία διαδρομής που οδηγεί από το Καλοχώρι στο ακρωτήριο Χηναρού, με 
κατεύθυνση ΝΔ του οικισμού και διασχίζοντας την εκβολή του Γαλλικού ποταμού επί του υφιστάμενου 
αναχώματος, συνεχίζοντας κατόπιν ανατολικά επί του παράκτιου δρόμου έως το ακρωτήριο Χηναρού. 
Στη θέση του ακρωτηρίου προβλέπεται να δημιουργηθεί χώρος εστίασης και ήπιας αναψυχής που θα 
υλοποιηθεί από την Δήμο Εχεδώρου σε συνεργασία και μετά τη σύμφωνη γνώμη του φορέα 
διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, παρέχοντας ένα οργανωμένο σημείο στάσης, αναψυχής και 
παρατήρησης του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας. 
 
Επιτρέπεται η κατασκευή ισογείου κτίσματος ύψους έως 5,5 μ. και μέγιστου εμβαδού 200 μ²  με  χρήση 
εστιατόριο – αναψυκτήριο.  
 
Ζώνη 1β 
Πρόκειται για τη ζώνη νότια και νοτιοδυτικά του Καλοχωρίου, που περιλαμβάνει και την λιμνοθάλασσα 
Καλοχωρίου. 
 
Στην ζώνη αυτή το ΕΧΣ ενσωματώνει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της μελέτης με τίτλο 
«Αποκατάσταση – Διατήρηση Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» που εκπονήθηκε με εργοδότη το Εθνικό 
Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων το 2003. Οι σημαντικότερες επεμβάσεις της σχετικής μελέτης 
χωροθετούνται στο σημείο της παλιάς χωματερής (νότια του οικισμού), με την πρόταση δημιουργίας 
ενός πυρήνα υπαίθριας αναψυχής, αθλητισμού, στάσης και παρατήρησης της φύσης, με ήπιες 
κατασκευές ενταγμένες στην κλίμακα και τον χαρακτήρα της ευαίσθητης οικολογικής περιοχής. 
Μικρότερης έκτασης παρεμβάσεις με εξέδρες παρατήρησης προτείνονται πλησιέστερα στο νότιο όριο 
του οικισμού (παράλληλα προς την οδό Κερκύρας), στα αναχώματα της λιμνοθάλασσας, στην 
υποπεριοχή των καλαμώνων, στην περιοχή που βρίσκεται ΝΔ του οικισμού, καθώς και στην θέση της 
νέας χωματερής (ΝΑ του οικισμού). Σημειώνεται ότι αμφότερες οι θέσεις των χωματερών έχουν 
εξυγιανθεί και αποκατασταθεί. Το προτεινόμενο δίκτυο κινήσεων επισκεπτών περιλαμβάνει τις 
προτεινόμενες πορείες για κίνηση αυτοκινήτων, πεζών και ποδηλάτων.  
 
Επιτρεπόμενες χρήσεις: 
- χώροι στάσης, θέασης και παρατήρησης της φύσης, με την απαραίτητο εξοπλισμό (καθιστικά κοκ) 
- κιόσκια σκίασης, περιβαλλοντικής ενημέρωσης-πληροφόρησης, ενοικίασης εξοπλισμού 
- χώροι στάθμευσης οχημάτων 
- διαδρομές περιήγησης και ποδηλασίας 
- υπαίθριοι χώροι αθλητισμού και παιδικές χαρές 
- υποστηρικτικές υποδομές (φυλάκιο, χώροι υγιεινής κλπ) 
- κτίριο φιλοξενίας περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
- εστιατόριο - αναψυκτήριο 
- ανοικτό αμφιθέατρο 
 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 800 τ.μ. σε ισόγεια διάσπαρτα κτίρια, μέγιστου ύψους έως 4,00 μ. 
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Προτείνεται επίσης στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας  με  ισόγειο κτίριο  μεγίστου εμβαδού 150 τ.μ.  
 
Άξονας-διαδρομή 1γ 
Πρόκειται για την στενή παράκτια διαδρομή κατά μήκος της ακτογραμμής των Δ.Ε. Εχεδώρου και 
Μενεμένης. Συγκεκριμένα προτείνεται η διαμόρφωση περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής στην 
ενδιάμεση ζώνη μεταξύ γραμμής παραλίας και αιγιαλού, έμπροσθεν της περιοχής με χρήση 
χονδρεμπορίου, η οποία συνεχίζεται και στην Δ.Ε. Μενεμένης, έως τις εκβολές του Δενδροποτάμου. 
 
Η παραλιακή διαδρομή θα αποτελείται από ελαφριά αναστρέψιμη πασσαλόπηκτη κατασκευή για την 
εξυπηρέτηση χρήσης περιπάτου και ποδηλάτου, δίχως την δημιουργία αναχώματος. 
 
Ζώνη 1δ 
Πρόκειται για την παρόχθια ζώνη του ρέματος Δενδροποτάμου (από τη θάλασσα έως την συμβολή 
ΠΑΘΕ-26ης Οκτωβρίου) μαζί με την όμορη περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων. 
 
Συγκεκριμένα, για την παρόχθια περιοχή του ρέματος Δενδροποτάμου και την περιοχή της εκβολής του, 
προτείνεται η περιβαλλοντική και αισθητική εξυγίανση της περιοχής εκβολών Δενδροποτάμου από την 
παρόχθια ζώνη του έως την ΠΑΘΕ και τα όρια του στρατοπέδου Κακιούση, 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. Στις προτεινόμενες παρεμβάσεις 
περιλαμβάνεται και την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, ηλεκτροφωτισμό 
κοκ). 
 
Στην περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων που σύμφωνα με το ΓΠΣ εντάσσεται σε σχέδιο πόλης, 
προτείνεται η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και η κατασκευή μικρού ισόγειου 
αναψυκτήριου εμβαδού έως 100 μ² και ύψους 4 μ. 
 
Ζώνη 1ε 
Πρόκειται για την παραθαλάσσια περιοχή του αγροκτήματος ΑΠΘ (Γεωπονική Σχολή) που έχει 
χαρακτηριστικά υγροτόπου δίχως να περιλαμβάνεται ακόμη στον επίσημο κατάλογο Εθνικών 
Υγροτόπων.  
Επιτρέπονται: 

- έργα εξυγίανσης της συνολικής περιοχής του υγροτόπου και ιδιαίτερα της παράκτιας ζώνης 
-  η δημιουργία περιπατητικών διαδρομών - ποδηλατοδρόμου  και στάσεων παρατήρησης  και 

ξεκούρασης 
- η κατασκευή κεντρικού παρατηρητηρίου με αναστρέψιμη ελαφριά κατασκευή, με πανοραμική 

θέαση προς τον Όλυμπο,  
- στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας  με  ισόγειο κτίριο  μεγίστου εμβαδού 100 μ². 

 
Περιοχές με στοιχείο 2 
Στις περιοχές αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Μητροπολιτικού χαρακτήρα ελεύθεροι χώροι 
περιπάτου και πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού και ήπιας αναψυχής», καθορίζονται χρήσεις 
γης και όροι – περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες 2α, 2β, 2γ, 2δ και 2ε, όπως φαίνονται στα διαγράμματα, 
ως εξής: 
 
Άξονας-διαδρομή 2α 
Πρόκειται για την παράκτια διαδρομή επί της Λεωφόρου Νίκης (Παλιά Παραλία), από την Πλατεία 
Ελευθερίας έως τον Λευκό Πύργο. 
 
Προτείνεται η κατασκευή προέκτασης – διαπλάτυνσης της αποβάθρας προς τη θάλασσα, 
κυμαινόμενου πλάτους και σε όλο το μήκος της έως το Λευκό Πύργο, με στόχο την διεύρυνση του 
διαθέσιμου πλάτους της περιπατητικής διαδρομής, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου αντίστοιχου 
αστικού εξοπλισμού. 
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Προτείνεται η διερεύνηση δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής έμπροσθεν του απέναντι πεζοδρομίου 
της Λεωφόρου Νίκης επί του οδοστρώματος  
 
Προτείνεται επίσης στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας με ισόγειο κτίριο μεγίστου εμβαδού 150 μ². 
 
 
 
Ζώνη 2β 
Πρόκειται για την συνέχεια της παραλίας από τον Λευκό Πύργο έως την περιοχή του ΟΜΜΘ (Νέα 
Παραλία) με όριο προς  τα ανατολικά την Λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου εκτός του τμήματος που 
οριοθετείται αντίστοιχα από τις οδούς Κιμ. Βόγα και Π.Ρέγκου . 
 
Για το τμήμα της Νέας Παραλίας, από τον περιμετρικό χώρο του Λευκού Πύργου έως το Μέγαρο 
Μουσικής, η πρόταση ενσωματώνει τις υλοποιημένες ρυθμίσεις του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού οι 
οποίες έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 358 ΑΑΠ/2012. Επιπρόσθετα, η πρόταση 
συμπεριλαμβάνει τους χώρους πρασίνου στην ανατολική πλευρά της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
από οδό Μπότσαρη έως οδό Λυσιμάχου.  
 
