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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΣΜΠΕ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Β.1.1: ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα χωρικά και αναπτυξιακά δεδομένα για τον Δήμο Αμπελοκήπων-

Μενεμένης, όπως περιγράφηκαν και στο Κεφάλαιο Α.6 της Α’ Φάσης της 

μελέτης, συνθέτουν το πλαίσιο βάσει του οποίου θα αναπτυχθούν τα 

εναλλακτικά αναπτυξιακά σενάρια και θα διαμορφώσουν τις κύριες 

μεταβλητές προοπτικών και κινδύνων για την μελλοντική χωρική ανάπτυξη 

του Δήμου. Ειδικότερα, για την συνθετική αξιολόγηση των παραπάνω 

δεδομένων λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα: 

 

Α) Θέση και ρόλος του Δήμου 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατέχει 

κομβική και πλεονεκτική θέση στο ευρύτερο χωρικό περιβάλλον της 

δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς καταλαμβάνει το κεντρικό και δυτικό τμήμα 

της δυτικής πλευράς του ΠΣΘ, περιλαμβάνοντας εντός των ορίων του το 

κύριο σημείο εισόδου στην πόλη από δυτικά (Δυτική Είσοδος - προέκταση 

ΠΑΘΕ), ενώ βρίσκεται σε εγγύτητα προς τη θάλασσα και την ευρύτερη 

ζώνη περιμετρικά του Λιμένα Θεσσαλονίκης, αποτελώντας διαχρονικά 

ενεργό και ζωτικό τμήμα του παραδοσιακού παραγωγικού πυρήνα της 

πόλης, με σημαντική πυκνότητα χρήσεων κυρίως του τριτογενή τομέα, με 

έμφαση στις μεταφορικές υπηρεσίες, το χονδρεμπόριο και την αποθήκευση, 

αλλά και του δευτερογενή.  

Στο αστικό τμήμα του αποτελεί μέρος του συμπαγούς οικιστικού ιστού του 

ΠΣΘ και οι ενδοαστικές δικτυώσεις με το ευρύτερο αστικό χωρικό σύστημα 

προκύπτουν ως επί το πλείστων ως χωρικές ροές/μετακινήσεις μέσω των 

κύριων αστικών οδικών αξόνων που τον διασχίζουν, ενώ ισχυρές 

επαγγελματικής φύσεως διασυνδέσεις προκύπτουν και στην εκτός σχεδίου 

πόλης περιοχή της Δ.Ε. Μενεμένης, ως μέρος της ευρύτερης παραγωγικής 

ζώνης που εκτείνεται δυτικά του ΠΣΘ, με έντονες 

αλληλεπιδράσεις/αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ όμορων συστάδων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων που εν γένει αναπτύσσονται σε εκτεταμένη 

άτυπη συγκέντρωση περιμετρικά του Καλοχωρίου και εκατέρωθεν των 

υπερτοπικών οδικών αξόνων που διατρέχουν την περιοχή. Μεταξύ των 

παραπάνω περιλαμβάνονται και ορισμένες ιδιαίτερες χρήσεις 

μητροπολιτικού χαρακτήρα (Κεντρική Λαχαναγορά-Κρεαταγορά, σταθμός 

υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου) αλλά 
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και σημαντικού μεγέθους και αριθμού εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών στην παραλιακή ζώνη του Δήμου. 

 

Β) Σχετικές κατευθύνσεις υπερκείμενου σχεδιασμού 

Ο διττός χαρακτήρας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ως μέρος του 

αστικού τμήματος του ΠΣΘ και ταυτόχρονα παραγωγικός θύλακας της 

ευρύτερης δυτικής ζώνης, αποτυπώνεται αναλόγως και στο περιεχόμενο 

των κατευθύνσεων του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού, με κύριες 

στοχεύσεις που συνοψίζονται ως εξής: 

- προώθηση ολοκλήρωσης και ανασχεδιασμού του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού στην ευρύτερη δυτική πλευρά του ΠΣΘ, με 

επιμέρους επιδιώξεις την αύξηση του ποσοστού αστικού πρασίνου, την 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης στον αστικό ιστό και την μείωση των δυσμενών συνθηκών της 

κλιματικής αλλαγής και της αστικής ρύπανσης κάθε μορφής, την 

εξασφάλιση ευρύτερων χώρων πρασίνου με αξιοποίηση ανενεργών 

στρατοπέδων και άλλων αναξιοποίητων εκτάσεων, την επανάχρηση των 

μεγάλων ανενεργών κελυφών πρώην παραγωγικών χρήσεων, την 

εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών αστικής κινητικότητας και βελτίωση των 

δεικτών κυκλοφοριακής λειτουργίας. 

- προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην 

εξωαστική ζώνη, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κυρίως την 

ανάδειξη του παράκτιου χώρου δυτικά του Λιμένα Θεσσαλονίκης και την 

εξασφάλιση συνθηκών βιωσιμότητας, χωρικής συνέχειας και 

προσβασιμότητας, με αντίστοιχες κατευθύνσεις περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης και εξυγίανσης, άμβλυνσης των φαινομένων εδαφικής 

τρωτότητας και γενικότερη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών. 

- εξυγίανση των άτυπων παραγωγικών συγκεντρώσεων του εξωαστικού 

χώρου και δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων, με παράλληλη επιδίωξη 

εφαρμογής και τήρησης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών 

περιβαλλοντικής προστασίας και αποτροπής βιομηχανικών ατυχημάτων, 

ιδίως σε μονάδες κατηγορίας Seveso. 

Όλα τα παραπάνω αφορούν το σύνολο της ευρύτερης δυτικής 

Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 

αφορούν και τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε τμήματά του ή στο 

σύνολο, αποτυπώνοντας το γενικότερο πλαίσιο αναπτυξιακής και χωρικής 

αναδιάρθρωσης του δυτικού μετώπου της πόλης και της άμεσης εξωαστικής 

ζώνης της προς δυτικά. 
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Γ) Πληθυσμός και παραγωγική βάση 

Η σημαντικού μεγέθους πληθυσμιακή συρρίκνωση (~ -10%) κατά τη 

δεκαετία 2001-2011 και η γενικότερη προβληματική ηλικιακή διάρθρωση 

(που αποτυπώνεται ως μείωση κατά 8% περίπου των οικονομικά ενεργών 

επί του συνόλου του πληθυσμού) συνιστούν αναπτυξιακό μειονέκτημα του 

Δήμου. Σημειώνεται ωστόσο ότι η πληθυσμιακή εκροή θεωρείται 

αλληλένδετη με την γενικότερη τάση μετοίκησης πληθυσμού της δυτικής 

Θεσσαλονίκης προς τις έντονα αστικοποιημένες προαστιακές περιοχές του 

ΠΣΘ που αναδείχτηκαν ως κύριες επιλογές εγκατάστασης κατοικίας κατά τη 

δεκαετία 2001-2011, με έμφαση στις ΝΑ περιοχές (Πυλαίας, Θέρμης κοκ), 

και λιγότερο σε κρίσιμα ενδογενή μειονεκτήματα της αστικής ζώνης του 

Δήμου. Επιπλέον, ο Δήμος καταγράφει και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 

ανεργίας (30%) που αποδίδεται κυρίως στην γενικότερη  αποβιομηχάνιση 

της ευρύτερης δυτικής ζώνης του ΠΣΘ που συντελέστηκε κυρίως κατά τη 

δεκαετία της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης. 

Η έντονη τάση προσέλκυσης δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα στην 

εξωαστική ζώνη του Δήμου -εις βάρος του δευτερογενή τομέα που 

διαχρονικά χαρακτήριζε την δυτική περιαστική ζώνη του ΠΣΘ- συνεχίζεται 

έως και σήμερα, με την εγκατάσταση κυρίως μεταφορικών εταιρειών, 

αποθηκευτικών χώρων εφοδιαστικής αλυσίδας, διαμετακόμισης και 

logistics, καθώς και εμπορικών δραστηριοτήτων (χονδρεμπορίου, 

εμπορικών εκθέσεων κοκ). Έτσι ο τριτογενής τομέας λαμβάνει χαρακτήρα 

κλαδικής εξειδίκευσης στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 

καθώς αναπτύσσεται εις βάρος του δευτερογενή με ρυθμούς διαχρονικά 

αυξητικούς, και σαφείς τάσεις ενίσχυσης κατά την τελευταία εικοσαετία. 

Σημειώνεται επίσης ότι παρά την υπεροχή του τριτογενούς τομέα στην 

περιοχή μελέτης, η συμμετοχή του τουριστικού κλάδου σε αυτόν είναι 

πρακτικά αμελητέα, καθώς ο κλάδος ουσιαστικά απουσιάζει από την 

περιοχή τόσο ως προς τα τουριστικά καταλύματα (με εξαίρεση την μεγάλη 

ξενοδοχειακή μονάδα Grand Palace επί της οδού Μοναστηρίου) όσο και ως 

προς την παρουσία συμπληρωματικών τουριστικών υπηρεσιών. Ωστόσο δεν 

θα πρέπει να παραβλέπετε η πρόσφατη εξάπλωση του φαινομένου 

βραχυχρόνιων μισθώσεων οικιών μέσω δημοφιλών ψηφιακών πλατφόρμων 

ενοικίασης ακινήτων (λ.χ. AirBnB), που εκτιμάται ότι εκδηλώνεται με μικρή 

σχετικά ένταση και στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (λόγω της 

εγγύτητας προς το ιστορικό κέντρο της πόλης, των χαμηλότερων αξιών 

ενοικίασης σε σχέση με τα κεντρικά τμήματα του ΠΣΘ και το ικανό απόθεμα 

ακατοίκητων διαμερισμάτων ως αποτέλεσμα της διαπιστωμένης 

πληθυσμιακής εκροής). 
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Δ) Διάρθρωση οικιστικού συστήματος και παραγωγικών περιοχών 

Ως τμήμα του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος, η οικιστική 

περιοχή του Δήμου εμφανίζεται σχετικά συμπαγής, περισσότερο στο 

κεντρικό και ανατολικό τμήμα του όπου η πυκνότητα δόμησης είναι 

αξιοσημείωτη (σχεδόν στο σύνολο των Αμπελοκήπων και στον κεντρικό 

πυρήνα της Μενεμένης), καθώς στο δυτικό τμήμα του οικιστικού ιστού οι 

άξονες χωρικής ασυνέχειας και η αραιότερη δόμηση των περιμετρικών Π.Ε. 

5 και 6 της Μενεμένης, μαζί με τις αδόμητες εκτάσεις στις παρυφές του 

σχεδίου πόλης, αλλοιώνουν σημαντικά το αστικό συνεχές. Γενικότερα, στην 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες εκτάσεις για οικιστική 

ανάπτυξη, καθώς το σύνολο της Δ.Ε. αποτελεί εντός σχεδίου περιοχή, με 

εξαίρεση την έκταση του πρώην στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου όπου 

δεν προβλέπονται χρήσεις κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι μόνες δυνητικές 

προοπτικές περαιτέρω οικιστικής ανάπτυξης στον Δήμο Αμπελοκήπων-

Μενεμένης αφορούν αποκλειστικά την Δ.Ε. Μενεμένης, όπου υπάρχει 

ακόμη διαθεσιμότητα γης για οικιστική ανάπτυξη, ωστόσο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι περιοχές που θα μπορούσαν να δεχθούν χρήσεις κατοικίας 

έχουν ήδη καθοριστεί από το εγκεκριμένο ΓΠΣ ως περιοχές οικιστικής 

επέκτασης, εντασσόμενες στο σχέδιο πόλης, χωρίς να έχουν ακόμη 

υλοποιηθεί ως τέτοιες καθώς εκκρεμεί ή δεν έχει ακόμη εκκινήσει η 

διαδικασία πολεοδόμησής τους. Επομένως, έχουν ήδη καθοριστεί οι 

κατάλληλες περιοχές μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι η 

υπόλοιπη εξωαστική περιοχή δεν κρίνεται κατάλληλη για κάτι τέτοιο λόγω 

του αμιγώς παραγωγικού χαρακτήρα της και παρουσίας χρήσεων γης 

ασύμβατων με την κατοικία, που επιφέρουν τους αντίστοιχους 

περιορισμούς (ειδικά οι μονάδες κατηγορίας Seveso) και λειτουργούν εν 

γένει ως αποτρεπτικός παράγοντας περαιτέρω επέκτασης της οικιστικής 

ζώνης προς δυτικά.  

Το παραπάνω οικιστικό σύστημα περιτριγυρίζεται ή/και διχοτομείται από 

σημαντικού μεγέθους μεταφορικούς άξονες, οι οποίοι επιτείνουν τις 

συνθήκες χωρικού αποκλεισμού και δυσχερούς πρόσβασης των δυτικών και 

νότιων υπο-περιοχών της Δ.Ε. Μενεμένης. Επομένως, η γενικότερη 

χωροταξική θεώρηση του οικιστικού συστήματος θα πρέπει να 

εξισορροπήσει κατά τον ηπιότερο τρόπο την διπλή ιδιότητα της οικιστικής 

περιοχής του Δήμου, η οποία: 

- αφενός αποτελεί το δυτικότερο τμήμα του αστικού συνεχούς του ΠΣΘ, με 

τις σχετικές ροές/αλληλοσυνδέσεις προς το υπόλοιπο αστικό πλέγμα της ΒΔ 

Θεσσαλονίκης (εντονότερες προς τους όμορους Δήμους),  

- αφετέρου απαιτεί την άμβλυνση κάθε πιθανής προοπτικής εμφάνισης 

συγκρούσεων και ασυμβατότητας με την αμέσως παρακείμενη παραγωγική 

ζώνη που σταδιακά αποκτά ολοένα και εντονότερο χαρακτήρα συμπαγούς 

παραγωγικής συγκέντρωσης, τείνοντας να καλύψει το σύνολο της 
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εξωαστικής ζώνης και των αδόμητων εκτάσεων και ασκώντας με τη σειρά 

της τις σχετικές πιέσεις τόσο σε περιβαλλοντικό επίπεδο (ρύπανση, 

αισθητική υποβάθμιση κοκ) όσο και σε επίπεδο επάρκειας τεχνικών 

υποδομών. 

Επομένως, το αστικό περιβάλλον του Δήμου στην δυτική του πλευρά 

περικλείεται από την εξωαστική παραγωγική περιοχή δεχόμενο τις 

ανάλογες επιρροές και πιέσεις, και εμφανίζοντας όλες τις παθογένειες που 

χαρακτηρίζουν παρόμοιες περιοχές στις εισόδους/εξόδους των πόλεων, 

όπου είθισται να συγκεντρώνονται οι επιχειρηματικές και παραγωγικές 

δραστηριότητες: ανάπτυξη συνθηκών χωρικού αποκλεισμού μικρότερης ή 

μεγαλύτερης βαρύτητας, ουσιαστική αδυναμία πρόσβασης σε επιμέρους 

τμήματα του χώρου (λ.χ.  θαλάσσιο μέτωπο Μενεμένης), εμφάνιση 

θυλάκων περιβαλλοντικής υποβάθμισης, παρουσία ρύπων και 

κυκλοφοριακού φόρτου βαρειών οχημάτων, επιβάρυνση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του μεταφορικού δικτύου από τις έντονες κυκλοφοριακές 

ροές, παρουσία θυλάκων παραβατικότητας κοκ. 

Ειδικότερο χαρακτηριστικό της παραγωγικής ζώνης του Δήμου (κατά κύριο 

λόγο της παράκτιας περιοχής) αποτελεί η παρουσία εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης καυσίμων (υγρών και αερίων) που εμπίπτουν  στις ρυθμίσεις 

της κοινοτικής οδηγίας Seveso III λόγω του γεγονότος ότι μπορούν να 

προκαλέσουν βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Επιπλέον αυτών, 

άλλες ζώνες ιδιαίτερων χαρακτηριστικών είναι η επιμήκης έκταση του 

σιδηροδρομικού δικτύου και των υποδομών του (ευθύνης ΓΑΙΑΟΣΕ), η 

έκταση της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης και το ενεργό τμήμα του 

στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», οι οποίες συνιστούν ζώνες που 

διέπονται από ίδιον νομικό καθεστώς. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην 

σιδηροδρομική υποδομή, αποτελεί διαχρονικά τον κύριο παράγοντα 

εμφάνισης συγκρούσεων χρήσεων γης και ασυμφωνίας μεταξύ του φορέα 

(ΓΑΙΑΟΣΕ) και του Δήμου, για ζητήματα που αφορούν πολεοδομικές 

παρεμβάσεις του σχεδιασμού εντός των ορίων της ιδιοκτησίας του. 

Όσον αφορά στην ευρύτερη παραγωγική ζώνη του Δήμου, δεν 

περιλαμβάνονται οργανωμένοι υποδοχείς (τύπου ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ ή 

επιχειρηματικά πάρκα) και η προσφορά γης για εγκατάσταση παραγωγικών 

μονάδων παρέχεται στην εξωαστική ζώνη της Δ.Ε. Μενεμένης, με τις 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις να δομούνται με τους όρους της εκτός σχεδίου 

δόμησης ανά κατηγορία δραστηριότητας. Ωστόσο επισημαίνεται η 

πρόβλεψη του εγκεκριμένου ΓΠΣ Μενεμένης (Αναθεώρηση 2016) για την 

πολεοδόμηση τριών διακριτών θυλάκων υποδοχής παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, που θα αναπτυχθούν με τη μορφή Επιχειρηματικού 

Πάρκου τύπου Β (χαμηλής και μέσης όχλησης) κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 41 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’) και της ΚΥΑ 11508/2009 (ΦΕΚ 
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151ΑΑΠ), και περιεχόμενο επιτρεπόμενων χρήσεων γης κατά το άρθρο 43 

του ανωτέρω Νόμου. 

 

Ε) Δίκτυα τεχνικών υποδομών 

Ως προς τα δίκτυα μεταφορών της περιοχής, αναπτύσσονται κυρίως με τη 

μορφή υπερτοπικών οδικών αξόνων ενώ υπάρχει και το δίκτυο 

σιδηροδρομικής υποδομής του ΟΣΕ, που διακρίνεται στην επιβατική γραμμή 

και σε πλέγμα εμπορευματικών σιδηροδρομικών γραμμών. Γενικότερα το 

δίκτυο των μεταφορικών οδικών αξόνων (ΠΑΘΕ, Εσωτερική Περιφερειακή, 

Λεωφόρος Δενδροποτάμου, οδοί Μοναστηρίου και 26ης Οκτωβρίου, 

οδογέφυρα 6ου Προβλήτα, και δευτερευόντως οι οδοί Θεσσαλονίκης-

Καλοχωρίου και Πόντου) συνιστά ένα επαρκές και ικανοποιητικών τεχνικών 

χαρακτηριστικών μεταφορικό δίκτυο, συνδυαστικά με το αντίστοιχο 

σιδηροδρομικό, και δεν καταγράφεται αναγκαιότητα διάνοιξης νέων 

αξόνων. Αντίθετα, αναγκαία θεωρείται η βελτίωση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του εξωαστικού οδικού δικτύου τοπικής σημασίας, όπως 

λ.χ. δευτερεύουσες οδοί που λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τους 

παραπάνω βασικούς άξονες (λ.χ. οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, Μικράς Ασίας, 

Μακεδονίας και άλλες αντίστοιχες). 

Αναλυτικότερα, το μεταφορικό δίκτυο της περιοχής αφενός εξασφαλίζει την 

πρόσβαση στην ευρύτερη εξωαστική παραγωγική ζώνη (δυτικά της 

Λεωφόρου Δενδροποτάμου) περιλαμβάνοντας και σημαντικό ποσοστό 

υπερτοπικών μετακινήσεων που διοχετεύονται προς τους υπερτοπικούς 

μεταφορικούς άξονες που την διασχίζουν, και αφετέρου εξυπηρετεί τις 

μετακινήσεις που σχετίζονται με τις ενδοαστικές μετακινήσεις. Οι οδικοί 

άξονες που εξυπηρετούν την μετάβαση στην παραγωγική ζώνη του Δήμου 

είναι οι εξής: 

- Η Λεωφόρος Δενδροποτάμου που στη συνέχεια διοχετεύει την κίνηση είτε 

στην επαρχ.οδό Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου είτε στους παραδρόμους του 

άξονα της Εθνικής Οδού (προέκταση ΠΑΘΕ).  

- Η επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου που λαμβάνει σημαντική 

κίνηση φορτηγών και επαγγελματικών μετακινήσεων. 

- Ο άξονας της Δυτικής Εισόδου που διοχετεύει τις σχετικές μετακινήσεις 

κυρίως μέσω του κόμβου Κ16 προς δυτικά και δευτερευόντως μέσω του 

ανισόπεδου κόμβου στην περιοχή του ΚΤΕΛ (συμβολή με Λεωφόρο 

Δενδροποτάμου). 

- Η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός που συγκλίνει με την Εθνική Οδό στον 

κόμβο Κ16 (περιοχή Λαχαναγοράς), όπου οι μετακινήσεις διοχετεύονται σε 

πλήθος παραδρόμων και κατευθύνσεων. 

- Η υπερυψωμένη οδογέφυρα που οδηγεί στον 6ο Προβλήτα του ΟΛΘ, με 

σημαντική κίνηση εμπορευματικών μεταφορών (φορτηγών). 
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- Η οδός Μοναστηρίου που διοχετεύει τις σχετικές μετακινήσεις είτε στους 

παράδρομους της Λεωφόρου Δενδροποτάμου είτε στην Σοφοκλή Βενιζέλου. 

- Η οδός Σοφοκλή Βενιζέλου που διοχετεύει κίνηση από την οδό 

Μοναστηρίου προς την περιοχή της Λαχαναγοράς και του κόμβου Κ16. 

- Η οδός Πόντου που αποτελεί την προέκταση της Σοφοκλή Βενιζέλου προς 

ΒΔ και παραλαμβάνει επίσης σημαντικό μερίδιο των επαγγελματικών 

μετακινήσεων. 

Σε τμήματα του παραπάνω δικτύου εμφανίζονται φαινόμενα 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και αδυναμίας εκτόνωσης των αυξημένων 

κυκλοφοριακών ροών κατά τις ώρες αιχμής, με έμφαση σε σημεία όπου το 

δίκτυο τελεί ακόμη υπό υλοποίηση ή στερείται επαρκών τεχνικών 

χαρακτηριστικών (λ.χ. περιμετρικά του κόμβου Κ16 όπου τελούνται ακόμη 

εργασίες στα ημιτελή τμήματα ή σε πλευρικούς δρόμους με ανεπαρκή 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά). Ενδεικτικά αναφέρονται τμήματα των οδών 

Πόντου και Σοφοκλή Βενιζέλου που προσεγγίζουν τον κόμβο Κ16, 

ορισμένοι κλάδοι του κόμβου, το σημείο τομής της Εσωτερικής 

Περιφερειακής με την οδό Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου, η συμβολή 

Μοναστηρίου με Λεωφόρο Δενδροποτάμου κ.α. Σημειώνεται επίσης ότι το 

συνολικό οδικό σύμπλεγμα του κόμβου Κ16 που περιλαμβάνει πλήθος 

πλευρικών οδών και διακλαδώσεων στην ευρύτερη ζώνη δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί. Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι το ανωτέρω οδικό 

μετάβασης στην παραγωγική ζώνη του Δήμου είναι ποσοτικά επαρκές, 

καθώς διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό οδικών αξόνων και εκτεταμένη 

διάταξη στον χώρο, ωστόσο αρκετά τμήματα που αφορούν κυρίως 

πλευρικές/δευτερεύουσες οδούς χρήζουν βελτιώσεων ως προς τα ποιοτικά 

και γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. 

Σχετικά με τις μετακινήσεις εντός της αστικής ζώνης, πραγματοποιούνται 

κατά κύριο λόγω μέσω: 

- της κεντρικής οδικής αρτηρίας Ελ.Βενιζέλου που αποτελεί τον μοναδικό 

διαμπερή οδικό άξονα που συνδέει τις δύο Δ.Ε. του Δήμου, στο 

μεγαλύτερο μέρος του ως μονόδρομος (κατεύθυνσης Δ-Α). 

- των Λεωφόρων Δενδροποτάμου και 28ης Οκτωβρίου.  

- των οδών οδού Γεννηματά και Φιλιππουπόλεως. 

Ως προς τα λοιπά δίκτυα τεχνικών υποδομών, η εξάπλωση όλων των τύπων 

δικτύων αγγίζει το 100% της αστικής περιοχής του Δήμου, και μόνον το 

δίκτυο ομβρίων υδάτων δεν καλύπτει πλήρως το σύνολο των οικιστικών 

περιοχών. Ακόμη, σταδιακά διευρύνεται και το δίκτυο φυσικού αερίου. Σε 

γενικές γραμμές, η κάλυψη των δικτύων εμφανίζεται σχετικά μειωμένη όσο 

προσεγγίζουμε στις δυτικές οικιστικές παρυφές της πόλης (Π.Ε. 5 και 6 της 

Μενεμένης).  

Στην εξωαστική παραγωγική ζώνη, η παρουσία όλων των παραπάνω 

δικτύων είναι πλέον δεδομένη καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
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την απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα και παραγωγική λειτουργία 

της περιοχής, ενώ την επάρκεια των δικτύων ενισχύει και  η εγγύτητα με 

την οικιστική ζώνη του ΠΣΘ. Ωστόσο εμφανίζονται ελλείψεις που αφορούν 

και πάλι στο δίκτυο όμβριων υδάτων, αυτή τη φορά εντοπιζόμενες στην 

παράκτια ζώνη της Μενεμένης όπου διαπιστωμένες ελλείψεις σε υποδομές 

απορροής επιτείνουν τα φαινόμενα πλημμυρισμού και δυσχεραίνουν την 

απορροή των ομβρίων προς τον τελικό αποδέκτη που είναι η θαλάσσια 

περιοχή του Δήμου, επιφέροντας αναγκαιότητα νέων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας και παροχέτευσης των υδάτων. 

 

ΣΤ) Φυσικό περιβάλλον 

Στην οικιστική περιοχή του Δήμου, τα μοναδικά αξιοσημείωτα σύνολα 

φυσικού περιβάλλοντος αφορούν τις συστάδες δεντροφύτευσης εντός των 

κοιμητηρίων και του στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι υπόλοιποι 

πυρήνες πρασίνου αφορούν διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων αστικού 

πρασίνου (πλατείες, πάρκα κλπ) με κυριότερη την γραμμική ζώνη αστικού 

πάρκου κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου. 

Ο χείμαρρος Δενδροποτάμου είναι υπογειοποιημένος εντός της αστικής 

ζώνης και υπέργειος μόνο στο τμήμα του νοτίως της Ε.Ο. Αθηνών-

Θεσσαλονίκης, έως και τις εκβολές του. Η διαχείριση και προστασία του 

επικεντρώνεται κυρίως στον ρόλο του ως της βασικότερης αντιπλημμυρικής 

υποδομής της περιοχής, με δεδομένη την αναγκαιότητα απρόσκοπτης 

απορροής των υδάτων, συνεπώς ανάγκη τακτικού καθαρισμού του και 

διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών παροχέτευσης. Σχετικό οικολογικό 

ενδιαφέρον εμφανίζει μόνο στην ζώνη των εκβολών του όπου 

διαμορφώνεται θύλακας χαμηλής βλάστησης που ως προς τον οικολογικό 

ρόλο του λειτουργεί ως παράκτιος τόπος φιλοξενίας/στάσης πτηνών. Η 

ανάδειξη του τμήματος αυτού μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετά από 

στοχευμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια εξυγίανσης του χειμάρρου και 

των παρόχθιων ζωνών του, καθώς η σημερινή κατάσταση κρίνεται 

απογοητευτική ως προς την απαξίωση, αισθητική και περιβαλλοντική 

υποβάθμιση - ρύπανση του ρέματος.  

Παρόμοια κατάσταση εμφανίζει και το περιβαλλοντικά και γεωτεχνικά 

υποβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης, όπου επικρατούν 

συνθήκες βαλτώδους έκτασης, με εισροή θαλάσσιων υδάτων εντός της 

χερσαίας ζώνης και πυρήνες στάσιμων υδάτων, που αποτελούν παράγοντες 

εδαφικής διάβρωσης και δυσμενών περιβαλλοντικών – αισθητικών 

συνθηκών. Η συγκεκριμένη παραλιακή ζώνη αποτελεί ήδη αντικείμενο 

μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται ριζική 

αντιστροφή της σημερινής κατάστασης με ανάδειξη της περιοχής και 

βελτίωση όλων των παραπάνω επιμέρους παραγόντων (περιβάλλον, 
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έδαφος, αισθητική, ακτογραμμή κοκ), με τελικό στόχο την παροχή 

πρόσβασης και λειτουργικότητας στην ευρύτερη παράκτια ζώνη του Δήμου. 

 

Ζ) Κοινωνική υποδομή και δημόσιος χώρος 

Ο δημόσιος χώρος εντός της οικιστικής περιοχής του Δήμου αναπτύσσεται 

με την τυπική μορφή των πυκνοκατοικημένων αστικών ζωνών των 

ελληνικών πόλεων, και συγκεκριμένα κατακερματισμένος σε μικρούς 

χώρους αστικού πρασίνου, τυπικής χαμηλής βλάστησης. Ο μοναδικός 

εκτεταμένος χώρος πρασίνου αναπτύσσεται ως γραμμική ζώνη πάρκου και 

αθλοπαιδιών επί της Λεωφόρου Δενδροποτάμου, στο τμήμα της Δ.Ε. 

Μενεμένης. Δεδομένης της πυκνότητας δόμησης και των πολεοδομικών 

συνθηκών όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, η μοναδική δυνατότητα 

εξασφάλισης νέων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου δίνεται 

αφενός στο παραχωρημένο τμήμα του πρώην στρατοπέδου Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, όπου προγραμματίζεται η δημιουργία πάρκου πόλης 

υπερτοπικής εμβέλειας (μέσω σχετικής μελέτης ΕΠΣ), καθώς και στις 

περιοχές επεκτάσεων της Δ.Ε. Μενεμένης (νότιο τμήμα της Π.Ε. 4 και η 

Π.Ε. 6). Σημαντική ανάσα ελεύθερου χώρου και δενδροφύτευσης  αποτελεί 

και η μεγάλη έκταση των Συμμαχικών κοιμητηρίων επί της οδού Λαγκαδά 

(λογιζόμενα ως χώρος μνημειακού πρασίνου στον προγενέστερο 

σχεδιασμό), χωρίς ωστόσο να είναι ουσιαστικά αξιοποιήσιμα από τον 

πληθυσμό ως χώροι αστικού πρασίνου λόγω του χαρακτήρα τους. 

Στον τομέα των κοινωφελών εξυπηρετήσεων, η υφιστάμενη κατάσταση 

στον Δήμο κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, καθώς παρά την έλλειψη 

ελεύθερων χώρων στην Δ.Ε. Αμπελοκήπων, τα προηγούμενα ΓΠΣ έχουν 

προβλέψει επαρκή αριθμό κοινωφελών χώρων, όπου στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων οι αντίστοιχες κοινωφελείς δομές έχουν υλοποιηθεί, ενώ στην 

Δ.Ε. Μενεμένης οι διαπιστωμένες ελλείψεις σε ορισμένες κατηγορίες 

κοινωφελών χρήσεων δύνανται να καλυφθούν με την χωροθέτηση 

αντίστοιχων χώρων στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων, 

συμπεριλαμβανομένου του νοτιοανατολικού τμήματος της Π.Ε. 1 αλλά και 

την μη υλοποιημένες αντίστοιχες χρήσεις στο δυτικό τμήμα της Π.Ε. 4 (με 

προεξέχοντα τον πυρήνα κοινωφελών λειτουργιών των Ο.Τ. 97 και 98). 

Γενικότερα, εντοπίζονται αρκετοί διακριτοί πυρήνες κοινωφελών χρήσεων 

εντός του αστικού ιστού και στις δύο Δ.Ε. Επιπρόσθετα, κοινωφελείς 

υποδομές θα υλοποιηθούν και εντός του προαναφερόμενου επικείμενου 

πάρκου πόλης στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ επίσης 

προβλέπεται η επανάχρηση ορισμένων ανενεργών κελυφών με χρήσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα, εντός του αστικού ιστού (όπως για παράδειγμα 

στα Ο.Τ. 63 και 167 των Αμπελοκήπων).  
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Η) Ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος 

Το δομημένο περιβάλλον εντός της οικιστικής ζώνης του Δήμου αποτελείται 

κυρίως από την τυπική μορφή πολυκατοικίας της περιόδου 1960-2000, 

συμπεριλαμβανομένων και θυλάκων εργατικών πολυκατοικιών του πρώην 

ΟΕΚ, μαζί με θύλακες και σημειακές θέσεις μονοκατοικιών της 

μεσοπολεμικής και μεταπολεμικής περιόδου. Η κατάσταση της ποιότητας 

των παραπάνω κρίνεται από ικανοποιητική έως καλή στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, ενώ εντοπίζονται και αρκετές περιπτώσεις μέτριας έως κακής 

ποιότητας κατασκευών, κυρίως στις παρυφές του σχεδίου πόλεως και 

ακόμη συχνότερα στην Π.Ε. 5 του Δενδροποτάμου. Ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής μορφής ή εξειδικευμένες τυπολογίες κατοικίας δεν 

εντοπίζονται στην αστική περιοχή του Δήμου, ενώ γενικότερα ως 

κατασκευές ξεχωρίζουν: ορισμένα κτίρια των αρχών του 20ου αιώνα και 

της μεσοπολεμικής περιόδου, που στέγαζαν παραγωγικές ή εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και σήμερα παραμένουν ανενεργά και αναξιοποίητα (όπως 

τα προαναφερόμενα κτίρια στα Ο.Τ. 63 και 167 των Αμπελοκήπων), το 

διατηρητέο κτίριο του Pierro Arrigoni (O.T. 90Δ Μενεμένης), το νεότερο 

κτιριακό συγκρότημα κτίσμα του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ 

(λόγω του μεγάλου θόλου) καθώς και το επίσης νεότερο κτίριο του 

ξενοδοχείου Grand Palace επί της Οδού Μοναστηρίου. 

Σε κάθε περίπτωση, εξαιρουμένων των μεμονωμένων περιπτώσεων 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος στον 

αστικό ιστό δύναται να διαμορφωθεί σαφώς βελτιωμένη στις περιοχές 

επεκτάσεων σχεδίου της Μενεμένης, όταν αυτές υλοποιηθούν, λόγω των 

νεότευκτων κτιρίων και ενδεχομένως υιοθέτησης περισσότερο καινοτόμων 

τυπολογιών και μορφολογικών στοιχείων (λ.χ. με εφαρμογή 

χαρακτηριστικών βιοκλιματικής), που ωστόσο έγκειται και πάλι στην 

ιδιωτική πρωτοβουλία κατά περίπτωση εργολαβίας. Αντίστοιχες πρακτικές 

σε δημόσια-δημοτικά κτίρια μπορούν να βελτιώσουν και να 

εκσυγχρονίσουν την συνολική εικόνα στους μη υλοποιημένους χώρους 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, όπως προαναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα (στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ο.Τ. 97-98 

Μενεμένης κοκ).  