Οι νέες προτεινόμενες χρήσεις γης στη ζώνη αυτή είναι: 
 Οι επιτρεπόμενες στα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας της. 
 Η  δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της Λεωφόρου Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, από οδό Μπότσαρη έως οδό Λυσιμάχου.  
Η απαγόρευση στάθμευσης σε θέσεις μη επιτρεπόμενες από τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας. 
Προτείνεται η  δημιουργία ποδηλατικής διαδρομής επί της Λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου. 
Προτείνεται στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας   με  ισόγειο κτίριο  μεγίστου εμβαδού 150 μ². 
 
Άξονας-διαδρομή 2γ 
Πρόκειται για τον άξονα - διαδρομή επί της οδού Θεμ.Σοφούλη, από το διοικητικό όριο του Δήμου 
Καλαμαριάς έως τις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος. 
 
Προτείνονται: 

- η δημιουργία πορείας πεζού και ποδηλάτου  
- η αισθητική αναβάθμιση της οδού με προσθήκη αστικού εξοπλισμού και διαμόρφωση σημείων 

στάσης και θέασης,  
 
Ζώνη 2δ 
Πρόκειται για την συνέχεια της παράκτια ζώνη της Καλαμαριάς, από το Κυβερνείο (θερινό ανάκτορο) 
έως την Περιφερειακή Τάφρο, δηλαδή το σύνολο του παράκτιου μετώπου Αρετσούς και Νέας Κρήνης 
του Δήμου Καλαμαριάς, που από το εγκεκριμένο ΓΠΣ περιγράφεται ως ΠΕΠ 2 και ΠΕΠ 3.  
 
Σε όλη το μήκος τη ζώνη προτείνεται η επαναχάραξη κατά τμήματα της γραμμής αιγιαλού και παραλίας  
 
Η ζώνη 2δ διαχωρίζεται στις εξής υποζώνες: 

 
 

- Ζώνη 2δ1 
Πρόκειται για την έκταση του πρώην θερινού ανακτόρου – κυβερνείου για την οποία προτείνονται 
χρήσεις τουρισμού - αναψυχής  και πολιτισμού με Σ.Δ. την υφιστάμενη δόμηση. 

 
- Ζώνη 2δ2 
Πρόκειται για την εκτάσεις του Δήμου Καλαμαριάς δυτικά της οδού Πλαστήρας στα κατάντη προς την 
πλευρά της θάλασσας στις οποίες προτείνονται οι παρακάτω χρήσεις:  

- η δημιουργία πορείας πεζού και ποδηλάτου  
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- η αισθητική αναβάθμιση της οδού Πλαστήρα με προσθήκη αστικού εξοπλισμού και 
διαμόρφωση σημείων στάσης και θέασης, 

- χώροι πρασίνου  
- χώροι εστίασης και αναψυχής εξαιρουμένων κέντρων διασκέδασης 
- χώροι ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 

Προτεινόμενος Σ.Δ : υφιστάμενη δόμηση. 
 

 
- Ζώνη 2δ3 
Πρόκειται για έκταση της ΕΤΑΔ που έχει παραχωρηθεί κατά  χρήση στο Δήμο Καλαμαριάς συνολικής 
έκτασης 60 στρ. με επιτρεπόμενες χρήσεις μικρές κτιριακές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση 
συλλόγων και φορέων ναυταθλητισμού, υπαίθριου κινηματογράφου, διοίκησης, πολιτισμού– 
αναψυχής, εμπορικών – υποστηρικτικών χρήσεων, υπαίθριων αθλητικών δρωμένων και εκδηλώσεων, 
και παραλίας αναψυχής με μικρές κολυμβητικές πισίνες, με επιτρεπόμενη δόμηση επιπλέον της 
υφισταμένης  ισόγεια κτίρια συνολικού εμβαδού 250 μ². 
Προτείνεται η δημιουργία τεχνητής κολυμβητικής ακτής με την  κατασκευή έργων μερικού εμπλησμού 
έως 30 μ. από την  παράκτια ζώνη και σε όλο το μήκος της ζώνης 2δ3 μετά από έγκριση ακτομηχανικής 
μελέτης.   Εντός αυτής προτείνεται η διαμόρφωση τεχνητών κολυμβητικών δεξαμενών και  αμμώδεις 
επιφάνειες που θα τις περιβάλλουν.  
 
Άξονας-διαδρομή 2ε 
Πρόκειται για την στενή παράκτια διαδρομή κατά μήκος της ακτογραμμής της Δ.Ε. Πυλαίας έμπροσθεν 
του εμπορικού κέντρου Florida II, έως το όριο της Αγροκτήματος ΑΠΘ. 
 
Προτείνεται η διαμόρφωση περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής με διαμόρφωση σημείων 
στάσης και θέασης στην ενδιάμεση ζώνη,  μεταξύ γραμμής παραλίας και αιγιαλού.  
 
Περιοχές με στοιχείο 3 
Στις περιοχές αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Μητροπολιτικού χαρακτήρα Πάρκα και πόλοι 
αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής», καθορίζονται χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης κατά 
ζώνες 3α, 3β, 3γ και 3δ, όπως φαίνονται στα διαγράμματα, ως εξής: 
 
Ζώνη 3α 
Η ζώνη αυτή αφορά την έκταση του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού βορείως του 
ΟΛΘ και της οδού 26ης Οκτωβρίου, στην οποία προτείνεται να υλοποιηθεί το Δυτικό Μητροπολιτικό 
Πάρκο, με έμφαση στην παρουσία του Μουσείου Ολοκαυτώματος το οποίο θα αποτελεί την κατάληξη 
της διαδρομής ιστορικής μνήμης (Πλατεία Ελευθερίας – οδοί Κουντουριώτη, 26ης Οκτωβρίου, Κωλέττη - 
Μουσείο Ολοκαυτώματος), καθώς και την δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου αστικού πρασίνου και 
συμπληρωματικών μικρής κλίμακας χώρων πολιτισμού. Στην ίδια ζώνη περιλαμβάνονται και δύο 
μικρές εκτάσεις μεταξύ της οδού 26ης Οκτωβρίου και του ορίου του ΟΛΘ (έκταση πρώην στρατοπέδου 
Μυστακίδη και μικρή έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ), οι οποίες προτείνεται να  ενταχθούν στο σχέδιο πόλης 
ως τμήματα του δυτικού μητροπολιτικού πάρκου. 
 
Το Δυτικό Μητροπολιτικό Πάρκο εν πολλοίς θα αποτελέσει την ιστορική αναβίωση των Κήπων του 
Μπες Τσινάρ (ή Μπέχτσιναρ), που ιστορικά αποτελούσε εξέχοντα χώρο αναψυχής πολλών γενιών των 
κατοίκων της πόλης, γνωρίζοντας άνθηση κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Η 
τότε θέση των Κήπων ξεκινούσε περίπου από το σημείο όπου σήμερα βρίσκεται η 3η προβλήτα του 
λιμανιού και συνέχιζε δυτικά, με το κύριο σώμα του να καλύπτει τον χώρο μεταξύ της 3ης και 4ης 
προβλήτας του ΟΛΘ, εκεί όπου σήμερα υπάρχουν τα μεγάλα σιλό αποθήκευσης πετρελαίου. Η 
ονομασία του στα τούρκικα σημαίνει «πέντε πλατάνια» και ήταν τοποθεσία γνωστή για το πράσινο και 
τα τρεχούμενα νερά της. 
Ο Κήπος Μπες Τσινάρ, ευρισκόμενος σε άμεση επαφή με τη θάλασσα και ως εκ τούτου αποτελώντας 
ταυτόχρονα παραλία λουομένων (πλαζ), χαρακτήριζε ονοματολογικά το σύνολο της παράκτιας αυτής 
περιοχής, από τη θάλασσα έως τον σιδηροδρομικό σταθμό της εποχής, όπως προκύπτει από τις 
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ιστορικές αναφορές για την περιοχή. Το Μπέχτσιναρ, παρά τον αριστοκρατικό χαρακτήρα του χώρου, 
συγκέντρωνε όλες τις κοινωνικές τάξεις της πόλης. Ιστορικά, ο Κήπος υπήρχε εκεί από πολύ παλιά αλλά 
η αναβάθμισή του και η διαμόρφωσή του σε δημόσιο πάρκο έγινε το 1867 από τον Σαμπρί Μεχμέτ 
Πασά, την εποχή της οθωμανικής προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος τότε 
οριοθετήθηκε και περιφράχτηκε, ορίστηκε ελεγχόμενη είσοδος, έγιναν νέες φυτεύσεις δέντρων, 
πρασιών, παρτεριών και κήπων και κτίστηκαν ελαφριά κιόσκια για να προσφέρουν σκίαση στους 
επισκέπτες και υποδομές εξυπηρέτησης των λουόμενων. Το καλοκαίρι του 1893 το Μπες Τσινάρ 
συνδέθηκε με την πόλη με ιππήλατο τραμ και έγινε αγαπημένος τόπος αναψυχής και θαλάσσιου 
μπάνιου των Θεσσαλονικέων, που τώρα πια είχαν και ευκολότερη πρόσβαση. Το 1896, αποφασίστηκε 
η κατεδάφιση των παλιών σφαγείων και η κατασκευή νέων δυτικά του Κήπου. Το 1908 καραβάκια 
άρχισαν να εκτελούν δρομολόγια από τον κήπο του Μπες Τσινάρ μέχρι του μύλους Αλλατίνη (περιοχή 
Ποσειδώνιο). Σημειώνεται ότι μία από τις κύριες προσβάσεις στον Κήπο ήταν μέσω μιας γέφυρας στον 
Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό. Μετά την απελευθέρωση το πάρκο ονομάστηκε Κήπος των Πριγκίπων 
προς τιμήν των παιδιών του Γεωργίου Α’. Αργότερα ο κήπος μετατράπηκε σε πάρκο με καφενείο, 
μπυραρία, εστιατόριο, καμπαρέ, θεατρική σκηνή, Ιππικό Όμιλο και πίστα πατινάζ. Μετά το 1920, μαζί 
με τους μεσοαστούς τον Κήπο επισκέπτονταν πλέον και οι κάτοικοι των γειτονικών προσφυγικών 
οικισμών της δυτικής Θεσσαλονίκης, για μπάνιο και ψυχαγωγία. 
Σταδιακά όμως, η παρουσία χρήσεων όπως τα Σφαγεία και η Νέα Ιχθυόσκαλα, σε συνδυασμό με την 
λειτουργία του λιμένα (η κατασκευή του οποίου είχε ήδη αρχίσει από το 1896 από την Οθωμανική 
Εταιρία Κατασκευής του Λιμένα Θεσσαλονίκης και λειτούργησε το 1903) άρχισαν να υποβαθμίζουν την 
περιοχή με τις οχλήσεις τους. Το 1927, οπότε περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Αεροπορικής  Άμυνας, 
άρχισε στην περιοχή η εγκατάσταση  βιομηχανιών και βυρσοδεψίων, ενώ λίγα χρόνια πριν από τον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο, όταν η κοσμική κίνηση μετατοπίστηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το 
Μπέχτσιναρ άρχισε να πολιορκείται εντονότερα από βιομηχανικές μονάδες και στην παραλιακή του 
ζώνη να επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις του λιμανιού, με την ανέγερση μεγάλων πετρελαιοδεξαμενών. 
Τη χαριστική βολή έδωσαν στον Κήπο, στη διάρκεια της Κατοχής, οι Γερμανοί που δημιούργησαν στο 
Μπέχτσιναρ αποθηκευτικούς χώρους πολεμικού υλικού. Μετά τον πόλεμο, η σταδιακή επέκταση των 
εγκαταστάσεων του λιμανιού πάνω στο κύριο σώμα του Κήπου των Πριγκίπων, με την κατασκευή των 
προβλητών 3, 4, 5 και 6, καθώς και η ανέγερση περισσότερων πετρελαιοδεξαμενών περιμετρικά του 
λιμένα, έδιωξαν οριστικά και τους τελευταίους λουόμενους. Έτσι, η μεταπολεμική εγκατάλειψη του 
Κήπου, η απρογραμμάτιστη εγκατάσταση βιομηχανιών, η δυσώδης γειτνίαση με τα βυρσοδεψεία και οι 
απανωτές πολεοδομικές μεταβολές, εξαφάνισαν οριστικά έναν ιστορικό πνεύμονα πρασίνου και 
υπαίθριας αναψυχής της δυτικής περιοχής της πόλης.  
 
Η πρόταση για δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού, 
λόγω και της άμεσης γειτνίασης της παράλιας θέσης των Κήπων Μπες Τσινάρ με τον χώρο του παλιού 
σταθμού, επιτρέπει την συνέχιση της ιστορικής μνήμης και την ανασύσταση ενός κεντρικού πυρήνα 
πρασίνου και αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή, έστω και μετά την παρέλευση ενός περίπου αιώνα.  
 
Προτεινόμενες  χρήσεις για την περιοχή του παλιού εμπορευματικού σταθμού:   

- Κεντρικές λειτουργίες πόλης στα διατηρητέα κτίσματα του ΟΣΕ 
- Χώροι πρασίνου 
- Χώροι αναψυχής και συγκέντρωσης κοινού 
- Χώροι πολιτιστικών εγκαταστάσεων 
- Χώροι υπαίθριων  αθλητικών εγκαταστάσεων 
- Παιδικός Σταθμός 
- Μουσείο Ολοκαυτώματος 
- Επίγειοι  και υπόγειοι χώροι στάθμευσης 

 
Η συνολική Δόμηση (υφιστάμενη και νέα) στον χώρο του παλιού εμπορευματικού σταθμού ορίζεται 
0,10 επί του συνόλου της έκτασης στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το κτίριο του παλαιού σταθμού 
και ο χώρος για το Μουσείο Ολοκαυτώματος, καθώς έχει εγκριθεί τροποποίηση του σχεδίου με 
χορήγηση ειδικών όρων δόμησης με το ΦΕΚ 293 ΑΑΠ/29-12-2017 με πρόθεση της δημιουργίας του 
κτιρίου Μουσείου Ολοκαυτώματος με Σ.Δ. 2,4 , Ποσοστό Κάλυψης 40% και  μεγίστου ύψους έως 32μ. 
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Προτεινόμενες  χρήσεις για την περιοχή του πρώην στρατοπέδου Μυστακίδη:   

- Χώροι πρασίνου 
- Χώροι αναψυχής και συγκέντρωσης κοινού 
- Χώροι πολιτιστικών εγκαταστάσεων 

 
 
Προτεινόμενες  χρήσεις για την περιοχή ιδιοκτησίας ΟΣΕ:   

- Κεντρικές λειτουργίες πόλης 
 
Στις δύο μικρές εκτάσεις μεταξύ της οδού 26ης Οκτωβρίου και του ορίου του ΟΛΘ οι οποίες 
εντάσσονται στο σχέδιο πόλης προτείνεται Σ.Δ. 0,8. 
 
Ζώνη 3β (Πρόταση μελετητικής ομάδας) 
Πρόκειται για την περιοχή που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του 
Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΘ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις του «Ποσειδωνίου», την έκταση των 
Μύλων Αλλατίνη καθώς και τις αδόμητες εκτός σχεδίου εκτάσεις, που συμπληρώνουν της περιοχή 
αυτή στο νοτιοδυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχουν χαρακτηριστεί από το αναθεωρημένο 
ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, ως περιοχή ειδικής ρύθμισης - μελέτης. Το σύνολο αυτής της περιοχής προτείνεται 
ως Ανατολικό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού. 
 
Αναλυτικά, για την συνολική αυτή έκταση που ορίζεται ως περιοχή ειδικής μελέτης  και περιλαμβάνει 
τους χώρους του ΟΜΜΘ, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ποσειδωνίου, την έκταση των Μύλων 
Αλλατίνη και την παράκτια αδόμητη περιοχή στο νότιο όριο του Δήμου (Κελλάριος όρμος), προτείνεται 
η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή δόμησης και οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 
 
Προτείνεται Ενιαίος μέσος Σ.Δ. = 0,8 που αναλύεται σε μεγέθη δόμησης κατά χρήση: 

- Κτίρια και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 600μ2 για Νηπιαγωγείο και 2.300μ2 για Γυμνάσιο – 
Λύκειο. 

- Κτίρια και εγκαταστάσεις ΟΜΜΘ με χρήσεις Πολιτισμού, Συνεδριακοί χώροι, χώροι 
εκδηλώσεων και υποστηρικτικοί χώροι εστίασης και αναψυχής,  Μητροπολιτικού χαρακτήρα 
με Σ.Δ.=2,2, όπως θεσμοθετήθηκε από το ΦΕΚ 777Δ/22-07-1996,  με υπολογιζόμενη 
υφιστάμενη δόμηση 17.000μ2 περίπου. 

- Διατηρητέα κτίρια εντός της πρώην ιδιοκτησίας της Εταιρείας Δημητριακών Β. Ελλάδος (Μύλοι 
Αλλατίνη), με υπολογιζόμενη υλοποιημένη δόμηση 39.000μ2. Στην παραπάνω ιδιοκτησία  
προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 10, παρ. 7α,β,γ, του Ν.4067/2012  για την απόδοση σε 
κοινή χρήση του περιβάλλοντα χώρου του ακινήτου χωρίς πρόσθετο Συντελεστή Δόμησης . 

- Νέα κτίρια και εγκαταστάσεις  κολυμβητικού αθλητισμού και ναυταθλητισμού, συνολικού 
εμβαδού 12.000μ2, που θα αναπτυχθούν σε έκταση  που αντιστοιχεί σε τμήματα της εκτός 
σχεδίου περιοχής και του τμήματος του χώρου του υφιστάμενου  Ποσειδώνιου Αθλητικού 
Κέντρου. Στις παραπάνω ενσωματώνεται ως μέγεθος και αυτό των υφισταμένων 
εγκαταστάσεων του Ποσειδώνιου που υπολογίζονται σε 5.000 μ2.  

- Κτίρια και εγκαταστάσεις τοπόσημο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό πρόσημο στο υπόλοιπο τμήμα 
του χώρου του υφιστάμενου  Ποσειδώνιου Αθλητικού κέντρου με χρήση Κεντρικές λειτουργίες 
Πόλης για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δομών πολιτισμού. 

- Κτίριο και εγκατάσταση στάσης θαλάσσιας συγκοινωνίας εμβαδού 150 μ2. 
- Κτίριο και εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ 
 
Προτεινόμενες χρήσεις: 
- Κεντρικές λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4, του Π.Δ. 59/ ΦΕΚ 114Α/2018, εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων 5,8,20, 22, 27, 30. 
- Αθλητικές Εγκαταστάσεις του άρθρου 13, του Π.Δ. 59/ ΦΕΚ 114Α/2018,  και ειδικότερα οι 

περιπτώσεις 4.2. και 4.3. 
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- Πλατεία ,παιδικές χαρές, κοινόχρηστοι χώροι πράσινου και δευτερεύοντες κοινόχρηστοι χώροι 
πορείες πεζού και ποδηλάτου. 