Όσον αφορά στην εξωαστικη ζώνη, η εικόνα του δομημένου περιβάλλοντος 

αποτυπώνει την κυριαρχία του τυπικού κτιριακού μοντέλου παραγωγικής 

εγκατάστασης, όπου συνυπάρχουν οι κλασικές κατασκευές σκυροδέματος 

με τα διαδεδομένα κτιριακά συγκροτήματα μεταλλικού φέροντος 

οργανισμού σε συνδυασμό με τοιχοποιία και στέγη ελαφρότερων υλικών 

(πάνελς, αλουμινοκατασκευές κλπ). Η ευρεία παρουσία των παραπάνω 

«ελαφρών» τύπων βιομηχανικού κτιρίου σχετίζεται με την έντονη 

δραστηριότητα που σχετίζεται με αποθήκευση και διαμετακόμιση προϊόντων 

και χαρακτηρίζει την περιοχή, όπου δεν απαιτούνται βαρύτερες κτιριακές 
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υποδομές σκυροδέματος. Στη παράκτια ζώνη (νοτίως του άξονα της Ε.Ο.) 

ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερες μορφές κτιριακών εγκαταστάσεων οι μεγάλες 

δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, επίσης μεικτής τυπολογίας (μεταλλικές 

και σκυροδέματος). Γενικότερα, δεν εντοπίζονται ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

κατασκευές και παραγωγικά κτίρια στην εξωαστική αυτή περιοχή του 

Δήμου. 

 

Θ) Αστική κινητικότητα / Χωρικές ασυνέχειες 

Οι ειδικότερες συνθήκες αστικής κινητικότητας στο εσωτερικό του Δήμου 

απορρέουν από τη δεδομένη κατάσταση της πυκνότητας δόμησης και της 

απουσίας επαρκούς ποσοστού κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων. Παρά το 

φαινομενικά ικανοποιητικό ποσοστό θεσμοθετημένων πεζοδρόμων 

(τουλάχιστον σε επίπεδο πολεοδομικής οργάνωσης), η γενικότερη εικόνα 

της αστικής περιοχής αποτυπώνει στενότητα αστικών οδών και 

πεζοδρομίων, πληθώρα προσκομμάτων κατά την κίνηση ιδιαίτερα των 

πεζών (από παράνομες σταθμεύσεις, κατάληψη πεζοδρομίων κοκ), αλλά και 

έντονο πρόβλημα εξασφάλισης παρόδιας στάθμευσης, ιδίως στους 

πυκνότερους περιχαρακωμένους θύλακες των Αμπελοκήπων και της 

Μενεμένης που δεν διασχίζονται από υπερτοπικούς οδικούς άξονες. 

Τα παραπάνω συμπληρώνουν οι άξονες χωρικής ασυνέχειας που 

συγκροτούν αφενός η γραμμική ζώνη των σιδηροδρομικών γραμμών και 

άλλων εγκαταστάσεων του ΟΣΕ και αφετέρου οι υπερτοπικοί οδικοί άξονες 

της Δυτικής Εισόδου και της Λεωφόρου Δενδροποτάμου (στο υπερυψωμένο 

τμήμα της άνωθεν της οδού Μοναστηρίου). Ιδιαίτερα η ζώνη του ΟΣΕ 

συνιστά πρακτικά ανυπέρβλητο παράγοντα χωρικής ασυνέχειας μιας και 

διχοτομεί τον αστικό ιστό της Π.Ε. 4 και προκαλεί σημαντικά ζητήματα 

προσβασιμότητας από τον κεντρικό πυρήνα της Μενεμένης αλλά και το 

δυτικό τμήμα της Δ.Ε. Αμπελοκήπων προς την οδό Μοναστηρίου. 

Παρόμοιας δυναμικής άξονες ασυνέχειας, ως προς την δημιουργία 

δυσμενών συνθηκών προσβασιμότητας στις ανάντη ζώνες, συνιστούν οι 

προαναφερόμενοι οδικοί άξονες, ειδικότερα αυτός της Δυτικής Εισόδου-

προέκταση ΠΑΘΕ. Το δίκτυο εμπορευματικών σιδηροδρομικών γραμμών 

συνιστά παράγοντα χωρικής ασυνέχειας στο τμήμα του που διασχίζει το 

βόρειο τμήμα της Π.Ε. 5 και εγκάρσια την Π.Ε. 4 της Μενεμένης, ενώ οι 

δευτερεύοντες κλάδοι του διαθέτουν ισόπεδες διαβάσεις. 

Μειωμένη προσβασιμότητα εμφανίζεται και στις εκατέρωθεν ροές μεταξύ 

των Αμπελοκήπων και της κεντρικής περιοχής της όμορης Δ.Ε. Ευόσμου 

(προς ΒΔ) όπως και με την περιοχή της Πολίχνης (ΒΑ), λόγω της 

παρεμβολής μεγάλων εκτάσεων ενεργών και μη στρατοπέδων 

(Παπακυριαζή, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Παύλου Μελά). Ομοίως αλλά σε 

μικρότερο βαθμό, χωρικό φραγμό δημιουργεί και η έκταση των 
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Συμμαχικών Κοιμητηρίων, για την πρόσβαση από το ΒΑ τμήμα των 

Αμπελοκήπων προς την όμορη Δ.Ε. Νεάπολης προς ανατολικά. 

Προβληματικές συνθήκες πρόσβασης εντοπίζονται και στο παράκτιο μέτωπο 

της Μενεμένης, τόσο λόγω των εδαφολογικών συνθηκών όσο και λόγω της 

διέλευσης της οδογέφυρας που συνδέει την Ε.Ο. με τον 6ο Προβλήτα του 

ΟΛΘ. Επιπρόσθετα, χωρικό φραγμό συνιστά και η ζώνη απαλλοτρίωσης του 

σωληνοδιαδρόμου της ΕΚΟ, την οποία διασχίζουν -άνωθεν αυτής- οι 

βασικοί μόνο οδικοί άξονες ΠΑΘΕ, Πόντου και Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου. 

 

Ι) Παρουσία εγκαταστάσεων αυξημένης επικινδυνότητας σε 

περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος (μονάδες κατηγορίας Seveso) 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών/αέριων καυσίμων που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή συνιστούν παραγωγικές δραστηριότητες 

αυξημένου περιβαλλοντικού κινδύνου και επιπτώσεων σε περίπτωση 

βιομηχανικού ατυχήματος, λόγω του περιεχομένου αποθήκευσης και 

διακίνησης, υπαγόμενες στις δεσμεύσεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ 

(συνθήκης Seveso III) όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 

νομοθεσία με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016). Ως εκ 

τούτου, για τις δραστηριότητες αυτές προβλέπονται ειδικότεροι 

περιβαλλοντικοί περιορισμοί και δεσμεύσεις, καθώς και διαδικασίες 

αντιμετώπισης ενδεχόμενων βιομηχανικών ατυχημάτων, που αναλυτικά 

καταγράφονται στις σχετικές Μελέτες Ασφαλείας και τα Σχέδια 

Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), τα 

οποία βάσει νομοθεσίας υποχρεούνται να εκπονούν και να αναθεωρούν 

περιοδικά οι εν λόγω εγκαταστάσεις.  

Επισημαίνεται ότι οι περισσότερες εγκαταστάσεις ως προς την αδειοδότηση 

υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα 

Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & 

Επαγγελμάτων), ωστόσο οι μεγαλύτερες εξ’ αυτών υπάγονται απευθείας 

στο ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Εγκαταστάσεων). Oι 

παραπάνω εγκαταστάσεις διακρίνονται σε Ανώτερης και Κατώτερης 

Βαθμίδας, εκ των οποίων οι Ανώτερης Βαθμίδας εγκαταστάσεις 

υποχρεούνται στην υποβολή Μελέτης Ασφαλείας (κατά την ΚΥΑ 

172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016), ενώ για τις Κατώτερης Βαθμίδας 

εγκαταστάσεις η σχετική μελέτη δεν είναι υποχρεωτική.  

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι με τις εν λόγω Μελέτες Ασφαλείας 

καθορίζονται οι αποστάσεις -κατά κανόνα- τριών διαδοχικών Ζωνών 

Επιπτώσεων (Ζώνες I, II και III, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ) για διάφορα σενάρια ατυχημάτων στις 

εγκαταστάσεις αναφοράς, που συναρτώνται και με το είδος του 
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υλικού/καυσίμου αποθήκευσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι 

επιπτώσεις λόγω θερμικής ακτινοβολίας, υπερπίεση, διασπορά τοξικών 

ουσιών κλπ, και στη συνέχεια υπολογίζονται οι μέγιστες αποστάσεις των 

προαναφερόμενων Ζωνών I, II και III, με την βαρύτητα των επιπτώσεων 

ατυχήματος να ελαττώνεται από την Ζώνη I προς τη Ζώνη III. Ειδικότερα, 

η Ζώνη Ι αποτελεί τη ζώνη προστασίας δυνάμεων καταστολής και 

αντιστοιχεί στη ζώνη πιθανών θανάτων (εγκαύματα γ’ βαθμού σε ποσοστό 

άνω του 50%), η Ζώνη ΙΙ είναι η ζώνη προστασίας πληθυσμού για σοβαρές 

επιπτώσεις εντός της οποίας είναι δυνατό να προκληθούν σοβαροί 

τραυματισμοί (εγκαύματα γ’ βαθμού στο 1% του πληθυσμού), ενώ η Ζώνη 

ΙΙΙ αποτελεί τη ζώνη προστασίας πληθυσμού για μέτριες επιπτώσεις και 

αντιστοιχεί σε πρόκληση μικρών τραυματισμών (εγκαύματα α’ βαθμού σε 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού). Σημειώνεται επίσης ότι για διάφορα 

σενάρια οι αντίστοιχες ζώνες επιπτώσεων είναι δύο, κυρίως στα σενάρια 

ατυχημάτων που αφορούν σε διασπορά αέριων ουσιών ή νέφους. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ΤΠΣ, συγκεντρώθηκαν τα σχετικά 

δεδομένα (μελέτες ασφαλείας και συμπληρωματικά στοιχεία) που αφορούν 

τις εγκαταστάσεις που επηρεάζουν την περιοχή μελέτης (ανεξαρτήτως 

διοικητικής χωρικής ένταξης), τόσο όσων υπάγονται στην αρμοδιότητα της 

ΠΚΜ όσο και αυτών που υπάγονται στην Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του 

ΥΠΕΝ. Οι θέσεις των εγκαταστάσεων ανά Βαθμίδα κατάταξης 

αποτυπώνονται στους Χάρτες Αξιολόγησης και Εναλλακτικών Σεναρίων 

χωρικής ανάπτυξης (B.3.1, B.3.2, B.3.3), όπως αυτά περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

Αναλυτικά: 

 Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατέθηκαν στοιχεία για 

τις ακόλουθες εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί από το Τμήμα 

Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & 

Επαγγελμάτων (σχετικό έγγραφο: 7/21-03-2022): 

 

Α/Α Βαθμίδα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Περιγραφή 

1 Ανώτερη CORAL GAS ΑΕΒΕΥ 
 

Μονάδα αποθήκευσης και 
εμφιάλωσης υγραερίου 

2 Ανώτερη Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ  
(ΕΚΟ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ) 

Εργοστάσιο αποθήκευσης και 
εμφιάλωσης υγραερίου 

3 Ανώτερη ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΑΕ Εργοστάσιο αποθήκευσης και 
εμφιάλωσης υγραερίου 

4 Ανώτερη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 
(Διαλύτες) 

Τμήμα χημικών εγκαταστάσεων 
(παραγωγή διαλυτών) – 
εγκατάσταση αποθήκευσης διαλυτών 

5 Κατώτερη Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ  
(πρώην «Αλέξανδρος») 

Εγκατάσταση παραλαβής, 
αποθήκευσης και διακίνησης ετοίμων 
πετρελαιοειδών προϊόντων και 
συσκευασμένων ορυκτελαίων 
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6 Κατώτερη ΗUB LOGISTIC AE Αποθήκη χημικών προϊόντων 

7 Κατώτερη ΤΕΧΝΟΠΥΡ ΑΒΕΕ 
(βρίσκεται σε διαδικασία εγκατάστασης/μη 
λειτουργούσα) 

Εγκατάσταση σταθμού εκφόρτωσης 
και διακίνησης πετρελαιοειδών 

8 Κατώτερη CETRACORE - JET OIL AE 
 

Μονάδα αποθήκευσης υγρών 
καυσίμων κατηγορίας ΙΙΙ 
(Βιοκαυσίμου, πετρελαίου κίνησης & 
θέρμανσης) 

9 Κατώτερη CORAL AE  
(πρώην SHELL ΕΛΛΑΣ ΑΕ) ΑΒΕΕ 

Μονάδα αποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών 

Πηγή: Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & 
Επαγγελμάτων, ΠΚΜ 

Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις, εξετάστηκε το περιεχόμενο των Μελετών 

Ασφαλείας των μονάδων Ανώτερης Βαθμίδας καθώς και της μοναδικής 

εγκατάστασης Κατώτερης Βαθμίδας που εκπόνησε Μελέτη Ασφαλείας 

(CORAL – πρώην SHELL ΕΛΛΑΣ). Αναλυτικότερα: 

- CORAL GAS ΑΕΒΕΥ: Μελέτη Ασφαλείας (8/2021) 
- ΕΚΟ ΥΓΡΑΕΡΙΑ: Μελέτη Ασφαλείας (5/2016) 
- ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ: Μελέτη Ασφαλείας (11/2019) 
- ΕΛΠΕ Διαλύτες: Μελέτη Ασφαλείας (9/2021) 
- CORAL (πρώην SHELL ELLAS): (6/2020) 

 

 Από τη Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ διατέθηκαν στοιχεία 

για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί από το 

αντίστοιχο Τμήμα Εγκαταστάσεων (σχετικά έγγραφα: 

55202/1552/26-07-2022 και 86408/2304/25-08-2022): 

 

Α/Α Βαθμίδα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Περιγραφή 

1 Ανώτερη MAMIDOIL - JETOIL AΕEΠ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών 
καυσίμων 

2 Ανώτερη ΕΛΠΕ ΑΕ (πρώην ΕΛΔΑ) Εγκαταστάσεις διύλισης και 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών 

3 Ανώτερη EKO ΑΒΕΕ (εγκαταστάσεις Δενδροποτάμου) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών 
καυσίμων 

Πηγή: Τμήμα Εγκαταστάσεων, Διεύθυνση Υδρογονανθράκων ΥΠΕΝ 

Για το σύνολο των παραπάνω μονάδων Ανώτερης Βαθμίδας, εξετάστηκε το 

περιεχόμενο των αντίστοιχων Μελετών Ασφαλείας:  

- MAMIDOIL - JETOIL: Μελέτη Ασφαλείας (9/2016) 
- ΕΛΠΕ (πρώην ΕΛΔΑ): Μελέτη Ασφαλείας (10/2017) 
- ΕΚΟ (εγκαταστάσεις Δενδροποτάμου): (4/2020) 

 

Από τις Μελέτες Ασφαλείας των παραπάνω εγκαταστάσεων Ανώτερης 

Βαθμίδας αλλά και δύο μονάδων Κατώτερης Βαθμίδας που εκπόνησαν 

σχετική μελέτη, καταγράφηκε το σύνολο των αντίστοιχων ζωνών 
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επιπτώσεων I, II και III από σενάρια ενδεχόμενων βιομηχανικών 

ατυχημάτων, όπως αποτυπώνονται χωρικά στην ακόλουθη εικόνα: 

Σύνολο Ζωνών Επιπτώσεων (I, II & ΙΙΙ) από ΒΑΜΕ  

μονάδων κατηγορίας SEVESO III 

 

Στη συνέχεια, οι ομοειδείς ζώνες ομαδοποιήθηκαν χωρικά και 

αποτυπώνονται στους Χάρτες Αξιολόγησης και Εναλλακτικών Σεναρίων 

χωρικής ανάπτυξης (B.3.1, B.3.2, B.3.3), όπως αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά στην επόμενη Ενότητα 2 (Κεφάλαιο Β.3). 

Χωρική  ομαδοποίηση Ζωνών Επιπτώσεων (I, II & ΙΙΙ) 
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Κ) Προγενέστερος πολεοδομικός σχεδιασμός και βαθμός 

εφαρμογής 

Σε γενικές γραμμές η Αναθεώρηση του ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης (σε 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2508/1997, επομένως με αντικείμενο το 

σύνολο της εδαφικής επικράτειας της Δ.Ε.) αντιμετώπισε μια σειρά 

πολεοδομικών ζητημάτων που σχετίζονταν κυρίως με όρους δόμησης και 

χρήσεις γης (μεταβολές-αντιμεταθέσεις κοκ) στην εντός σχεδίου περιοχή, 

καθόρισε τις χρήσεις γης στην εξωαστική περιοχή της Δ.Ε. (δηλαδή στις 

περιοχές που βρισκόταν εκτός ορίου του πρότερου ΓΠΣ) καθώς και τις 

περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης (επέκταση της Π.Ε. 4 προς ΝΔ), ενώ 

καθόρισε και τρεις θύλακες προς πολεοδόμηση για υποδοχή παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (επιχειρηματικά πάρκα). Παράλληλα ενσωμάτωσε κατά το 

δυνατόν τις ειδικότερες ρυθμίσεις των σχεδίων αντιμετώπισης 

τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) που ισχύουν στην 

περιοχή για όλες τις οχλούσες και κατηγορίας Seveso III βιομηχανικές ή 

αποθηκευτικές μονάδες, προσαρμόζοντας στον χώρο με πολεοδομικούς 

όρους το περιεχόμενό τους και τις αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας κατά 

περίπτωση που περιέχονται σε αυτά. 

Ωστόσο, η παρέλευση 5ετίας από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του 

αναθεωρημένου ΓΠΣ Μενεμένης επιτρέπει μια ασφαλή εκτίμηση σχετικά με 

πιθανή ανάγκη συμπληρώσεων ή/και μικροδιορθώσεων σε εντοπισμένα 

σημεία, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδεχομένως προέκυψαν στο 

μεσοδιάστημα από την έγκρισή του έως σήμερα, καθώς και την γενικότερη 

αναγκαιότητα ένταξης σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό μαζί με την Δ.Ε. 

Αμπελοκήπων, λόγω της διοικητικής ενοποίησης των δύο πρότερων 

ξεχωριστών ΟΤΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναγκαιότητα εξειδίκευσης, 

συμπλήρωσης ή αποσαφήνισης ορισμένων εκ των επιτρεπόμενων χρήσεων 

γης σε εκτάσεις με δραστηριότητες ιδιαίτερου χαρακτήρα, όπως η 

Λαχαναγορά και ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ «Μακεδονία») 

καθώς και στους θύλακες των επιχειρηματικών πάρκων. Επιπρόσθετα, 

εντοπίζεται αναγκαιότητα επιμέρους συμπληρώσεων κάποιων περισσότερο 

εξειδικευμένων χρήσεων και στις εκτός σχεδίου θεσμοθετημένες περιοχές 

Χονδρεμπορίου-Μεταφορών, δεδομένου ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις 

αιτημάτων χωροθέτησης δραστηριοτήτων όπου έχει παρατηρηθεί άνευ 

εμφανούς λόγου παράλειψη αντίστοιχων χρήσεων γης στο περιεχόμενο του 

ΓΠΣ, γεγονός που στην πράξη δεν επιτρέπει αναίτια την εγκατάσταση 

δραστηριοτήτων εν γένει ομοειδών με τις επιτρεπόμενες από το ΓΠΣ. Ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα επισημαίνεται η απουσία των συνεργείων 

αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων από το περιεχόμενο των επιτρεπόμενων 

χρήσεων γης στις ευρείες περιοχές ΑΒ «Χονδρεμπορίου-Μεταφορών» και η 

αδυναμία χωροθέτησης χρήσεων διοίκησης (δημοσίου ή δημοτικού 

χαρακτήρα) σε σημαντικής έκτασης τμήματα της εκτός σχεδίου περιοχής, 
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λαμβάνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη διατύπωση αιτήματος 

εγκατάστασης υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 

αγροτεμάχιο της περιοχής, όπου δεν έχουν προβλεφθεί -κατά το ΓΠΣ- 

αντίστοιχες χρήσεις.  

Επιπλέον, σημειώνεται και η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των 

χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων του σχεδιασμού που 

σχετίζονται και επηρεάζονται από τις νεότερες ζώνες ασφαλείας των πλέον 

πρόσφατων ΣΑΤΑΜΕ για τις προαναφερόμενες μεγάλες παραγωγικές 

μονάδες (Seveso ΙΙΙ κλπ), για άμβλυνση ή/και εξάλειψη ενδεχόμενων 

συγκρούσεων με τις λοιπές προβλεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής. 

Πέραν αυτών, δεν παρατηρούνται άλλες δομικού χωροταξικού χαρακτήρα 

συγκρούσεις χρήσεων γης. 

Όσον αφορά στο ΓΠΣ της Δ.Ε. Αμπελοκήπων, θεωρείται σε σημαντικό 

βαθμό παρωχημένο κυρίως σχετικά με τις αποκλίσεις και αναντιστοιχίες που 

παρατηρούνται: 

- Μεταξύ της υλοποιημένης πραγματικής κατάστασης και των 

θεσμοθετημένων χρήσεων γης του ΓΠΣ 

- Μεταξύ της ρεαλιστικής ποσοτικής αναγκαιότητας κοινωφελών 

χώρων και της αντίστοιχης θεσμοθετημένης από το ΓΠΣ 

- Μεταξύ των θεσμοθετημένων χρήσεων του ΓΠΣ (που βασίστηκαν 

στο περιεχόμενο του Π.Δ. της 23-02-1987, ΦΕΚ 166Δ’) και του νέου 

θεσμικού πλαισίου χρήσεων γης (Π.Δ. 59 του 2018, ΦΕΚ 114Α’) 

Επιπρόσθετα, εξαιτίας του γεγονότος ότι παρόλο που η Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

ουσιαστικά στερείται εκτός σχεδίου περιοχών, η περιοχή ευθύνης των νέων 

ΤΠΣ είθισται να αναφέρεται στο σύνολο της χωρικής ενότητας ενός 

διευρυμένου «Καλλικρατικού» ΟΤΑ, για λόγους ομογενοποίησης και 

συντονισμού του ενδοδημοτικού πολεοδομικού και χωροταξικού 

σχεδιασμού, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την ομογενοποίηση 

με την χωρική ενότητα της Δ.Ε. Μενεμένης. 

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, κρίνεται επιβεβλημένη η 

αναθεώρηση του υφιστάμενου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

στο σύνολο των ορίων του διευρυμένου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 

που θα επιτευχθεί μέσω της παρούσας μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου, που αποτελεί προϊόν της καθολικής παραδοχής της ίδιας αυτής 

αναγκαιότητας όπως προέκυψε μέσα από τις δημοτικές διεργασίες, 

συμβούλια και αποφάσεις, και αναγνωρίστηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση 

βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο πλαίσιο 

μετάβασης στην νέα σύγχρονη εποχή και ως κομβικής σημασίας χωρική 

ενότητα στο ΒΔ τμήμα του ΠΣΘ. 
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Ως προς τον βαθμό εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή 

του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αναγνωρίζονται διάφορα ζητήματα 

που σχετίζονται με την μεγάλη χρονική καθυστέρηση που συνήθως απαιτεί 

για την μεταφορά των προβλέψεων του ΓΠΣ στο επίπεδο της ρυμοτομίας 

(μέσω αναθεωρήσεων πολεοδομικών μελετών ή/και επιμέρους 

τροποποιήσεων), γεγονός που συχνά συντηρεί επί μακρόθεν πρότερες 

πολεοδομικές δυσλειτουργίες τις οποίες το ΓΠΣ στοχεύει να αντιμετωπίσει 

σε άμεσο χρόνο. Λόγω της παραπάνω αδυναμίας, συχνά ανακύπτει πλήθος 

προβλημάτων στην -θεωρητικά άμεσης αναγκαιότητας- υλοποίηση των 

προβλεπόμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων, λόγω 

ακυρώσεων των αντίστοιχων χαρακτηρισμών μετά από δικαστικές 

αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η υλοποιημένη κατάσταση των κοινόχρηστων-

κοινωφελών χρήσεων δεν εναρμονίζεται με τις αντίστοιχες προβλέψεις του 

ΓΠΣ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αποκλίνει σε σημαντικό βαθμό και από 

την θεσμοθετημένη ρυμοτομία των αντίστοιχων διαταγμάτων/αποφάσεων. 

Επομένως, η διαδικασία σφαιρικής και ολοκληρωμένης θεώρησης των 

παραπάνω, σε επίπεδο ενιαίου Δήμου περιλαμβάνοντας αμφότερες τις Δ.Ε. 

που θα επέλθει με την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ΤΠΣ, δύναται να 

αντιμετωπίσει κατά το δυνατόν και στα πλαίσια της θεσμικής δυνατότητας 

που του αναλογεί, στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο τις αποκλίσεις, αστοχίες και 

αδυναμίες ουσιαστικής εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού.  

 

Λ) Αποτελέσματα προ-διαβούλευσης ΤΠΣ 

Τέλος, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν κατά τη διαδικασία προ-διαβούλευσης μετά από 

πρωτοβουλία του Δήμου να ζητήσει την διατύπωση απόψεων/προτάσεων 

διαφόρων φορέων που εμπλέκονται με τον σχεδιασμό, ήδη κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας προκήρυξης της μελέτης ΤΠΣ, ενώ το ίδιο ίσχυε 

και για τους πολίτες. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν η έγκαιρη  

καταγραφή αιτημάτων και προτάσεων επίλυσης σχετικών ζητημάτων ώστε 

να διερευνηθεί η πιθανή επίλυσή τους μέσω των προτάσεων της μελέτης 

ΤΠΣ, κατά το δυνατόν νωρίτερα και ήδη από την Α’ Φάση της μελέτης. Στο 

πλαίσιο αυτό, καταγράφηκαν οι ακόλουθες απόψεις/προτάσεις ή αιτήματα 

όσων από τους φορείς/πολίτες ανταποκρίθηκαν στην παραπάνω διαδικασία 

και απέστειλαν επισήμως τις προτάσεις τους, ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 143174/16-12-2019 έγγραφό του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

σημειώνει την παραλαβή του Β2 Σταδίου της οικείας μελέτης Αναθεώρησης 

ΓΠΣ Θεσσαλονίκης, και επικεντρώνεται στην περιοχή των Λαχανόκηπων η 

οποία με την ως άνω μελέτη προτείνεται να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, και 

εφάπτεται του διοικητικού ορίου των δύο Δήμων. Επισημαίνει την στόχευση 
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και τους λόγους της ένταξης στο σχέδιο πόλης και στη συνέχεια αναφέρει 

αναλυτικά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και τις λοιπές 

παρεμβάσεις/ρυθμίσεις στην περιοχή Λαχανοκήπων, στην εναρμόνιση με 

τις προβλεπόμενες χρήσεις του ισχύοντος ΓΠΣ Μενεμένης στα σημεία 

επαφής, καθώς και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό (των δύο Δήμων) της μεταφορικής/συγκοινωνιακής διασύνδεσης 

του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τα δίκτυα μεταφορών και τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η 

αστική περιοχή. Τέλος, επισημαίνει την αναγκαιότητα ειδικής μέριμνας στις 

προτάσεις διευθέτησης των αρρύθμιστων περιοχών εκατέρωθεν του κοινού 

διοικητικού ορίου των δύο Δήμων (εναρμόνιση σχεδιασμού), λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη τόσο το διοικητικό όριο όσο και τις προβλέψεις του 

σχεδιασμού, διατυπώνοντας την διαθεσιμότητα ενημέρωσης και γόνιμης 

συνεργασίας για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την παρούσα μελέτη 

ΤΠΣ και αφορούν παρεμβάσεις επί του κοινού διοικητικού ορίου των δύο 

Δήμων. 

884 ΠΑΒΕΤ 

Με το υπ’ αριθμ. Φ.900/54/3485/Σ.760/04-11-2019 έγγραφό της, η 884 

Προκ/μένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδ. Τροφίμων, που αποτελεί το 

εναπομείναν ενεργό στρατιωτικό τμήμα του στρατοπέδου, ενημερώνει 

σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου της για την παρακολούθηση της 

διαδικασίας της μελέτης ΤΠΣ, και ζητά την παρουσία του σε σχετικές 

συνεδριάσεις/παρουσιάσεις, καθώς και την ενημέρωσή της για την εξέλιξη 

της διαδικασίας. 

ΓΕΕΘΑ 

Ομοίως, με το υπ’ αριθμ. Φ.901/846/270760/Σ.5638/04-11-2019 έγγραφό 

της, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποιεί ότι το ΤΠΣ δύναται να 

επηρεάσει το ακίνητο όπου στρατωνίζεται η προαναφερόμενη 884 ΠΑΒΕΤ, 

το οποίο ως ενεργό στρατόπεδο θεωρείται «εκτός συναλλαγής» και δεν 

επιτρέπεται η πολεοδόμησή του, σημειώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται 

εκτός Αμυντικής Περιοχής και δεν υφίστανται έργα οχύρωσης. Επιπλέον, 

σημειώνει ότι την παρούσα χρονική στιγμή οι επιπτώσεις του ΤΠΣ ως προς 

την στρατιωτική ασφάλεια της περιοχής δεν δύνανται να εκτιμηθούν καθώς 

δεν έχει περιέλθει ακόμη στην Στρατιωτική Υπηρεσία η πρόταση του ΤΠΣ 

για εξέταση και γνωμοδότηση επί αυτού, καταλήγοντας ότι οι σχετικές 

απόψεις επί του θέματος θα υποβληθούν εφόσον υποβληθεί η μελέτη ΤΠΣ.  

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 

Με το υπ’ αριθμ. ALX-69090/29-10-2019 έγγραφό της, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

ΑΕ ενημερώνει για την χωροθέτηση δύο επιβατικών σταθμών εντός των 

ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο πλαίσιο των μελλοντικών 
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επεκτάσεων του δικτύου Μετρό προς την δυτική Θεσσαλονίκη, 

επισυνάπτοντας σχετικό σχέδιο/χάρτη. 

ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ 

Με το υπ’ αριθμ. 59909/09-10-2019 έγγραφό της, η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ 

σημειώνει ότι οι θέσεις και απόψεις της εταιρείας σχετικά με τον 

χωροταξικό/πολεοδομικό σχεδιασμό των ακινήτων της που εμπίπτουν εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχουν 

καταγραφεί σε μια σειρά πρότερων εγγράφων που είχαν αποσταλεί τόσο 

στην Δήμο όσο και στο ΥΠΕΝ, τα οποία και επισυνάπτει, επισημαίνοντας ότι 

οι θέσεις/απόψεις αυτές δεν έχουν διαφοροποιηθεί και ζητεί να ληφθούν 

υπόψη κατά την εκπόνηση του παρόντος ΤΠΣ. Ουσιαστικά επαναδιατυπώνει 

τις διαχρονικές αντιρρήσεις της για ζητήματα που αφορούν πολεοδομικές 

παρεμβάσεις του σχεδιασμού εντός των ορίων της ιδιοκτησίας του, 

επικαλούμενη το ίδιον νομικό καθεστώς που την διέπει σχετικά με την 

αξιοποίηση των ακινήτων της. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 52510/01-10-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών 

ενημερώνει ότι για την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου έχει αναρτηθεί 

δασικός χάρτης σύμφωνα με τον οποίο ολόκληρη η έκταση έχει χαρακτήρα 

μη δασικό, ενώ για την εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή βάσει νόμου 

δεν αναρτάται δασικός χάρτης, ωστόσο οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως 

άλση-πάρκα και κοινόχρηστες με δασική μορφή προστατεύονται από τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και η υπόδειξή τους αποτελεί 

αρμοδιότητα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 649324 (7569)/24-10-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση 

Πολιτικής Γης ενημερώνει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν 

προγράμματα της υπηρεσίας σε εξέλιξη ή σε στάδιο σχεδιασμού εντός των 

ορίων του Δήμου, και ως εκ τούτου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δεν 

υποβάλει κάποια πρόταση ούτε προβάλει κάποια αντίρρηση κατά τη 

διαδικασία σύνταξης της μελέτης ΤΠΣ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 13800/29-10-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα πρότασης για 

Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής, στο πλαίσιο των προτάσεων του ΤΠΣ, καθώς 

βάσει των στοιχείων μαθητικού δυναμικού θεωρείται αναγκαιότητα λόγω 

της απομακρυσμένης θέσης των εγγύτερων διαθέσιμων μονάδων, που 

βρίσκονται σε άλλους Δήμους (περιοχές Ευκαρπίας και Πεύκων). 
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ΕΥΑΘ ΑΕ 

Με το υπ’ αριθμ. 19326/ΔΣΕ 2739/14-11-2019 έγγραφό της, η ΕΥΑΘ 

σημειώνει ότι θα συμβάλει από την πλευρά της κατά την Α’ Φάση 

εκπόνησης της μελέτης ΤΠΣ με δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις 

εγκαταστάσεις και τα δίκτυα που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου, 

καθώς και τυχόν προγραμματιζόμενων έργων. Ακολούθως, με το υπ’ αριθμ. 

7037/ΔΣΣΕΑ 1824/01-07-2021 παρέχει συνημμένα την σχετική χωρική 

πληροφορία (θέσεις δεξαμενών, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και κύριων 

αγωγών μεταφοράς ύδρευσης και αποχέτευσης/όμβριων υδάτων), 

υποδεικνύοντας επιπλέον ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης ΤΠΣ, πέραν 

της σημειακής υπόδειξης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να προβλεφθεί για 

αυτές είτε η γενική κατηγορία χρήσης γης «Εγκαταστάσεις Αστικών 

Υποδομών Κοινής Ωφέλειας» είτε η ειδική χρήση γης «Κατασκευές σε 

δημόσιους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ», καθώς σε διαφορετική 

περίπτωση ενδέχεται να ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία 

αδειοδότησής τους. Σημειώνει επιπρόσθετα πως σύμφωνα με το άρθρο 20 

του ΝΟΚ (Ν.4067/2012), εντός Κοινόχρηστων Χώρων επιτρέπονται «οι 

κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά 

των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων) βάσει μελέτης της 

αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας». 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/ΤΒΜΑΜ/659010/469953/8309/ 

2211/10-12-2019 έγγραφό της, η ΕΦ.Α.Π.Θ. γνωστοποιεί ότι εντός των 

ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεν εμπίπτουν κηρυγμένα 

μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητάς της, σημειώνοντας ωστόσο 

ότι μεγάλο τμήμα της Δ.Ε. Αμπελοκήπων εμπίπτει εντός των ορίων της 

δυτικής νεκρόπολης της Θεσσαλονίκης, και ως εκ τούτου κατά την 

διαδικασία εκσκαφής στο πλαίσιο υλοποίησης έργων δύνανται να 

εντοπιστούν αρχαιότητες. 