 
Προτείνεται η κατασκευή μικρού εμπλησμού μετά από ακτομηχανική μελέτη για την σύνδεση της οδού 
Μαρία Κάλλας με την οδό Γκόνη η σημειακή εκτροπή της καθώς και η διερεύνηση για τη μερική 
υπογειοποίηση της. 
 
Ζώνη 3β (Πρόταση επιβλέπουσας Υπηρεσίας) 

Πρόκειται για την περιοχή που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του 
Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΘ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις του «Ποσειδωνίου», την έκταση των 
Μύλων Αλλατίνη καθώς και τις αδόμητες εκτός σχεδίου εκτάσεις, που συμπληρώνουν της περιοχή 
αυτή στο νοτιοδυτικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκης και έχουν χαρακτηριστεί από το αναθεωρημένο 
ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, ως περιοχή ειδικής ρύθμισης - μελέτης. Το σύνολο αυτής της περιοχής προτείνεται 
ως Ανατολικό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού. 

Αναλυτικά, για την συνολική αυτή έκταση, που ορίζεται ως περιοχή ειδικής μελέτης και η οποία δια της 
υφιστάμενης οδού Μαρία Κάλλας διαχωρίζεται σε δύο υποπεριοχές, ήτοι, την άνω περιοχή, που 
περιλαμβάνει την έκταση των Μύλων Αλλατίνη, το χώρο όπου σήμερα υπάρχει το γήπεδο του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου καθώς και το κτίριο του αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ, και την κάτω περιοχή, η οποία 
περιλαμβάνει το Μέγαρο Μουσικής, το Ποσειδώνιο Κολυμβητικό Κέντρο, υπαίθριους χώρους 
στάθμευσης και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και αδόμητους εκτός σχεδίου χώρους, 
προτείνονται τα εξής: 

- Κτίρια και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 600τμ για Νηπιαγωγείο στη ίδια θέση, που προβλέπεται από 
το ισχύον σχέδιο (άνω περιοχή). 

- Κτίρια και εγκαταστάσεις ΟΜΜΘ με χρήσεις Πολιτισμού, συνεδριακούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων 
και υποστηρικτικούς χώρους εστίασης και αναψυχής, Μητροπολιτικού χαρακτήρα με Σ.Δ.=2,2, όπως 
θεσμοθετήθηκε από το ΦΕΚ 777/Δ/22-7-1996, με υπολογιζόμενη υφιστάμενη δόμηση 17000τμ 
περίπου. 

- Νέα κτίρια και εγκαταστάσεις κολυμβητικού αθλητισμού και ναυταθλητισμού και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που θα αναπτυχθούν στην κάτω περιοχή, που αντιστοιχεί σε τμήματα της εκτός σχεδίου 
περιοχής και του τμήματος του χώρου του υφιστάμενου Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου. Η 
προτεινόμενη δόμηση των πιο πάνω κοινωφελών εγκαταστάσεων θα προσδιοριστεί μετά από έρευνα 
εκτίμησης των αναγκών και των σχετικών προδιαγραφών, που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

- Κτίριο για εγκατάσταση στάσης θαλάσσιας συγκοινωνίας εμβαδού 150τμ 

- Κτίριο και εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ, με την υφιστάμενη δόμησή του. 

Προτεινόμενες χρήσεις: 

- Για την υποπεριοχή άνω της οδού Μαρίας Κάλλας οι Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης του άρθρου 4, του 
ΠΔ 59 (ΦΕΚ 114/Α/2018) εξαιρουμένων των περιπτώσεων 5,8, 20, 22, 27 και 30 και Ελεύθεροι  Χώροι 
Πρασίνου του άρθρου 7 παρ. 1. 

- Για την υποπεριοχή κάτω της Μαρίας Κάλλας χρήσεις Πολιτισμού (με συνοδές λειτουργίες εστίασης 
και συνεδριακών κέντρων), Αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου 13, του ΠΔ 59 (ΦΕΚ 114/Α/2018) και 
ειδικότερα οι περιπτώσεις (4.2) και (4.3), Εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια) και Ελεύθεροι  Χώροι 
Πρασίνου του άρθρου 7 παρ. 1. 

- Ώς Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου λογίζονται και οι πλατείες, οι παιδικές χαρές κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου, και δευτερεύοντες κοινόχρηστοι χώροι, πορείες πεζού και ποδηλάτου. 

Οι προτεινόμενες χρήσεις δύνανται να εξειδικευθούν περαιτέρω στα επόμενα στάδια ανάλυσης – 
πρότασης. 
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Ζώνη 3γ 
Πρόκειται για τους παράκτιους κοινόχρηστους χώρους και χώρους υπαίθριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του αθλητικού κέντρου Μίκρας. Σε αυτή 
περιλαμβάνονται εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.  
 
Προτείνεται πέραν των  θεσμοθετημένων χρήσεων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ και τον 
Ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) με τον οποίο εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου αθλητικών 
εγκαταστάσεων Μίκρας, στο πλαίσιο των έργων Ολυμπιακής Προετοιμασίας, με χρήσεις Πρασίνου και 
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρο αθλητικών (ναυταθλητικών) εγκαταστάσεων και 
περιπατητικές – ποδηλατικές διαδρομές. 
 
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης είναι αυτοί που ορίζονται στο ισχύον διάταγμα ρυμοτομίας του 
Ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄) 
 
Ζώνη 3δ 
Στη ζώνη αυτή εντάσσεται το δυτικό τμήμα του τοπικού ρυμοτομικού της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, 
δηλαδή αυτό που βρίσκεται δυτικά της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, εξαιρουμένου του υγρότοπου. Το 
τοπικό ρυμοτομικό εγκρίθηκε το 1998 (ΦΕΚ 994 Δ’/11-12-1998) και αποτελείται από 3 ευρύτερους 
τομείς (Α, Β και Γ), εκ των οποίων στην περιοχή παρέμβασης εντάσσεται ο Τομέας Γ, που περιλαμβάνει 
τις εκτάσεις μεταξύ της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και της θάλασσας, εξαιρουμένου του υγρότοπου. 
 
Προτείνεται παράλληλα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις της 
Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, στον ελεύθερο χώρο της παραπάνω έκτασης σε συνέχεια του υγρότοπου  
η δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – Βοτανικού Κήπου με τις εξής επιτρεπόμενες 
χρήσεις: 

- Κτίρια και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 
- Κτίρια και εγκαταστάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες  
- Ελεύθεροι χώροι για χρήση αστικής γεωργίας και βοτανικού κήπου. 
- Διαδρομές πεζών και ποδηλάτου 
- Εγκαταστάσεις και υποδομές ΜΜΜ 
- Στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας 
- Στάση της γραμμής Μετρό προς αεροδρόμιο 
- Χώροι στάθμευσης και χώροι σταθμού μετεπιβίβασης αστικών συγκοινωνιών, ως 

υποστηρικτικές υποδομές της στάσης Μετρό. 
- Χώροι εξυπηρέτησης κοινού (συνοδευτικοί του σταθμού μετεπιβίβασης) 

 
Προτεινόμενος συντελεστής δόμησης: 0,1 στο σύνολο της έκτασης 
Μέγιστη κάλυψη: 5% 
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 
 
Επιτρέπεται η υπόγεια σύνδεση κάτω από την Ε.Ο 16  και τη Λεωφόρο Γεωργ. Σχολής των τομέων Α, Β 
και Γ σύμφωνα με το τοπικό ρυμοτομικό (ΦΕΚ 994 Δ’/11-12-1998) μεταξύ τους.  
 
Προτείνεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ του νομικού 
προσώπου του αγροκτήματος και είτε του Δήμου Θέρμης είτε της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την υλοποίηση των υποστηρικτικών υποδομών της στάσης Μετρό.  
 
Προτείνεται επίσης ισόγειο κτίριο μεγίστου εμβαδού 150 μ² για την εξυπηρέτηση της στάσης 
θαλάσσιας συγκοινωνίας. 
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4. Περιοχές με στοιχείο 4 
Στις περιοχές αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές Τουρισμού-Αναψυχής και Κεντρικών 
Αστικών Λειτουργιών», καθορίζονται χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες 4α και 
4β, όπως φαίνονται στα διαγράμματα, ως εξής: 
 
Ζώνη 4α 
Πρόκειται για την παραλιακή περιοχή της Δ.Ε. Πυλαίας δυτικά της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής από 
την Περιφερειακή Τάφρο έως το εμπορικό κέντρο Florida, που προτείνεται για ένταξη στο σχέδιο πόλης 
από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Πυλαίας ως Π.Ε. 15.    
 
Προτείνεται  δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής στα πλαίσια ευρείας ζώνης 
αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων κατά μήκος μετώπου της.  
 
Προτεινόμενες Χρήσεις και οι όροι δόμησης όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ Δ.Ε. Πυλαίας  
(ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/09-06-2017) με δυνατότητα κατά τη σύνταξη της κύριας μελέτης του ΕΧΣ η αναδιάταξη 
αυτών μεταξύ τους,  με παράλληλη απομάκρυνση και μετεγκατάσταση  σε άλλη θέση των παράνομων 
υφιστάμενων ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων.  
 
Προτείνεται η διερεύνηση δυνατότητα δημιουργίας κολυμβητικής ακτής μετά από ακτομηχανικές 
μελέτες και έργα. 
 
Ζώνη 4β 
Πρόκειται για το παράκτιο μέτωπο των οικιστικών περιοχών Περαίας και Νέων Επιβατών της Δ.Ε. 
Θερμαϊκού, σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων, που κατά το εγκεκριμένο ΓΠΣ έχουν χρήση 
Τουρισμού-Αναψυχής, καθώς και τον κεντρικό οικιστικό πυρήνα της Αγίας Τριάδας, με χρήσεις 
Τουρισμού-Αναψυχής και Γενικής Κατοικίας.  
 
Η παράκτια διαδρομή επί του εν λόγω μετώπου είναι σε μεγάλο βαθμό διαμορφωμένη και 
πεζοδρομημένη, ενοποιώντας τις επιμέρους παραλίες της Περαίας, των Νέων Επιβατών και της Αγίας 
Τριάδας.  
 
Προτείνεται η εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 
2508/1997 με στόχο τη γενικότερη ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση σε τμήματα ή στο σύνολο της 
διαδρομής με αύξηση των κοινόχρηστων χώρων εντός αυτής. 
 
Προτεινόμενες χρήσεις στο σύνολο της ζώνης: το περιεχόμενο του άρθρου 5 Τουρισμός Αναψυχή του 
Π.Δ. 59 (ΦΕΚ 114 Α’/28-06-2018) εξαιρουμένων των 10.3, 10.4, 17, 18, 24.5, 32, 44, 46 και 47. 
 
Προτεινόμενος Σ.Δ. o ισχύον ΜΣΔ ανά τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ 
Δήμου Θερμαϊκού (ΦΕΚ 110 ΑΑΠ/27-03-2007) με επιτρεπόμενη προσαύξηση την προκύπτουσα κατά 
περίπτωση από την εφαρμογή του άρθρου 10 του ΝΟΚ (Ν.4067/2012)  
 
Προτείνεται επίσης στάση θαλάσσιας συγκοινωνίας  με  ισόγειο κτίριο μεγίστου εμβαδού 150 τ.μ.  
 
Περιοχές με στοιχείο 5 
Οι περιοχές με στοιχείο 5, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Διαδρομές αστικής ανάπλασης και 
αισθητικής αναβάθμισης», αφορούν κατά κύριο λόγω τμήματα αστικής οδοποιίας στα οποία 
διαμορφώνονται περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές με αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού 
των οδών στα πλαίσια συνολικής ανάπλασης τους. Οι παραπάνω άξονες-διαδρομές διαχωρίζονται ως 
εξής: 
 
 Άξονας-διαδρομή 5α 
Πρόκειται για την διαδρομή που συνδέει την περιοχή των εκβολών Δενδροποτάμου με την οδό 26ης 
Οκτωβρίου μέσω της οδού Λητούς. 
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Ειδικότερα προτείνεται η διαμόρφωση περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής κατά μήκος του ΒΔ 
ορίου του ΟΛΘ, έως την οδό Λητούς διαμέσου της οποίας συνδέεται με την κεντρική οδό 26ης 
Οκτωβρίου.  
 
Άξονες-διαδρομές 5β 
Πρόκειται για την διαδρομή επί των οδών 26ης Οκτωβρίου και Κουντουριώτη, από την οδό Λητούς έως 
την πλατεία Ελευθερίας, καθώς και  τον άξονα της οδού Κωλέττη που συνδέει την οδό 26ης Οκτωβρίου 
με το Μουσείο Ολοκαυτώματος. 
 
Επί της 26ης Οκτωβρίου, η παρέμβαση περιλαμβάνει το συνολικό πλάτος της οδού μεταξύ των 
ρυμοτομικών γραμμών, με πρόταση διαμόρφωσης της ως σύγχρονης αστικής κεντρικής αρτηρίας που 
θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και απρόσκοπτης διαδρομής για οχήματα, πεζούς και 
ποδήλατα, μαζί με τον κατάλληλο αστικό εξοπλισμό και τις ανάλογες αισθητικές επεμβάσεις.  
 
Στα βόρεια της 26ης Οκτωβρίου προτείνεται η διαμόρφωση ανάλογης συνδετήριας διαδρομής επί της 
οδού Κωλέττη έως το Μουσείο Ολοκαυτώματος. 
 
Η διαδρομή ολοκληρώνεται σε συνέχεια της οδού 26ης Οκτωβρίου στην οδό Κουντουριώτη έως την 
πλατεία Ελευθερίας με διαμορφώσεις περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής.  
 
Η συνολική διαμόρφωση της διαδρομής 5β στοχεύει στην ανάδειξη της πορείας μνήμης από την 
Πλατεία Ελευθερίας  έως το Μουσείο Ολοκαυτώματος ως συμπληρωματικό έργο του νέου τοπόσημου 
της Θεσσαλονίκης 
 
 
 
Περιοχές με στοιχείο 6 
Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως «Αλιευτικά καταφύγια – Τουριστικοί λιμένες», όπου 
καθορίζονται χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες 6α, 6β και 6γ όπως φαίνονται 
στα διαγράμματα, ως εξής: 
 
Ζώνη 6α 
Πρόκειται για το προτεινόμενο αλιευτικό καταφύγιο Καλοχωρίου, μαζί με τα όρια της χερσαίας ζώνης, 
και τις προσχώσεις του.  
 
Στο ανατολικό άκρο της προαναφερόμενης Ζώνης 1.β, και ειδικότερα στο σημείο επαφής της με την 
Ζώνη 1.γ, προτείνεται η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου, που θα εξυπηρετεί τα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη της περιοχής.  
Προτεινόμενα έργα: 
 Γεφυρωτή προσπέλαση από την ακτή, που θα εδράζεται επί πασσάλων εντός του θαλάσσιου 

χώρου. 
 Κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου από πασσαλοσανίδες (κύρια λιμενολεκάνη) εντός 

του θαλάσσιου χώρου 
 Κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος απο πασσαλοσανίδες στην ζώνη αιγιαλού 
 Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης 
 Έργα χερσαίας ζώνης: μικρό γραφείο (λιμενικό φυλάκιο) με χώρο υγιεινής μεγίστου εμβαδού 50 

τ.μ., δεξαμενή ελαιωδών καταλοίπων-σεντινόνερων, δεξαμενή πετρελαίου, πυργίσκος παροχής 
νερού-ρεύματος, χώρος στάθμευσης. 

 
Ζώνη 6β 
Πρόκειται για τον χωροθετημένο Τουριστικό Λιμένα – Μαρίνα στην περιοχή του ΟΜΜΘ, μαζί με τα 
όρια της χερσαίας ζώνης και τις προσχώσεις του. 
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Η χωροθέτηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 27195/24-12-2014 
απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 414ΑΑΠ/31-12-2014). Σύμφωνα με αυτήν, προβλέπεται 
χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση «Ποσειδώνιο» του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
δυναμικότητας ελλιμενισμού 100 θέσεων σκαφών. Συγκεκριμένα 47 σκαφών μήκους 10-12 μ. και 53 
σκαφών μήκους 12-15 μ. 
 
Επιτρέπονται τα περιγραφόμενα στην ανωτέρω απόφαση λιμενικά έργα:  

- κατασκευή σταθερού προσήνεμου μώλου 150 μ., τοποθέτηση πλωτού κυματοθραύστη 100 μ., 
πλωτού προβλήτα 40 μ., πλωτής εξέδρας 400 τ.μ., πλωτής ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης, 
κατασκευή μόνιμου αγκυροβολίου. 

 
Επιτρεπόμενες χρήσεις χερσαίας ζώνης: 
 
Τα προβλεπόμενα από των ανωτέρω απόφαση έργα οργάνωσης της χερσαίας ζώνης, που 
περιλαμβάνουν:  

- κτίριο 250 μ² με χρήση αποδυτηρίων 
- υπόστεγο για τη φύλαξη σκαφών 
- δίκτυα-υποδομές: ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, δεξαμενή συλλογής 

ελαιωδών καταλοίπων-σεντινόνερων, πυργίσκοι παροχής νερού-ρεύματος. 
 
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η παραχώρηση προς χρήση και εκμετάλλευση για 33 έτη του 
καταφυγίου, στον Ναυταθλητικό όμιλο Ανοικτής Θάλασσας (ΝΟΑΘ), ο οποίος για το διάστημα αυτό 
είναι ο φορέας διαχείρισης του καταφυγίου. 
 
Ζώνη 6γ 
Πρόκειται για το, προβλεπόμενο από το ΓΠΣ Καλαμαριάς, Αλιευτικό Καταφύγιο – Ιχθυόσκαλα Νέας 
Κρήνης στον Δήμο Καλαμαριάς, για το οποίο έχει εκπονηθεί και επικαιροποιηθεί η σχετική τεχνική 
μελέτη (2018). Επιπλέον έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αριθ.αποφ. 157/2018 της Μητροπολιτικής Επιτροπής), με 
σκοπό την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από την Περιφέρεια (Φορέας Υλοποίησης), 
η οποία θα λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της ΕΥΔ Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας» για την 
χρηματοδότηση του έργου.  
 
Επισημαίνεται επίσης ότι το ΓΠΣ Καλαμαριάς προβλέπει την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης, η 
οποία θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ιχθυαγοράς τοπικής κλίμακας, μικρής έκθεσης και 
μουσείου αλιευτικών εργαλείων και μικρών ψαροταβερνών. 
 