ΟΑΣΘ 

Με το υπ’ αριθμ. 8083/09-10-2019 έγγραφό του, ο ΟΑΣΘ γνωστοποιεί ότι 

δεν υπάρχει κάποιο τρέχον πρόγραμμά του με πεδίο αναφοράς τον Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Με το υπ’ αριθμ. 18213/Φ.702.1/18-09-2019 έγγραφό της, η Διοίκηση 

Π.Υ. Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί τις απόψεις της για την περιοχή, ως εξής: 

• Πύκνωση του δικτύου υδροστομίων σε όλη την έκταση του Δήμου και 

ιδιαίτερα σε οικοδομικά τμήματα με δεδομένη στενότητα οδών και αδυναμία 

πρόσβασης μεγάλων υδροφόρων οχημάτων. 



25 

 

• Σε οδούς με πολυόροφα κτίρια, να γίνουν ρυθμίσεις (διαπλατύνσεις κλπ) 

ώστε να δύνανται να προσεγγίζουν κλιμακοφόρα οχήματα 

πυρόσβεσης/διάσωσης όταν απαιτείται. 

• Κατά την εκτέλεση έργων ανάπλασης χώρων πρασίνου ή ανακατασκευής 

οδικού δικτύου, να λαμβάνεται μέριμνα για απρόσκοπτη 

διέλευση/πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων στα κτίρια που περικλείονται 

εντός του άξονα τομέα εργασιών. 

• Εξέταση επικινδυνότητας από την διενέργεια λαϊκών αγορών σε 

οικοδομικά τετράγωνα με στενούς δρόμους και μέριμνα πρόσβασης των 

πυροσβεστικών οχημάτων. 

• Κατάλληλη επιλογή δέντρων με ισχυρό ριζικό σύστημα σε τυχόν νέες 

δεντροφυτεύσεις. 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 52478/15-10-2019 έγγραφό του, το Τμήμα Δημόσιας 

Περιουσίας γνωστοποιεί τις πρότερες διαδικασίες περί στεγαστικού 

προγράμματος το οποίο ουδέποτε υλοποιήθηκε, σε έκταση ιδιοκτησίας 

Ελληνικού Δημοσίου (Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων), η οποία περιλαμβάνεται στον πίνακα Αδιαθέτων-Υπολοίπων 

Ακινήτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης ως επίδικη με στοιχεία ΑΚ 8020/Α και ΑΚ 

12462, στην περιοχή της οδού Διός. Επιπλέον ενημερώνει ότι έχει ζητήσει 

την άσκηση αγωγής για 5 γεωτεμάχια που εμπίπτουν στο ΑΚ 8020/Α και 

ενός που εμπίπτει στο ΑΚ 12462, ενώ υπολείπονται ενέργειες για 1 

γεωτεμάχιο του ΑΚ 8020/Α και 5 γεωτεμαχίων του ΑΚ 12462, καθώς και 

τμήματος του ειδικού κτήματος της οδού Διός (επίσης εντός του ΑΚ 

12462). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΜ/663721/70349/5901/03-12-

2019 έγγραφό της, η Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής 

Μακεδονίας σημειώνει την παρουσία της έκτασης των Ινδικών 

Στρατιωτικών Κοιμητηρίων στην Δ.Ε. Μενεμένης, που έχουν χαρακτηριστεί 

ως «ιστορικός τόπος» με το ΦΕΚ 372Β’/28-03-2006), επισημαίνοντας ότι 

στο πλαίσιο της προστασίας του θα πρέπει να τεθεί υπόψη της υπηρεσίας η 

πρόταση του ΤΠΣ για τον χώρο και την περιβάλλουσα ζώνη του (χρήσεις 

γης, ρυθμίσεις, επεμβάσεις κοκ). 

ΠΟΛΙΤΕΣ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 9 ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Με την από 14-10-2019 αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου με χρήση 

«Μέσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων αιτούνται την αλλαγή της χρήσης σε Γενική Κατοικία με 

το επιχείρημα ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και η σχετική 
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αναγκαιότητα ενώ το ακίνητο παραμένει δεσμευμένο για την χρήση 

εκπαίδευσης και ως εκ τούτου καθίσταται μη αξιοποιήσιμο. 

ΠΟΛΙΤΕΣ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 7 (Δ.Ε. 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) 

Με την από 28-1-2019 αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτου που εμπίπτει 

εντός της επιμήκους ζώνης που εκτείνεται μεταξύ της οδού Γεννηματά και 

του ορίου της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ ζητούν να προβλεφθεί ειδικότερη 

πολεοδομική ρύθμιση για τη ζώνη αυτή, η οποία κατά τη εγκεκριμένη 

ρυμοτομία είναι πλήρως ρυμοτομούμενη. Σημειώνεται ότι η ζώνη αυτή 

κατά την τελευταία τροποποίηση του ΓΠΣ (2005) προβλεπόταν ως «Ζώνη 

Τουρισμού και Αναψυχής», ωστόσο το θεσμικό όριο του Δήμου βρίσκεται 

επί του άξονα της οδού Γεννηματά και ουσιαστικά η προαναφερόμενη ζώνη 

αποτελεί περιοχή εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης. Στην πράξη περιλαμβάνει αρκετές ιδιοκτησίες και δόμηση 

αυθαιρέτων κτισμάτων, καθώς και αρκετά αδόμητα τμήματα. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθεί και σχετικό 

έγγραφο που απέστειλε ο φορέας διαχείρισης του σταθμού υπεραστικών 

λεωφορείων ΚΤΕΛ «Μακεδονία» κατά την διαδικασία εκπόνησης της Α’ 

Φάσης του ΤΠΣ, με τον αριθμό πρωτοκόλλου 16/2022, 27-06-2022. Με το 

ανωτέρω έγγραφο, ο φορέας προτείνει μια σειρά χρήσεων γης που εκτιμά 

ότι εξυπηρετούν και θα ήταν παρεμφερείς λειτουργικά με τις εγκαταστάσεις 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς του ΚΤΕΛ και θα μπορούσαν να προσφέρουν 

ουσιαστικά στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιμετρικής περιοχής. 

Ειδικότερα, για τη ζώνη άμεσης επαφής προτείνει να επιτρέπεται η 

χωροθέτηση χρήσεων όπως: 

Εστίαση-αναψυκτήρια, τουρισμού-αναψυχής (εκτός κέντρων διασκέδασης), 

πρατήρια καυσίμων/ενέργειας (σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού 

αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων, μινι μάρκετ κοκ), χώρους ή/και 

κτίρια στάθμευσης, ελεύθερους χώρους πρασίνου, πράσινα σημεία, χώρο 

για μουσείο ιστορίας των ΚΤΕΛ, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης των 

συγκοινωνιών (χώρους επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών, μετεπιβίβασης 

Μ.Μ.Μ., αναμονής, στάθμευσης/αναμονής ταξί και αστικών λεωφορείων, 

χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών κλπ), 

τουριστικά καταλύματα έως 50 κλίνες, λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, 

χώροι συνάθροισης κοινού, αποθηκευτικοί χώροι (χαμηλής όχλησης) και 

λοιπές συναφείς δραστηριότητες. 
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Β.1.2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΜΠΕ 

Η κομβική θέση του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο ευρύτερο 

χωρικό περιβάλλον της δυτικής πλευράς του ΠΣΘ αναδεικνύεται λόγω του 

γεγονότος ότι αποτελεί το κύριο σημείο εισόδου στην Θεσσαλονίκη από τα 

δυτικά, και ως εκ τούτου η εγγύτητα με υπερτοπικούς μεταφορικούς άξονες 

καθώς και με τη ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης και του εμπορευματικού 

σιδηροδρομικού δικτύου διαμόρφωσε διαχρονικά έναν σημαντικό 

παραγωγικό θύλακα που εκτείνεται από την χερσαία ζώνη του ΟΛΘ έως την 

βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ), σημαντικό τμήμα του Δήμου εντάσσεται σε Ζώνη Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με την ονομασία «Χαμηλή ζώνη 

λεκάνης Γαλλικού και Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης». 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δυνητικά σενάρια που προβλέπονται από τα 

σχετικά εγκεκριμένα Σχέδια Πλημμύρας και αναφέρονται στην ΣΜΠΕ, τα 

αποτελέσματα διόδευσης πλημμύρας φαίνονται να καλύπτουν το σύνολο 

σχεδόν της Δ.Ε. Μενεμένης και το δυτικό τμήμα της Δ.Ε. Αμπελοκήπων. 

Στις κατακλυζόμενες από θαλάσσια πλημμύρα και σε σχετικό «βάθος» από 

την ακτή περιλαμβάνεται πρωτίστως το παράκτιο μέτωπο της Δ.Ε. 

Μενεμένης. Επομένως, όσον αφορά την μελέτη ΤΠΣ, λαμβάνονται υπόψη 

τα σχετικά δυνητικά σενάρια καθώς αφορούν τους υδατικούς πόρους, την 

αύξηση της ανθεκτικότητας των εδαφών, τη μείωση της επικινδυνότητας 

και των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την εν γένει 

προστασία του φυσικού και οικοδομημένου περιβάλλοντος. Σήμερα στο 

περιβαλλοντικά και γεωτεχνικά υποβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. 

Μενεμένης επικρατούν συνθήκες που συχνά παραπέμπουν σε βαλτώδη 

έκταση, με εισροή θαλάσσιων υδάτων εντός της χερσαίας ζώνης 

(τρωτότητα εδαφών) και θύλακες στάσιμων υδάτων, που αποτελούν 

παράγοντες εδαφικής διάβρωσης και δυσμενών περιβαλλοντικών – 

αισθητικών συνθηκών. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη παραλιακή 

ζώνη αποτελεί ήδη αντικείμενο μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, στο 

πλαίσιο της οποίας αναμένεται ριζική αντιστροφή της σημερινής 

κατάστασης με ανάδειξη της περιοχής και βελτίωση όλων των παραπάνω 

επιμέρους παραγόντων (περιβάλλον, έδαφος, αισθητική, ακτογραμμή κοκ), 

με τελικό στόχο την παροχή πρόσβασης και λειτουργικότητας στην 

ευρύτερη παράκτια ζώνη του Δήμου. 

Το καταγραμμένο αστικό πράσινο καταλαμβάνει το 2,72% της συνολικής 

έκτασης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ σύμφωνα με την 

ΣΜΠΕ η έκταση που αναλογεί σε κάθε κάτοικο ανέρχεται σε μόλις 1,68 m², 

μέγεθος που υπολείπεται κατά πολύ των διεθνών προτύπων. Εντός της 

μελέτης γίνεται και αναφορά στο σχέδιο αξιοποίησης του παραχωρημένου 
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τμήματος του στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου», που αποτελεί 

αντικείμενο της σχετικής μελέτης ΕΠΣ για την δημιουργία πάρκου πόλης 

υπερτοπικού χαρακτήρα. Επιπλέον δυνατότητα εξασφάλισης νέων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου δίνεται στις περιοχές 

επεκτάσεων της Δ.Ε. Μενεμένης (νότιο τμήμα της Π.Ε.4 και η νέα Π.Ε.6). 

Για τους υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου 

προτείνεται η προστασία και αισθητική αναβάθμιση τους. 

Επιπλέον, η περιοχή μελέτης, όπως αναλύεται τόσο στο ΤΠΣ όσο και στην 

ΣΜΠΕ, αποτελεί κρίσιμη κυκλοφοριακά περιοχή του ευρύτερου 

συγκοινωνιακού συστήματος της δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς από αυτήν 

διέρχονται πρωτεύοντες οδικοί άξονες όπως η προέκταση του εθνικού 

άξονα ΠΑΘΕ (Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης), η Εσωτερική Περιφερειακή 

Οδός, η Λεωφόρος Δενδροποτάμου και η Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, η 

οδός Μοναστηρίου και η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου που διατρέχει εγκάρσια 

το σύνολο περίπου της ενδότερης αστικής ζώνης της Δ.Ε. Αμπελοκήπων. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία είναι η 

παρουσία του Κόμβου Κ16  (στη συμβολή της προέκτασης ΠΑΘΕ με την 

Εσωτερική Περιφερειακή Οδό) που εξυπηρετεί τον υψηλό κυκλοφοριακό 

φόρτο της ζώνης περιμετρικά της Κεντρικής Λαχαναγοράς και της 

ευρύτερης παραγωγικής ζώνης Μενεμένης-Καλοχωρίου, που συγκεντρώνει 

πλήθος εμπορικών και επιχειρηματικών/μεταφορικών δραστηριοτήτων 

(αποθήκες – logistics, διαμετακόμιση, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, 

μεταφορικές εταιρείες κοκ). Οι παραπάνω κύριοι οδικοί άξονες συνθέτουν 

ένα οδικό πλέγμα με ιδιαίτερα αυξημένους φόρτους κυκλοφορίας (ιδιαίτερα 

κατά τις ώρες αιχμής) που εξυπηρετεί τόσο διαδημοτικές αστικές 

μετακινήσεις του ευρύτερου χώρου της δυτικής Θεσσαλονίκης όσο και 

υπερτοπικές μετακινήσεις. Γενικότερα, στα πλαίσια του αντικειμένου του 

ΤΠΣ θεωρείται ότι θα πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα βελτιωτικών 

παρεμβάσεων του εξωαστικού οδικού δικτύου δευτερεύουσας σημασίας, 

δηλαδή των οδών που λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τους 

παραπάνω βασικούς άξονες (λ.χ. οι οδοί Σοφοκλή Βενιζέλου, Πόντου, 

Μικράς Ασίας, Μακεδονίας και άλλες αντίστοιχες). 

Οι ειδικότερες συνθήκες αστικής κινητικότητας στις εσωτερικές 

συλλεκτήριες αρτηρίες του Δήμου απορρέουν από τη δεδομένη υψηλή 

πυκνότητας δόμησης και της απουσίας οργανωμένου εναλλακτικού δικτύου 

διαδρομών για πεζούς («πράσινες» διαδρομές διασύνδεσης κοινόχρηστων 

ελεύθερων χώρων κοκ). Το εσωτερικό οδικό δίκτυο χαρακτηρίζεται σε 

σημαντικό ποσοστό από στενότητα οδών και πεζοδρομίων, πληθώρα 

προσκομμάτων κατά την κίνηση ιδιαίτερα των πεζών (παράνομες 

σταθμεύσεις, κατάληψη πεζοδρομίων κλπ), αλλά και έντονο πρόβλημα 

εξασφάλισης παρόδιας στάθμευσης, ιδίως τα πυκνοκατοικημένα τμήματα 
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των γειτονιών των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης που δεν διασχίζονται 

από υπερτοπικούς οδικούς άξονες.  

Ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κυκλοφοριακού δικτύου και 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, 

παρατηρούνται υπερβάσεις στα όρια των ατμοσφαιρικών ρύπων για τα 

Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10), οι οποίες είναι αποτέλεσμα των ιδιωτικών 

αστικών μετακινήσεων (με την αναπόφευκτη έντονη χρήση του ΙΧ ελλείψει 

επαρκούς εναλλακτικού δικτύου αστικών μεταφορών), της πληθώρας 

επαγγελματικών μεταφορών που διασχίζουν κατά κύριο λόγο την εκτός 

σχεδίου πόλης περιοχή του Δήμου και των αντίστοιχων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της εξωαστικής ζώνης. Διαπιστώνεται, σύμφωνα με την 

ΣΜΠΕ, ότι η μέση επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ποιότητας από 

αιωρούμενα σωματίδια που προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες 

κυμαίνεται περίπου στο 30%  στις δυτικές περιοχές του ΠΣΘ έναντι ενός 

7% στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε ορισμένα τμήματα του 

οδικού δικτύου του Δήμου και ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής εμφανίζεται υψηλός 

κυκλοφοριακός φόρτος, όπου και αυξάνονται οι εκπομπές CO² στην 

ατμόσφαιρα. Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις (νότιο και δυτικό τμήμα της Δ.Ε. Μενεμένης), εντοπίζονται 

μονάδες κατηγορίας Seveso (κυρίως δεξαμενές αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών και καυσίμων) στις οποίες είναι αναγκαίο να λαμβάνονται 

υπόψη όλα τα σύγχρονα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που θα 

συνδυάζουν παραγωγική αποδοτικότητα με ταυτόχρονη μείωση των 

εκπομπών αέριων ρύπων.  

Όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την αέρια 

ρύπανση, σύμφωνα με την ΣΜΠΕ, εντός του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης ο παραγωγικός τομέας με τις υψηλότερες εκπομπές CO² είναι ο 

τριτογενής και ειδικότερα κτήρια - εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για 

εμπορικές δραστηριότητες ή στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, και εν 

συνεχεία οι ιδιωτικές μετακινήσεις με την εκτεταμένη χρήση Ι.Χ. 

αυτοκινήτων. Επομένως κρίνεται αναγκαία και η προώθηση μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας και αποδοτικότητας στα δημόσια κτίρια.   

 

Β.1.3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η περιοχή μελέτης από γεωμορφολογικής πλευράς στο σύνολο της 

αναπτύσσεται μεταξύ μέγιστου υψόμετρου +40 m και ελάχιστου +1 m, που 

σημαίνει πως ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης εντάσσεται στις «πεδινές 

περιοχές», χωρίς ανάγλυφο. Σύμφωνα με την ανάλυση της Γεωλογικής 

Μελέτης για την επιλογή και βαθμονόμηση της επιρροής στην Σχετική 
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Γεωλογική Καταλληλότητα, προκύπτουν τρείς Ζώνες «Κατ’ Αρχήν 

Κατάλληλων Περιοχών για οικιστική και άλλες συναφείς με τη δόμηση 

χρήσεις» οι οποίες ως προς τις ιδιαίτερες γεωτεχνικές απαιτήσεις θα 

ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της μελέτης ΤΠΣ. Στις περιοχές 

Καταλληλότητας 1ης Κατηγορίας (με τον μεγαλύτερο βαθμό 

καταλληλότητας) περιλαμβάνονται αφενός ολόκληρο το ανατολικό τμήμα 

της Δ.Ε. Αμπελοκήπων και αφετέρου ένας εκτεταμένος θύλακας δυτικά του 

δομημένου ιστού της Μενεμένης. Στις περιοχές 2ης Κατηγορίας (μέτριου 

βαθμού καταλληλότητας), περιλαμβάνονται εκτεταμένες εκτός σχεδίου 

περιοχές της Δ.Ε. Μενεμένης και το αστικοποιημένο τμήμα της, καθώς και 

ολόκληρο το δυτικό τμήμα της Δ.Ε. Αμπελοκήπων, ενώ στις περιοχές 3ης 

Κατηγορίας (με τον μικρότερο βαθμό καταλληλότητας) περιλαμβάνεται η 

παραθαλάσσια ζώνη και η χαμηλή εσωτερική περιοχή του Παράκτιου 

Μετώπου της Δ.Ε. Μενεμένης, περιλαμβανόμενης και της παρόχθιας ζώνης 

του Δενδροποτάμου, στην έξοδό του στον Όρμο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, 

στις θέσεις που οι Ειδικές Χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και 

περιορισμούς, περιλαμβάνονται τα Συμμαχικά Κοιμητήρια με την 

περιμετρική ζώνη 250 m από αυτά. Στις Ζώνες Προστασίας σύμφωνα με 

την Γεωλογική Μελέτη περιλαμβάνεται η Ζώνη πλάτους 10 m μεταξύ των 

οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, του Παράκτιου Μετώπου της Δ.Ε. 

Μενεμένης. 

  

Β.1.4: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (SWOT 
ANALYSIS) 

Όλα τα προαναφερόμενα συνοψίζονται στον ακόλουθο συγκεντρωτικό 

πίνακα Πλεονεκτημάτων/Αδυναμιών/Προοπτικών/Κινδύνων για την 

περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης: 
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Δυνάμεις (S) Αδυναμίες (W) Ευκαιρίες (O)  Απειλές (T)   

 Η παρουσία των 

υπερτοπικών αξόνων 

(Δυτική Είσοδος, 

Περιφερειακή Οδός) 

 Η εγγύτητα στην 

ευρύτερη παραγωγική 

ζώνη Καλοχωρίου-ΒΙΠΕ 

Σίνδου 

 Η εγγύτητα στον Λιμένα 

Θεσσαλονίκης και το 

σιδηροδρομικό δίκτυο, για 

περαιτέρω εμπορική & 

επιχειρηματική ανάπτυξη  

 Η παρουσία του σταθμού 

υπεραστικών λεωφορείων 

ΚΤΕΛ ως πόλος έλξης για 

τις μετακινήσεις 

 Η λειτουργία του κόμβου 

Κ16 για τη διευθέτηση του 

κυκλοφοριακού φόρτου 

στην ευρύτερη περιοχή 

της Λαχαναγοράς-

Καλοχωρίου 

 Η μικρή χρονοαπόσταση 

της αστικής περιοχής από 

το ιστορικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης 

 

 

 Υποβαθμισμένες οικιστικές 

περιοχές εντός των ορίων του 

Δήμου (π.χ. Αγ. Νεκτάριος, 

Αγ. Βαρβάρα) 

 Περιβαλλοντικά 

υποβαθμισμένη και µε 

εδαφική διάβρωση/ρύπανση 

παραθαλάσσια περιοχή (Δ.Ε. 

Μενεμένης) 

 Έλλειψη ελεύθερων χώρων 

αστικού πρασίνου, πλατειών, 

παιδικών χαρών και 

γενικότερα δημόσιων 

κοινόχρηστων χώρων 

 Έλλειψη επαρκούς δικτύου 

πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων 

 Αναξιοποίητες υποδομές 

πολιτισμού στην Δ.Ε. 

Μενεμένης 

 Το υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας που καταγράφεται 

στο ΠΣΘ (30,37% στον 

οικονομικώς ενεργό 

πληθυσμό) 

 Έλλειψη κλειστών αθλητικών 

εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. 

Μενεμένης 

 Η λειτουργία του Δήμου ως σημείο 

εισόδου (Δυτική Είσοδος) του ΠΣΘ 

 Η ευρύτερη ζώνη περιμετρικά του 

ΟΛΘ για ανάπτυξη τριτογενή τομέα 

 Η εκπόνηση μελέτης ΕΠΣ για την 

αξιοποίηση του στρατοπέδου Μ. 

Αλεξάνδρου ως πάρκο πόλης 

υπεροπτικού χαρακτήρα και του ΕΠΣ 

Παράκτιου Μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης 

 Η εκπόνηση μελέτης ΕΠΣ για την 

αναμόρφωση και οργάνωση του 

παραλιακού μετώπου Μενεμένης 

 Συνεργασία µε φορείς μεταφορών 

(ΟΑΣΘ, ΟΣΕ, ΜΕΤΡΟ κοκ) για 

βελτιστοποίηση του συγκοινωνιακού 

δικτύου και της αστικής κινητικότητας 

 Ένταξη σε χρηματοδοτήσεις για 

αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών 

και εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

 Συνεργασία µε επιστημονικούς φορείς 

και πανεπιστημιακά ιδρύματα για 

μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή  

 Διαδημοτικές συνεργασίες – 

Συμμετοχές σε δίκτυα με όμορους 

Δήμους για επίλυση κοινών και 

αλληλοεξαρτώμενων προβλημάτων. 

 Ατμοσφαιρική και εδαφική 

ρύπανση από τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις η οποία έχει 

αντίκτυπο σε όλο το εύρος του 

ΠΣΘ  

 Τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης λόγω της παρουσίας 

μονάδων Seveso (εντός και 

περιμετρικά του ορίου του 

Δήμου) 

 Επιπτώσεις από την οικονομική 

ύφεση (ανεργία, μείωση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

κοκ)  

 Δυσκολία στον έλεγχο της 

παραβατικότητας λόγω ερήμωσης 

παραγωγικών περιοχών κατά τις 

νυκτερινές ώρες /αύξηση 

εγκληματικότητας 

 Παράνομη εναπόθεση αδρανών 

υλικών – στερεών αποβλήτων και 

υπολειμμάτων κατεδαφίσεων σε 

αυθαίρετες διάσπαρτες θέσεις, 

που οδηγεί σε φαινόμενα 

ρύπανσης και υποβάθμισης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2: ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ/ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Οι κύριες μεταβλητές που θα καθορίσουν την μελλοντική αναπτυξιακή, 

χωρική και περιβαλλοντική εξέλιξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

εκτιμάται ότι είναι οι ακόλουθες: 

1. Η ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και των τεχνικών 

υποδομών της περιοχής 

Ο δημόσιος αστικός χώρος εντός της οικιστικής περιοχής του Δήμου 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης αναπτύσσεται με την τυπική μορφή των 

πυκνοκατοικημένων αστικών ζωνών των ελληνικών πόλεων και 

συγκεκριμένα με κατακερματισμένους μικρούς χώρους αστικού πρασίνου, 

τυπικής χαμηλής βλάστησης. Συγκεκριμένα, η αστική περιοχή 

χαρακτηρίζεται από συμπαγή και συνεκτική ανάπτυξη με ελάχιστους 

χώρους πρασίνου μικρής έκτασης, περισσότερο προς το κεντρικό και 

ανατολικό τμήμα του, δηλαδή στο σύνολο των Αμπελοκήπων και στον 

κεντρικό πυρήνα της Μενεμένης. Επομένως ένα βασικό πρόβλημα του 

Δήμου είναι το χαμηλό ποσοστό αστικού πρασίνου στον συμπαγή 

πυκνοδομημένο οικιστικό ιστό. Σημαντική συνδρομή στην άμβλυνση της 

ανεπάρκειας αναμένεται να δώσει η επικείμενη αξιοποίηση της 

παραχωρημένης έκτασης του στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» για το 

οποίο έχει εκπονηθεί μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, με σκοπό τη 

δημιουργία ενός πάρκου πόλεως υπερτοπικού χαρακτήρα, ενώ εντός αυτού 

προβλέπεται και η επανάχρηση ορισμένων ανενεργών κελυφών (πρώην 

στρατιωτικών κτιρίων) με χρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα που θα 

συνεισφέρουν στην εξυπηρέτηση αναγκών κοινωνικής υποδομής.  

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το παράκτιο μέτωπο της 

Δ.Ε. Μενεμένης. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Β1, 

στο παράκτιο μέτωπο περιλαμβάνεται και μια Προστατευόμενη Ζώνη 

πλάτους 10μ. που καλύπτει τη ζώνη μεταξύ των οριογραμμών αιγιαλού και 

παραλίας. Επιπλέον, όπως προτείνεται στο σχετικό Ειδικό Χωρικό Σχέδιο 

του Παράκτιου Μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω 

καθεστώς προστασίας, προτείνεται εκτεταμένος χώρος πρασίνου περίπου 

100 στρεμ. με την ταυτόχρονη δημιουργία δύο νέων οργανωμένων 

θυλάκων υποδοχής εμπορικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Ως προς τα προγραμματιζόμενα μελλοντικά έργα, σε εξέλιξη βρίσκονται 

τόσο έργα του δικτύου αποχέτευσης (λ.χ. εκπόνηση μελέτης κατασκευής 

νέου αποχετευτικού αγωγού στην προέκταση της οδού Γιαννιτσών και στην 

περιοχή του Κόμβου Κ16) όσο και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον 

συγκεκριμένο κόμβο και στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης. 
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Επιπλέον στον κόμβο Κ16 θεωρείται αναγκαία η ολοκλήρωση των 

δευτερευόντων έργων οδοποιίας για την βελτίωση της κυκλοφοριακής 

λειτουργίας και μείωση των φαινομένων συμφόρησης.  

Το ΤΠΣ θα ενσωματώσει όλα τα παραπάνω τρέχοντα τεχνικά έργα και 

μελέτες, τα οποία συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση του χωρικού 

σχεδιασμού του Δήμου. 

2. Η ελαχιστοποίηση των φαινομένων περιβαλλοντικής και 

αισθητικής υποβάθμισης του εξωαστικού τμήματος του Δήμου 

(δυτικό τμήμα Δ.Ε. Μενεμένης) 

Στο εξωαστικό τμήμα του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης εντοπίζεται μια 

ευρεία παραγωγική ζώνη η οποία επιφέρει σχετικές πιέσεις στο άμεσο 

αστικό περιβάλλον επαφής της (δυτικά και νότια τμήματα του αστικού 

ιστού της Μενεμένης), καθώς και τις εύλογες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις 

του αέρα. Επιπλέον πρόβλημα αποτελεί η συχνή παράτυπη εναπόθεση 

αδρανών υπολειμμάτων κατεδαφίσεων (μπάζα) σε αυθαίρετες διάσπαρτες 

θέσεις της εκτός σχεδίου περιοχής αλλά και στις παρυφές του οικιστικού 

ιστού.  

Σε αυτή την εκτός σχεδίου πόλης περιοχή κυριαρχεί το τυπικό μοντέλο 

παραγωγικής εγκατάστασης είτε με τη μορφή κλασικών κατασκευών 

σκυροδέματος είτε κατασκευών από ελαφρότερα υλικά (πάνελς, 

αλουμινοκατασκευές κλπ), με τις δεύτερες να σχετίζονται άμεσα με τον 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που κυριαρχούν στην περιοχή 

(αποθήκευση/διαμετακόμιση). Πέραν αυτών, στην παράκτια ζώνη νότια του 

άξονα της Εθνικής Οδού ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερες μορφές κτιριακών 

εγκαταστάσεων οι μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, επίσης 

μεικτής τυπολογίας (μεταλλικές και σκυροδέματος). Η σχετικά υψηλή 

πυκνότητα των βιομηχανικών και εμπορικών/μεταφορικών εγκαταστάσεων 

εντείνουν το φαινόμενο της περιβαλλοντικής και αισθητικής υποβάθμισης 

του παραλιακού μετώπου. Η μελλοντική βελτίωση της συνολικής εικόνας 

της εξωαστικής αυτής ζώνης σχετίζεται άμεσα με την βελτίωση της 

ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και ενδεχομένως της υιοθέτησης 

καινοτόμων τυπολογιών και μορφολογικών στοιχείων (λ.χ. με εφαρμογή 

χαρακτηριστικών βιοκλιματικής) για τις εγκαταστάσεις αυτές. Ωστόσο ο 

εκσυγχρονισμός αυτός εναπόκειται περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία 

και σε άμεση συνάρτηση με την πρόσφατη οικονομική συγκυρία/ύφεση, 

που μειώνουν τις πιθανότητες υλοποίησης. Σε επίπεδο ΟΤΑ, η σχετική 

πρωτοβουλία μπορεί να περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό και βελτίωση των 

κοινόχρηστων χώρων της ζώνης αυτής (οδικών αρτηριών, παρόδιων 

χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού κοκ), καθώς και η συστηματική 

καταπολέμηση του φαινομένου αυθαίρετης απόρριψης μπάζων σε μη 

προβλεπόμενες θέσεις. 
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3. Η αρμονική συνύπαρξη των περιοχών κατοικίας με τις περιοχές 

παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιμετρικής ζώνης 

Στη Δ.Ε. Μενεμένης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, εντοπίζεται 

σημαντικό εύρος παραγωγικών δραστηριοτήτων στην εξωαστική περιοχή, η 

οποία δυνητικά δημιουργεί συνθήκες σύγκρουσης χρήσεων γης κατά μήκος 

του σημείου επαφής της με την εντός σχεδίου πόλης οικιστική ζώνη. 

Ειδικότερα, στις παρυφές των δυτικότερων περιοχών κατοικίας των Π.Ε. 5 

και 6, η άμεση γειτνίαση με παραγωγικές εγκαταστάσεις συμβάλει 

σημαντικά στην αισθητική υποβάθμιση της οικιστικής ζώνης αλλά και λόγω 

των γενικότερων οχλήσεων που διαπιστώνονται (αέρια ρύπανση, 

ηχορύπανση, διέλευση βαρέων οχημάτων κοκ). Προκειμένου να υπάρξει 

αρμονική συνύπαρξη των περιοχών κατοικίας με τις περιοχές παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, χρειάζεται να υπάρξουν συμπληρώσεις και 

εξαιρέσεις/εξειδικεύσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις ιδιαίτερα κατά μήκος 

των σημείων επαφής της εκτός σχεδίου πόλης με το συνεκτικό αστικό 

πλέγμα, ώστε να εξαιρούνται οι οχλούσες χρήσεις ή/και να μην 

αποτρέπονται χρήσεις που δεν επιβαρύνουν με την παρουσία τους την 

εύρυθμη λειτουργία των περιοχών κατοικίας (δεδομένου ότι κατά καιρούς 

ανακύπτουν περιπτώσεις αιτημάτων χωροθέτησης δραστηριοτήτων οι 

οποίες άνευ εμφανούς λόγου δεν έχουν συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο 

του ΓΠΣ).  