Επιτρέπονται τα περιγραφόμενα στην σχετική τεχνική μελέτη λιμενικά έργα:  

- προσήνεμος μόλος (κυματοθραύστης) μήκους 305,40 μ., δύο υπήνεμοι μόλοι, εγκάρσια προς 
την ακτή, μοναδιαίου μήκους 155 μ.,  εσωτερικός υπήνεμος μόλος, σχήματος "Τ", με μήκος 
κορμού 70 μ. και μήκος πέλματος 94 μ., δύο εσωτερικά κρηπιδώματα εγκιβωτισμού της 
δημιουργούμενης χερσαίας ζώνης, μοναδιαίου μήκους 76 μ.) 

 
Επιτρεπόμενες χρήσεις χερσαίας ζώνης: 

- Μικρό γραφείο (λιμενικό φυλάκιο) συνολικού εμβαδού 20 τ.μ. 
- Χώροι υγιεινής και αποθηκευτικοί χώροι  συνολικού εμβαδού 50 τ.μ. 
- Χώρος στάθμευσης 
- Κυλικείο εμβαδού συνολικού 15 τ.μ. 
- Υπαίθρια στεγασμένη ιχθυόσκαλα τοπικής κλίμακας συνολικού εμβαδού  150 τ.μ.  
- Μικρό μουσείο αλιευτικών εργαλείων συνολικού εμβαδού 100 τ.μ 
- Εστιατόρια-αναψυκτήρια  συνολικού εμβαδού 200 τ.μ 
- δίκτυα-υποδομές: ηλεκτροφωτισμού, πυρόσβεσης, ύδρευσης-αποχέτευσης, δεξαμενή 

συλλογής ελαιωδών καταλοίπων-σεντινόνερων, πυργίσκοι παροχής νερού-ρεύματος. 
- Χώρος προσωρινής παραμονής σκαφών 
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Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 4,50 μ. 
Ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τη γραμμή αιγιαλού: 5 μ. 
 
Περιοχές με στοιχείο 7 
 
Πρόκειται για την παραθαλάσσια έκταση ιδιοκτησίας Δήμου Θέρμης, σε επαφή με το δυτικό όριο του 
αεροδρομίου «Μακεδονία», η οποία θα αποτελέσει περιοχή διερεύνησης για την δυνατότητα 
χωροθέτησης ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, κάτι που προβλέπεται σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και από τις κατευθύνσεις του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κ.Μ., όπου αναφέρεται η 
αναγκαιότητα προσδιορισμού ανάλογης θέσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
Η περιοχή αυτή, που χαρακτηρίζεται ως «Ειδική ζώνη διερεύνησης χωροθέτησης 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης», προτείνεται για την χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σχετιζόμενων με τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Προτείνεται η πολεοδομική της οργάνωση 
ως υποδοχέας των παραπάνω δραστηριοτήτων με χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης ως 
εξής: 
Προτεινόμενες χρήσεις γης: 
Από τις οριζόμενες στο άρθρο 8 του Π.Δ. 59 (ΦΕΚ 114 Α’/28-06-2018) «Παραγωγικές Δραστηριότητες 
χαμηλής και μέσης όχλησης» επιτρέπονται μόνο οι Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 
χαμηλής και μέσης όχλησης (23), τα Επαγγελματικά εργαστήρια (22) και Αποθήκες χαμηλής και μέσης 
όχλησης (20). 
Όλες οι παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις έχουν μοναδικό αντικείμενο τις ναυπηγοεπισκευαστικές 
δραστηριότητες. 
 
Προτεινόμενος Σ.Δ. 0,8 επί του συνόλου της έκτασης 
Επιτρεπόμενο ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων  12 μ.  
 
Περιοχές με στοιχείο 8 
 
Στις περιοχές αυτές, που χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές ναυταθλητικών εγκαταστάσεων» και 
αφορούν τις θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης (Νέα Παραλία, Δήμος 
Θεσσαλονίκης) και του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι – 
περιορισμοί δόμησης ως εξής: 
 
Στην περιοχή του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης (Νέα Παραλία) οι προτεινόμενες χρήσεις γης, όροι και 
περιορισμοί δόμησης είναι αυτές που περιγράφονται στο ισχύον διάταγμα ρυμοτομίας της περιοχής 
(ΦΕΚ 358 ΑΑΠ/23-11-2012) 
 
Στην περιοχή του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι οι εξής: 
Χώροι παραμονής σκαφών, εγκαταστάσεις ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών, γλύστρες, χώροι 
στάθμευσης, ελεύθεροι χώροι πρασίνου, στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι φύλαξης σκαφών, 
αποθηκευτικοί χώροι, χώροι επιδιόρθωσης σκαφών και υλικών, χώρος συγκεντρώσεων και 
διδασκαλίας, χώρος γραμματείας-υποδοχής και πληροφόρησης, χώροι μαγειρείων και εστίασης 
αθλητών, εστιατόρια-αναψυκτήρια, κυλικείο, χώροι αποδυτηρίων, χώροι υγιεινής, χώρος παροχής 
πρώτων βοηθειών, χώροι γραφείων διοίκησης και προπονητών, χώροι αποθήκευσης καυσίμων, 
φυλάκιο. 
Επιτρεπόμενη Δόμηση: 250 μ² πέραν της υλοποιημένης 
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 1 
Μέγιστο ύψος κτιρίων: 4,50 μ. 
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6. Αιτιολόγηση νέων ρυθμίσεων 

H παρακάτω αιτιολόγηση αφορά  τον  καθορισμό ορίου περιοχής παρέμβασης του ΕΧΣ και τις 
ρυθμίσεις εντός αυτού. 
 
Η περιοχή παρέμβασης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το όριο 
καταρχάς διερεύνησης για την εκπόνηση του ΕΧΣ, όπως προκύπτει από τον συνημμένο χάρτη που 
συνοδεύει την 108/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΣΣ47ΛΛ-
7ΟΝ)  που αφορά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης 
του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης και με την οποία τέθηκαν το περιεχόμενο και η στόχευση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.  
 
Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά την διαδικασία ωρίμανσης και τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για το Παραλιακό Μέτωπο, στα πλαίσια της 
συμβουλευτικής επιστημονικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
«Εμπειρογνωμοσύνη για την ωρίμανση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό Μέτωπο του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» και έπειτα από συναντήσεις και διαβουλεύσεις  που 
πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων δήμων καθώς και φορέων που εμπλέκονται 
με το σχεδιασμό της περιοχής Εγνατία Οδό Α.Ε. (με αντικείμενο την θαλάσσια συγκοινωνία) και το 
Αττικό Μετρό Α.Ε. (με αντικείμενο την επέκταση του μετρό από Καλαμαριά προς Αεροδρόμιο). 
 
Η κύρια στόχευση της περιοχής παρέμβασης είναι η συνεχόμενη παράκτια αναψυχή και άξονας 
περιπάτου, η απρόσκοπτη μετακίνηση με ποδήλατο εντός αυτής, η εξυπηρέτησή της με την 
προβλεπόμενη θαλάσσια συγκοινωνία και τις μελλοντικές επεκτάσεις του Metro, το συνταίριασμα της 
με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, η ανάδειξη και 
ενσωμάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων, η κατάργηση της ασυνέχειας, η 
ενοποίηση των ιστορικών τόπων με τα νέα τοπόσημα αναφοράς και μνήμης της πόλης . 
 
Για το σκοπό αυτό η περιοχή παρέμβασης προτείνεται να οργανωθεί σε επιμέρους ενότητες (Περιοχές), 
οι οποίες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα ομοειδή λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και όχι ανάλογα 
με την διοικητική, χωρική ή γεωγραφική τους υπόσταση. Ειδικότερα, επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος 
τρόπος χωρικής οργάνωσης με στόχο την αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου ως ενιαίου 
αδιαίρετου χώρου όπου θα αναγνωρίζονται υποζώνες και άξονες-διαδρομές με ομοειδή στοιχεία και 
γνωρίσματα, διαχωριζόμενος από τον  διοικητικό διαχωρισμό ανά ΟΤΑ και εστιάζοντας κυρίως στα 
ποιοτικά στοιχεία του χώρου και στον ειδικό χαρακτήρα ανά επιμέρους περιοχή, που με τη σειρά τους 
οδηγούν στην ταξινόμηση ανά χωρική υποενότητα με ομοειδή λειτουργικά στοιχεία και όμοιο 
προορισμό.   
 