4. Η βελτίωση των δυσμενών κυκλοφοριακών επιπτώσεων λόγω 

των υψηλών μεταφορικών φόρτων  

Εντός της περιοχής μελέτης διέρχονται υπερτοπικοί οδικοί άξονες, με 

κυριότερους την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και την Δυτική Είσοδο 

(προέκταση της ΠΑΘΕ), ενώ το δευτερεύον οδικό δίκτυο κατανέμει τον 

κυκλοφοριακό φόρτο στο εσωτερικό των οικιστικών και παραγωγικών 

περιοχών. Η παρουσία των υπερτοπικών μεταφορικών αξόνων αφενός 

εξυπηρετεί την άμεση πρόσβαση και διοχέτευση του κύριου όγκου του 

κυκλοφοριακού φόρτου από/προς τις παραγωγικές περιαστικές ζώνες αλλά 

και την διασύνδεση των δυτικών αστικών περιοχών με τους Δήμους του 

νοτιοανατολικού τμήματος του ΠΣΘ, αφετέρου σε ορισμένες περιπτώσεις 

δημιουργεί και προβλήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η 

θέση του Δήμου και η λειτουργία του ως Δυτική Είσοδος (Δυτική Πύλη) της 

ευρύτερης Θεσσαλονίκης συνεπάγεται και υψηλό φόρτο διερχόμενων 

οχημάτων τόσο προς το ιστορικό κέντρο της πόλης όσο και προς την 

Περιφερειακή Οδό, όπου σε συνδυασμό με τις μεταφορές των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή και τις 

υπόλοιπες μετακινήσεις για αστικές εξυπηρετήσεις, στις ώρες αιχμής 

καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλοί φόρτοι και κυκλοφοριακή συμφόρηση, 

που επικεντρώνεται τόσο στα σημεία τομής των υπερτοπικών αρτηριών 
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(όπως ο κόμβος Κ16), όσο και στις λεωφόρους Δενδροποτάμου και 

Μοναστηρίου (π.χ. πέριξ του σταθμού μετεπιβίβασης ΚΤΕΛ Μακεδονία). 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι παραπάνω δυσμενείς επιπτώσεις της 

παρουσίας των υπερτοπικών αξόνων είναι αναγκαία η ολοκλήρωση των 

δευτερευόντων έργων οδοποιίας στον κόμβο Κ16 που περιλαμβάνει πλήθος 

πλευρικών οδών και διακλαδώσεων για βέλτιστη πρόσβαση στην ευρύτερη 

ζώνη. Το ανωτέρω οδικό δίκτυο μετάβασης στην παραγωγική ζώνη του 

Δήμου εκτιμάται πως είναι ποσοτικά επαρκές, καθώς διαθέτει ικανοποιητικό 

αριθμό οδικών αξόνων και εκτεταμένη διάταξη στον χώρο, ωστόσο αρκετά 

τμήματα που αφορούν κυρίως πλευρικές και δευτερεύουσες οδούς χρήζουν 

ολοκλήρωσης και βελτιώσεων ως προς τα ποιοτικά και γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά τους, προκειμένου να είναι ικανά να εξυπηρετήσουν τους 

βεβαρημένους κυκλοφοριακούς φόρτους που εξυπηρετούν τις παραγωγικές 

εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο θα 

μειωθεί και ο φόρτος στους κύριους υπερτοπικούς άξονες. 

5. Η αναδιάρθρωση χρήσεων γης στην οικιστική ζώνη και 

ανανέωση/αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 

Όπως καταγράφηκε και στην Α’ Φάση της μελέτης, κατά τη δεκαετία 2001-

2011 ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης εμφάνισε σημαντικού μεγέθους 

πληθυσμιακή συρρίκνωση (της τάξης του -10%), εντονότερη από το 

σύνολο σχεδόν των άλλων Δήμων του ΠΣΘ, ενώ εμφανίζει και μια 

γενικότερη προβληματική ηλικιακή διάρθρωση με αρκετά υψηλό ποσοστό 

γερασμένου πληθυσμού έναντι νέων γεννήσεων. Η παραπάνω 

πληθυσμιακή εκροή θεωρείται αλληλένδετη με την γενικότερη τάση 

μετοίκησης πληθυσμού της δυτικής Θεσσαλονίκης προς τις έντονα 

αστικοποιημένες προαστιακές περιοχές του ΠΣΘ που αναδείχτηκαν ως 

κύριες επιλογές εγκατάστασης κατοικίας κατά τη δεκαετία 2001-2011, με 

έμφαση στις ΝΑ περιοχές του (Πυλαία, Θέρμη κοκ) αλλά και σε 

ανατολικά/βορειοδυτικά προάστια (Ωραιόκαστρο, Ρετζίκι κ.α.). Ο Δήμος 

από την πλευρά του, εξετάζοντας τα σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού για 

τις επόμενες δεκαετίες (και εν αναμονή της παρούσας απογραφής του 

2021) θα πρέπει να επιδιώξει πολιτικές για συγκράτηση του υπάρχοντος και 

προσέλκυση νέου πληθυσμού. Συγκεκριμένα έργα και πρακτικές μπορούν 

να καταστήσουν το Δήμο περισσότερο θελκτικό για κατοικία, σε σύγκριση 

με όμορους ή άλλους Δήμους του ΠΣΘ.  

Όπως έχει προαναφερθεί, το ποσοστό αστικού πράσινου στον Δήμο 

ανέρχεται σε μόλις 1,68 m² ανά κάτοικο και καταλαμβάνει το 2,72% της 

συνολικής έκτασης του, διάσπαρτο σε μικρές συστάδες εντός του 

πυκνοδομημένου αστικού ιστού. Η χαμηλή ποσόστωση αστικού πρασίνου 

και ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων δημιουργεί προβληματισμό και 

αντανακλά στην ποιότητα ζωής των δημοτών ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και 

αρνητικό παράγοντα κατά την επιλογή τόπου κατοικίας. Επιπλέον, ως 
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αρνητικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν η παρουσία συνθηκών 

«γκετοποίησης» της εκτός σχεδίου παραγωγικής ζώνης κατά τις ώρες 

επιχειρηματικής αδράνειας, που ευνοεί την ενθάρρυνση φαινομένων 

παραβατικότητας στις παρυφές της πόλης, καθώς και οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες (κυρίως η ατμοσφαιρική ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια 

που προέρχονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και την έντονη 

κυκλοφοριακή επιβάρυνση των υπερτοπικών αξόνων).  

Επομένως, ο Δήμος προκειμένου να συγκρατήσει και να προσελκύσει νέο 

πληθυσμό είναι αναγκαίο να προωθήσει πολιτικές για προστασία και 

διεύρυνση των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων γενικότερα, 

όπως επί παραδείγματι θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του Ειδικού 

Χωρικού Σχεδίου για δημιουργία πάρκου πόλης σε τμήμα του πρώην 

στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου». Επιπλέον, όσον αφορά τα ζητήματα 

παραβατικότητας στις παραγωγικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της 

αυθαίρετης απόθεσης αδρανών υλικών-μπάζων), ο Δήμος είναι αναγκαίο να 

προωθήσει την σύσταση οργανωμένων θυλάκων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (όπως προβλέπεται και από το ΓΠΣ Μενεμένης) εντός των 

οποίων είναι εφικτότερος ο έλεγχος προς αποτροπή παρόμοιων 

φαινομένων. Επιπρόσθετα, προκειμένου να μειωθεί τόσο η εδαφική όσο και 

η αέρια ρύπανση, ο Δήμος μέσω έργων δύναται να βελτιστοποιήσει το 

δίκτυο αποχέτευσης και απορριμμάτων, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής 

η συμμετοχή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου και συνεργασιών τόσο 

με τους έτερους Δήμους του βορειοδυτικού ΠΣΘ όσο και με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Μια ακόμα προτεραιότητα από πλευράς του Δήμου 

για την μείωση της ρύπανσης θα μπορούσε να είναι και η εντατικοποίηση 

της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των ίδιων των πολιτών για θέματα 

ανακύκλωσης, ρύπανσης και μείωσης των απορριμμάτων σε επίπεδο 

νοικοκυριών.  

6. Η επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με τη ζώνη ιδιοκτησίας 

ΓΑΙΑΟΣΕ 

Η ευρεία ζώνη που ανήκει στην λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής, 

ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ και με χρήσεις εντός αυτής που περιλαμβάνουν τόσο 

την μεταφορική υποδομή (σιδηροδρομικές γραμμές) όσο και κτίρια, 

εγκαταστάσεις και υποδομές βοηθητικού χαρακτήρα (αμαξοστάσιο, 

μηχανοστάσιο, γραφεία, χώρους στάθμευσης, δεξαμενές και υπόστεγα 

διαφόρων λειτουργιών κ.α.), αποτελεί διαχρονικά μια ζώνη χωρικού 

αποκλεισμού και ασυνέχειας, που διχοτομεί την οικιστική ζώνη της Δ.Ε. 

Μενεμένης με αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στις αστικές μετακινήσεις 

πεζών και οχημάτων, καθώς και την αισθητική - ηχητική όχληση.  

Ωστόσο, πέραν αυτών, σηματνικό πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι 

το όριο της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ σε ορισμένες θέσεις εισέρχεται εντός του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της οικιστικής περιοχής, ενώ αρνητικά 
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συμβάλει και το γεγονός ότι τα πρότερα ΓΠΣ σε διάφορες θέσεις 

παρέβλεψαν το όριο της ζώνης του ΟΣΕ και πρότειναν κοινωφελείς χρήσεις 

γης σε εκτάσεις εντός των ορίων της.  

Τα παραπάνω συνιστούν συνθήκες εμφάνισης φαινομένων συγκρουσιακού 

χαρακτήρα, καθώς η αναντιστοιχία οδηγεί σε καθυστερήσεις έγκρισης και 

υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής, δεδομένης της 

ασυμφωνίας μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ και του Δήμου για τις προαναφερόμενες 

εκτάσεις. 

Επομένως, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ΤΠΣ δίνεται η δυνατότητα 

επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την παρουσία της ζώνης 

του ΟΣΕ ενεργοποιώντας από τη δική του πλευρά το ίδιον νομοθετικό 

πλαίσιο γα την αξιοποίηση των ιδιοκτησιών του  επιλύοντας ταυτόχρονα 

ζητήματα ασυμφωνίας μεταξύ του πρότερου πολεοδομικού σχεδιασμού και 

του φορέα, σε εκτάσεις που εμπίπτουν εντός του ορίου του. 

7. Η άμβλυνση των χωρικών επιπτώσεων από την παρουσία 

εγκαταστάσεων κατηγορίας Seveso III 

Η  παρουσία εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κοινοτικής 

Οδηγίας Seveso III, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των 

χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων του σχεδιασμού που 

αναμφίβολα σχετίζονται και επηρεάζονται από τις επικαιροποιημένες ζώνες 

επιπτώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες μελέτες 

ασφαλείας κάθε εγκατάστασης, με σκοπό την άμβλυνση ή/και εξάλειψη 

ενδεχόμενων συγκρούσεων με τις λοιπές προβλεπόμενες χρήσεις γης της 

περιμετρικής τους ζώνης. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016) Καθορισμός κανόνων, μέτρων και 

όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 

εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με 

επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την 

κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. 

Οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στον χωρικό σχεδιασμό 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 «Σχεδιασμός χρήσεων γης» της ανωτέρω 

ΚΥΑ, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 

1. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και 

πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων 

ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται 

υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή σε άλλες σχετικές πολιτικές. Για την 
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υλοποίηση των ανωτέρω στόχων ελέγχεται: α) η ίδρυση νέων 

εγκαταστάσεων, β) οι μετατροπές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ, γ) οι χωροθετήσεις νέων έργων κοντά 

σε εγκαταστάσεις, όπως δίκτυα μεταφορών, χώροι δημόσιας χρήσης και 

οικιστικές ζώνες, όταν η χωροθέτηση ή τα σχετικά έργα ενδέχεται να 

προκαλέσουν ή να αυξήσουν τον κίνδυνο ενός μεγάλου ατυχήματος είτε να 

επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του. 

2. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών χρήσης 

γης ή και των άλλων σχετικών πολιτικών καθώς και κατά τις διαδικασίες 

εφαρμογής των πολιτικών αυτών, πρέπει να συνεκτιμούν μακροπρόθεσμα 

την ανάγκη: 

α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των 

εγκαταστάσεων κατηγορίας Seveso και των οικιστικών ζωνών, των κτιρίων 

και των χώρων δημόσιας χρήσης, των χώρων αναψυχής και -στο μέτρο του 

δυνατού- του κύριου δικτύου μεταφορών. 

β) να προστατεύονται οι περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φυσικό 

ενδιαφέρον ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και βρίσκονται κοντά σε 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Seveso, όπου είναι σκόπιμο, με κατάλληλες 

αποστάσεις ασφαλείας ή με άλλα σχετικά μέτρα. 

γ) να συνεχίζεται η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με τη λήψη πρόσθετων τεχνικών μέτρων, 

εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 

της ΚΥΑ, ώστε να μην αυξάνεται η επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον. 

8. Επιδράσεις από ενδεχόμενες εξελίξεις, προτάσεις, ρυθμίσεις και 

χωροθετήσεις σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης 

Η κεντροβαρής θέση του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο ευρύτερο 

πλέγμα του βορειοδυτικού τμήματος του ΠΣΘ, καθώς και η άμεση γειτνίαση 

με υπερτοπικούς άξονες και παραγωγικούς/αναπτυξιακούς πόλους, 

εντείνουν τις εξωγενείς επιδράσεις έργων ευρείας κλίμακας/μητροπολιτικού 

επιπέδου που συντελούνται, προγραμματίζονται ή επίκειται να 

χωροθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης 

(ανεξαρτήτως της σημερινής ωριμότητάς τους). Έτσι, στην διερεύνηση των 

αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου θα πρέπει να συνυπολογίζεται η 

γενικότερη επίδραση μεγάλων έργων υπερτοπικής κλίμακας, που ακόμη κι 

αν δεν χωροθετούνται εντός των ορίων του, η συνολική τους επιρροή και 

εμβέλεια (με χωρικούς και αναπτυξιακούς όρους) θα περιλαμβάνει και την 

χωρική ενότητα του Δήμου, δεδομένου ότι έργα μεγάλης εμβέλειας 

(επιπέδου ΠΣΘ ή/και ευρύτερα) αντανακλούν ως προς τα αποτελέσματά 

τους στο σύνολο της μητροπολιτικής ζώνης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΕΝΑΡΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β3: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Β.3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Β.3.1.1 ΣΕΝΑΡΙΑ / ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα σενάρια εξέλιξης του 

πληθυσμού, μέσα από τα οποία θα επιλεγεί το προγραμματικό πληθυσμιακό 

μέγεθος για την περιοχή μελέτης για τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής. 

Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Τοπικών 

Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) N.4447/2016 (ΦΕΚ 241Α ́), οι βασικές υποθέσεις 

προγραμματικών μεγεθών μέσο-μακροπρόθεσμου  χαρακτήρα  θα έχουν 

προοπτική 15ετίας (Β’ Φάση: Εναλλακτικά σενάρια). Ως εκ τούτου, ως 

έτος-στόχος στην παρούσα μελέτη ορίζεται το 2037, δεκαπέντε έτη από 

σήμερα (2022). 

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εκτιμηθεί ο μελλοντικός πληθυσμός για 

το έτος-στόχο, αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια με βάση αφενός τη 

δυναμική του παρελθόντος, δηλαδή την εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας 

τόσο της περιοχής μελέτης όσο και ευρύτερων χωρικών ενοτήτων στις 

οποίες ανήκει και αφετέρου οι εκτιμήσεις της μελέτης αναθεώρησης του 

Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου για την Κεντρική Μακεδονία. Τα 

σενάρια που βασίζονται σε πληθυσμιακά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν 

στον μόνιμο πληθυσμό των απογραφών των ετών  1991, 2001 και 2011. 

Σημειώνεται ότι η διαφορετική δυναμική και ο χαρακτήρας των δύο Δ.Ε. 

που συναποτελούν τον Δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη στα 

σενάρια που εξετάζονται. Οι διαφοροποιήσεις στα προκύπτοντα 

πληθυσμιακά μεγέθη αντανακλώνται στο είδος, το εύρος και το βαθμό 

απόδοσης των παρεμβάσεων που θα προωθηθούν και θα αφορούν σε 

συγκεκριμένους αναπτυξιακούς παράγοντες / μεταβλητές, όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν σε προηγούμενες ενότητες. 

Σενάριο 1ο 

Για την κατάρτιση του πρώτου σεναρίου γίνεται η παραδοχή ότι ο 

πληθυσμός των επιμέρους Δ.Ε. του Δήμου θα ακολουθήσει την τάση που 

διαμορφώθηκε την τελευταία «απογραφική»  δεκαετία (ΕΛΣΤΑΤ, 2001-

2011). Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο πληθυσμός της Δ.Ε. 

Αμπελοκήπων μειώθηκε με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ίσο με -

0,0139 και της Δ.Ε. Μενεμένης με -0,0026. Εφαρμόζοντας τους 

συγκεκριμένους ΜΕΡΜ στον πληθυσμό βάσης (2011) των δύο Δ.Ε. και με 

ορίζοντα το έτος 2037 προκύπτει πληθυσμός για τον Δήμο Αμπελοκήπων- 
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Μενεμένης ίσος με 39.734 κάτ., μειωμένος δηλαδή σε σχέση με το 2011 

κατά 23,78%, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Αξιοσημείωτο είναι ότι, με 

βάση το σενάριο αυτό, η Δ.Ε. Αμπελοκήπων χάνει περίπου το 1/3 του 

πληθυσμού της, ενώ η μείωση στη Δ.Ε. Μενεμένης ανέρχεται σε 6,51%. 

Πρόκειται για ένα απαισιόδοξο σενάριο στο οποίο ενυπάρχει η συνέχιση της 

αρνητικής εικόνας στο σύνολο του Δήμου, ιδίως δε στην πληθυσμιακή 

εξέλιξη της Δ.Ε. Αμπελοκήπων.  

Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα του Σεναρίου 1 για την εξέλιξη του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης για το έτος στόχο 2037 

  

Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡΜ 
2001-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 2001 2011 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 43.016 37.381 -0,0139 25.948 -30,58% 

Δ.Ε. Μενεμένης 15.133 14.746 -0,0026 13.785 -6,51% 

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

58.149 52.127   39.734 -23,78% 

Σενάριο 2ο 

Στο δεύτερο σενάριο γίνεται η παραδοχή ότι ο πληθυσμός και των δύο 

Δ.Ε., Αμπελοκήπων και Μενεμένης, θα  ακολουθήσει τον ρυθμό μεταβολής 

της τελευταίας «απογραφικής» δεκαετίας του πληθυσμού του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΜΕΡΜ Π.Σ.Θ. 2001-

2011=0,0003), ο οποίος είναι μεν αρνητικός, αλλά «ευνοϊκότερος» του 

ΜΕΡΜ μεταβολής του πληθυσμού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Με 

βάση αυτή την παραδοχή, ο πληθυσμός του Δήμου θα ανέλθει σε 47.342 

κατοίκους, μειωμένος δηλαδή σε σχέση με το 2011 κατά 9,18% (βλ. 

Πίνακα 2). Πρόκειται για ένα σενάριο που αποτυπώνει συνέχιση της 

αρνητικής εξέλιξης του πληθυσμού του Δήμου, με χαμηλότερους ωστόσο 

ρυθμούς. 

Πίνακας 2: Τα αποτελέσματα του Σεναρίου 2 για την εξέλιξη του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης για το έτος στόχο 2037 

  

Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡ 

Μ 2001-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 2001 2011 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 43.016 37.381 -0,0139 33.949 -9,18% 

Δ.Ε. Μενεμένης 15.133 14.746 -0,0026 13.392 -9,18% 

Πολεοδομικό 
Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης 
(Π.Σ.Θ.) 

836.820 806.396 -0,0037     

Δήμος Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης 

58.149 52.127   47.342 -9,18% 
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Σενάριο 3ο 

Το τρίτο σενάριο διαβλέπει θετικές τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού τόσο για 

το σύνολο του Δήμου όσο και για τις επιμέρους Δ.Ε. Συγκεκριμένα, γίνεται 

η παραδοχή ότι ο πληθυσμός και των δύο Δ.Ε. θα ακολουθήσει τους 

ρυθμούς αύξησης της περασμένης δεκαετίας του πληθυσμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΜΕΡΜ Π.Ε. 2001-2011=0,0024). 

Με βάση αυτή την παραδοχή, ο πληθυσμός του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης θα ανέλθει σε 55.512 κατοίκους, αυξημένος δηλαδή σε σχέση 

με το 2011 κατά 6,5% (βλ. Πίνακα 3). Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως αρκετά αισιόδοξο, αν και ο πληθυσμός του Δήμου δεν 

καταφέρνει ακόμα να πλησιάσει τα επίπεδα του 2001.  

Πίνακας 3: Τα αποτελέσματα του Σεναρίου 3 για την εξέλιξη του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης για το έτος στόχο 2037 

  

Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡΜ 
2001-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 2001 2011 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 43.016 37.381 -0,0139 39.808 6,49% 

Δ.Ε. Μενεμένης 15.133 14.746 -0,0026 15.704 6,49% 

Περιφερειακή Ενότητα  
(Π.Ε.) Θεσσαλονίκης 

1.084.001 1.110.551 0,0024     

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

58.149 52.127   55.512 6,49% 

Σενάριο 4ο 

Το τέταρτο σενάριο επίσης διαβλέπει θετικές τάσεις εξέλιξης του 

πληθυσμού τόσο για το σύνολο του Δήμου όσο και για τις επιμέρους Δ.Ε. 

Γίνεται η παραδοχή ότι ο πληθυσμός και των δύο Δ.Ε. θα ακολουθήσει τους 

ρυθμούς αύξησης της περασμένης δεκαετίας του πληθυσμού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΜΕΡΜ Π.Κ.Μ. 2001-2011=0,0003). Με 

βάση αυτή την παραδοχή, ο πληθυσμός του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης θα ανέλθει σε 52.529 κατοίκους, αυξημένος δηλαδή σε σχέση 

με το 2011 κατά 0,77% (βλ. Πίνακα 4). Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως συγκρατημένα αισιόδοξο.  

Πίνακας 4: Τα αποτελέσματα του Σεναρίου 4 για την εξέλιξη του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης για το έτος στόχο 2037 

  

Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡΜ 
2001-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 2001 2011 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 43.016 37.381 -0,0139 37.669 0,77% 

Δ.Ε. Μενεμένης 15.133 14.746 -0,0026 14.860 0,77% 
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Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡΜ 
2001-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 2001 2011 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) 

1.876.558 1.882.108 0,0003     

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

58.149 52.127   52.529 0,77% 

Σενάριο 5ο 

Στο πέμπτο σενάριο χρησιμοποιείται ο ΜΕΡΜ της τελευταίας 

«απογραφικής» εικοσαετίας των επιμέρους Δ.Ε. και του Δήμου συνολικά, 

και περιλαμβάνει δύο -υποσενάρια: 5α και 5β.  

Στο σενάριο 5α γίνεται η παραδοχή ότι ο πληθυσμός των επιμέρους Δ.Ε. 

του Δήμου θα ακολουθήσει την τάση που διαμορφώθηκε την τελευταία 

«απογραφική»  εικοσαετία (ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ, 1991-2011). Τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, ο πληθυσμός της Δ.Ε. Αμπελοκήπων μειώθηκε με ΜΕΡΜ 

ίσο με -0,0049 και της Δ.Ε. Μενεμένης αυξήθηκε με ΜΕΡΜ ίσο με 0,0051. 

Εφαρμόζοντας τους συγκεκριμένους ΜΕΡΜ στον πληθυσμό βάσης (2011) 

των δύο Δ.Ε. και με ορίζοντα το έτος 2037 προκύπτει πληθυσμός για τον 

Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης ίσος με 49.739 κάτ., που επιμερίζεται σε 

32.896 κατ. για τους Αμπελόκηπους και σε 16.844 κατ. για τη Μενεμένη. Η 

συνολική μεταβολή 2011-2037 (Πίνακας 5) για τον Δήμο, βάσει του 

συγκεκριμένου σεναρίου, ανέρχεται σε -4,58%. 

Πίνακας 5: Τα αποτελέσματα του Σεναρίου 5α για την εξέλιξη του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης για το έτος στόχο 2037 

  

Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡΜ 
1991-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 1991 2011 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 41.243 37.381 -0,0049 32.896 -12,00% 

Δ.Ε. Μενεμένης 13.312 14.746 0,0051 16.844 14,22% 

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

54.555 52.127   49.739 -4,58% 

Στο σενάριο 5β γίνεται η παραδοχή ότι ο πληθυσμός των επιμέρους Δ.Ε. 

θα ακολουθήσει τον συνολικό ρυθμό εξέλιξης του Δήμου της εικοσαετίας 

1991-2011. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο πληθυσμός του Δήμου 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης μειώθηκε με ΜΕΡΜ ίσο με -0,0023. Η 

εφαρμογή αυτού του ΜΕΡΜ στον πληθυσμό βάσης (2011) κάθε Δ.Ε. οδηγεί 

(Πίνακας 6) σε μία μείωση του πληθυσμού του Δήμου και των επιμέρους 

Δ.Ε. για το έτος 2037 κατά -5,75%. Ο συνολικός προκύπτων πληθυσμός 

για τον Δήμο δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με το σενάριο 5α 

(49.131 έναντι 49.739 κάτ.), όμως στο σενάριο αυτό υπάρχει α) μια 

σχετική συγκράτηση της αρνητικής εικόνας στη Δ.Ε. Αμπελοκήπων, αλλά 
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και β) μια αρνητική εξέλιξη στη Δ.Ε. Μενεμένης, ανάλογης της περιόδου 

2001-2011. 

Πίνακας 6: Τα αποτελέσματα του Σεναρίου 5β για την εξέλιξη του 

πληθυσμού της περιοχής μελέτης για το έτος στόχο 2037 

  

Πληθυσμός ΕΛΣΤΑΤ 
ΜΕΡΜ 
1991-
2011 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2037  
βάσει ΜΕΡΜ 

2001-2011 Δ.Ε. 

Μεταβολή 
2011-
2037 1991 2011 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 41.243 37.381 -0,0049 35.233 -5,75% 

Δ.Ε. Μενεμένης 13.312 14.746 0,0051 13.899 -5,75% 

Δήμος Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης 

54.555 52.127 -0,0023 49.131 -5,75% 

Στον Πίνακα 7 συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των εξεταζόμενων 

εναλλακτικών σεναρίων, με την παρουσίαση α) των εκτιμήσεων πληθυσμού 

για τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και τις επιμέρους Δ.Ε. για το έτος-

στόχο 2037 και β) της μεταβολής σε σχέση με τον πληθυσμό απογραφής 

2011. Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζονται σχηματικά αυτά τα αποτελέσματα. 

Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα «αρνητικά» σενάρια εξέλιξης του 

πληθυσμού και με πράσινο τα σενάρια τα οποία καταδεικνύουν αύξηση του 

πληθυσμού του Δήμου μέχρι το 2035 (σε σύγκριση με τον πληθυσμό του 

2011). 

Πίνακας 7: Συγκριτική παρουσίαση σεναρίων πληθυσμιακής εξέλιξης για 

τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
Σενάρια / 

Δ.Ε. & Δήμος 
Πληθυσμός 2011 

(ΕΛΣΤΑΤ) 
Πληθυσμός 2037 
βάσει σεναρίων 

Ποσοστιαία μεταβολή 
2011-2037 

Σενάριο 1 
Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

Δ.Ε. Μενεμένης 
Δήμος 

37.381 
14.746 
52.127 

25.948 
13.785 
39.734 

-30,58% 
-6,51% 
-23,78% 

Σενάριο 2 
Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

Δ.Ε. Μενεμένης 
Δήμος 

37.381 
14.746 
52.127 

33.949 
13.392 
47.342 

-9,18% 
-9,18% 
-9,18% 

Σενάριο 3 
Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

Δ.Ε. Μενεμένης 
Δήμος 

37.381 
14.746 
52.127 

39.808 
15.704 
55.512 

6,49% 
6,49% 
6,49% 

Σενάριο 4 
Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

Δ.Ε. Μενεμένης 
Δήμος 

37.381 
14.746 
52.127 

37.669 
14.860 
52.529 

0,77% 
0,77% 
0,77% 

Σενάριο 5α 
Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

Δ.Ε. Μενεμένης 
Δήμος 

37.381 
14.746 
52.127 

32.896 
16.844 
49.739 

-12,00% 
14,22% 
-4,58% 

Σενάριο 5β 
Δ.Ε. Αμπελοκήπων 

Δ.Ε. Μενεμένης 
Δήμος 

37.381 
14.746 
52.127 

35.233 
13.899 
49.131 

-5,75% 
-5,75% 
-5,75% 
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Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα σεναρίων πληθυσμιακής εξέλιξης για τον 

Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης 

 

 

Β.3.1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ  

Η ορθότητα/ρεαλιστικότητα των παραπάνω σεναρίων ελέγχεται σε σχέση 

με τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις στις οποίες προβαίνει η μελέτη για την 

Αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία οδήγησε στην 

έγκριση του «νέου» Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου το καλοκαίρι του 

2020 (ΦΕΚ 485Δ’/20-08-2020). Η εν λόγω μελέτη εκτιμά ότι μπορεί, υπό 

προϋποθέσεις, να υπάρξει μικρή αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας 

(εκτιμώμενος πληθυσμός 2021 της τάξης των 1.940.000 ατόμων) 

ανατρέποντας τις δυσμενέστερες πρόσφατες τάσεις, ενώ για τον Δήμο 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης η εκτίμηση πληθυσμού για το 2021 είναι 

49.310 κάτ. και για το 2029 47.057 κάτ. Αυτό συνιστά ποσοστό μεταβολής 

ίσο με -4,6% μεταξύ 2021 και 2029. Επιπλέον, η μελέτη για την περίοδο 

2021-2029 προβλέπει και για τις δύο Δ.Ε. μείωση μικρότερη του 10%.  

Για να ελεγχθεί η ορθότητα/ρεαλιστικότητα των σεναρίων, εκτιμάται για 

κάθε ένα από τα έξι εναλλακτικά σενάρια που προηγήθηκαν η μεταβολή 

του πληθυσμού των Δ.Ε. και του Δήμου συνολικά για την περίοδο 2021-

2029. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα αξιολόγησης «ρεαλιστικότητας» σεναρίων σε 

σχέση με τις προβλέψεις της μελέτης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας 

  
Πληθυσμός 

ΕΛΣΤΑΤ 
2011 

ΜΕΡΜ 
2011-
2035 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2021 

Εκτίμηση 
πληθυσμού 

2029 

Μεταβολή 
2021-
2029 

 
Σενάριο 1   

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 37.381 -0,0139 32.484 29.033 -10,62%  

Δ.Ε. Μενεμένης 14.746 -0,0026 14.369 14.074 -2,05%  

Δήμος 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

52.127   46.853 43.107 -8,00%  

Σενάριο 2  

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 37.381 -0,0037 36.022 34.970 -2,92%  

Δ.Ε. Μενεμένης 14.746 -0,0037 14.210 13.795 -2,92%  

Δήμος 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

52.127   50.232 48.765 -2,92%  

Σενάριο 3   

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 37.381 0,0024 38.297 39.045 1,95%  

Δ.Ε. Μενεμένης 14.746 0,0024 15.107 15.402 1,95%  

Δήμος 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

52.127   53.404 54.448 1,95%  

Σενάριο 4  

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 37.381 0,0003 37.492 37.580 0,24%  

Δ.Ε. Μενεμένης 14.746 0,0003 14.790 14.825 0,24%  

Δήμος 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

52.127   52.281 52.405 0,24%  

Σενάριο 5α   

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 37.381 -0,0049 35.588 34.215 -3,86%  

Δ.Ε. Μενεμένης 14.746 0,0051 15.520 16.168 4,18%  

Δήμος 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

52.127   51.108 50.384 -1,42%  

Σενάριο 5β  

Δ.Ε. Αμπελοκήπων 37.381 -0,0023 36.540 35.880 -1,80%  

Δ.Ε. Μενεμένης 14.746 -0,0023 14.414 14.154 -1,80%  

Δήμος 
Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης 

52.127   50.954 50.034 -1,80%  

Σημείωση: Με κόκκινο χρώμα τα «μη αποδεκτά» πληθυσμιακά μεγέθη – μεταβολές και με 

πράσινο τα «αποδεκτά» - Σύγκριση με προβλέψεις μελέτης αναθεώρησης ΠΠΧΣΑΑ για την 

περίοδο 2021-2029 
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Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα, θα μπορούσε να προβλεφθεί 

ένα προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού για το 2037 κοντά στις προβλέψεις 

του σεναρίου 2, και συγκεκριμένα:   

 Δ.Ε. Αμπελοκήπων: 35.000 κάτ. 

 Δ.Ε. Μενεμένης: 13.800 κάτ. 

 Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: 48.800 κάτ. 
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Β.3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Η ανάπτυξη των εναλλακτικών σεναρίων για τον Δήμο Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης έγινε με βάση τις προαναφερόμενες κύριες μεταβλητές 

αναπτυξιακής εξέλιξης του Δήμου, όπως περιγράφηκαν στο παραπάνω 

Κεφάλαιο Β2, με στόχο την διερεύνηση του πλέον ρεαλιστικού και εφικτού 

σεναρίου για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. 

Σημειώνεται ότι τα σενάρια βασίζονται σε δύο κεντρικές παραδοχές: 

αφενός ότι η σημερινή συγκυρία της πανδημίας δεν θα επιδεινωθεί ως προς 

το αναπτυξιακό της αποτύπωμα, αφετέρου ότι οι γενικότερες συνθήκες της 

τοπικής και εγχώριας οικονομίας δεν θα επανέλθουν στα επίπεδα της 

περιόδου 2011-2017, που αποτυπώθηκαν με έντονα χαρακτηριστικά 

αναπτυξιακής ύφεσης σε κάθε πτυχή της οικονομίας.  

Σενάριο 1 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός σχεδίου περιοχής ως παραγωγικής 

ζώνης και ενίσχυση του κεντροβαρούς αστικού χαρακτήρα της 

οικιστικής περιοχής του Δήμου (Χάρτης Β.3.1) 

Το πρώτο σενάριο θεωρείται αρκετά παρεμβατικό επιδρώντας σημαντικά 

στις κύριες μεταβλητές αναπτυξιακής εξέλιξης του Δήμου, όπως 

προαναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο Β.2, και κυρίως ως προς τις παρεμβάσεις 

στην χωρική διάρθρωση των χρήσεων γης, τόσο της εκτός σχεδίου 

περιοχής όσο και στον αστικό ιστό, ενώ εκλαμβάνει ως παραδοχή και την 

επίσπευση των χρονικών διαστημάτων υλοποίησης, εστιάζοντας στο 

βραχυπρόθεσμο/μεσοπρόθεσμο επίπεδο των 15-20 ετών από την έγκριση 

του ΤΠΣ. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνει ως δεδομένο ότι η ρεαλιστική 

προγραμματική πληθυσμιακή εξέλιξη, όπως επιλέχθηκε προηγουμένως, 

προβλέπει μείωση της τάξης του -3% έως το έτος αναφοράς (2037), 

παραμένοντας σε αρνητικό πρόσημο (παρότι με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό 

μείωσης απ’ ότι η δεκαετία 2001-2011), και επομένως οι παρεμβάσεις του 

σεναρίου στοχεύουν στην κατά το δυνατόν αμεσότερη αντιστροφή της 

τάσης αυτής.   