Οι επιμέρους ενότητες – περιοχές είναι 

- Προστατευόμενες περιοχές  
- Κύριες παραθαλάσσιες διαδρομές 
- Ευρύτερες χωρικές ενότητες αστικού πρασίνου, αναψυχής και κοινωφελών χρήσεων 
- Ευρύτερες χωρικές ζώνες έντασης τουρισμού-αναψυχής και κεντρικών λειτουργιών πόλης 
- Αστικοί άξονες ανάπλασης και αισθητικής αναβάθμισης 
- Αλιευτικές και Τουριστικές λιμενικές υποδομές 
- Περιοχή διερεύνησης για χωροθέτηση ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης 
- Περιοχές ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 

 
Όσον αφορά τις προτεινόμενες  ρυθμίσεις, τους όρους και τους περιορισμούς ανά περιοχή και ανά 
ζώνη αυτών, πρόκειται για ρυθμίσεις και όρους που προτείνονται τόσο από τον εγκεκριμένα ΓΠΣ των 
εμπλεκομένων Δ.Ε. όσον αφορά κυρίως  τις εκτός σχεδίου περιοχές όσο και από τα ισχύοντα 
διατάγματα ρυμοτομίας για τις εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές, καθώς επίσης και από μελέτες 
που εκπονούνται ή έχουν εκπονηθεί για επιμέρους τμήματα της περιοχής παρέμβασης και είναι σε ένα 
ώριμο στάδιο με την κατάλληλη εξειδίκευση και προσδιορισμό του περιεχομένου τους. Ειδικότερα: 
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Στις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Περιβαλλοντικής 
Εξυγίανσης και Ανάδειξης του Τοπίου», οι προτεινόμενες  χρήσεις γης,  όροι και περιορισμοί δόμησης 
κατά ζώνες προέκυψαν: 
- Στον Άξονα-διαδρομή 1α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 12966/23-03-2009 (ΦΕΚ 220 

ΑΑΠ/2009) του εθνικού πάρκου «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 
καθορισμού χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. 
Εχεδώρου (ΦΕΚ 304 ΑΑΠ/2011). Το αναψυκτήριο – εστιατόριο προτείνεται  μετά από διερευνητικό 
αίτημα του Δήμου Δέλτα και άτυπη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. 

- στη Ζώνη 1β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. 
Εχεδώρου, καθώς και στη μελέτη «Αποκατάσταση – Διατήρηση της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου»  
που εκπονήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας του Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ), του Δήμου Εχεδώρου και της Αναπτυξιακής 
Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) με εργοδότη το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και το 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με σκοπό τον καθορισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων 
για την αποκατάσταση και ανάδειξη της λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου μέσω της αξιολόγησης 
των υγροτοπικών λειτουργιών και αφού ληφθούν υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά, αναπτυξιακά 
και περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής. 

- στον Άξονα-διαδρομή 1γ, προτείνεται μόνο η διαμόρφωση περιπατητικής και ποδηλατικής 
διαδρομής στην ενδιάμεση ζώνη μεταξύ γραμμής παραλίας και αιγιαλού έμπροσθεν της περιοχής 
με χρήση χονδρεμπορίου, πρόταση που δεν αντιτίθεται στις γενικές διατάξεις για τον αιγιαλό και 
την παραλία. 

- στη Ζώνη 1δ,που αφορά  την παρόχθια ζώνη του ρέματος Δενδροποτάμου μαζί με την όμορη 
περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. 
Μενεμένης (ΦΕΚ 73 ΑΑΠ/2016), σύμφωνα με το οποίο το ρέμα Δενδροποτάμου είναι καθορισμένο 
ως ‘’ΠΕΠ Ρεμάτων’’ και απαγορεύεται κάθε δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και 
περιβαλλοντικής διευθέτησης, καθώς και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, και στο 
υπό αναθεώρηση ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ότι αφορά  την περιοχή των παλιών 
βυρσοδεψείων που σύμφωνα με το ΓΠΣ εντάσσεται σε σχέδιο πόλης, με χρήση Πρασίνου και στην 
οποία  προτείνεται η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και η κατασκευή μικρού ισόγειου 
αναψυκτήριου. 

- στη Ζώνη 1ε που αφορά την παραθαλάσσια περιοχή του αγροκτήματος ΑΠΘ (Γεωπονική Σχολή) 
που έχει χαρακτηριστικά υγροτόπου δίχως να περιλαμβάνεται ακόμη στον επίσημο κατάλογο 
Εθνικών Υγροτόπων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δ.Ε. Θέρμης (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/2013) , καθώς 
και στοιχεία που έχουν αντληθεί από προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επίπεδου μελέτες (μη 
θεσμικές) που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή από το ΑΠΘ. 

 
Στις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Μητροπολιτικού χαρακτήρα ελεύθεροι χώροι 
περιπάτου και πρασίνου, αθλητισμού και πολιτισμού και ήπιας αναψυχής», οι προτεινόμενες  
χρήσεις γης,  όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες προέκυψαν: 
- στον Άξονα-διαδρομή 2α, προτείνεται μόνο η κατασκευή προέκτασης – διαπλάτυνσης της 

αποβάθρας προς τη θάλασσα, κυμαινόμενου πλάτους και σε όλο το μήκος  της  Λεωφόρου Νίκης, 
με στόχο την διεύρυνση του διαθέσιμου πλάτους της περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής 
επί αυτής συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου αντίστοιχου αστικού εξοπλισμού. 

- στη Ζώνη 2β,  που αφορά την περιοχή από το Λευκό Πύργο έως το Μέγαρο Μουσικής οι νέες 
προτεινόμενες χρήσεις γης πέραν αυτών που περιγράφονται στα ισχύοντα διατάγματα 
ρυμοτομίας αφορούν μόνο τη  δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, ενώ δεν προτείνεται νέα 
δόμηση πέραν αυτής που επιτρέπεται από τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας και του ισογείου 
κτιρίου για τη στάση της θαλάσσιας συγκοινωνίας. 
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- στον Άξονα-διαδρομή 2γ, που αφορά την διαδρομή επί της οδού Θεμ. Σοφούλη από το διοικητικό 
όριο του Δήμου Καλαμαριάς η παρέμβαση περιλαμβάνει μόνο το συνολικό πλάτος της οδού 
μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών, στο οποίο προτείνεται η δημιουργία πορείας πεζού και 
ποδηλάτου και η αισθητική αναβάθμιση της οδού με προσθήκη αστικού εξοπλισμού και 
διαμόρφωση σημείων στάσης και θέασης  

- στη Ζώνη 2δ,που αφορά  την περιοχή από το Κυβερνείο (θερινό ανάκτορο) έως την Περιφερειακή 
Τάφρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εγκεκριμένο ΓΠΣ Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015) και  
επιμέρους μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή (master plan πλαζ Αρετσούς, master plan 
περιοχών REMEZO  και του αναψυκτήριου του ΨΑΡΑ. Η προτεινόμενη επαναχάραξη της γραμμής 
αιγιαλού και παραλίας σε τμήματα της ζώνης προτείνεται καθώς έχουν εντοπιστεί από το Δήμο 
Καλαμαριάς αστοχίες στην υφιστάμενη χάραξη. 

- στον Άξονα-διαδρομή 2ε που αφορά την στενή παράκτια διαδρομή κατά μήκος της ακτογραμμής 
της Δ.Ε. Πυλαίας έμπροσθεν του εμπορικού κέντρου Florida II, έως το όριο της Αγροκτήματος ΑΠΘ 
προτείνεται μόνο η διαμόρφωση περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής με διαμόρφωση 
σημείων στάσης και θέασης στην ενδιάμεση ζώνη, μεταξύ γραμμής παραλίας και αιγιαλού, 
πρόταση που δεν αντιτίθεται στις γενικές διατάξεις για τον αιγιαλό και την παραλία. 

 
Στις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Μητροπολιτικού χαρακτήρα Πάρκα και πόλοι 
αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής», οι προτεινόμενες  χρήσεις γης,  όροι και περιορισμοί δόμησης 
κατά ζώνες προέκυψαν: 
- στη Ζώνη 3α, που αφορά την έκταση του παλιού εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού 

βορείως του ΟΛΘ και της οδού 26ης Οκτωβρίου, στην οποία προτείνεται να υλοποιηθεί το Δυτικό 
Μητροπολιτικό Πάρκο και στην οποία  περιλαμβάνονται και οι δύο μικρές εκτάσεις μεταξύ της 
οδού 26ης Οκτωβρίου και του ορίου του ΟΛΘ (έκταση πρώην στρατοπέδου Μυστακίδη και μικρή 
έκταση ιδιοκτησίας ΟΣΕ), που προτείνεται να  ενταχθούν στο σχέδιο πόλης σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις που προτείνονται από υπό αναθεώρηση ΓΠΣ. Σημειώνεται ότι στις περιοχές που 
προτείνονται για ένταξη στο σχέδιο πόλης προτείνεται Σ.Δ., καθώς στο υπό αναθεώρηση ΓΠΣ δεν 
προτεινόταν. Το Δυτικό Μητροπολιτικό Πάρκο στοχεύει παράλληλα και στην ιστορική αναβίωση 
των Κήπων του Μπες Τσινάρ (ή Μπέχτσιναρ), διατηρώντας την ιστορική μνήμη μέσω της 
ανασύστασης ενός κεντρικού πυρήνα πρασίνου και αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής 
Θεσσαλονίκης. 