Συγκεκριμένα, ως προς την 1η μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης, που εστιάζει 

στην ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού του Δήμου και των συναφών 

τεχνικών υποδομών, το σενάριο προβλέπει την επίσπευση των 

πολεοδομήσεων των τριών παραγωγικών θυλάκων της Δ.Ε. Μενεμένης, 

όπως προβλέπονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ της (Επιχειρηματικά Πάρκα 

1,2,3), και επιπρόσθετα τη διεύρυνση του οργανωμένου παραγωγικού 

εξωαστικού χώρου στο σύνολο της εδαφικής ενότητας της εκτός σχεδίου 

περιοχής του Δήμου (Δ.Ε. Μενεμένης), κάτι που προωθείται στην ευρύτερη 

παραγωγική ζώνη του βορειοδυτικού ΠΣΘ στα πλαίσια του σχεδιασμού για 

εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (κατά το 
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Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων βάσει του 

Ν.3982/2011). Βασικός στόχος είναι η εξυγίανση και ενσωμάτωση σε 

οργανωμένους πυρήνες των δραστηριοτήτων που έχουν διαμορφωθεί σε 

άτυπους συμπαγείς θύλακες, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Μενεμένης. 

Υπό το πρίσμα αυτό, συνυπολογίζεται αφενός το σχετικό επιχειρησιακό 

σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα που εισάγει την έννοια των Άτυπων 

Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και για τις οποίες εκπονείται ήδη η σχετική 

μελέτη για την ευρύτερη περιοχή Καλοχωρίου-Μενεμένης, αφετέρου η 

μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το παραλιακό τμήμα της Μενεμένης, 

όπου προτείνεται η δημιουργία δύο οργανωμένων θυλάκων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων με προσανατολισμό στον τριτογενή τομέα (αποθήκευση, 

χονδρεμπόριο, μεταφορές, διαμετακόμιση). Σημειώνεται ότι η παραπάνω 

προοπτική οργανωμένης ανάπτυξης συμπεριλαμβάνει αφενός την 

χαρακτηρισμένη περιοχή ΕΜΟ που βάσει του εγκεκριμένου ΓΠΣ σήμερα 

καταλαμβάνει στο νότιο τμήμα της Π.Ε. 5 της Μενεμένης (συνοικισμός 

Δενδροποτάμου) και αφετέρου τα νοτιότερα τμήματα της επέκτασης της 

Π.Ε. 4 της Μενεμένης, νοτίως της οδού Γιαννιτσών έως το όριο του Δήμου. 

Ο λόγος είναι ότι η μεν περιοχή ΕΜΟ έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο ποσοστό 

ως περιοχή συγκέντρωσης συναφών δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα, 

ομοίως με την υπόλοιπη εξωαστική ζώνη και επιπλέον δεν υφίσταται 

ουσιαστικός λόγος ενσωμάτωσής της σε πολεοδομική ενότητα κατοικίας, 

και αντίστοιχα τα νοτιότερα τμήματα της Π.Ε. 4 εκτιμάται ότι θα 

προσελκύσουν χρήσεις επιχειρηματικού/παραγωγικού χαρακτήρα, λόγω της 

θέσης τους και του χαρακτήρα της περιμετρικής τους ζώνης, ενώ θεωρείται 

εξαιρετικά απίθανο να εξελιχθούν ως περιοχή κατοικίας, όπως προβλέπει το 

ΓΠΣ. 

Συνοψίζοντας, το πρώτο σενάριο επομένως προβλέπει την αμεσότερη 

υλοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων παραγωγικών περιοχών 

(Επιχειρηματικά Πάρκα) και την περαιτέρω διεύρυνση της οργανωμένης 

παραγωγικής περιοχής, με πολεοδόμηση των περιοχών αυτών και 

συνακόλουθα την πλήρη επάρκεια τεχνικών υποδομών εντός αυτών, καθώς 

και την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας οδικού δικτύου και χώρων 

στάθμευσης. Επισημαίνεται ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης 

προϋποθέτει την εξασφάλιση ικανού ύψους χρηματοδοτήσεων αλλά και την 

ενεργή συμμετοχή του Δήμου, ο οποίος θα μπορούσε να συμμετάσχει στον 

αντίστοιχο φορέα λειτουργίας των παραγωγικών περιοχών. Επιπλέον 

προϋποθέτει την αρμονική συναίνεση των επαγγελματιών που εντάσσονται 

χωρικά εντός των θυλάκων, και την παραδοχή ότι η οικονομική συγκυρία 

του βραχυπρόθεσμου μέλλοντος θα ευνοεί την εκκίνηση και ολοκλήρωση 

της όλης διαδικασίας. Τέλος, την αρωγή των ανάλογων φορέων του 

δημοσίου και των επαγγελματικών επιμελητηρίων, με ουσιαστική συνδρομή 

βοήθειας και τεχνογνωσίας πέραν της τυπικής συγχρηματοδότησης.  
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Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται και ο συνυπολογισμός των 

ειδικότερων ρυθμίσεων και χωρικών επιπτώσεων που μπορούν να 

προκύπτουν από τα διαθέσιμα Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) και τις αντίστοιχες Μελέτες 

Ασφαλείας των εγκαταστάσεων κατηγορίας Seveso, ώστε οι λοιπές χρήσεις 

ή όσες αναμένεται να εγκατασταθούν μελλοντικά (στην πλειοψηφία τους 

παραγωγικού χαρακτήρα) να δύνανται να λειτουργούν σε συνθήκες 

ασφάλειας και να μην έρχονται σε σύγκρουση με αυτές (προς ικανοποίηση 

της 7ης μεταβλητής χωρικής ανάπτυξης του Δήμου). Επιπλέον, εκτιμάται 

ότι η προοπτική λειτουργίας του συνολικού παραγωγικού χώρου ως 

οργανωμένης ζώνης συνεισφέρει θετικά στην συνύπαρξη με τις 

εγκαταστάσεις Seveso, καθώς οι προβλεπόμενες χρήσεις γης θα 

περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον προσωπικό λειτουργίας που θα έχει 

γνώση και κατάρτιση σχετικά με ενδεχόμενα ατυχήματα μεγάλης έκτασης 

και διαδικασίες διαφυγής/προφύλαξης. 

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την στόχευση του πρώτου σεναρίου για 

την ανάπτυξη της εκτός σχεδίου περιοχής εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει 

θετικά και την ολοκλήρωση του συνόλου των τεχνικών υποδομών της 

περιοχής αυτής, λειτουργώντας ως ένα ενιαίο σύνολο παραγωγικού 

χαρακτήρα που θα αποτελεί χωρική συνέχεια του παραγωγικού πόλου της 

ΒΙΠΕ Σίνδου και της αντίστοιχης ζώνης του Καλοχωρίου, με έμφαση στην 

παροχή συνθηκών οργανωμένου θύλακα εγκατάστασης των 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα ως προς τις μεταφορικές τεχνικές υποδομές, 

αφορούν κυρίως τη σταδιακή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων οδικών 

υποδομών που αποτελούν τμήμα της συνολικής υποδομής του Κόμβου Κ16 

(πλευρικές οδοί και δευτερεύουσες αρτηρίες/διασταυρώσεις), κάτι που θα 

βελτιώσει τόσο τις κυκλοφοριακές συνθήκες της εκτός σχεδίου περιοχής 

(συνάφεια με την 1η και 4η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης) όσο και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες σε τοπικό επίπεδο (2η μεταβλητή), καθώς 

αναμένεται να βελτιώσουν τις κυκλοφοριακές ροές  με ταυτόχρονη 

ελάττωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων και επομένως των εκπομπών 

ρύπων. 

Στα θετικά του σεναρίου συγκαταλέγεται επίσης το γεγονός ότι ο 

παραγωγικός χαρακτήρας της περιοχής εστιάζει στην ένταση ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα, με έμφαση στον τομέα των 

μεταφορών και της αποθήκευσης/διαμετακόμισης, συνεπώς το εγχείρημα 

της οργανωμένης χωροθέτησης θα αφορά κατά κύριο λόγο την παρουσία 

δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, συνεπώς ηπιότερης περιβαλλοντικής 

επίπτωσης απ’ ότι θα είχε για παράδειγμα η οργάνωση θυλάκων για 

υποδοχή δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα (όπως η 

προαναφερόμενη περιοχή της Σίνδου). Η προοπτική αυτή εκτιμάται ότι θα 

συμβάλει σε κάποιο βαθμό και ως προς την 3η μεταβλητή αναπτυξιακής 
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εξέλιξης, που είναι η αρμονική συνύπαρξη των περιοχών κατοικίας με τις 

περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιμετρικής ζώνης, καθώς η 

παρουσία εκτεταμένης οργανωμένης έκτασης για τις παραγωγικές 

δραστηριότητες με παροχή των κατάλληλων τεχνικών υποδομών θα 

αποτελεί ελκυστικότερο τόπο χωροθέτησης για τις παραγωγικές μονάδες 

και ως εκ τούτου θα λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την χωροθέτησή τους 

στις παρυφές της εντός σχεδίου οικιστικής ζώνης, απομειώνοντας την 

πιθανότητα εμφάνισης νέων συγκρούσεων χρήσεων γης εντός των 

περιοχών κατοικίας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί η παρουσία 

αυθαίρετων εκτός σχεδίου οικιστικών θυλάκων στο νότιο τμήμα της εκτός 

σχεδίου περιοχής (νοτίως της εθνικής οδού-προέκτασης ΠΑΘΕ) που βάσει 

του σεναρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με στοχευμένα προγράμματα 

μετεγκατάστασης των λιγοστών κατοίκων σε τμήματα της εντός σχεδίου 

πόλης περιοχής, και απελευθέρωση των σημερινών θυλάκων από την 

χρήση της κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάδες αυτές αποτελούν 

αυθαίρετες παράνομες εγκαταστάσεις, εκτός θεσμικού πλαισίου δόμησης 

και σχεδίου πόλης. 

Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι η οργανωμένη ανάπτυξη της εκτός σχεδίου 

περιοχής θα συμβάλει και στην βελτίωση του τοπικού κυκλοφοριακού 

φόρτου και των συνθηκών στάθμευσης και παραμονής οχημάτων, 

δεδομένου ότι η λειτουργία θα βασίζεται σε οργανωμένη χωροθέτηση των 

υποδομών, σε αντίθεση με την σημερινή ανεξέλεγκτη και πολλές φορές 

αυθαίρετη λειτουργία ορισμένων δραστηριοτήτων που εντείνει τα 

προβλήματα διέλευσης και στάθμευσης, ενώ και το συνολικό οδικό δίκτυο 

της περιοχής θα εξομαλυνθεί και εξορθολογιστεί ως προς τη διάταξή του 

στο χώρο, προς όφελος του τοπικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Κάτι 

τέτοιο αντανακλά άμεσα και στην 4η μεταβλητή της αναπτυξιακής εξέλιξης 

του Δήμου (βελτίωση των δυσμενών κυκλοφοριακών επιπτώσεων λόγω 

των υψηλών μεταφορικών φόρτων). Επιπλέον θετικό αποτέλεσμα 

θεωρείται η αυτονόητη ισχυροποίηση της δυνατότητας ελέγχου και 

ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των εξωτερικών τους χώρων, καθώς 

υπό την εποπτεία ενιαίου φορέα λειτουργίας θα δύναται να αναπτύξει 

σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές επόπτευσης σε επίπεδο 

ενιαίου θύλακα, σε αντίθεση με την σημερινή κατακερματισμένη αντίστοιχη 

λειτουργία που ευνοεί την εμφάνιση παραβατικών φαινομένων κατά τις 

ώρες παραγωγικής παύσης (απογευματινές-βραδινές). Τα παραπάνω 

συνδέονται άμεσα και με την 2η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης του 

Δήμου (ελαχιστοποίηση των φαινομένων περιβαλλοντικής και αισθητικής 

υποβάθμισης του εξωαστικού τμήματος του Δήμου) που αποτελεί 

περιβαλλοντική παράμετρο, και ενισχύεται από το γεγονός ότι η 

οργανωμένη αντιμετώπιση της παραγωγικής ζώνης θα συνοδευτεί και από 

εμφάνιση περισσότερο σύγχρονων και υψηλότερης αισθητικής κτιριακών 

εγκαταστάσεων, αντιστρέφοντας εν μέρει την αισθητική υποβάθμιση της 
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σημερινής κατάστασης, αλλά και πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και 

μεθόδων μείωσης ρύπων στις παραγωγικές μονάδες προς όφελος του 

περιβάλλοντος.  

Ως αρνητικό αποτέλεσμα της παραπάνω στόχευσης μπορεί να θεωρηθεί η 

ενδεχόμενη περαιτέρω «γκετοποίηση» της περιοχής κατά τις ώρες παύσης 

λειτουργίας και μειωμένης παρουσίας ανθρώπινου δυναμικού, και ο 

μονοδιάστατος προσανατολισμός προς αμιγώς παραγωγική ζώνη, που 

συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εκάστοτε οικονομική συγκυρία και 

επομένως δεν επιτρέπει σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και εναλλακτικής 

αναπτυξιακής προοπτικής σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο σημερινός βαθμός έντασης της δραστηριότητες 

είναι τέτοιος ώστε να θεωρείται σχεδόν αυτονόητο ότι θα συνεχίσει να 

κυριαρχεί ως χρήση της εκτός σχεδίου περιοχής, μην αφήνοντας ιδιαίτερα 

περιθώρια για την προσέλκυση νέων χρήσεων γης και ιδίως των 

ενδεχομένως ετερόκλητων προς την παραγωγική βάση όπως έχει 

διαμορφωθεί σήμερα. Επιπλέον, αρνητικά θα λειτουργήσει μια ενδεχόμενη 

υπέρμετρη εισροή νέων χωροθετήσεων παραγωγικών εγκαταστάσεων, που 

θα προκαλέσει απότομη αύξηση των κυκλοφοριακών ροών και θα 

απαιτήσει περαιτέρω οδικές υποδομές σε ακόμα μικρότερους οδικούς 

άξονες της εκτός σχεδίου περιοχής. Επιπρόσθετη επισφάλεια δημιουργεί το 

γεγονός ότι όλα τα παραπάνω ουσιαστικά αποτελούν παρεμβάσεις και 

πολιτικές εμβέλειας ΠΣΘ, εγκυμονώντας τον κίνδυνο για εμφάνιση 

σημαντικών καθυστερήσεων και αναβολών στην ολοκλήρωση του 

σχεδιασμού.   

Όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων περιβαλλοντικής και 

αισθητικής υποβάθμισης του εξωαστικού τμήματος του Δήμου (2η 

μεταβλητή), προωθείται η υλοποίηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων 

διαχείρισης και προστασίας για την ευαίσθητη περιβαλλοντικά ζώνη του 

χειμάρρου Δενδροποτάμου, όπως έχουν αποτυπωθεί και στο εγκεκριμένο 

ΓΠΣ, ενώ συμπληρωματικά προς όφελος του περιβάλλοντος θα 

λειτουργήσει η παρέμβαση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο παράκτιο 

μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης, όπου η παραθαλάσσια ζώνη προβλέπεται να 

διαμορφωθεί σε σημαντικό ποσοστό ως ελεύθερος χώρος πρασίνου και η 

συνολική παρέμβαση θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων 

εδαφικής διάβρωσης, τρωτότητας της ακτογραμμής και λιμναζόντων 

υδάτων που σήμερα χαρακτηρίζουν την παραθαλάσσια ζώνη. 

 

Ως προς το αστικοποιημένο τμήμα του Δήμου, που αφορά στην 5η 

μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης του Δήμου (αναδιάρθρωση χρήσεων γης 

στην οικιστική ζώνη και ανανέωση/αναβάθμιση του οικιστικού 

περιβάλλοντος), το πρώτο σενάριο προβλέπει εξίσου σημαντικό βαθμό 

παρεμβατικότητας, με επίκεντρο την διεύρυνση και αναδιάταξη των 
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περιοχών τοπικού κέντρου συνοικίας/κεντρικών λειτουργιών πόλης αλλά 

και των επιμέρους ζωνών κατοικίας (Γενικής και Αμιγούς), την 

επικαιροποίηση των απαιτούμενων αναγκών σε κοινόχρηστους-κοινωφελείς 

χώρους και την γενικότερη ανασύνταξη των θεσμοθετημένων χρήσεων γης 

στην εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή του Δήμου. 

Ειδικότερα, στο σενάριο αυτό εξετάζεται η προοπτική διεύρυνσης των 

ζωνών Τοπικού Κέντρου/Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης, αλλά και 

διατήρηση των περισσότερων εκ των θεσμοθετημένων τμημάτων Γενικής 

Κατοικίας (ακόμη και ορισμένων που έχουν διαμορφωθεί ως περιοχές 

Αμιγούς Κατοικίας στην πορεία του χρόνου). Σε γενικές γραμμές, το 

σενάριο υιοθετεί μια προσέγγιση που εστιάζει αφενός στη βέλτιστη δυνατή 

ταύτιση της υλοποιημένης κατάστασης με την μελλοντικά θεσμοθετημένη 

(μέσω των προτάσεων του παρόντος ΤΠΣ) και αφετέρου εισάγει τις 

κατάλληλες μεταβολές χρήσεων που εκτιμάται ότι θα επιφέρουν θετικά 

αναπτυξιακά αποτελέσματα, εστιάζοντας κυρίως στις ζώνες Τοπικού 

Κέντρου/Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης καθώς θεωρούνται οι κρίσιμες 

αναπτυξιακές ζώνες της εντός σχεδίου περιοχής και αυτές που μπορούν να 

δώσουν οικονομική ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα των 

πολεοδομικών ενοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι μπορεί να τεθεί 

ένα ευνοϊκό πλαίσιο διατήρησης και ενίσχυσης των προοπτικών που 

δημιουργεί για την τοπική οικονομία ο κεντροβαρής χαρακτήρας του Δήμου 

ως προς το ΠΣΘ και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με προσέλκυση των 

αντίστοιχων χρήσεων γης που επιτρέπονται στις εν λόγω ζώνες και 

διατηρώντας και τις ήδη διαμορφωμένες γραμμικές αναπτύξεις Τοπικών 

Κέντρων όπως έχουν προκύψει κατά την τελευταία 20ετία από την 

πραγματική οικονομία της περιοχής. Επιπλέον ζώνες τοπικού κέντρου 

μπορούν να καθοριστούν ως διακριτοί θύλακες σε ενδότερες θέσεις και όχι 

απαραιτήτως γραμμικής διάταξης επί κύριων οδικών αξόνων, σε θέσεις 

όπου διαπιστώνεται σχετική συνάφεια με την πραγματική κατάσταση, ώστε 

να ευνοηθεί μια χωρική διάχυση των κεντρικών λειτουργιών στον ευρύτερο 

αστικό χώρο του Δήμου. Η παραπάνω χωρική διασπορά των τοπικών 

κέντρων μπορεί να αποφέρει συμπληρωματικά θετικά αποτελέσματα, 

αποφορτίζοντας εν μέρει τους προαναφερόμενους κύριους άξονες από τις 

πιέσεις έντονης διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων και μονοπώλησης της 

προσέλκυσης κοινού, επιδιώκοντας την ορθολογική ανάπτυξη γύρω από 

τοπικούς πυρήνες τοπικών κέντρων και προς βελτίωση της τοπικής αστικής 

κινητικότητας (λ.χ. αποτροπή χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων και βελτίωση 

προσβασιμότητας για πεζούς στο πλησιέστερο τοπικό κέντρο). 

Επισημαίνεται ότι χρήσεις τοπικού κέντρου προβλέπονται και στην επιμήκη 

έκταση κατά μήκος του βορείου ορίου της Π.Ε. 5 Μενεμένης (συνοικισμός 

Δενδροποτάμου), κατά μήκος της οδού Μοναστηρίου, στην οποία σήμερα 

ισχύουν χρήσεις ΕΜΟ. 
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Έτσι, το πρώτο σενάριο προβλέπει τον εκτενέστερο καθορισμό χρήσεων 

Τοπικού Κέντρου εντός της οικιστικής ζώνης του Δήμου και επιπλέον την 

διατήρηση των βασικών τμημάτων Γενικής Κατοικίας, ενώ σε 

αντιστάθμισμα ως προς το ισοζύγιο χρήσεων γης προβλέπει την διατήρηση 

ορισμένων ζωνών Αμιγούς Κατοικίας που πρότερα αποτελούσαν 

θεσμοθετημένα τμήματα Γενικής αλλά στην πράξη εξελίχθηκαν ως Αμιγής 

Κατοικία. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η διατήρηση σημαντικών 

τμημάτων με θεσμοθετημένη χρήση Γενικής Κατοικίας για τον ίδιο 

αναπτυξιακό λόγο, ακόμη και σε τμήματα που έχουν καταγραφεί ως 

περιοχές Αμιγούς Κατοικίας, καθώς το σενάριο προωθεί την ενίσχυση της 

ευελιξίας ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και συνεκτιμώντας το 

γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένες οδοί που διατηρούν 

ανενεργά εμπορικά καταστήματα εκτιμάται ότι απώλεσαν την ένταση 

Γενικής Κατοικίας εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας της προηγούμενης 

δεκαετίας και όχι εξαιτίας της αστοχίας του προγενέστερου σχεδιασμού. 

Ωστόσο θα πρέπει να επανεξεταστεί η πραγματική αναγκαιότητα 

εκτεταμένων περιοχών Γενικής Κατοικίας και ειδικά όσες κατά πλειοψηφία 

υλοποιήθηκαν ως μεγάλοι πυρήνες Αμιγούς (όπως π.χ. ισχύει στον 

συνοικισμό Δενδροποτάμου), καθώς παρότι θεωρείται θεμιτή και λογική ότι 

η τακτική του πρότερου σχεδιασμού για ευρεία χρήση της Γενικής Κατοικίας 

ώστε να επιτρέπει την ευελιξία στην χωροθέτηση χρήσεων, εκτιμάται ότι θα 

πρέπει να αναθεωρηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η πραγματική 

οικονομία έχει ανατρέψει αισθητά τις προηγούμενες προβλέψεις. Όσον 

αφορά στην αντιμετώπιση των περιοχών Αμιγούς Κατοικίας, η αντίστοιχη 

προσέγγιση του σεναρίου βασίζεται στην παραδοχή ότι ομοίως σε αρκετές 

περιπτώσεις η προγενέστερη θεσμοθέτηση χρήσεων Αμιγούς δεν ήταν 

πάντα εύστοχη και αντιπροσωπευτική της πραγματικής τάσης της τοπικής 

οικονομίας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επανεξεταστεί, παράλληλα 

με όσα προαναφέρθηκαν για τη Γενική Κατοικία. 

Στα θετικά του 3ου Σεναρίου ως προς την παραπάνω στόχευση 

συγκαταλέγεται η διάχυση των αστικών κεντρικών λειτουργιών σε 

περισσότερες θέσεις εντός του αστικού ιστού, κάτι που αφενός ενέχει 

αναπτυξιακό χαρακτήρα και αφετέρου συντελεί στη μείωση των 

χρονοαποστάσεων πρόσβασης σε κεντρικές λειτουργίες για μεγαλύτερα 

τμήματα του τοπικού πληθυσμού. Αντίθετα, ως αρνητικό αποτέλεσμα του 

σεναρίου μπορεί να θεωρηθεί η ενδεχόμενη αλλοίωση του ήπιου 

χαρακτήρα ορισμένων επιμέρους οικιστικών τμημάτων λόγω εισροής 

«βαρύτερων» χρήσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φαινόμενα 

συγκρούσεων λόγω ενδεχόμενης αύξησης των σχετικών οχλήσεων και 

κυκλοφοριακών φόρτων. Ωστόσο εκτιμάται ότι η παραπάνω επίπτωση 

μπορεί να προκύψει μόνο μετά από έντονη μετάβαση χρήσεων τοπικού 

κέντρου προς εσώτερες ζώνες (πλην των βασικών αξόνων), και δεν έχει 

προκύψει σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων θεσμοθετημένων σχεδίων ενώ 
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επιπλέον εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από ταυτόχρονη έντονη 

οικονομική ανάπτυξη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται 

δεδομένη για το άμεσο μέλλον (ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εμπειρία της 

δεκαετίας 2011-2021). Σε κάθε περίπτωση, η πρότερη εμπειρία υποδεικνύει 

ότι η δυναμική χωροθέτησης των εμπορικών και εν γένει κεντρικών 

λειτουργιών/αστικών υπηρεσιών τείνει να συγκεντρώνεται κατά κανόνα 

εκατέρωθεν των κύριων οδικών αξόνων, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η 

πρόβλεψη του σχεδιασμού για ανάπτυξη χρήσεων Γενικής Κατοικίας επί του 

μετώπου κεντρικών αξόνων δεν υλοποιήθηκε στην πράξη, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που ταυτόχρονα προβλεπόταν ανάπτυξη τοπικών κέντρων στα 

ενδότερα τμήματα των γειτονιών.  

Επιπρόσθετα, το σενάριο προβλέπει την ριζική αναθεώρηση και αναδιάταξη 

των ορίων πολεοδομικών ενοτήτων, καθώς εκτιμάται ότι η σημερινή 

πολυδιάσπαση των Π.Ε. τόσο στους Αμπελόκηπους όσο και στην Μενεμένη 

(που βασίζεται κατά κανόνα σε ιστορικού χαρακτήρα διάκριση των Π.Ε., 

βάσει τοπωνυμίων της πρώιμης κατοίκησης της περιοχής και λιγότερο σε 

πολεοδομικά κριτήρια) δημιουργεί μεταξύ άλλων και πλασματική εικόνα 

σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες κοινωνικής υποδομής ανά Π.Ε., λόγω 

του μεγάλου αριθμούς τους και συνακόλουθα του μικρού χωρικού 

μεγέθους ορισμένων εξ’ αυτών. Επομένως, το σενάριο υιοθετεί ως 

αναγκαία την διερεύνηση αναδιάρθρωσης των πολεοδομικών ενοτήτων και 

τον επανακαθορισμό των ορίων τους, ούτως ώστε να μειωθεί ο συνολικός 

αριθμός τους, εκτιμώντας ως βέλτιστη επιλογή τα εξής: 

 την ενοποίηση όλων των Π.Ε. οικιστικού χαρακτήρα των Αμπελοκήπων 

(σημερινές Π.Ε. 1 έως 11) σε μία ενιαία πολεοδομική ενότητα. 

 τον καθορισμό δύο ακόμη διακριτών Π.Ε. μη οικιστικού χαρακτήρα στην 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων: η μία θα περιλαμβάνει τον υπερτοπικό πόλο 

πρασίνου και κοινωφελών λειτουργιών που καλύπτει η έκταση του 

πρώην στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και η άλλη την έκταση 

που οριοθετούν τα κοιμητήρια (Συμμαχικά και Καθολικά) μαζί με τις 

εφαπτόμενες χρήσεις επί της οδού Λαγκαδά. 

 τρεις Π.Ε. στην Δ.Ε. Μενεμένης, εν προκειμένω λόγω της παρουσίας 

των αξόνων χωρικής ασυνέχειας του οδικού - σιδηροδρομικού δικτύου: 

μία θα περιλαμβάνει το σύνολο του ιστορικού πυρήνα του συνοικισμού 

Μενεμένης (σημερινές Π.Ε. 1, 2 και 3), η δεύτερη την σημερινή Π.Ε. 4 

(νοτίως των σιδηροδρομικών γραμμών και έως την οδό Γιαννιτσών) και 

η τρίτη το σύνολο του συνοικισμού Δενδροποτάμου (σημερινές Π.Ε. 5 

και 6).  

Σημειώνεται επίσης ότι τα όρια των Π.Ε. 4 και 5 της Δ.Ε. Μενεμένης 

μεταβάλλονται λόγω της ενσωμάτωσης τμημάτων τους στις οργανωμένες 

ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

(πρώην περιοχή ΕΜΟ στο νότιο τμήμα της Π.Ε. 5 και τα νότια τμήματα της 
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περιοχής επέκτασης της σημερινής Π.Ε. 4, νοτίως της οδού Γιαννιτσών). 

Έτσι, το νότιο όριο της Π.Ε. 5 καθορίζεται επί της οριογραμμής του 

ρέματος, και το νότιο όριο της Π.Ε. 4 επί της προέκτασης οδού Γιαννιτσών. 

Ως άμεσο αποτέλεσμα της ριζικής αναδιάρθρωσης των πολεοδομικών 

ενοτήτων, αναθεωρούνται επί του ρεαλιστικότερου/εφικτότερου και οι 

εκτιμώμενες ανάγκες σε κοινωνική υποδομή, λόγω της ανακατάταξης του 

πλέγματος κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων ως προς τη διάταξή στο 

χώρο και μετά από επανεξέταση των πραγματικών αναγκών όπως 

διαμορφώνονται σήμερα, τις ενδεχόμενες μετατροπές χρήσεων βάσει των 

αναγκών κοκ. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή 

διεύρυνση των ελεύθερων χώρων και χώρων αστικού πρασίνου, τόσο σε 

ποσοστό επί του συνόλου αλλά και ως προς τη διασπορά τους στον χώρο 

προς εξυπηρέτηση των επιμέρους γειτονιών, δεδομένου ότι ο Δήμος επί του 

παρόντος διατηρεί χαμηλό ποσοστό αστικού πρασίνου ανά κάτοικο. 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω επιδίωξη προϋποθέτει την βραχυ-

μεσοπρόθεσμη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου που εκπονήθηκε για το παραχωρημένο τμήμα του 

πρώην στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και προβλέπει την υλοποίηση 

υπερτοπικής εμβέλειας Πάρκου αστικού πρασίνου και πολιτιστικών 

λειτουργιών, επιπέδου πόλης, και θα αυξήσει κατά πολύ τις προοπτικές 

βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και των συνθηκών 

διαβίωσης/ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Η εφαρμογή του ΕΠΣ 

αφενός θα αυξήσει τα μεγέθη χώρων πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, 

αφετέρου θα βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τοπικού 

περιβάλλοντος και μικροκλίματος (αύξηση δενδροφύτευσης, οξυγόνου 

κοκ).  

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν παράγοντες ενδυνάμωσης 

της προοπτικής για βελτίωση του συνολικού οικιστικού περιβάλλοντος, 

μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ανάδειξης του κοινόχρηστου αστικού 

χώρου, αισθητικής αναβάθμισης των σημείων προσέλευσης και παραμονής 

πληθυσμού (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα κοκ) και σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αισθητική αναβάθμιση του δομημένου 

χώρου, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η συνολική αναβάθμιση 

του αστικού χώρου αποτελεί σημαντική παράμετρο συγκράτησης του 

πληθυσμού και προσέλκυσης νέων κατοίκων, προς όφελος του Δήμου που 

υπέστη σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση κατά την τελευταία απογραφή 

(2011). Η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος είθισται να 

συνεισφέρει και στην μείωση φαινομένων παραβατικότητας, ιδίως σε 

περιοχές κατοικίας του Δήμου οι οποίες σήμερα χαρακτηρίζονται ως 

υποβαθμισμένες.  

Τέλος, η συνολική αναθεώρηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την 

εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου οφείλει να συμπεριλαμβάνει τα εξής:  
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 Αφενός την επανεξέταση του συνόλου των ζητημάτων που σχετίζονται 

με την παρουσία της ζώνης του ΟΣΕ (6η μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης), 

και ενδεχόμενη ριζική αναθεώρηση του σχεδιασμού στις εκτάσεις όπου ο 

προγενέστερος πολεοδομικός σχεδιασμός καθόριζε χρήσεις γης εντός 

του ορίου της έκτασης της ΓΑΙΑΟΣΕ. 

 Αφετέρου την επανεξέταση των δεδομένων του σχεδιασμού στην ζώνη 

επαφής με την έκταση της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης αλλά 

και το πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει εντός αυτής, λαμβάνοντας ως 

δεδομένο ότι ουσιαστικά αποτελεί μια εντός σχεδίου περιοχή. 

Συμπερασματικά, το κύριο θετικό στοιχείο του πρώτου σεναρίου είναι ότι 

αντιμετωπίζει σφαιρικά την συνολική αναπροσαρμογή του σχεδιασμού στον 

Δήμο, με ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη το σύνολο 

των ιδιαίτερων ζητημάτων της περιοχής μελέτης και ενσωματώνοντας όλα 

τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την τελευταία 15ετία, αφού 

έχει πρωτίστως διαπιστωθεί ο βαθμός και οι δυνατότητες εφαρμογής του 

προγενέστερου θεσμοθετημένου πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ). Γενικά, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι το σενάριο θέτει ρεαλιστικούς-εφικτούς στόχους 

αναδιάρθρωσης του χωρικού προτύπου του Δήμου Αμπέλοκήπων-

Μενεμένης. Σημειώνεται ότι στην γενικότερη αναπτυξιακή θεώρηση του 

σεναρίου συνυπολογίζονται και οι δυνητικές θετικές αναπτυξιακές 

επιπτώσεις από έργα ευρείας κλίμακας και μητροπολιτικής εμβέλειας 

(επιπέδου ΠΣΘ ή/και ευρύτερα) που μελλοντικά επίκεινται να 

χωροθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή του ΒΔ τμήματος του ΠΣΘ (8η 

μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης). Αντιθέτως, ως αρνητικό στοιχείο του 

σεναρίου μπορεί να θεωρηθεί η μακροπρόθεσμη προοπτική ορισμένων εκ 

των προβλέψεών του, λόγω της ευρύτερης αναπτυξιακής τους εμβέλειας 

σε επίπεδο ΠΣΘ. 
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Σενάριο 2 

Διατήρηση των περισσότερων εκ των ήδη διαμορφωμένων και 

θεσμοθετημένων χρήσεων και ηπιότερες παρεμβάσεις ως προς τις 

διαβαθμισμένες μεταβλητές (Χάρτης Β.3.2) 

Το δεύτερο σενάριο εκλαμβάνεται ως ηπιότερα παρεμβατικό σε σχέση με το 

πρώτο, καθώς δεν υιοθετούνται αρκετές από τις ριζικές παρεμβάσεις του 

πρώτου σεναρίου αλλά χαμηλότερης έντασης και μεσο-μακροπρόθεσμου 

χρονικού ορίζοντα παρεμβάσεις, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς 

την χωρική έκταση/διασπορά.  

Συγκεκριμένα, ως προς την 1η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης του 

Δήμου, για την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου το 2ο Σενάριο προβλέπει 

την διατήρηση των θεσμοθετημένων θυλάκων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων (Ε.Π. 1,2,3) όπως έχουν καθοριστεί από το εγκεκριμένο 

ΓΠΣ Μενεμένης, και διατήρηση της υπόλοιπης περιοχής ως εκτός σχεδίου 

με γενικότερη χρήση Χονδρεμπορίου-Μεταφορών, με διερεύνηση 

δυνατότητας επέκτασης των ορίων τους ώστε να συμπεριλάβουν και 

όμορες μικροσυγκεντρώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων, θεωρώντας ότι 

ο σχεδιασμός που αφορά τις άτυπες παραγωγικές συγκεντρώσεις αποτελεί 

μια μακροπρόθεσμη προοπτική και ότι σε πρώτη φάση θα ήταν εύλογο να 

διαπιστωθούν στην πράξη τα αποτελέσματα από την λειτουργία των τριών 

ήδη θεσμοθετημένων θυλάκων. Η υπόλοιπη περιοχή θα συνεχίσει να 

λειτουργεί ως μια εκτός σχεδίου ζώνη παραγωγικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα (Π.Ε.Δ. μη 

πολεοδομούμενη), όπως συνέβαινε και με το εγκεκριμένο ΓΠΣ. 

Έτσι, η γενικότερη θεώρηση βασίζεται σε στοχευμένες σημειακές 

παρεμβάσεις τόσο όσον αφορά στους παραγωγικούς θύλακες όσο και 

σχετικά με τις τεχνικές υποδομές και την αντιμετώπιση δυνητικών 

συγκρούσεων σε θέσεις που εντοπίζονται αντίστοιχα ζητήματα 

συγκρούσεων και ελλείψεων υποδομών. Ειδικότερα, προβλέπεται η 

αντιμετώπιση των σημερινών δυσχερειών που χαρακτηρίζουν το 

συμπληρωματικό δίκτυο πλευρικών οδών και εσωτερικών διαδρομών της 

περιοχής, που χρήσει άμεσων βελτιώσεων καθώς χαρακτηρίζεται από 

ποιοτική υποβάθμιση/διαβρώσεις (ποιότητα οδοστρώματος, ελλιπή σήμανση 

κοκ) αλλά και ανεπαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος οδών, κλίσεις 

οδοστρώματος).  

Η ζώνη της παραλίας Μενεμένης αποτελεί στο νοτιότερο τμήμα της 

αντικείμενο του προαναφερθέντος ήδη εκπονούμενου Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου και θα ρυθμιστεί μέσω αυτού, ωστόσο στην 

υπόλοιπη περιοχή το σενάριο διατηρεί τις ρυθμίσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ 

Μενεμένης, οι οποίες μεταξύ άλλων απορρέουν και από την προσπάθεια 

«μεταφοράς» των ρυθμίσεων των σχετικών (παλαιότερων) ΣΑΤΑΜΕ των 
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εγκαταστάσεων κατηγορίας Seveso στο επίπεδο της χωρικής οργάνωσης 

των χρήσεων (επιτρεπόμενες αποστάσεις, πυκνότητες εργαζομένων/ 

πληθυσμού κοκ). Έτσι, οι λοιπές χρήσεις ή όσες αναμένεται να 

εγκατασταθούν μελλοντικά -που στην πλειοψηφία τους θα αφορούν 

εγκαταστάσεις παραγωγικού χαρακτήρα- δύνανται να λειτουργούν σε 

συνθήκες ασφάλειας χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με τις εγκαταστάσεις 

κατηγορίας Seveso (ικανοποιώντας την 7η μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης). 

Το σενάριο διατηρεί και την αντιμετώπιση των αυθαίρετων οικιστικών 

πυρήνων παράνομης δόμησης, ομοίως με το πρώτο σενάριο, δηλαδή με 

μετεγκατάσταση των κατοίκων σε εντός σχεδίου περιοχές (μετά από 

ανάλογη χρηματοδότηση/προγράμματα). Ομοίως με το 1ο Σενάριο, 

συνυπολογίζεται και το επιχειρησιακό σχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 

που αφορά και τις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της περιοχής. 

Επιπλέον των παραπάνω, για την περιοχή προβλέπεται η σταδιακή 

ολοκλήρωση των υπολειπόμενων οδικών υποδομών που αποτελούν τμήμα 

της συνολικής υποδομής του Κόμβου Κ16 (πλευρικές οδοί και 

δευτερεύουσες αρτηρίες/διασταυρώσεις) που θα βελτιώσει τόσο τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες της εκτός σχεδίου περιοχής (συνάφεια με την 1η 

και 4η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης) όσο και τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες σε τοπικό επίπεδο (2η μεταβλητή). 

Ως προς την 2η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης, το σενάριο προβλέπει 

την υλοποίηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων για την ευαίσθητη 

περιβαλλοντικά ζώνη του χειμάρρου Δενδροποτάμου, όπως και του 

εκπονούμενου ΕΠΣ στο παράκτιο μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης όπου η 

παραθαλάσσια ζώνη προβλέπεται να διαμορφωθεί σε σημαντικό ποσοστό 

ως ελεύθερος χώρος πρασίνου, με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των 

φαινομένων εδαφικής διάβρωσης, τρωτότητας της ακτογραμμής και 

λιμναζόντων υδάτων που σήμερα χαρακτηρίζουν την περιοχή. 

Το 2ο Σενάριο προβλέπει επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό 

επί του ορίου που διαχωρίζει την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου με το 

εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (3η μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης), όπως επί 

παραδείγματι γραμμικές ζώνες πρασίνου κατά μήκος του ορίου (εν δυνάμει 

περιαστικού πρασίνου) ή/και εξειδικεύσεις χωρικού ή ποιοτικού χαρακτήρα 

στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις παρυφές του σχεδίου εκατέρωθεν (για 

την αποτροπή προσέλκυσης ανεπιθύμητων προς την κατοικία χρήσεων). 

 

Όσον αφορά στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου (οικιστικές ζώνες), 

που συναρτάται κατά κύριο λόγο με την 1η και 5η μεταβλητή 

αναπτυξιακής/χωρικής εξέλιξης, το 2ο Σενάριο προβλέπει τη διατήρηση 

ορισμένων ζωνών Τοπικού Κέντρου/Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης όπως 

έχουν διαχρονικά διαμορφωθεί στην πραγματικότητα, και συγκεκριμένα 
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αυτών που βρίσκονται στις κεντρικές εμπορικές περιοχές Αμπελοκήπων και 

Μενεμένης, καθώς και επί του ανατολικού τμήματος της οδού 

Μοναστηρίου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της οδού διατηρεί τις ήδη 

θεσμοθετημένες χρήσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ. Επιπλέον, όσον αφορά 

στην επέκταση της Π.Ε. 4, προβλέπει προέκταση της Π.Ε. έως το διοικητικό 

όριο του Δήμου με χρήσεις όμοιες με τις ήδη θεσμοθετημένες (Γενική 

Κατοικία) ώστε να συμπεριλάβει και το νοτιότερο αυτό τμήμα που στο 

εγκεκριμένο ΓΠΣ έχει οριστεί ως εκτός σχεδίου περιοχή με χρήσεις αστικών 

κεντρικών λειτουργιών (δεδομένου ότι και η όμορη περιοχή Λαχανοκήπων 

του Δήμου Θεσσαλονίκης πολεοδομείται εξ’ ολοκλήρου με ανάλογες 

χρήσεις γενικής κατοικίας και κεντρικών λειτουργιών πόλης).  

Εξετάζεται επιπλέον η γενικότερη διάρθρωση των περιοχών Γενικής και 

Αμιγούς Κατοικίας, ιδιαίτερα σε σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο να 

διαφοροποιηθεί ο νέος σχεδιασμός από τον ήδη θεσμοθετημένο, με σκοπό 

την μεγαλύτερη ταύτιση του σχεδιασμού με την πραγματική διαμορφωμένη 

κατάσταση και τις διαφαινόμενες τάσεις, όπως προέκυψαν επί σειρά ετών 

από την τοπική οικονομία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και τάσεις της 

περιοχής. Ωστόσο επισημαίνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση των ήπιων 

παρεμβάσεων του δεύτερου σεναρίου, λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα 

για βέλτιστες δυνατές μεταβολές χρήσεων γης, ώστε να υποβοηθηθεί μέσω 

αυτών η προοπτική οικονομικο-κοινωνικής ανάτασης του Δήμου, με 

απώτερο στόχο την αντιστροφή της πληθυσμιακής εκροής και την αισθητή 

βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. 

Πέραν των παραπάνω, η επιμήκης έκταση κατά μήκος του βόρειου ορίου 

της Π.Ε. 5 επί της οδού Μοναστηρίου (που χαρακτηριζόταν περιοχή ΕΜΟ με 

τον πρότερο σχεδιασμό) προβλέπεται να λειτουργήσει ως ζώνη 

δραστηριοτήτων του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018, όπως και η 

θεσμοθετημένη περιοχή ΕΜΟ του νότιου τμήματος της Π.Ε. 5 (οριζόμενη 

πλέον ως περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων του άρθρου 8 του Π.Δ. 

59/2018).  

Ομοίως με το 1ο Σενάριο, υιοθετείται ως αναγκαία η αναδιάρθρωση των 

πολεοδομικών ενοτήτων και ο επανακαθορισμός των ορίων τους, ούτως 

ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός τους, εκτιμώντας ως βέλτιστη 

επιλογή τα εξής: 

- την ενοποίηση όλων των Π.Ε. οικιστικού χαρακτήρα των Αμπελοκήπων 

(σημερινές Π.Ε. 1 έως 11) σε μία ενιαία πολεοδομική ενότητα. 

- τον καθορισμό δύο ακόμη διακριτών Π.Ε. μη οικιστικού χαρακτήρα στην 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων: η μία θα περιλαμβάνει τον υπερτοπικό πόλο 

πρασίνου και κοινωφελών λειτουργιών που καλύπτει η έκταση του 

πρώην στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και η άλλη την έκταση 
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που οριοθετούν τα κοιμητήρια (Συμμαχικά και Καθολικά) μαζί με τις 

εφαπτόμενες χρήσεις επί της οδού Λαγκαδά. 

- τρεις Π.Ε. στην Δ.Ε. Μενεμένης, εν προκειμένω λόγω της παρουσίας 

των αξόνων χωρικής ασυνέχειας του οδικού - σιδηροδρομικού δικτύου: 

μία θα περιλαμβάνει το σύνολο του ιστορικού πυρήνα του συνοικισμού 

Μενεμένης (σημερινές Π.Ε. 1, 2 και 3), η δεύτερη την σημερινή Π.Ε. 4 

μαζί με την συνολική επέκτασή της και η τρίτη το σύνολο του 

συνοικισμού Δενδροποτάμου (σημερινές Π.Ε. 5 και 6).   

Σε κάθε περίπτωση, όπως και στο 1ο Σενάριο θα επανεξεταστούν τα 

δεδομένα που αφορούν τόσο την αρμονική συνύπαρξη με την ζώνη του 

ΟΣΕ και την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών συγκρούσεων γης λόγω 

προτεινόμενων χρήσεων κοινωνικής υποδομής εντός των ορίων του (6η 

μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης) όσο και την αποσαφήνιση των 

ειδικότερων ρυθμίσεων και συνθηκών που αφορούν την έκταση της 

Λαχαναγοράς.  

Τέλος, ο γενικότερα ηπιότερος χαρακτήρας του 2ου Σεναρίου δεν 

συνεπάγεται και μικρότερο βαθμό έντασης ως προς την βελτίωση του 

οικιστικού περιβάλλοντος και των ζητημάτων που σχετίζονται με τις 

κοινωφελείς-κοινόχρηστες λειτουργίες, καθώς διατηρεί τις παραδοχές του 

πρώτου σεναρίου σχετικά με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του 

πλέγματος κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων ως προς τη διάταξή 

τους στο χώρο και μετά από επανεξέταση των πραγματικών αναγκών όπως 

διαμορφώνονται σήμερα, διατηρώντας ωστόσο τις ίδιες πολεοδομικές 

ενότητες ως προς τα όριά τους όπως ισχύουν σήμερα. Επιπλέον, οι 

ενδεχόμενες μετατροπές/μεταβολές χρήσεων βάσει των πραγματικών 

επίκαιρων αναγκών θα συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από την στόχευση 

για βέλτιστη δυνατή διεύρυνση των ελεύθερων χώρων και χώρων αστικού 

πρασίνου σε ποσοστό επί του συνόλου αλλά και τη βέλτιστη δυνατή 

διασπορά στο χώρο προς εξυπηρέτηση όλων των συνοικιών, αυξάνοντας το 

ποσοστό αστικού πρασίνου ανά κάτοικο. Στο πλαίσιο αυτό διατηρούνται και 

οι προβλέψεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πρώην στρατοπέδου 

«Μεγάλου Αλεξάνδρου» για την υλοποίηση υπερτοπικής εμβέλειας Πάρκου 

αστικού πρασίνου και πολιτιστικών λειτουργιών, επιπέδου πόλης, που 

αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος 

και των συνθηκών διαβίωσης/ποιότητας ζωής εντός του Δήμου. Ομοίως, τις 

στοχευμένες παρεμβάσεις ανάδειξης του κοινόχρηστου αστικού χώρου, 

αισθητικής αναβάθμισης των σημείων προσέλευσης και παραμονής 

πληθυσμού (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα κοκ) και σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αισθητική αναβάθμιση του δομημένου 

χώρου, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στα πλαίσια του 

στρατηγικού στόχου συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέων 

κατοίκων, και αντιστροφής των δεδομένων πληθυσμιακής συρρίκνωσης. 
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Στα θετικά του δεύτερου σεναρίου συγκαταλέγεται η ελαστικότερη χρονική 

διάρκεια υλοποίησης και η ευκολότερη διαδικασία εγκρίσεων και 

διαβουλεύσεων (λόγω των ηπιότερων παρεμβάσεων που δεν αναμένεται να 

δημιουργήσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού). Στα 

αρνητικά, ότι αποφεύγει να υπεισέλθει σε μια ευρεία αναπροσαρμογή του 

σχεδιασμού και ευρείας κλίμακας ζητήματα, μην ενσωματώνοντας όλα τα 

σύγχρονα δεδομένα της περιοχής μετά από συνολική επανεξέταση του 

σχεδιασμού. 
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Σενάριο 3 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός σχεδίου περιοχής ως παραγωγικής 

ζώνης και εντοπισμένες/ηπιότερες παρεμβάσεις ενίσχυσης του 

κεντροβαρούς αστικού χαρακτήρα της οικιστικής περιοχής (Χάρτης 

Β.3.3) 

Το τρίτο Σενάριο υιοθετεί και συνδυάζει βασικά στοιχεία των δύο πρώτων 

σεναρίων, με βασική επιδίωξη την εξασφάλιση ρεαλιστικών και εφικτών 

συνθηκών ανάπτυξης της περιοχής, που θα στοχεύουν αφενός στην 

ισχυροποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η κεντροβαρής θέση του 

Δήμου, και αφετέρου θα συμβάλουν στην κατά το δυνατόν άμβλυνση των 

χωρικών επιπτώσεων που επιφέρει η διαχρονική γειτνίαση της οικιστικής 

περιοχής με τις ασύμβατες χρήσεις της παραγωγικής ζώνης. Διατηρεί τον 

προγραμματικό ορίζοντα στο βραχυπρόθεσμο/μεσοπρόθεσμο επίπεδο των 

15-20 ετών από την έγκριση του ΤΠΣ, ενώ ομοίως υιοθετεί την επιλεγείσα 

ρεαλιστική προγραμματική πληθυσμιακή εξέλιξη (μείωση -3% έως το 

προγραμματικό έτος αναφοράς), στοχεύοντας στην αντιστροφή της τάσης 

αυτής.   

Αναλυτικά, το 3ο Σενάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές 

κατευθύνσεις: 

 Για την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου: 

Ειδικότερα ως προς την 1η μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης (ολοκλήρωση 

του χωρικού σχεδιασμού του Δήμου και των συναφών τεχνικών 

υποδομών), το 3ο σενάριο υιοθετεί για την εκτός σχεδίου περιοχή του 

Δήμου την προσέγγιση του πρώτου σεναρίου, δηλαδή την ρύθμιση της 

εκτός σχεδίου περιοχής της Δ.Ε. Μενεμένης (με εξαίρεση τις εκτάσεις που 

βρίσκονται ανατολικά του ρέματος Δενδροποτάμου) ως οργανωμένου 

υποδοχέα παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα (προς πολεοδόμηση περιοχή 

Παραγωγικών & Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων - ΠΕΔ), με επίκεντρο 

την οργάνωση των τριών ήδη θεσμοθετημένων θυλάκων όπως 

προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης (Επιχειρηματικά 

Πάρκα 1,2,3).  

- Η προσέγγιση αυτή βασίζεται αφενός στην γενικότερη τάση οργάνωσης 

των άτυπων συγκεντρώσεων παραγωγικού χαρακτήρα, όπως 

προωθείται για την ευρύτερη παραγωγική ζώνη του βορειοδυτικού ΠΣΘ 

στα πλαίσια του σχεδιασμού για εξυγίανση των περιοχών αυτών (κατά 

το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 

βάσει του Ν.3982/2011). Υπό το πρίσμα αυτό, συνυπολογίζεται στο 

περιεχόμενο του σεναρίου και το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο για τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα που εισάγει την έννοια των Άτυπων 

Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και για τις οποίες εκπονείται ήδη η 
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σχετική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή Καλοχωρίου-Μενεμένης, 

αφετέρου η μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το παραλιακό τμήμα 

της Μενεμένης, όπου προτείνεται η δημιουργία δύο οργανωμένων 

θυλάκων παραγωγικών δραστηριοτήτων με προσανατολισμό στον 

τριτογενή τομέα (αποθήκευση, χονδρεμπόριο, μεταφορές, 

διαμετακόμιση).  

- Αφετέρου, βασίζεται στην αναγκαιότητα εξασφάλισης συνθηκών που θα 

αποτρέπουν την όξυνση της ασυμβατότητας που προκαλεί η παρουσία 

δυνητικά επικίνδυνων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς εκτιμάται 

ότι η προοπτική λειτουργίας του συνολικού παραγωγικού χώρου ως 

οργανωμένης ζώνης συνεισφέρει θετικά στην ομαλή συνύπαρξη με τις 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Seveso, καθώς οι προβλεπόμενες χρήσεις 

γης θα περιλαμβάνουν ως επί το πλείστον προσωπικό λειτουργίας που 

θα έχει γνώση και κατάρτιση σχετικά με ενδεχόμενα ατυχήματα μεγάλης 

έκτασης και διαδικασίες διαφυγής/προφύλαξης. Ως εκ τούτου, η 

οργάνωση της προαναφερόμενης ζώνης οφείλει να συνυπολογίσει τις 

ειδικότερες ρυθμίσεις και χωρικές επιπτώσεις που απορρέουν από τα 

διαθέσιμα Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης 

Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) και τις αντίστοιχες Μελέτες Ασφαλείας των 

εγκαταστάσεων αυτών, ώστε οι λοιπές χρήσεις ή όσες αναμένεται να 

εγκατασταθούν μελλοντικά (κατά κανόνα παραγωγικού χαρακτήρα) να 

δύνανται να λειτουργούν σε συνθήκες ασφάλειας και να μην έρχονται 

σε σύγκρουση με τις μονάδες αυτές (προς ικανοποίηση της 7ης 

μεταβλητής χωρικής ανάπτυξης του Δήμου). 

Για το υπολειπόμενο και σαφώς μικρότερο τμήμα που βρίσκεται ανατολικά 

του ρέματος Δενδροποτάμου, περιλαμβάνοντας αφενός μια μικρή εκτός 

σχεδίου περιοχή (πρώην ζώνη ΓΒ του ΓΠΣ) και το σύνολο των 

προτεινόμενων από το ΓΠΣ επεκτάσεων της σημερινής Π.Ε. 4 Μενεμένης, 

το Σενάριο 3 προβλέπει ομοίως την πολεοδόμηση ως περιοχή Παραγωγικών 

& Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΔ). Ειδικότερα, το τμήμα νοτίως 

της οδού Γιαννιτσών προτείνεται να λάβει χρήσεις Χονδρεμπορίου (άρθρο 9 

του Π.Δ. 59/2018) και το υπόλοιπο τμήμα χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών 

Πόλης, ενώ στο σύνολο της νέας ΠΕΔ δεν θα επιτρέπεται η χρήση της 

κατοικίας. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προοπτική οργανωμένης 

ανάπτυξης της περιοχής αυτής ως περιοχής ΠΕΔ βασίζεται κυρίως στις ήδη 

διαφαινόμενες τάσεις επιχειρηματικού/ παραγωγικού χαρακτήρα που 

εμφανίζει σήμερα, λόγω της κομβικής θέσης της επί της Δυτικής Εισόδου 

και την παρουσία του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ 

«Μακεδονία»), ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι οι γενικότερες συνθήκες εντός 

αυτής -που πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι περιτριγυρίζεται από 

πλήθος βασικών οδικών αξόνων και κυκλοφοριακών κόμβων- την 

καθιστούν λιγότερη συμβατή με την χρήση της κατοικίας (χρήση που 

προβλέπεται από το ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης). Επιπροσθέτως, η επιλογή 
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των προτεινόμενων χρήσεων γης λαμβάνει υπόψη και τη γενικότερη τάση 

του χωρικού σχεδιασμού για αποτροπή προσέγγισης περιοχών κατοικίας 

προς τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Seveso.  

Συνοψίζοντας, το 3ο σενάριο προβλέπει την συνολική οργάνωση της εκτός 

σχεδίου παραγωγικής περιοχής, με προοπτική πολεοδόμησης των περιοχών 

αυτών και συνακόλουθα την πλήρη επάρκεια τεχνικών υποδομών εντός 

των ορίων τους, καθώς και την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας οδικού 

δικτύου και χώρων στάθμευσης. Επισημαίνεται ότι η επιτάχυνση των 

διαδικασιών υλοποίησης προϋποθέτει την εξασφάλιση ικανού ύψους 

χρηματοδοτήσεων αλλά και την ενεργή συμμετοχή του Δήμου, ο οποίος θα 

μπορούσε να συμμετάσχει στον αντίστοιχο φορέα λειτουργίας των 

παραγωγικών περιοχών. Επιπλέον προϋποθέτει την αρμονική συναίνεση 

των επαγγελματιών που εντάσσονται χωρικά εντός των θυλάκων, και την 

παραδοχή ότι η οικονομική συγκυρία του βραχυπρόθεσμου μέλλοντος θα 

ευνοεί την εκκίνηση και ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Τέλος, την 

αρωγή των ανάλογων φορέων του δημοσίου και των επαγγελματικών 

επιμελητηρίων, με ουσιαστική συνδρομή βοήθειας και τεχνογνωσίας πέραν 

της τυπικής συγχρηματοδότησης.  

Ως βασική αναμενόμενη επίπτωση, η οργανωμένη ανάπτυξη μιας ενιαίας 

παραγωγικής ζώνης θα συμπαρασύρει θετικά και την ολοκλήρωση του 

συνόλου των τεχνικών υποδομών της εντός αυτής, λειτουργώντας ως ένα 

ενιαίο σύνολο παραγωγικού χαρακτήρα που θα αποτελεί χωρική συνέχεια 

του παραγωγικού πόλου της ΒΙΠΕ Σίνδου και της αντίστοιχης ζώνης του 

Καλοχωρίου. Ειδικότερα ως προς τις μεταφορικές τεχνικές υποδομές, 

αφορούν κυρίως τη σταδιακή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων οδικών 

υποδομών που αποτελούν τμήμα της συνολικής υποδομής του Κόμβου Κ16 

(πλευρικές οδοί και δευτερεύουσες αρτηρίες/διασταυρώσεις), κάτι που θα 

βελτιώσει τόσο τις κυκλοφοριακές συνθήκες της εκτός σχεδίου περιοχής 

(συνάφεια με την 1η και 4η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης) όσο και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες σε τοπικό επίπεδο (2η μεταβλητή), καθώς 

αναμένεται να βελτιώσουν τις κυκλοφοριακές ροές  με ταυτόχρονη 

ελάττωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων και επομένως των εκπομπών 

ρύπων. Στα θετικά του σεναρίου συγκαταλέγεται επίσης το γεγονός ότι ο 

παραγωγικός χαρακτήρας της περιοχής εμφανίζει ένταση ανάπτυξης του 

τριτογενή τομέα, κατά κύριο λόγο μεταφορών και αποθήκευσης/ 

διαμετακόμισης, συνεπώς το εγχείρημα της οργανωμένης χωροθέτησης θα 

αφορά κατά κύριο λόγο την παρουσία δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, 

άρα της ηπιότερης περιβαλλοντικής επίπτωσης. Η προοπτική αυτή εκτιμάται 

ότι θα συμβάλει σε κάποιο βαθμό και ως προς την 3η μεταβλητή 

αναπτυξιακής εξέλιξης, που είναι η αρμονική συνύπαρξη των περιοχών 

κατοικίας με τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιμετρικής 

ζώνης, καθώς η παρουσία εκτεταμένης οργανωμένης έκτασης για τις 
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παραγωγικές δραστηριότητες με παροχή των κατάλληλων τεχνικών 

υποδομών θα αποτελεί ελκυστικότερο τόπο χωροθέτησης για τις 

παραγωγικές μονάδες και ως εκ τούτου θα λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς 

την χωροθέτησή τους στις παρυφές της εντός σχεδίου οικιστικής ζώνης, 

ελαττώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης νέων συγκρούσεων χρήσεων γης 

εντός των περιοχών κατοικίας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί η 

παρουσία αυθαίρετων εκτός σχεδίου οικιστικών θυλάκων στο νότιο τμήμα 

της εκτός σχεδίου περιοχής (νοτίως της εθνικής οδού-προέκτασης ΠΑΘΕ) 

που βάσει του σεναρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με στοχευμένα 

προγράμματα μετεγκατάστασης των λιγοστών κατοίκων σε τμήματα της 

εντός σχεδίου πόλης περιοχής, και απελευθέρωση των σημερινών θυλάκων 

από την χρήση της κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάδες αυτές 

αποτελούν αυθαίρετες παράνομες εγκαταστάσεις, εκτός θεσμικού πλαισίου 

δόμησης και σχεδίου πόλης. 

Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι η οργανωμένη ανάπτυξη της εκτός σχεδίου 

περιοχής θα συμβάλει και στην βελτίωση του τοπικού κυκλοφοριακού 

φόρτου και των συνθηκών στάθμευσης και παραμονής οχημάτων, 

δεδομένου ότι η λειτουργία θα βασίζεται σε οργανωμένη χωροθέτηση των 

υποδομών, σε αντίθεση με την σημερινή ανεξέλεγκτη και πολλές φορές 

αυθαίρετη λειτουργία ορισμένων δραστηριοτήτων που εντείνει τα 

προβλήματα διέλευσης και στάθμευσης, ενώ και το συνολικό οδικό δίκτυο 

της περιοχής θα εξομαλυνθεί και εξορθολογιστεί ως προς τη διάταξή του 

στο χώρο, προς όφελος του τοπικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Κάτι 

τέτοιο αντανακλά άμεσα και στην 4η μεταβλητή της αναπτυξιακής εξέλιξης 

του Δήμου (βελτίωση των δυσμενών κυκλοφοριακών επιπτώσεων λόγω 

των υψηλών μεταφορικών φόρτων). Επιπλέον θετικό αποτέλεσμα 

θεωρείται η αυτονόητη ισχυροποίηση της δυνατότητας ελέγχου και 

ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των εξωτερικών τους χώρων, καθώς 

υπό την εποπτεία ενιαίου φορέα λειτουργίας θα δύναται να αναπτύξει 

σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές επόπτευσης σε επίπεδο 

ενιαίου θύλακα, σε αντίθεση με την σημερινή κατακερματισμένη αντίστοιχη 

λειτουργία που ευνοεί την εμφάνιση φαινομένων παραβατικότητας κατά τις 

ώρες παραγωγικής παύσης (απογευματινές-βραδινές). Τα παραπάνω 

συνδέονται άμεσα και με την 2η μεταβλητή αναπτυξιακής εξέλιξης του 

Δήμου (ελαχιστοποίηση των φαινομένων περιβαλλοντικής και αισθητικής 

υποβάθμισης του εξωαστικού τμήματος του Δήμου) που αποτελεί 

περιβαλλοντική παράμετρο, και ενισχύεται από το γεγονός ότι η 

οργανωμένη αντιμετώπιση της παραγωγικής ζώνης θα συνοδευτεί και από 

εμφάνιση περισσότερο σύγχρονων και υψηλότερης αισθητικής κτιριακών 

εγκαταστάσεων, αντιστρέφοντας εν μέρει την αισθητική υποβάθμιση της 

σημερινής κατάστασης, αλλά και πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και 

μεθόδων μείωσης ρύπων στις παραγωγικές μονάδες προς όφελος του 

περιβάλλοντος.  
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Ως αρνητική πιθανή επίπτωση της παραπάνω στόχευσης μπορεί να 

θεωρηθεί η ενδεχόμενη περαιτέρω «γκετοποίηση» της περιοχής κατά τις 

ώρες παύσης λειτουργίας και μειωμένης παρουσίας ανθρώπινου δυναμικού, 

και ο μονοδιάστατος προσανατολισμός προς αμιγώς παραγωγική ζώνη, που 

συναρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εκάστοτε οικονομική συγκυρία και 

επομένως δεν επιτρέπει σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και εναλλακτικής 

αναπτυξιακής προοπτικής σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. 

Σημειώνεται ωστόσο ότι ο σημερινός βαθμός έντασης της δραστηριότητες 

είναι τέτοιος ώστε να θεωρείται σχεδόν αυτονόητο ότι θα συνεχίσει να 

κυριαρχεί ως χρήση της εκτός σχεδίου περιοχής, μην αφήνοντας ιδιαίτερα 

περιθώρια για την προσέλκυση νέων χρήσεων γης και ιδίως των 

ενδεχομένως ετερόκλητων προς την παραγωγική βάση όπως έχει 

διαμορφωθεί σήμερα. Επιπλέον, αρνητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει μια 

ενδεχόμενη υπέρμετρη εισροή νέων χωροθετήσεων παραγωγικών 

εγκαταστάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, που θα προκαλέσει απότομη 

αύξηση των κυκλοφοριακών ροών και θα απαιτήσει περαιτέρω οδικές 

υποδομές σε άμεσο χρονικό ορίζοντα. Τέλος, θα πρέπει να συνυπολογιστεί 

και το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω ουσιαστικά αποτελούν παρεμβάσεις 

και πολιτικές εμβέλειας στο σύνολο του ΠΣΘ, με την εμπλοκή φορέων που 

ενδέχεται να εμφανίσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του 

σχεδιασμού.   

Όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων περιβαλλοντικής και 

αισθητικής υποβάθμισης του εξωαστικού τμήματος του Δήμου (2η 

μεταβλητή), προωθείται η υλοποίηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων 

διαχείρισης και προστασίας για την ευαίσθητη περιβαλλοντικά ζώνη του 

χειμάρρου Δενδροποτάμου, όπως έχουν αποτυπωθεί και στο εγκεκριμένο 

ΓΠΣ. Συμπληρωματικά προς όφελος του περιβάλλοντος θα λειτουργήσει η 

παρέμβαση του παράλληλα εκπονούμενου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

για το παράκτιο μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης, όπου σημαντικό τμήμα της 

παραθαλάσσιας ζώνης προβλέπεται να διαμορφωθεί ως ελεύθερος χώρος 

πρασίνου και η συνολική παρέμβαση θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των 

φαινομένων εδαφικής διάβρωσης, τρωτότητας της ακτογραμμής και 

λιμναζόντων υδάτων που σήμερα χαρακτηρίζουν την παραθαλάσσια ζώνη 

του Δήμου. 

 

 Για την αστική περιοχή (εντός εγκεκριμένου σχεδίου και επικείμενων 

εντάξεων): 

Σχετικά με το αστικοποιημένο τμήμα του Δήμου (5η μεταβλητή 

αναπτυξιακής εξέλιξης: αναδιάρθρωση χρήσεων γης στην οικιστική ζώνη 

και ανανέωση/αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος), το 3ο σενάριο 

προβλέπει διεύρυνση και αναδιάταξη των περιοχών τοπικού κέντρου των 

Αμπελοκήπων αλλά και των επιμέρους ζωνών κατοικίας (Γενικής και 
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Αμιγούς) στο σύνολο του Δήμου, την επικαιροποίηση των απαιτούμενων 

αναγκών σε κοινόχρηστους-κοινωφελείς χώρους και την γενικότερη 

ανασύνταξη των θεσμοθετημένων χρήσεων γης στην εντός εγκεκριμένου 

σχεδίου περιοχή του Δήμου. 

Ειδικότερα, στο σενάριο αυτό εξετάζεται η προοπτική στοχευμένης 

διεύρυνσης των ζωνών και πόλων Τοπικού Κέντρου που εντοπίζονται στην 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων, καθώς και διατήρηση των περισσότερων εκ των 

θεσμοθετημένων και υλοποιημένων τμημάτων Γενικής Κατοικίας (ακόμη και 

όσων εξ’ αυτών έχουν διαμορφωθεί ως αμιγείς περιοχές κατοικίας). Σε 

γενικές γραμμές, το σενάριο υιοθετεί μια προσέγγιση που εστιάζει αφενός 

στη βέλτιστη δυνατή ταύτιση της υλοποιημένης κατάστασης με την 

μελλοντικά θεσμοθετημένη (μέσω των προτάσεων του παρόντος ΤΠΣ) και 

αφετέρου εισάγει τις κατάλληλες μεταβολές χρήσεων που εκτιμάται ότι θα 

επιφέρουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα, εστιάζοντας κυρίως στις 

ζώνες Τοπικού Κέντρου των Αμπελοκήπων καθώς θεωρούνται οι κρίσιμες 

αναπτυξιακές ζώνες της εντός σχεδίου περιοχής και αυτές που μπορούν να 

δώσουν οικονομική ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα των επιμέρους 

γειτονιών. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι μπορεί να τεθεί ένα ευνοϊκό 

πλαίσιο διατήρησης και ενίσχυσης των προοπτικών που δημιουργεί για την 

τοπική οικονομία ο κεντροβαρής χαρακτήρας του Δήμου ως προς το ΠΣΘ 

και το ιστορικό κέντρο της πόλης, με προσέλκυση των αντίστοιχων 

χρήσεων γης που επιτρέπονται στις εν λόγω ζώνες και διατηρώντας και τις 

ήδη διαμορφωμένες γραμμικές αναπτύξεις Τοπικών Κέντρων όπως έχουν 

προκύψει κατά την τελευταία 20ετία από την πραγματική οικονομία της 

περιοχής. Επιπλέον ζώνες τοπικού κέντρου μπορούν να καθοριστούν ως 

διακριτοί θύλακες σε ενδότερες θέσεις και όχι απαραιτήτως γραμμικής 

διάταξης επί κύριων οδικών αξόνων, σε θέσεις όπου διαπιστώνεται σχετική 

συνάφεια με την πραγματική κατάσταση, ώστε να ευνοηθεί μια χωρική 

διάχυση των κεντρικών λειτουργιών στον ευρύτερο αστικό χώρο του 

Δήμου. Η παραπάνω χωρική διασπορά των τοπικών κέντρων μπορεί να 

αποφέρει συμπληρωματικά θετικά αποτελέσματα, αποφορτίζοντας εν μέρει 

τους προαναφερόμενους κύριους άξονες από τις πιέσεις έντονης 

διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων και μονοπώλησης της προσέλκυσης 

κοινού, επιδιώκοντας την ορθολογική ανάπτυξη γύρω από τοπικούς 

πυρήνες τοπικών κέντρων και προς βελτίωση της τοπικής αστικής 

κινητικότητας (λ.χ. αποτροπή χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων και βελτίωση 

προσβασιμότητας για πεζούς στο πλησιέστερο τοπικό κέντρο).  