- στη Ζώνη 3β, που αφορά την περιοχή του Μεγάρου Μουσικής (ΟΜΜΘ), τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του «Ποσειδωνίου», την έκταση των Μύλων Αλλατίνη  και την εκτός σχεδίου μικρή 
περιοχή στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ρυθμίσεις στη περιοχή αυτή προτείνεται να γίνουν 
στα πλαίσια ενιαίου πολεοδομικού σχεδιασμού τόσο των εντός όσο και των εκτός σχεδίου 
εκτάσεων με κύρια στόχευση την δημιουργία ενός σημαντικού αθλητικού πόλου συμπληρώνοντας 
τις εγκαταστάσεις του Ποσειδώνιου με ναυταθλητικές εγκαταστάσεις την αποκατάσταση των 
διατηρητέων κτισμάτων των μύλων Αλλατίνη με χρήσεις και πολιτικές βιώσιμες. Προτείνεται η 
υπαγωγή στις διαδικασίες του άρθρου 10 παρ 7α,β,γ, του Ν.4067/2012 για την δημιουργία 
δευτερεύοντα κοινόχρηστου χώρου στον  περιβάλλοντα  χώρο των διατηρητέων. Με τη νέα 
δόμηση που θα προκύψει από την παραπάνω υπαγωγή αθροιζόμενη με μέρος της ανάλογη από 
την ένταξη της εκτός σχεδίου περιοχής στα πλαίσια προγραμματικής σχέσης των ιδιοκτητών των 
ακινήτων και του Δήμου Θεσσαλονίκης προτείνεται η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων 
τοπόσημου με χρήσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 59/2018 με υψηλό αρχιτεκτονικό πρόσημο. 

- στη Ζώνη 3γ, που αφορά τους παράκτιους κοινόχρηστους χώρους και χώρους υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του αθλητικού κέντρου Μίκρας 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015) και το ισχύον διάταγμα 
ρυμοτομίας με το οποίο εγκρίθηκε το τοπικό ρυμοτομικό της περιοχής στο πλαίσιο των έργων 
Ολυμπιακής Προετοιμασίας Ν.3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄). 

- στη Ζώνη 3δ, που αφορά  την έκταση της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ (τμήμα του συνολικού 
τοπικού ρυμοτομικού) όπου προτείνεται η δημιουργία Ανατολικού Μητροπολιτικού Πάρκου – 
Βοτανικού Κήπου,  οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 994 Δ’/11-
12-1998) ουσιαστικά ανατρέπονται διότι κατά μήκος της όμορης πλευράς του αγροκτήματος με το 
αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ συντελέστηκε απαλλοτρίωση έκτασης σημαντικού μεγέθους. 
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Παράλληλα  ο υγρότοπος παρά του γεγονότος ότι δεν είναι αναγνωρισμένος από συνθήκες 
περιλαμβάνεται ως υποζώνη Γ.7 εντός αυτού του ρυμοτομικού σχεδίου, με θεωρούμενη την 
εξαίρεσή του από αυτό αυτονόητη. Στην υπολειπόμενη έκταση του τομέα Γ πρόκειται να 
συντελεστεί επίσης  απαλλοτρίωση για τη διέλευση της υπέργειας επέκτασης γραμμής Μετρό 
προς το αεροδρόμιο και της παράλληλης με αυτή, οδού τεχνικής υποστήριξης. Τα παραπάνω 
μεγέθη υπερβαίνουν το 50% της έκτασης του αρχικού τομέα Γ και καθιστούν ως εκ τούτου την 
συνολική αναθεώρηση του σχεδίου στον τομέα αυτό.   

 
Στις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές Τουρισμού-Αναψυχής και Κεντρικών Αστικών 
Λειτουργιών», οι προτεινόμενες  χρήσεις γης,  όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες προέκυψαν: 
- στη Ζώνη 4α, που αφορά την παραλιακή περιοχή της Δ.Ε. Πυλαίας που προτείνεται για ένταξη στο 

σχέδιο πόλης από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Πυλαίας ως Π.Ε. 15 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ 
Δ.Ε. Πυλαίας  (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/09-06-2017) 

- στη Ζώνη 4β, που αφορά το παράκτιο μέτωπο των οικιστικών περιοχών Περαίας και Νέων 
Επιβατών της Δ.Ε. Θερμαϊκού, σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο ΓΠΣ του Δήμου Θερμαϊκού (ΦΕΚ 110 ΑΑΠ/27-03-2007) 

 
Οι  άξονες-διαδρομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Διαδρομές αστικής ανάπλασης και αισθητικής 
αναβάθμισης», αφορούν κατά κύριο λόγω τμήματα αστικής οδοποιίας στα οποία διαμορφώνονται 
περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές με αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των οδών στα 
πλαίσια συνολικής ανάπλασης τους. Δεν προτείνονται επιπλέον ρυθμίσεις και όροι καθώς η 
παρέμβαση αφορά μόνο το πλάτος των οδών. 
 
Στις περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Αλιευτικά καταφύγια – Τουριστικοί λιμένες», οι 
προτεινόμενες  χρήσεις γης,  όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες προέκυψαν: 
- στη Ζώνη 6α που αφορά το προτεινόμενο αλιευτικό καταφύγιο Καλοχωρίου ,τα προτεινόμενα 

έργα πρόταση περιλαμβανόταν στις προτεινόμενες παρεμβάσεις της μελέτης με τίτλο 
«Αποκατάσταση - Διατήρηση Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» που εκπονήθηκε με εργοδότη το 
Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων το 2003. Στο πλαίσιο αυτό είχε επιπλέον εκπονηθεί και η 
σχετική μελέτη της διαδικασίας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού-παραλίας και επαναχάραξης 
αυτών, για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων και τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης του. 

- στη Ζώνη 6β  που αφορά τον χωροθετημένο Τουριστικό Λιμένα - Μαρίνα στην περιοχή του ΟΜΜΘ,  
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27195/24-12-2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 414ΑΑΠ/31-
12-2014) με το οποίο χωροθετήθηκε.  

- στη Ζώνη 6γ που αφορά τον προβλεπόμενο από το ΓΠΣ Καλαμαριάς, Αλιευτικό Καταφύγιο – 
Ιχθυόσκαλα Νέας Κρήνης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δήμου Καλαμαριάς (ΦΕΚ 3 ΑΑΠ/2015) 
και τη η σχετική τεχνική μελέτη που έχει εκπονηθεί. 

 
Η προτεινόμενη ως περιοχή «Ειδικής ζώνης διερεύνησης χωροθέτησης ναυπηγοεπισκευαστικής 
ζώνης»  είναι ένα μικρό υποβαθμισμένο τμήμα μια ευρύτερης περιοχής που σύμφωνα με τη ΖΟΕ 
Μίκρας η οποία εγκρίθηκε με το Π.Δ. 13-12-2007 (ΦΕΚ 537 ΑΑΠ) ‘’Καθορισμός χρήσεων γης και όρων 
και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του 
Δήμου Μίκρας στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης’’, είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή με στοιχείο 
ΕΒ προστασίας και οικοανάπτυξης. Η χρήση που προτείνεται για τη ζώνη αυτή δεν θα μπορούσε 
καταρχάς να θεωρηθεί συμβατή με τη χρήση της ΖΟΕ Μίκρας. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της 
παραπάνω περιοχής βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας, και παρουσιάζει πλημμυρικά 
φαινόμενα συνεχώς εντεινόμενα μετά την κατασκευή σε όμορη θέση του νέου αεροδιάδρομου του 
αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου μικρού κλειστού κόλπου μεταξύ του 
τεχνικού έργου και της φυσικής ακτής. Η εξυγίανση και η αναβάθμιση της περιοχής αυτής μπορεί να 
συντελεστεί μόνο με τα προβλεπόμενα αναγκαία έργα για την υποστήριξη της υποδοχής της 
προτεινόμενης χρήσης, η οποία θα αξιοποιήσει ταυτόχρονα λόγω του ειδικού χαρακτήρας της τα 
δεδομένα του προαναφερθέντος κλειστού κόλπου δίχως πρόσθετες νέες τεχνητές παρεμβάσεις 
απαραίτητων για τις λειτουργίες της (γλίστρες). Η προτεινόμενη χωροθέτηση έρχεται ως συνέχεια των 
κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο  προσδιοριζόταν η 
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αναγκαιότητα για διερεύνηση χώρου για την εγκατάσταση της παραπάνω δραστηριότητας, και την 
ανάλογη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΣΣ47ΛΛ-7ΟΝ). 
Σημειώνεται ότι η χωροθέτηση στη συγκεκριμένη νέα περιοχή θα αναβαθμίσει συνολικά το παράκτιο 
μέτωπο, διότι θα απομακρύνει την παράνομα λειτουργούσα ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα 
από θέση που απέχει 2 χλμ περίπου από την προτεινόμενη, και η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 
υποδοχέας για την παραπάνω χρήση λόγο διαμορφωμένου περιβάλλοντος νομίμως υφιστάμενων 
χρήσεων γης και δεδομένων ανάπτυξης με τις οποίες είναι σε σύγκρουση. 
 
Οι  περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές ναυταθλητικών εγκαταστάσεων» αφορούν τις 
θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης (Νέα Παραλία, Δήμος Θεσσαλονίκης) 
και του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς, για τις οποίες στην μεν πρώτη οι ρυθμίσεις που 
προτείνονται είναι αυτές του ισχύοντος διατάγματος ρυμοτομίας ΦΕΚ 358 ΑΑΠ/23-11-2012),  ενώ στην 
δεύτερη  καθορίζονται χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης. 
Η πρόταση για στάσεις θαλάσσιας συγκοινωνίας γίνεται στα πλαίσια της  «Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Προμελέτης και οριστικής μελέτης λιμενικών έργων, περιλαμβανομένης της μελέτης 
κυματικών συνθηκών και πλωτού κυματοθραύστη για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης 
και των πολυτροπικών συνδέσεων της με τα υπόλοιπα δίκτυ ΜΜΜ» που εκπονήθηκε για την ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟ Α.Ε. 
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