Όσον αφορά στην Δ.Ε. Μενεμένης, το 3ο Σενάριο διατηρεί την διάρθρωση 

των περιοχών Τοπικού Κέντρου/Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης στην Δ.Ε. 

Μενεμένης, όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΓΠΣ, και προβλέπει την 

προέκταση της ζώνης Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης που αναπτύσσεται 

μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και Γιαννιτσών, έως το όριο του σταθμού 
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ΚΤΕΛ, όπου ήδη χωροθετούνται ανάλογες χρήσεις και συνάδουν με τον 

χαρακτήρα της περιοχής που γειτνιάζει με τον σταθμό των υπεραστικών 

λεωφορείων. Επιπρόσθετα, συνυπολογίζοντας ότι το τμήμα που βρίσκεται 

νοτίως της οδού Γιαννιτσών εμφανίζει σχετική εγγύτητα με τις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις κατηγορίας Seveso (παρά το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός 

των ορίων της 2ης Ζώνης Επικινδυνότητας των σχετικών μελετών 

ασφαλείας των εγκαταστάσεων), προτείνεται να πολεοδομηθεί ως ενότητα 

παραγωγικού/επιχειρηματικού χαρακτήρα χωρίς χρήσεις κατοικίας και 

κοινωφελών εγκαταστάσεων.  

 

Αντιστοίχως, το 3ο Σενάριο προβλέπει την διατήρηση των βασικών 

τμημάτων Γενικής Κατοικίας, ενώ σε αντιστάθμισμα ως προς το ισοζύγιο 

χρήσεων γης προβλέπει την διατήρηση ορισμένων ζωνών Αμιγούς 

Κατοικίας που πρότερα αποτελούσαν θεσμοθετημένα τμήματα Γενικής αλλά 

στην πράξη εξελίχθηκαν ως περιοχές Αμιγούς Κατοικίας. Ειδικότερα, στο 

σύνολο του Δήμου επιχειρείται η διατήρηση των εκτεταμένων τμημάτων με 

θεσμοθετημένη χρήση Γενικής Κατοικίας για τον ίδιο αναπτυξιακό λόγο που 

προαναφέρθηκε στις ζώνες Τοπικών Κέντρων, ακόμη και σε τμήματα που 

έχουν καταγραφεί ως περιοχές Αμιγούς Κατοικίας, καθώς το σενάριο 

προωθεί την ενίσχυση της ευελιξίας ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. 

Ταυτόχρονα συνεκτιμάται το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένες 

οδοί που διατηρούν ανενεργά εμπορικά καταστήματα εκτιμάται ότι 

απώλεσαν την ένταση Γενικής Κατοικίας εξαιτίας της οικονομικής 

συγκυρίας της προηγούμενης δεκαετίας και όχι εξαιτίας της αστοχίας του 

προγενέστερου σχεδιασμού. Ωστόσο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να 

επανεξεταστεί η πραγματική αναγκαιότητα εκτεταμένων περιοχών Γενικής 

Κατοικίας και ειδικά στα τμήματα όπου κατά το μεγαλύτερο μέρος 

υλοποιήθηκαν ως διακριτοί πυρήνες Αμιγούς Κατοικίας σημαντικού 

μεγέθους (όπως π.χ. ισχύει στον συνοικισμό Δενδροποτάμου της 

Μενεμένης), καθώς παρότι θεωρείται θεμιτή και λογική ότι η τακτική του 

πρότερου σχεδιασμού για ευρεία χρήση της Γενικής Κατοικίας ώστε να 

επιτρέπει την ευελιξία στην χωροθέτηση χρήσεων, εκτιμάται ότι θα πρέπει 

να αναθεωρηθεί στις περιπτώσεις όπου η πραγματική οικονομία έχει 

ανατρέψει αισθητά τις πρότερες εκτιμήσεις.  

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των περιοχών Αμιγούς Κατοικίας, η 

αντίστοιχη προσέγγιση του 3ου σεναρίου βασίζεται στην παραδοχή ότι 

ομοίως σε αρκετές περιπτώσεις η προγενέστερη θεσμοθέτηση χρήσεων 

Αμιγούς δεν ήταν πάντα εύστοχη και αντιπροσωπευτική της πραγματικής 

τάσης της τοπικής οικονομίας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

επανεξεταστεί, παράλληλα και σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν για 

τη Γενική Κατοικία. 
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Στα θετικά του 3ου Σεναρίου ως προς την παραπάνω στόχευση 

συγκαταλέγεται η διάχυση των αστικών κεντρικών λειτουργιών σε 

περισσότερες θέσεις εντός του αστικού ιστού, κάτι που αφενός ενέχει 

αναπτυξιακό χαρακτήρα και αφετέρου συντελεί στη μείωση των 

χρονοαποστάσεων πρόσβασης σε κεντρικές λειτουργίες για μεγαλύτερα 

τμήματα του τοπικού πληθυσμού. Αντίθετα, ως αρνητικό αποτέλεσμα του 

σεναρίου μπορεί να θεωρηθεί η ενδεχόμενη αλλοίωση του ήπιου 

χαρακτήρα ορισμένων επιμέρους οικιστικών τμημάτων λόγω εισροής 

«βαρύτερων» χρήσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φαινόμενα 

συγκρούσεων λόγω ενδεχόμενης αύξησης των σχετικών οχλήσεων και 

κυκλοφοριακών φόρτων. Ωστόσο εκτιμάται ότι η παραπάνω επίπτωση 

μπορεί να προκύψει μόνο μετά από έντονη μετάβαση χρήσεων τοπικού 

κέντρου προς εσώτερες ζώνες (πλην των βασικών αξόνων), και δεν έχει 

προκύψει σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων θεσμοθετημένων σχεδίων ενώ 

επιπλέον εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από ταυτόχρονη έντονη 

οικονομική ανάπτυξη, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται 

δεδομένη για το άμεσο μέλλον (ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εμπειρία της 

δεκαετίας 2011-2021). Σε κάθε περίπτωση, η πρότερη εμπειρία υποδεικνύει 

ότι η δυναμική χωροθέτησης των εμπορικών και εν γένει κεντρικών 

λειτουργιών/αστικών υπηρεσιών τείνει να συγκεντρώνεται κατά κανόνα 

εκατέρωθεν των κύριων οδικών αξόνων, ενώ είναι αρκετές οι περιπτώσεις 

όπου η επιμονή του σχεδιασμού σε καθορισμό Γενικής Κατοικίας επί του 

μετώπου των κεντρικών αξόνων δεν απέτρεψε εν τέλει την εγκατάσταση 

των κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος αυτών, ακόμη και στις περιπτώσεις 

που ταυτόχρονα προέβλεπε ανάπτυξη τοπικών κέντρων στα ενδότερα 

τμήματα των γειτονιών.  

Επιπρόσθετα -και ομοίως με τα δύο προηγούμενα σενάρια-, το 3ο Σενάριο 

προβλέπει την ριζική αναθεώρηση και αναδιάταξη των ορίων Πολεοδομικών 

Ενοτήτων, υιοθετώντας ομοίως την εκτίμηση ότι η σημερινή πολυδιάσπαση 

των Π.Ε. τόσο στους Αμπελόκηπους όσο και στην Μενεμένη (που βασίζεται 

κατά κανόνα σε αναφορές ιστορικού χαρακτήρα και πολύ λιγότερο σε 

πολεοδομικά κριτήρια) δημιουργεί μεταξύ άλλων πλασματική εικόνα 

σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες κοινωνικής υποδομής ανά Π.Ε., λόγω 

του μεγάλου αριθμούς των Π.Ε. και συνακόλουθα του μικρού χωρικού 

μεγέθους ορισμένων εξ’ αυτών. Επομένως, το 3ο σενάριο υιοθετεί ως 

αναγκαία την αναδιάρθρωση των πολεοδομικών ενοτήτων σε ευρύτερες 

χωρικές ενότητες μέσω επανακαθορισμού των ορίων τους, ούτως ώστε να 

μειωθεί ο συνολικός αριθμός τους, εκτιμώντας ως βέλτιστη επιλογή τα 

εξής: 

 την ενοποίηση όλων των Πολεοδομικών Ενοτήτων οικιστικού 

χαρακτήρα της Δ.Ε. Αμπελοκήπων (σημερινές Π.Ε. 1 έως 11) σε μία 

ενιαία πολεοδομική ενότητα. 
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 τον καθορισμό δύο ακόμη διακριτών Π.Ε. μη οικιστικού χαρακτήρα στην 

Δ.Ε. Αμπελοκήπων: η μία θα περιλαμβάνει τον υπερτοπικό πόλο 

πρασίνου και κοινωφελών λειτουργιών που καλύπτει η έκταση του 

πρώην στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και η άλλη την έκταση 

που οριοθετούν τα κοιμητήρια (Συμμαχικά και Καθολικά) μαζί με τις 

εφαπτόμενες χρήσεις επί της οδού Λαγκαδά. 

 τρεις Π.Ε. στην Δ.Ε. Μενεμένης, εν προκειμένω λόγω της παρουσίας 

των αξόνων χωρικής ασυνέχειας του οδικού - σιδηροδρομικού δικτύου: 

μία θα περιλαμβάνει το σύνολο του ιστορικού πυρήνα του συνοικισμού 

Μενεμένης (σημερινές Π.Ε. 1, 2 και 3), η δεύτερη την σημερινή Π.Ε. 4 

(νοτίως των σιδηροδρομικών γραμμών και έως την οδό Γιαννιτσών) και 

η τρίτη το σύνολο του συνοικισμού Δενδροποτάμου (σημερινές Π.Ε. 5 

και 6). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο επανακαθορισμός του νοτίου 

ορίου της σημερινής Π.Ε. 4 (Μενεμένης) βορειότερα, επί της 

προέκτασης της οδού Γιαννιτσών.  

 μία Π.Ε. με χρήσεις Χονδρεμπορίου (άρθρο 9 του Π.Δ. 59/2018), 

νοτίως της οδού Γιαννιτσών (όριο της σημερινής Π.Ε. 4) και έως το 

νότιο όριο του Δήμου. 

Επιπρόσθετα, το 3ο σενάριο διατηρεί το νότιο τμήμα της Π.Ε. 5 Μενεμένης 

(θεσμοθετημένο επί του παρόντος ως περιοχή ΕΜΟ) εντός του ορίου της 

Π.Ε. 5, με πρόβλεψη να λειτουργεί πλέον ως περιοχή παραγωγικού 

χαρακτήρα με χρήσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018. Το ίδιο ισχύει και 

για την επιμήκη έκταση κατά μήκος του βόρειου ορίου της Π.Ε. 5 επί της 

οδού Μοναστηρίου (σήμερα περιοχή ΕΜΟ) που προβλέπεται να 

λειτουργήσει ως ζώνη δραστηριοτήτων του άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018. 

Ως άμεσο αποτέλεσμα της ριζικής αναδιάρθρωσης των πολεοδομικών 

ενοτήτων, αναθεωρούνται επί του ρεαλιστικότερου/εφικτότερου και οι 

εκτιμώμενες ανάγκες σε κοινωνική υποδομή, λόγω της ανακατάταξης του 

πλέγματος κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων ως προς τη διάταξή στο 

χώρο και μετά από επανεξέταση των πραγματικών αναγκών όπως 

διαμορφώνονται σήμερα, τις ενδεχόμενες μετατροπές χρήσεων βάσει των 

αναγκών κοκ. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή 

διεύρυνση των ελεύθερων χώρων και χώρων αστικού πρασίνου, τόσο σε 

ποσοστό επί του συνόλου αλλά και ως προς τη διασπορά τους στον χώρο 

προς εξυπηρέτηση των επιμέρους γειτονιών, δεδομένου ότι ο Δήμος επί του 

παρόντος διατηρεί χαμηλό ποσοστό αστικού πρασίνου ανά κάτοικο. 

Σημειώνεται ότι η παραπάνω επιδίωξη προϋποθέτει την βραχυ-

μεσοπρόθεσμη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου που εκπονήθηκε για το παραχωρημένο τμήμα του 

πρώην στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και προβλέπει την υλοποίηση 

υπερτοπικής εμβέλειας Πάρκου αστικού πρασίνου και πολιτιστικών 

λειτουργιών, επιπέδου πόλης, και θα αυξήσει κατά πολύ τις προοπτικές 
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βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και των συνθηκών 

διαβίωσης/ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Η εφαρμογή του ΕΠΣ 

αφενός θα αυξήσει τα μεγέθη χώρων πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, 

αφετέρου θα βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τοπικού 

περιβάλλοντος και μικροκλίματος (αύξηση δενδροφύτευσης, οξυγόνου 

κοκ).  

Επισημαίνεται ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν παράγοντες ενδυνάμωσης 

της προοπτικής για βελτίωση του συνολικού οικιστικού περιβάλλοντος, 

μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ανάδειξης του κοινόχρηστου αστικού 

χώρου, αισθητικής αναβάθμισης των σημείων προσέλευσης και παραμονής 

πληθυσμού (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα κοκ) και σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα την αισθητική αναβάθμιση του δομημένου 

χώρου, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η συνολική αναβάθμιση 

του αστικού χώρου αποτελεί σημαντική παράμετρο συγκράτησης του 

πληθυσμού και προσέλκυσης νέων κατοίκων, προς όφελος του Δήμου που 

υπέστη σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση κατά την τελευταία απογραφή 

(2011). Η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος είθισται να 

συνεισφέρει και στην μείωση φαινομένων παραβατικότητας, ιδίως σε 

περιοχές κατοικίας του Δήμου οι οποίες σήμερα χαρακτηρίζονται ως 

υποβαθμισμένες. 

Τέλος, η συνολική αναθεώρηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την 

εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου οφείλει να συμπεριλαμβάνει τα εξής:  

 Αφενός την επανεξέταση του συνόλου των ζητημάτων που 

σχετίζονται με την παρουσία της ζώνης του ΟΣΕ (6η μεταβλητή 

χωρικής ανάπτυξης), και ενδεχόμενη ριζική αναθεώρηση του 

σχεδιασμού στις εκτάσεις όπου ο προγενέστερος πολεοδομικός 

σχεδιασμός καθόριζε χρήσεις γης εντός του ορίου της έκτασης της 

ΓΑΙΑΟΣΕ. 

 Αφετέρου την επανεξέταση των δεδομένων του σχεδιασμού στην 

ζώνη επαφής με την έκταση της Κεντρικής Λαχαναγοράς 

Θεσσαλονίκης αλλά και το πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει εντός 

αυτής, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ουσιαστικά αποτελεί μια εντός 

σχεδίου περιοχή. 

Εν κατακλείδι, το κύριο θετικό στοιχείο του 3ου Σεναρίου είναι ότι 

αντιμετωπίζει σφαιρικά την συνολική αναπροσαρμογή του σχεδιασμού στον 

Δήμο, χωρίς να υιοθετεί ακραίες ή ανεδαφικές προσεγγίσεις και δίνοντας 

έμφαση τόσο στην αναπτυξιακή προοπτική του αστικού τμήματος του 

Δήμου όσο και στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των δυσμενών 

αποτελεσμάτων και συνθηκών της παρουσίας ασύμβατων χρήσεων, 

αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικά το σύνολο των ιδιαίτερων ζητημάτων και 

ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει κατά την τελευταία 

15ετία, έχοντας διαπιστώσει πλέον τις δυνατότητες εφαρμογής του 
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προγενέστερου θεσμοθετημένου πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ), 

θέτοντας εν τέλει ρεαλιστικούς-εφικτούς στόχους αναδιάρθρωσης του 

χωρικού προτύπου. Στην γενικότερη αναπτυξιακή θεώρηση του σεναρίου 

συνυπολογίζονται και οι δυνητικές θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις από 

έργα ευρείας κλίμακας και μητροπολιτικής εμβέλειας (επιπέδου ΠΣΘ ή/και 

ευρύτερα) που μελλοντικά επίκεινται να χωροθετηθούν στην ευρύτερη 

περιοχή του ΒΔ τμήματος του ΠΣΘ (8η μεταβλητή χωρικής ανάπτυξης).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Β.4.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

Για την επιλογή του βέλτιστου σεναρίου χωρικής ανάπτυξης του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης, επιχειρείται η μεταξύ τους συγκριτική 

αξιολόγηση βάσει των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους στις κύριες 

μεταβλητές, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9: Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων 

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός 

σχεδίου περιοχής ως παραγωγικής 

ζώνης και ενίσχυση του κεντροβαρούς 

αστικού χαρακτήρα της οικιστικής 

περιοχής του Δήμου 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: 

Διατήρηση των περισσότερων 

εκ των ήδη διαμορφωμένων 

χρήσεων και ηπιότερες 

παρεμβάσεις ως προς τις 

διαβαθμισμένες μεταβλητές 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός σχεδίου 

περιοχής ως παραγωγικής ζώνης και 

εντοπισμένες/ηπιότερες παρεμβάσεις 

ενίσχυσης του κεντροβαρούς αστικού 

χαρακτήρα της οικιστικής περιοχής 

    

1. Ολοκλήρωση του 

χωρικού σχεδιασμού και 

των τεχνικών υποδομών 

της περιοχής 

Διεύρυνση του οργανωμένου 

παραγωγικού εξωαστικού χώρου στο 

σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής 

συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή ΕΜΟ 

(συνοικισμός Δενδροποτάμου) και τις 

εκτάσεις νοτίως της οδού Γιαννιτσών. 

Μερική διεύρυνση των ήδη 

θεσμοθετημένων παραγωγικών 

θυλάκων (Ε.Π. 1,2,3) του ΓΠΣ 

Μενεμένης, διατήρηση της 

υπόλοιπης εκτός σχεδίου 

περιοχής ως ζώνης 

Χονδρεμπορίου-Μεταφορών. 

Διεύρυνση του οργανωμένου 

παραγωγικού εξωαστικού χώρου στο 

σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής 

εξαιρουμένης της περιοχής ΕΜΟ (νότιο 

τμήμα συνοικισμού Δενδροποτάμου) και 

των εκτάσεων δυτικά του ρέματος 

Δενδροποτάμου και νοτίως της οδού 

Γιαννιτσών. 

Θετικές συνέπειες +2 +1 +2 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +2 +1 +2 

    

2. Ελαχιστοποίηση των 

φαινομένων 

περιβαλλοντικής και 

αισθητικής υποβάθμισης 

του εξωαστικού 

τμήματος του Δήμου 

- Ισχυροποίηση ελέγχου και ασφάλειας 

των εγκαταστάσεων και χώρων 

- Σύγχρονα κτίρια, βελτίωση αισθητικής 

εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων 

- Υλοποίηση προβλεπόμενων ρυθμίσεων 

διαχείρισης και προστασίας του 

χειμάρρου Δενδροποτάμου, και 

δημιουργίας χώρου πρασίνου 

Υλοποίηση προβλεπόμενων 

ρυθμίσεων διαχείρισης και 

προστασίας του χειμάρρου 

Δενδροποτάμου, και 

δημιουργίας χώρου πρασίνου 

- Ισχυροποίηση ελέγχου και ασφάλειας 

των εγκαταστάσεων και χώρων 

- Σύγχρονα κτίρια, βελτίωση αισθητικής 

εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων 

- Υλοποίηση προβλεπόμενων ρυθμίσεων 

διαχείρισης και προστασίας του 

χειμάρρου Δενδροποτάμου, και 

δημιουργίας χώρου πρασίνου 

Θετικές συνέπειες +2 +1 +2 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +2 +1 +2 

    

3. Αρμονική συνύπαρξη 

των περιοχών κατοικίας 

με τις περιοχές 

παραγωγικών 

δραστηριοτήτων της 

περιμετρικής ζώνης 

- Ένταση ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

τριτογενή τομέα (μεταφορές, 

αποθήκευση/διαμετακόμιση), χαμηλής 

όχλησης δραστηριότητες στις παρυφές 

της εκτός σχεδίου περιοχής, προσέλκυση 

των δραστηριοτήτων εντός της 

οργανωμένης ζώνης 

- Δημιουργία στοχευμένων 

προγραμμάτων μετεγκατάστασης 

αυθαίρετων οικιστικών θυλάκων της 

εκτός σχεδίου σε τμήματα της εντός 

σχεδίου πόλης περιοχής 

- Στοχευμένες παρεμβάσεις 

εκατέρωθεν του σχεδίου 

πόλης, εξειδικεύσεις 

χωρικού/ποιοτικού χαρακτήρα 

στις χρήσεις γης, αποτροπή 

προσέλκυσης ανεπιθύμητων 

χρήσεων 

- Δημιουργία στοχευμένων 

προγραμμάτων 

μετεγκατάστασης αυθαίρετων 

οικιστικών θυλάκων της εκτός 

σχεδίου σε τμήματα της εντός 

σχεδίου πόλης περιοχής 

- Ένταση ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

τριτογενή τομέα (μεταφορές, 

αποθήκευση/διαμετακόμιση), χαμηλής 

όχλησης δραστηριότητες στις παρυφές 

της εκτός σχεδίου περιοχής, προσέλκυση 

των δραστηριοτήτων εντός της 

οργανωμένης ζώνης 

- Δημιουργία στοχευμένων 

προγραμμάτων μετεγκατάστασης 

αυθαίρετων οικιστικών θυλάκων της εκτός 

σχεδίου σε τμήματα της εντός σχεδίου 

πόλης περιοχής 

Θετικές συνέπειες +2 +1 +2 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +2 +1 +2 
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ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός 

σχεδίου περιοχής ως παραγωγικής 

ζώνης και ενίσχυση του κεντροβαρούς 

αστικού χαρακτήρα της οικιστικής 

περιοχής του Δήμου 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: 

Διατήρηση των περισσότερων 

εκ των ήδη διαμορφωμένων 

χρήσεων και ηπιότερες 

παρεμβάσεις ως προς τις 

διαβαθμισμένες μεταβλητές 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός σχεδίου 

περιοχής ως παραγωγικής ζώνης και 

εντοπισμένες/ηπιότερες παρεμβάσεις 

ενίσχυσης του κεντροβαρούς αστικού 

χαρακτήρα της οικιστικής περιοχής 

4. Βελτίωση των 

δυσμενών 

κυκλοφοριακών 

επιπτώσεων λόγω των 

υψηλών μεταφορικών 

φόρτων 

- Σταδιακή ολοκλήρωση των 

υπολειπόμενων οδικών υποδομών 

(λοιπό κύκλωμα Κόμβου Κ16 κοκ) 

- Βελτίωση του τοπικού κυκλοφοριακού 

φόρτου και των συνθηκών στάθμευσης 

και παραμονής οχημάτων 

Σταδιακή ολοκλήρωση των 

υπολειπόμενων οδικών 

υποδομών (λοιπό κύκλωμα 

Κόμβου Κ16 κοκ) 

- Σταδιακή ολοκλήρωση των 

υπολειπόμενων οδικών υποδομών (λοιπό 

κύκλωμα Κόμβου Κ16 κοκ) 

- Βελτίωση του τοπικού κυκλοφοριακού 

φόρτου και των συνθηκών στάθμευσης 

και παραμονής οχημάτων 

Θετικές συνέπειες +2 +1 +2 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +2 +1 +2 

    

5. Αναδιάρθρωση 

χρήσεων γης στην 

οικιστική ζώνη και 

ανανέωση/αναβάθμιση 

του οικιστικού 

περιβάλλοντος 

- Διεύρυνση ζωνών-πόλων Τοπικού 

Κέντρου/Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης, 

διατήρηση υλοποιημένων και της 

πλειοψηφίας των θεσμοθετημένων 

πυρήνων Γενικής Κατοικίας 

- Ριζική αναθεώρηση και αναδιάταξη 

των ορίων πολεοδομικών ενοτήτων 

(ευρείες συγχωνεύσεις) 

- Το νότιο όριο της Π.Ε. 5 Μενεμένης 

καθορίζεται επί της οριογραμμής του 

ρέματος, και το νότιο όριο της Π.Ε. 4 επί 

της προέκτασης οδού Γιαννιτσών. 

- Διατήρηση των ζωνών-πόλων 

Τοπικού Κέντρου/Κεντρικών 

Λειτουργιών Πόλης όπως έχουν 

ήδη υλοποιηθεί, αλλά και των 

υλοποιημένων ζωνών Γενικής 

και Αμιγούς Κατοικίας όπου 

κρίνεται απαραίτητο 

- Ριζική αναθεώρηση και 

αναδιάταξη των ορίων 

πολεοδομικών ενοτήτων 

(ευρείες συγχωνεύσεις) 

- Το νότιο όριο της Π.Ε. 5 δεν 

μεταβάλλεται, και το νότιο όριο 

της Π.Ε. 4 προεκτείνεται 

νοτιότερα  έως το όριο του 

Δήμου. 

- Ηπιότερη και στοχευμένη διεύρυνση 

ζωνών Τοπικού Κέντρου/Κεντρικών 

Λειτουργιών Πόλης, διατήρηση και 

ενίσχυση των περισσότερων εκ των 

θεσμοθετημένων τμημάτων Γενικής 

Κατοικίας 

- Ριζική αναθεώρηση και αναδιάταξη των 

ορίων πολεοδομικών ενοτήτων (ευρείες 

συγχωνεύσεις) 

- Το νότιο όριο της Π.Ε. 5 δεν 

μεταβάλλεται, και το νότιο όριο της Π.Ε. 4 

καθορίζεται επί της προέκτασης οδού 

Γιαννιτσών. 

Θετικές συνέπειες +1 +1 +1 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +1 +1 +1 

    

6. Επίλυση ζητημάτων 

που σχετίζονται με τη 

ζώνη ιδιοκτησίας 

ΓΑΙΑΟΣΕ 

Επανεξέταση ζητημάτων που σχετίζονται 

με την παρουσία της ζώνης του ΟΣΕ, και 

ενδεχόμενη ριζική αναθεώρηση του 

σχεδιασμού στις εκτάσεις όπου ο 

προγενέστερος πολεοδομικός 

σχεδιασμός καθόριζε χρήσεις γης εντός 

του ορίου της έκτασης της ΓΑΙΑΟΣΕ 

Επανεξέταση ζητημάτων που 

σχετίζονται με την παρουσία 

της ζώνης του ΟΣΕ, και 

ενδεχόμενη ριζική αναθεώρηση 

του σχεδιασμού στις εκτάσεις 

όπου ο προγενέστερος 

πολεοδομικός σχεδιασμός 

καθόριζε χρήσεις γης εντός του 

ορίου της έκτασης της ΓΑΙΑΟΣΕ 

Επανεξέταση ζητημάτων που σχετίζονται 

με την παρουσία της ζώνης του ΟΣΕ, και 

ενδεχόμενη ριζική αναθεώρηση του 

σχεδιασμού στις εκτάσεις όπου ο 

προγενέστερος πολεοδομικός σχεδιασμός 

καθόριζε χρήσεις γης εντός του ορίου της 

έκτασης της ΓΑΙΑΟΣΕ 

Θετικές συνέπειες +1 +1 +1 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +1 +1 +1 

    

7. Άμβλυνση των 

χωρικών επιπτώσεων 

από την παρουσία 

εγκαταστάσεων 

κατηγορίας Seveso III 

- Συνυπολογίζονται οι ειδικότερες 

ρυθμίσεις και χωρικές επιπτώσεις των 

σχετικών μελετών ασφαλείας 

- Η προοπτική εκτεταμένης  

οργανωμένης παραγωγικής ζώνης 

συνεισφέρει θετικά στην συνύπαρξη με 

τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Seveso 

(οργανωμένες χωροθετήσεις, 

καταρτισμένο προσωπικό λειτουργίας) 

- Συνυπολογίζονται οι 

ειδικότερες ρυθμίσεις και 

χωρικές επιπτώσεις των 

σχετικών μελετών ασφαλείας 

- Προσέγγιση περιοχών 

κατοικίας εγγύτερα προς 

εγκαταστάσεις κατηγορίας 

Seveso (νότιο τμήμα της Π.Ε. 4 

Μενεμένης) 

- Συνυπολογίζονται οι ειδικότερες 

ρυθμίσεις και χωρικές επιπτώσεις των 

σχετικών μελετών ασφαλείας 

- Η προοπτική εκτεταμένης οργανωμένης 

παραγωγικής ζώνης συνεισφέρει θετικά 

στην συνύπαρξη με τις εγκαταστάσεις 

Seveso (οργανωμένες χωροθετήσεις, 

καταρτισμένο προσωπικό λειτουργίας) 

- Αποτροπή προσέγγισης χρήσεων 

κατοικίας και δημοσίων/κοινωφελών 

εγκαταστάσεων προς τις εγκαταστάσεις 

Seveso 

Θετικές συνέπειες +1 +1 +2 

Αρνητικές συνέπειες 0 -1 0 

Ισοζύγιο +1 0 +2 
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ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός 

σχεδίου περιοχής ως παραγωγικής 

ζώνης και ενίσχυση του κεντροβαρούς 

αστικού χαρακτήρα της οικιστικής 

περιοχής του Δήμου 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: 

Διατήρηση των περισσότερων 

εκ των ήδη διαμορφωμένων 

χρήσεων και ηπιότερες 

παρεμβάσεις ως προς τις 

διαβαθμισμένες μεταβλητές 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: 

Διευρυμένη οργάνωση της εκτός σχεδίου 

περιοχής ως παραγωγικής ζώνης και 

εντοπισμένες/ηπιότερες παρεμβάσεις 

ενίσχυσης του κεντροβαρούς αστικού 

χαρακτήρα της οικιστικής περιοχής 

    

8. Επιδράσεις από 

ενδεχόμενες εξελίξεις, 

προτάσεις, ρυθμίσεις και 

χωροθετήσεις σε επίπεδο 

Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης 

Συνυπολογίζονται οι δυνητικές θετικές 

αναπτυξιακές επιπτώσεις από έργα 

ευρείας κλίμακας και μητροπολιτικής 

εμβέλειας (επιπέδου ΠΣΘ ή/και 

ευρύτερα) 

Συνυπολογίζονται οι δυνητικές 

θετικές αναπτυξιακές 

επιπτώσεις από έργα ευρείας 

κλίμακας και μητροπολιτικής 

εμβέλειας (επιπέδου ΠΣΘ ή/και 

ευρύτερα) 

Συνυπολογίζονται οι δυνητικές θετικές 

αναπτυξιακές επιπτώσεις από έργα 

ευρείας κλίμακας και μητροπολιτικής 

εμβέλειας (επιπέδου ΠΣΘ ή/και ευρύτερα) 

Θετικές συνέπειες +1 +1 +1 

Αρνητικές συνέπειες 0 0 0 

Ισοζύγιο +1 +1 +1 

ΣΥΝΟΨΗ    

Θετικές συνέπειες +12 +8 +13 

Αρνητικές συνέπειες 0 -1 0 

Ισοζύγιο +12 +7 +13 

 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική αξιολόγηση των τριών 

σεναρίων (στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ), ως κριτήρια αξιολόγησης του Βέλτιστου 

Σεναρίου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνονται οι βασικοί 

περιβαλλοντικοί τομείς που εξετάζονται στο κεφάλαιο Γ της ΣΜΠΕ, 

καλύπτοντας έναν μεγάλο αριθμό παραμέτρων και διαμορφωμένοι 

κατάλληλα για τις ανάγκες αξιολόγησης των σεναρίων του ΤΠΣ. 

Συγκεκριμένα, οι περιβαλλοντικοί τομείς/κριτήρια που εξετάζονται είναι οι 

εξής: 

• Διατήρηση  Βιοποικιλότητας – Χλωρίδα – Πανίδα 

• Απασχόληση, ανθρώπινος πληθυσμός  

• Ανθρώπινη υγεία 

• Βιομηχανικός κίνδυνος   

• Κατάσταση υδατικών πόρων – Επάρκεια ύδατος  

• Πλημμυρικός κίνδυνος 

• Εδαφικές  συνθήκες 

• Στερεά  απόβλητα 

• Ατμοσφαιρική ρύπανση 

• Εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση CO2 

• Τοπίο 

• Προσβασιμότητα  ανοικτών χώρων 

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως προς το είδος της 

επίπτωσης, θετική, αρνητική ή ουδέτερη, την ένταση και την αβεβαιότητα 

με την εξής διαβάθμιση: 

 ισχυρά θετική επίδραση (++), θετική επίδραση (+), αρνητική επίδραση 

(-), ισχυρά αρνητική επίδραση (--), ανάμεικτη επίδραση (+/-) 



77 

 

 ουδέτερη ή περιορισμένη επίπτωση  (0)  

 Απροσδιόριστη επίδραση  (?) 

 

Μετά την περιβαλλοντική αξιολόγηση των τριών σεναρίων, που 

λεπτομερώς καταγράφεται στην μελέτη ΣΜΠΕ, το 1ο Σενάριο αξιολογείται 

θετικά ως προς επτά από τα παραπάνω κριτήρια ενώ για τέσσερα κριτήρια 

οι επιπτώσεις του θεωρούνται ισχυρά θετικές. Το 2ο Σενάριο αξιολογείται 

θετικά ως προς 11 κριτήρια ενώ δεν καταγράφονται ισχυρά θετικές 

επιπτώσεις. Αντίστοιχα, το 3ο Σενάριο αξιολογείται θετικά ως προς έξι 

κριτήρια ενώ για πέντε κριτήρια οι επιπτώσεις του θεωρούνται ισχυρά 

θετικές. Κοινό στοιχείο και των τριών σεναρίων είναι η απουσία αρνητικών 

επιπτώσεων ή και ανάμεικτων,  αναγνωρίζοντας την γενικότερη συμβολή 

του ΤΠΣ στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων 

(περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών κοκ) διαφόρων προβλημάτων 

που εντοπίζονται στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

Μοναδικό κριτήριο όπου καταγράφονται απροσδιόριστες επιπτώσεις και 

στα τρία σενάρια, αποτελεί το κριτήριο της «ενεργειακής εξοικονόμησης, 

μείωσης CO2» καθώς οι δράσεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση 

εξαρτώνται κυρίως από ανεξάρτητες ως προς το ΤΠΣ πρωτοβουλίες και 

σχεδιασμούς (π.χ προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, 

ηλεκτροκίνηση) ενώ ταυτόχρονα η αξιολόγηση του κριτηρίου εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων για την 

εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ΑΠΕ, τη μείωση χρήσης ορυκτών 

καυσίμων κλπ. Επιπλέον, δεν αναμένονται νέες δραστηριότητες με 

σημαντικές εκπομπές CO2 ή και απομάκρυνση υφιστάμενων.   

Συνοψίζοντας, η επιλογή της ενιαίας οργανωμένης πολεοδόμησης του 

εξωαστικού χώρου ως εκτεταμένου θύλακα για τις παραγωγικές 

δραστηριότητες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υπερίσχυση του 

1ου και 3ου Σεναρίου έναντι του 2ου στην ισχυρά θετική αξιολόγηση 

ορισμένων κριτηρίων. Επιπλέον, το 3ο  Σενάριο  αξιολογείται ως ισχυρά 

θετικών επιπτώσεων ως προς το 4ο κριτήριο «αντιμετώπισης του 

βιομηχανικού κινδύνου», γεγονός που καθιστά επικρατέστερο το 3ο 

σενάριο έναντι του 1ου ως προς τις θετικές επιπτώσεις.  

Συμπερασματικά, τα προαναφερόμενα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 

αξιολόγησης των τριών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης του 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:   
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Πίνακας 10: Εναλλακτικά σενάρια και κριτήρια  

περιβαλλοντικής αξιολόγησης 

Α/Α Κριτήρια  αξιολόγησης Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

1 Διατήρηση  Βιοποικιλότητας – Χλωρίδα – Πανίδα (+) (+) (+) 

2 Απασχόληση, ανθρώπινος πληθυσμός (++) (+) (++) 

3 Ανθρώπινη Υγεία (+) (+) (+) 

4 Βιομηχανικός κίνδυνος (+) (+) (++) 

5 Κατάσταση υδατικών πόρων - Επάρκεια ύδατος (+) (+) (+) 

6 Πλημμυρικός κίνδυνος (++) (+) (++) 

7 Εδαφικές  συνθήκες (++) (+) (++) 

8 Στερεά  απόβλητα (++) (+) (++) 

9 Ατμοσφαιρική Ρύπανση (+) (+) (+) 

10 Εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση CO2  (?) (?) (?) 

11 Τοπίο (+) (+) (+) 

12 Προσβασιμότητα  ανοικτών χώρων (+) (+) (+) 

  Επεξήγηση: 

(+)   θετική επίδραση  

(++) ισχυρά θετική επίδραση 

(+/-) ανάμεικτη επίδραση 

(-)   αρνητική  επίδραση  

(- -) ισχυρά αρνητική επίδραση 

(?) απροσδιόριστες επιπτώσεις 

(0) ουδέτερη ή περιορισμένη 

επίπτωση 
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Β.4.2 ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Μετά από την παραπάνω αξιολόγηση των τριών εναλλακτικών σεναρίων 

χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης του Δήμου, καθώς και την 

αντιπαραβολή των δυνητικών επιδράσεών των βασικών επιλογών τους 

στην συνολική αναπτυξιακή προοπτική του, κυρίως από κοινωνικό-

οικονομική αλλά και περιβαλλοντική άποψη, επιλέγεται ως Βέλτιστο 

Σενάριο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης το 3ο Σενάριο.  

Η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου (βλ. Χάρτη Β.4) βασίστηκε πρωτίστως 

στην επιδίωξη εξασφάλισης ρεαλιστικών και εφικτών συνθηκών ανάπτυξης 

της περιοχής, που θα στοχεύουν αφενός στην ισχυροποίηση των 

δυνατοτήτων που παρέχει η κεντροβαρής θέση του Δήμου και την 

αντιστροφή της τάσης πληθυσμιακής εκροής, και αφετέρου θα συμβάλουν 

στην κατά το δυνατόν άμβλυνση των χωρικών επιπτώσεων που επιφέρει η 

διαχρονική γειτνίαση της οικιστικής περιοχής με τις ασύμβατες χρήσεις της 

παραγωγικής ζώνης.  

Για την προγραμματική περίοδο των 15-20 ετών από την έγκριση του ΤΠΣ 

και με την παραδοχή της επιλεγείσας πληθυσμιακής εξέλιξης (μείωση -3% 

έως το προγραμματικό έτος αναφοράς), το Βέλτιστο Σενάριο προβλέπει: 

Α) για την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου (Δ.Ε. Μενεμένης): 

 Ρύθμιση της εκτός σχεδίου περιοχής δυτικά του ρέματος 

Δενδροποτάμου, ως οργανωμένου υποδοχέα παραγωγικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δευτερογενή και Τριτογενή τομέα 

και συγκεκριμένα ως περιοχής «Παραγωγικών Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων (ΠΕΔ) προς πολεοδόμηση», με επίκεντρο την 

οργάνωση των τριών ήδη θεσμοθετημένων θυλάκων όπως 

προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Μενεμένης (Επιχειρηματικά 

Πάρκα).  

Η πρόβλεψη αυτή απορρέει από τους ακόλουθους παράγοντες: 

 Τη γενικότερη τάση οργάνωσης των άτυπων συγκεντρώσεων 

παραγωγικού χαρακτήρα που ήδη προωθείται στην ευρύτερη 

παραγωγική ζώνη της ΒΔ Θεσσαλονίκης (εξυγίανση των περιοχών 

αυτών κατά το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη 

Επιχειρηματικών Πάρκων βάσει του Ν.3982/2011, που εισάγει την 

έννοια των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων και για τις οποίες 

εκπονείται ήδη η σχετική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή 

Καλοχωρίου-Μενεμένης). 

 Την αναγκαιότητα άμβλυνσης των συνθηκών ασυμβατότητας που 

προκαλεί η παρουσία δυνητικά επικίνδυνων παραγωγικών 

εγκαταστάσεων (κατηγορίας Seveso III), καθώς εκτιμάται ότι η 
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προοπτική λειτουργίας του συνολικού παραγωγικού χώρου ως 

οργανωμένης ζώνης συνεισφέρει θετικά στην συνύπαρξη με τις 

εγκαταστάσεις αυτές, λόγω της σχετικής κατάρτισης 

διαφυγής/προφύλαξης του προσωπικού λειτουργίας τους. Ως εκ 

τούτου, η οργάνωση της προαναφερόμενης ζώνης οφείλει να 

συνυπολογίσει τις ειδικότερες ρυθμίσεις και χωρικές επιπτώσεις που 

απορρέουν από τα διαθέσιμα Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών 

Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) και τις αντίστοιχες 

Μελέτες Ασφαλείας των εγκαταστάσεων αυτών, ώστε οι λοιπές 

χρήσεις ή όσες αναμένεται να εγκατασταθούν μελλοντικά (κατά 

κανόνα παραγωγικού χαρακτήρα) να δύνανται να λειτουργούν σε 

συνθήκες ασφάλειας και να μην έρχονται σε σύγκρουση με αυτές. Οι 

αντίστοιχες Ζώνες Επιπτώσεων που απορρέουν από τις σχετικές 

μελέτες ασφαλείας, αποτυπώνονται στον Χάρτη Β.4 και θα 

αποτελούν παράγοντα διαφοροποίησης ως προς το είδος των 

επιτρεπόμενων χρήσεων εκατέρωθεν του ορίου τους. 

Συμπληρωματικά, το σενάριο προβλέπει τον καθορισμό μιας 

ευρύτερης οριογραμμής προς την πλευρά του αστικού ιστού, ως 

επιπρόσθετου ορίου προστασίας πέραν του οποίου δεν θα 

επιτρέπεται η ενδεχόμενη μελλοντική διεύρυνση των ορίων της 2ης 

Ζώνης Επιπτώσεων ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω προσέγγιση του 

αστικού ιστού. Το ενδεχόμενο διεύρυνσης της Ζώνης II αφορά 

τυχόν μεταβολές/ανακατατάξεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

αναφοράς και σε καμία περίπτωση χωροθέτηση νέων αντίστοιχων 

εγκαταστάσεων ή αύξηση βαθμίδας κατάταξης (από κατώτερη σε 

ανώτερη). Η εν λόγω οριογραμμή προτείνεται να ακολουθεί από 

ανατολικά προς δυτικά) την οδό 26ης Οκτωβρίου, την προέκταση της 

ΠΑΘΕ, το ανατολικό και βόρειο όριο της Λαχαναγοράς και την οδό 

Σοφοκλή Βενιζέλου. 

 Το γεγονός ότι για το νοτιότερο παραλιακό τμήμα της Μενεμένης 

προβλέπεται ήδη η οργανωμένη ανάπτυξη δύο θυλάκων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων με προσανατολισμό στον τριτογενή 

τομέα (αποθήκευση, χονδρεμπόριο, μεταφορές, διαμετακόμιση), στα 

πλαίσια μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 

Η συνολική οργάνωση της εκτός σχεδίου παραγωγικής περιοχής ως 

ενιαίου πολεοδομημένου υποδοχέα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

πέραν όσων προαναφέρθηκαν θα έχει ως θετικά αποτελέσματα και τα 

ακόλουθα: 

 Την πλήρη επάρκεια τεχνικών υποδομών στο σύνολο της 

περιοχής, καθώς και την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας οδικού 

δικτύου και χώρων στάθμευσης, με την ολοκλήρωση του 

συνόλου των ημιτελών τεχνικών υποδομών εντός αυτής. 
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Ειδικότερα ως προς τις μεταφορικές τεχνικές υποδομές, αφορούν 

κυρίως τη σταδιακή ολοκλήρωση των υπολειπόμενων οδικών 

υποδομών που αποτελούν τμήμα της συνολικής υποδομής του 

Κόμβου Κ16 (πλευρικές οδοί και δευτερεύουσες 

αρτηρίες/διασταυρώσεις), κάτι που θα βελτιώσει τις 

κυκλοφοριακές συνθήκες και τους τοπικούς φόρτους/ροές 

οχημάτων, αλλά και των συνθηκών στάθμευσης και παραμονής 

οχημάτων, δεδομένου ότι η λειτουργία θα βασίζεται σε 

οργανωμένη χωροθέτηση των υποδομών, σε αντίθεση με την 

σημερινή ανεξέλεγκτη και πολλές φορές αυθαίρετη λειτουργία 

ορισμένων δραστηριοτήτων που εντείνει τα προβλήματα 

διέλευσης και στάθμευσης. 

 Την διαχείριση και εποπτεία του συνολικού παραγωγικού χώρου 

από φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί, με  την ενεργή 

συμμετοχή του Δήμου. 

 Την δυνατότητα εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την αρωγή 

των ανάλογων φορέων του δημοσίου - επαγγελματικών 

επιμελητηρίων, με ουσιαστική συνδρομή συμβουλευτικής 

βοήθειας και τεχνογνωσίας. 

 Την a priori συμμετοχή, συναίνεση και συνεργασία των 

επαγγελματιών/επιχειρήσεων που εμπίπτουν χωρικά εντός του 

οργανωμένου υποδοχέα. 

 Την δυνατότητα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας και 

καθετοποιημένων συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων 

επιχειρήσεων. 

 Την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε τοπικό επίπεδο, 

καθώς το συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής θα εξομαλυνθεί και 

εξορθολογιστεί ως προς τη διάταξή του στο χώρο, προς όφελος 

του τοπικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος που θα επιφέρουν οι 

βελτιωμένες κυκλοφοριακές ροές και η ελάττωση των 

κυκλοφοριακών συμφορήσεων που προκαλούν αυξημένες 

εκπομπές καυσαερίων/ρύπων. 

 Την αποκατάσταση των αυθαίρετων εκτός σχεδίου οικιστικών 

θυλάκων στο νότιο τμήμα της περιοχής (νοτίως της εθνικής 

οδού-προέκτασης ΠΑΘΕ) που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

στοχευμένα προγράμματα μετεγκατάστασης των λιγοστών 

κατοίκων τους σε τμήματα της εντός σχεδίου πόλης περιοχής, 

απελευθέρωση των θυλάκων από την χρήση της κατοικίας. 

 Την δυνατότητα ελέγχου και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και 

των περιμετρικών ελεύθερων χώρων τους, υπό την εποπτεία 

ενιαίου φορέα λειτουργίας που θα δύναται να αναπτύξει 

σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνολογικές υποδομές επόπτευσης σε 

επίπεδο ενιαίου θύλακα, σε αντίθεση με την σημερινή 
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κατακερματισμένη αντίστοιχη λειτουργία που ευνοεί την 

εμφάνιση φαινομένων παραβατικότητας κατά τις ώρες 

παραγωγικής παύσης (απογευματινές-βραδινές). 

 Την σταδιακή εμφάνιση σύγχρονων και υψηλότερης αισθητικής 

κτιριακών εγκαταστάσεων, αντιστρέφοντας εν μέρει την 

αισθητική υποβάθμιση της σημερινής κατάστασης, αλλά και 

σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων μείωσης ρύπων στις 

παραγωγικές μονάδες προς όφελος του περιβάλλοντος.  

 

Στα θετικά του επιλεγέντος σεναρίου συγκαταλέγεται επίσης το γεγονός ότι 

ο παραγωγικός χαρακτήρας της περιοχής εμφανίζει ένταση ανάπτυξης του 

τριτογενή τομέα, κατά κύριο λόγο μεταφορών και αποθήκευσης/ 

διαμετακόμισης, συνεπώς το εγχείρημα της οργανωμένης χωροθέτησης θα 

αφορά κατά κύριο λόγο την παρουσία δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, 

άρα της ηπιότερης περιβαλλοντικής επίπτωσης. Ακόμη, θα λειτουργήσει 

προς όφελος της αρμονικής συνύπαρξης των περιοχών κατοικίας με τις 

περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιμετρικής ζώνης, καθώς η 

παρουσία εκτεταμένης οργανωμένης έκτασης για τις παραγωγικές 

δραστηριότητες με παροχή των κατάλληλων τεχνικών υποδομών θα 

αποτελεί ελκυστικότερο τόπο χωροθέτησης για τις παραγωγικές μονάδες 

και ως εκ τούτου θα λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την χωροθέτησή τους 

στις παρυφές της εντός σχεδίου οικιστικής ζώνης, ελαττώνοντας την 

πιθανότητα εμφάνισης νέων συγκρούσεων χρήσεων γης εντός των 

περιοχών κατοικίας.  

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, προωθείται η υλοποίηση των 

προβλεπόμενων ρυθμίσεων διαχείρισης και προστασίας για την ευαίσθητη 

περιβαλλοντικά ζώνη του χειμάρρου Δενδροποτάμου, όπως έχουν 

αποτυπωθεί και στο εγκεκριμένο ΓΠΣ, ενώ συμπληρωματικά προς όφελος 

του περιβάλλοντος θα λειτουργήσει η παρέμβαση του ΕΠΣ στο παράκτιο 

μέτωπο της Δ.Ε. Μενεμένης όπου η παραθαλάσσια ζώνη προβλέπεται να 

διαμορφωθεί σε σημαντικό ποσοστό ως ελεύθερος χώρος πρασίνου και η 

συνολική παρέμβαση θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των φαινομένων 

εδαφικής διάβρωσης, τρωτότητας της ακτογραμμής και λιμναζόντων 

υδάτων που σήμερα χαρακτηρίζουν την παραθαλάσσια ζώνη. 

 Καθορισμός της έκτασης που περικλείεται από το ρέμα Δενδροποτάμου, 

το όριο του σημερινού εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και το νότιο όριο 

της Δ.Ε. Μενεμένης, ως νέας Π.Ε.Δ. με χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών 

Πόλης (άρθρο 4 του Π.Δ. 59/2018, βορείως της οδού Γιαννιτσών) και 

Χονδρεμπορίου (άρθρο 9 του Π.Δ. 59/2018, νοτίως της οδού 

Γιαννιτσών), ενώ στο σύνολο της νέας ΠΕΔ δεν θα επιτρέπεται η χρήση 

της κατοικίας. Η πρόταση οργανωμένης ανάπτυξης ως περιοχής ΠΕΔ 

βασίζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, καθώς ήδη προσελκύει χρήσεις 
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επιχειρηματικού/παραγωγικού χαρακτήρα λόγω της κομβικής θέσης της 

(επί της Δυτικής Εισόδου και πλησίον του σταθμού υπεραστικών 

λεωφορείων «Μακεδονία»). Ταυτόχρονα, καθώς περιτριγυρίζεται από 

πλήθος βασικών οδικών αξόνων και κυκλοφοριακών κόμβων, με 

συνακόλουθες επιπτώσεις όχλησης και έντονων φόρτων, θεωρείται 

εξαιρετικά απίθανο να προσελκύσει χρήσεις κατοικίας (σε αντίθεση με 

την πρόβλεψη του εγκεκριμένου ΓΠΣ) και θεωρείται μη συμβατή με 

αντίστοιχες οικιστικές χρήσεις. Επιπροσθέτως, λαμβάνεται υπόψη και η 

γενικότερη τάση του χωρικού σχεδιασμού για αποτροπή προσέγγισης 

περιοχών κατοικίας προς τις εγκαταστάσεις κατηγορίας Seveso. 

 

Β) για τις οικιστικές περιοχές  

 Στοχευμένη διεύρυνση και αναδιάταξη των περιοχών τοπικού κέντρου 

των Αμπελοκήπων αλλά και των επιμέρους ζωνών κατοικίας (Γενικής 

και Αμιγούς) στο σύνολο του Δήμου, επικαιροποίηση των απαιτούμενων 

αναγκών σε κοινόχρηστους-κοινωφελείς χώρους και γενικότερη 

ανασύνταξη των θεσμοθετημένων χρήσεων γης στην εντός 

εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή του Δήμου. 

Ειδικότερα, προβλέπονται: 

 Διεύρυνση των ζωνών και πόλων Τοπικού Κέντρου που εντοπίζονται 

στην Δ.Ε. Αμπελοκήπων, καθώς και διατήρηση των περισσότερων εκ 

των θεσμοθετημένων και υλοποιημένων τμημάτων Γενικής 

Κατοικίας. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει αφενός στη βέλτιστη δυνατή 

ταύτιση της υλοποιημένης κατάστασης με την μελλοντικά 

θεσμοθετημένη (μέσω των προτάσεων του παρόντος ΤΠΣ) και 

αφετέρου εισάγει τις κατάλληλες μεταβολές χρήσεων που εκτιμάται 

ότι θα επιφέρουν θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα, εστιάζοντας 

κυρίως στις ζώνες Τοπικού Κέντρου των Αμπελοκήπων καθώς 

θεωρούνται οι κρίσιμες αναπτυξιακές ζώνες της εντός σχεδίου 

περιοχής και αυτές που μπορούν να δώσουν οικονομική ώθηση στην 

τοπική επιχειρηματικότητα των επιμέρους γειτονιών. Με τον τρόπο 

αυτό, εκτιμάται ότι μπορεί να τεθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο διατήρησης 

και ενίσχυσης των προοπτικών που δημιουργεί για την τοπική 

οικονομία ο κεντροβαρής χαρακτήρας του Δήμου -ως προς το ΒΔ 

ΠΣΘ και το ιστορικό κέντρο της πόλης-, με προσέλκυση των 

αντίστοιχων χρήσεων γης που επιτρέπονται στις εν λόγω ζώνες και 

διατηρώντας και τις ήδη διαμορφωμένες γραμμικές αναπτύξεις 

Τοπικών Κέντρων όπως έχουν προκύψει κατά την τελευταία 20ετία 

από την πραγματική οικονομία της περιοχής. Επιπλέον ζώνες τοπικού 

κέντρου μπορούν να καθοριστούν ως διακριτοί θύλακες σε 

ενδότερες θέσεις (και όχι απαραιτήτως γραμμικής διάταξης επί 
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κύριων οδικών αξόνων), σε θέσεις όπου διαπιστώνεται σχετική 

συνάφεια με την πραγματική κατάσταση, ώστε να ευνοηθεί μια 

χωρική διάχυση των κεντρικών λειτουργιών στον ευρύτερο αστικό 

χώρο του Δήμου. Η παραπάνω χωρική διασπορά των τοπικών 

κέντρων μπορεί να αποφέρει συμπληρωματικά θετικά αποτελέσματα, 

αποφορτίζοντας εν μέρει τους προαναφερόμενους κύριους άξονες 

από τις πιέσεις έντονης διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων και 

μονοπώλησης της προσέλκυσης κοινού, επιδιώκοντας την 

ορθολογική ανάπτυξη γύρω από τοπικούς πυρήνες τοπικών κέντρων 

και προς βελτίωση της τοπικής αστικής κινητικότητας (λ.χ. μείωση 

των χρονοαποστάσεων πρόσβασης σε κεντρικές λειτουργίες για 

μεγαλύτερα τμήματα του τοπικού πληθυσμού, αποτροπή χρήσης 

ιδιωτικών αυτοκινήτων κοκ). 

 Διατήρηση της διάρθρωσης των περιοχών Τοπικού 

Κέντρου/Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης στην Δ.Ε. Μενεμένης, όπως 

προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΓΠΣ, και προέκταση της ζώνης 

Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης μεταξύ των οδών Μοναστηρίου και 

Γιαννιτσών, έως το όριο του σταθμού ΚΤΕΛ, όπου ήδη 

χωροθετούνται ανάλογες χρήσεις και συνάδουν με τον χαρακτήρα 

της περιοχής που γειτνιάζει με τον σταθμό των υπεραστικών 

λεωφορείων.  

 Διατήρηση των βασικών τμημάτων Γενικής Κατοικίας όπως έχουν 

θεσμοθετηθεί ή διαμορφωθεί στην πράξη εντός των δύο Δ.Ε., ενώ σε 

αντιστάθμισμα ως προς το ισοζύγιο χρήσεων γης προβλέπει την 

διατήρηση ορισμένων υλοποιημένων ζωνών Αμιγούς Κατοικίας. 

Ειδικότερα, στο σύνολο του Δήμου επιχειρείται η διατήρηση 

σημαντικών τμημάτων με θεσμοθετημένη χρήση Γενικής Κατοικίας 

για τον ίδιο αναπτυξιακό λόγο (ακόμη και σε κάποια τμήματα που 

στην πραγματικότητα έχουν καταγραφεί ως περιοχές Αμιγούς 

Κατοικίας), καθώς το σενάριο προωθεί την ενίσχυση της ευελιξίας ως 

προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμάται 

το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένες οδοί που διατηρούν 

ανενεργά εμπορικά καταστήματα εκτιμάται ότι απώλεσαν την ένταση 

Γενικής Κατοικίας εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας της 

προηγούμενης δεκαετίας και όχι εξαιτίας της αστοχίας του 

προγενέστερου σχεδιασμού. Ωστόσο επισημαίνεται ότι στα πλαίσια 

διερεύνησης της αναδιάρθρωσης των χρήσεων γης θα επανεκτιμηθεί 

η πραγματική αναγκαιότητα εκτεταμένων περιοχών Γενικής 

Κατοικίας και ειδικά όσων στην πραγματικότητα υλοποιήθηκαν ως 

μεγάλοι πυρήνες Αμιγούς (όπως π.χ. ισχύει στον συνοικισμό 

Δενδροποτάμου της Μενεμένης), καθώς παρότι θεωρείται θεμιτή και 

λογική η θεώρηση του πρότερου σχεδιασμού για ευρεία χρήση της 

Γενικής Κατοικίας ώστε να επιτρέπει την ευελιξία στην χωροθέτηση 
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χρήσεων, εκτιμάται ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως όπου η πραγματική οικονομία 

έχει ανατρέψει αισθητά τις προηγούμενες προβλέψεις.  

 Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των περιοχών Αμιγούς Κατοικίας, η 

αντίστοιχη προσέγγιση του επιλεγέντος σεναρίου βασίζεται στην 

παραδοχή ότι ομοίως σε αρκετές περιπτώσεις η προγενέστερη 

θεσμοθέτηση χρήσεων Αμιγούς δεν ήταν πάντα εύστοχη και 

αντιπροσωπευτική της πραγματικής τάσης της τοπικής οικονομίας και 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επανεξεταστεί εκ νέου, παράλληλα 

με όσα προαναφέρθηκαν για τη Γενική Κατοικία. 

 Προβλέπεται η διατήρηση του νότιου τμήματος της Π.Ε. 5 Μενεμένης 

ως έχει (θεσμοθετημένο επί του παρόντος ως περιοχή ΕΜΟ), 

καθοριζόμενη ως περιοχή παραγωγικού χαρακτήρα με χρήσεις του 

άρθρου 8 του Π.Δ. 59/2018. Το ίδιο ισχύει και για την επιμήκη 

έκταση κατά μήκος του βόρειου ορίου της Π.Ε. 5 επί της οδού 

Μοναστηρίου (επίσης περιοχή ΕΜΟ) που προβλέπεται να 

λειτουργήσει ομοίως ως ζώνη δραστηριοτήτων του άρθρου 8 του 

Π.Δ. 59/2018. 

 Επανεξέταση του συνόλου των ζητημάτων που σχετίζονται με την 

παρουσία της ζώνης του ΟΣΕ, με ενδεχόμενη ριζική αναθεώρηση του 

σχεδιασμού στις εκτάσεις όπου ο προγενέστερος πολεοδομικός 

σχεδιασμός καθόριζε χρήσεις γης εντός του ορίου της έκτασης της 

ΓΑΙΑΟΣΕ. 

 Επανεξέταση των δεδομένων του σχεδιασμού στην ζώνη επαφής με 

την έκταση της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης αλλά και το 

πολεοδομικό καθεστώς που ισχύει εντός αυτής, λαμβάνοντας ως 

δεδομένο ότι ουσιαστικά αποτελεί μια εντός σχεδίου περιοχή. 

 

 Ριζική αναθεώρηση - αναδιάταξη των ορίων πολεοδομικών ενοτήτων, 

καθώς η σημερινή πολυδιάσπαση των Π.Ε. τόσο στους Αμπελόκηπους 

όσο και στην Μενεμένη κρίνεται δυσλειτουργική και επιπλέον 

δημιουργεί πλασματική εικόνα σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες 

κοινωνικής υποδομής ανά Π.Ε., λόγω του μικρού χωρικού μεγέθους 

ορισμένων εξ’ αυτών. Επομένως, προβλέπεται ως αναγκαία η ριζική 

συγχώνευση πολεοδομικών ενοτήτων ώστε να μειωθεί ο συνολικός 

αριθμός τους, εκτιμώντας ως βέλτιστη επιλογή τα εξής: 

 την ενοποίηση όλων των Π.Ε. οικιστικού χαρακτήρα των 

Αμπελοκήπων (σημερινές Π.Ε. 1 έως 11) σε μία ενιαία πολεοδομική 

ενότητα. 

 τον καθορισμό δύο ακόμη διακριτών Π.Ε. μη οικιστικού χαρακτήρα 

στην Δ.Ε. Αμπελοκήπων: η μία θα περιλαμβάνει τον υπερτοπικό 

πόλο πρασίνου και κοινωφελών λειτουργιών που καλύπτει η έκταση 

του πρώην στρατοπέδου «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και η άλλη την 
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έκταση που οριοθετούν τα κοιμητήρια (Συμμαχικά και Καθολικά) 

μαζί με τις εφαπτόμενες χρήσεις επί της οδού Λαγκαδά. 

 τρεις Π.Ε. οικιστικού -εν γένει- χαρακτήρα στην Δ.Ε. Μενεμένης, εν 

προκειμένω λόγω της παρουσίας των αξόνων χωρικής ασυνέχειας 

του οδικού - σιδηροδρομικού δικτύου: μία θα περιλαμβάνει το 

σύνολο του ιστορικού πυρήνα του συνοικισμού Μενεμένης 

(σημερινές Π.Ε. 1, 2 και 3), η δεύτερη την σημερινή Π.Ε. 4 (νοτίως 

των σιδηροδρομικών γραμμών και έως την οδό Γιαννιτσών) και η 

τρίτη το σύνολο του συνοικισμού Δενδροποτάμου (σημερινές Π.Ε. 5 

και 6). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο επανακαθορισμός του 

νοτίου ορίου της Π.Ε. 4 (Μενεμένης) βορειότερα, επί της 

προέκτασης της οδού Γιαννιτσών.  

 μία νέα Π.Ε. με χρήσεις Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης (άρθρο 4 του 

Π.Δ. 59/2018) βορείως της οδού Γιαννιτσών και χρήσεις 

Χονδρεμπορίου (άρθρο 9 του Π.Δ. 59/2018) νοτίως της οδού 

Γιαννιτσών. 

 

 Ως άμεσο αποτέλεσμα της ριζικής αναδιάρθρωσης των πολεοδομικών 

ενοτήτων, αναθεώρηση επί του ρεαλιστικότερου/εφικτότερου των 

εκτιμώμενων αναγκών κοινωνικής υποδομής και ελεύθερων χώρων 

πρασίνου, λόγω της αναδιάταξης του πλέγματος κοινωφελών και 

κοινόχρηστων χρήσεων και μετά από επανεξέταση των πραγματικών 

αναγκών όπως διαμορφώνονται σήμερα, τις ενδεχόμενες μετατροπές 

χρήσεων βάσει των αναγκών κοκ. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος 

είναι η βέλτιστη δυνατή διεύρυνση των ελεύθερων χώρων και χώρων 

αστικού πρασίνου, τόσο σε ποσοστό επί του συνόλου αλλά και ως προς 

τη διασπορά τους στον χώρο προς εξυπηρέτηση των επιμέρους 

συνοικιών, δεδομένου ότι ο Δήμος επί του παρόντος διατηρεί χαμηλό 

ποσοστό αστικού πρασίνου ανά κάτοικο. Σημειώνεται ότι η παραπάνω 

επιδίωξη σε επίπεδο συνολικού Δήμου  θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό 

από την προβλεπόμενη δημιουργία Πάρκου αστικού πρασίνου και 

πολιτιστικών λειτουργιών υπερτοπικής εμβέλειας, βάσει του Ειδικού 

Χωρικού Σχεδίου στο παραχωρημένο τμήμα του πρώην στρατοπέδου 

«Μεγάλου Αλεξάνδρου», με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες ως προς τα 

μεγέθη αστικού πρασίνου, την βελτίωση της ποιότητας του φυσικού 

περιβάλλοντος και μικροκλίματος (αύξηση δενδροφύτευσης, οξυγόνου 

κοκ) και των συνθηκών διαβίωσης/ποιότητας ζωής των κατοίκων του 

Δήμου.  

 

 Συνδυαστικά με τα παραπάνω, βελτίωση του συνολικού οικιστικού 

περιβάλλοντος μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάδειξης του 

κοινόχρηστου αστικού χώρου, αισθητικής αναβάθμισης των σημείων 

προσέλευσης - παραμονής πληθυσμού (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές 
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χαρές, πάρκα κοκ) και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αισθητική 

αναβάθμιση του δομημένου χώρου, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. Η συνολική αναβάθμιση του αστικού χώρου αποτελεί 

σημαντική παράμετρο συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης 

νέων κατοίκων, προς όφελος του Δήμου και με βασικό στόχο την 

αντιστροφή των τάσεων πληθυσμιακής συρρίκνωσης που καταγράφηκε 

στο διάστημα 2001-2011. Επιπλέον, η αναβάθμιση του οικιστικού 

περιβάλλοντος είθισται να συνεισφέρει και στην μείωση φαινομένων 

παραβατικότητας, ιδίως σε περιοχές κατοικίας του Δήμου οι οποίες 

σήμερα θεωρούνται περισσότερο υποβαθμισμένες από τις υπόλοιπες. 

 

Εν συνόλω, το επιλεγόμενο σενάριο χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης για 

τον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης αντιμετωπίζει σφαιρικά την συνολική 

αναπροσαρμογή του σχεδιασμού εντός των ορίων του, χωρίς να υιοθετεί 

ακραίες ή ανεδαφικές προσεγγίσεις και δίνοντας έμφαση τόσο στην 

ενδογενή αναπτυξιακή προοπτική του αστικού τμήματος του Δήμου όσο και 

στην κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των δυσμενών αποτελεσμάτων και 

συνθηκών της γειτνίασης με ασύμβατες -ως προς την κατοικία- χρήσεις 

γης. Το σενάριο στοχεύει στην κατά το δυνατόν ρεαλιστικότερη και εφικτή 

αντιμετώπιση των ιδιαίτερων ζητημάτων της περιοχής, ενσωματώνοντας τα 

νέα δεδομένα της τελευταίας 15ετίας, καθώς έχουν ήδη διαπιστωθεί οι 

δυνατότητες και ο βαθμός εφαρμογής του προγενέστερου θεσμοθετημένου 

πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ), θέτοντας εν τέλει ρεαλιστικούς-εφικτούς 

στόχους αναδιάρθρωσης του χωρικού προτύπου. Στην γενικότερη 

αναπτυξιακή θεώρηση του σεναρίου συνυπολογίζονται και οι δυνητικές 

θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις από έργα ευρείας κλίμακας και 

μητροπολιτικής εμβέλειας (επιπέδου ΠΣΘ ή/και ευρύτερα) που μελλοντικά 

επίκεινται να χωροθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή του ΒΔ τμήματος του 

ΠΣΘ.  

Όσον αφορά στον βαθμό παρεμβατικότητας του επιλεγόμενου σεναρίου 

σχετικά με την παρουσία εγκαταστάσεων κατηγορίας Seveso στην 

ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Μενεμένης, η προσέγγιση των προβλεπόμενων 

ρυθμίσεων: 

- αφενός λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες και διαχρονικές 

πολιτικές/τάσεις του χωρικού σχεδιασμού σε ανάλογες περιπτώσεις, που 

εν γένει προτείνουν τον περιορισμό εξάπλωσης αντίστοιχων 

εγκαταστάσεων. 

- αφετέρου, αποτελεί αποτέλεσμα της ρεαλιστικής προσέγγισης του 

ζητήματος, που εκτιμά ως ανεδαφική την οποιαδήποτε αναφορά περί 

ριζικής παρέμβασης (απομάκρυνσης ή παύσης των αντίστοιχων 

χρήσεων, ειδικά σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα). 
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Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ως κρίσιμης αναγκαιότητας η με 

πολεοδομικούς όρους εξειδίκευση/αποσαφήνιση της έως σήμερα σχετικής 

νομοθεσίας που τις διέπει, κάτι που θα συμβάλει ριζικά τόσο στην 

δυνατότητα συνύπαρξης των διαφόρων χρήσεων μεταξύ τους όσο και στην 

ανάδειξη των ουσιαστικών δυνατοτήτων του πολεοδομικού σχεδιασμού ως 

προς την αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων (λ.χ. μέσω της ουσιαστικής 

απόδοσης της νομοθεσίας περί εγκαταστάσεων κατηγορίας Seveso υπό 

πολεοδομικούς όρους, όπως λ.χ. επιτρεπόμενων αποστάσεων, 

επιτρεπόμενων χρήσεων, πυκνοτήτων, λοιπών απαγορεύσεων/περιορισμών 

κοκ). 

 

 

 

 

 


