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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας-Τµήµα
Κεντρικής Μακεδονίας µε την Α313β/Σ19/08 Απόφασή της, στα πλαίσια της
υλοποίησης του εγκεκριµένου προγράµµατος δράσης, συγκρότησε Οµάδα Εργασίας
µε θέµα:
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Θ.- ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΘ.».
Αντικείµενο της Ο.Ε. είναι η διερεύνηση και η υποβολή πρότασης για:
 ∆ιερεύνηση θεµάτων χωροθέτησης σηµαντικών ∆ηµόσιων Ελεύθερων
Χώρων-σχέση µε Λειτουργική και Αειφορική οργάνωση στο Π.Σ.Θ.
 Οριοθέτηση πλαισίου για την ανάπτυξη της Μητροπολιτικής
Θεσσαλονίκης.
 Χωροθέτηση ∆ΕΘ-HELEXPO / Αξιολόγηση υποψήφιων περιοχώνπροτάσεις, σχολιασµός.
Στην Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την απόφαση µετέχουν οι εξής:
•
•
•
•
•

Αγγελίδης Γιάννης, Πολεοδόµος-Χωροτάκτης
Μπίλλιας Πάρις, Πολιτικός Μηχανικός
Παππάς Θανάσης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τσακούµης Γιώργος, Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός
∆ιαβολίτση Κυριακή, Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός

Το παρόν τεύχος αποτελεί την τελική έκθεση της Οµάδας Εργασίας για τα
παραπάνω θέµατα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1.1. Εισαγωγή
Το θέµα που ανατέθηκε προς εξέταση από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή στην
Οµάδα Εργασίας είναι ιδιαιτέρως σύνθετο και πολύπλοκο καθώς ουσιαστικά άπτεται
πολλών πλευρών του όλου πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού του
Συγκροτήµατος στην αστική, περιαστική και µητροπολιτική του διάσταση, ενώ
ταυτόχρονα «τρέχουν» σε διάφορα επίπεδα πολλαπλές δράσεις και διαδικασίες,
που καθηµερινά τροποποιούν τα δεδοµένα. Για το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε από
την οµάδα εργασίας η σταδιακή του προσέγγιση ξεκινώντας από την ορολογία, την
οριοθέτηση των προβληµάτων, το πλαίσιο σχεδιασµού της λειτουργικής και
αειφορικής οργάνωσης του Συγκροτήµατος. Σε επόµενα κεφάλαια εξετάζεται ο
σχεδιασµός & οι πρακτικές στη χωροθέτηση σηµαντικών ∆ηµόσιων Κοινωνικών
Υποδοµών & Ελεύθερων Χώρων στο Π.Σ.Θ. Στη συνέχεια διατυπώνεται ένα πλαίσιο
αρχών και προτάσεων για το σχεδιασµό και τις χωροθετήσεις. Τέλος, µε βάση τα
προηγούµενα, εξετάζεται το θέµα της χωροθέτησης της ∆ΕΘ-HELEXPO,
αξιολογούνται οι υποψήφιες περιοχές, και γίνονται προτάσεις, οι οποίες παράλληλα
σχολιάζονται.
1.2. Ορολογία
Επειδή τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η παρούσα έκθεση είναι σύνθετα
και εξειδικευµένα, πριν από κάθε άλλη αναφορά, κρίνεται σκόπιµο να υπάρξει µια
αποσαφήνιση ορισµένων τουλάχιστον εκ των βασικών όρων που χρησιµοποιούνται
στη συνέχεια.
• Με τον όρο Αστικοποίηση δηλώνεται η τάση συγκέντρωσης του
πληθυσµού µιας χώρας στα αστικά κέντρα. Τα χαρακτηριστικά, ο βαθµός, η
ένταση και το περιεχόµενο της αστικοποίησης έχουν σηµασία σε πολλαπλά
επίπεδα, γιατί το φαινόµενο αυτό συνδέεται µε τις οικονοµικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές αλλαγές που γίνονται σε µία περιοχή.
• Με τον όρο Αστική Ανάπτυξη νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων και
επεµβάσεων που επηρεάζουν την ατοµική και κοινωνική ευηµερία µέσω
αλλαγών στη φύση ή την ένταση της χρήσης γης, της δόµησης, και των
ροών (πληροφοριών, ανθρώπων, οχηµάτων, εµπορευµάτων κ.ά.), σε
αστικές περιοχές και τη ρύθµιση αυτών των αλλαγών.
•

Με τον όρο Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη θεωρείται η ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων και των επεµβάσεων στις πόλεις µε βάση κυρίως 4
προτεραιότητες και κατευθύνσεις:
1. οικονοµική ευρωστία των πόλεων,
2. προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης,
3. προστασία και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος,
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4. καλή διακυβέρνηση των πόλεων.
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•

Ειδικότερα η κατάσταση, η προστασία και βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε την αντιµετώπιση της
κυκλοφοριακής συµφόρησης, την επάρκεια η ανεπάρκεια κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων και υποδοµών, τη βελτίωση του αέρα και την
καταπολέµηση της ρύπανσης, την αισθητική υποβάθµιση και την προστασία
του δοµηµένου περιβάλλοντος, τη µείωση του φαινοµένου του
θερµοκηπίου, τον περιορισµό των περιβαλλοντικών κινδύνων, την
εγκληµατικότητα και άλλα επιµέρους θέµατα.

•

Με τον όρο ∆ηµόσιες Κοινωνικές Υποδοµές (∆.Κ.Υ), εννοούνται οι
πάσης φύσεως κοινωφελείς εγκαταστάσεις (∆ιοίκησης, Πρόνοιας, Υγείας,
Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Αθλητισµού κ.ά.) δηµόσιου συµφέροντος, άσχετα
από τη νοµική τους µορφή ως ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, Υπηρεσίας, Οργανισµού,
Ανώνυµης Εταιρείας του ∆ηµοσίου ή άλλη.

•

Με τον όρο ∆ηµόσιοι Ελεύθεροι Χώροι (∆.Ε.Χ.), που µεταφράζει τον
Αγγλοσαξονικό: Public Οpen Spaces και υιοθετήθηκε από την ελληνική
ορολογία, εννοούνται οι πάσης φύσεως ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι
(πάρκα και χώροι πρασίνου διάφορων µορφών, παιδικές χαρές, υπαίθριοι
αθλητικοί χώροι, χώροι υπαίθριων αγορών, χώροι κίνησης και στάθµευσης
πεζών και οχηµάτων κ.ά.).

•

Ως σηµαντικές ή υπερτοπικές ή µητροπολιτικές υποδοµές και χώροι,
νοούνται αυτές που το µέγεθος και η εµβέλειά τους ξεπερνά το τοπικό
επίπεδο -είτε αυτό νοείται σαν µια γειτονιά, µια πολεοδοµική ενότητα ή ένας
∆ήµος- και εκτείνεται αν όχι σε όλο, πάντως σε σηµαντικό τµήµα του όλου
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος. Ειδικότερα, ο όρος Μητροπολιτική περιοχή
της Θεσσαλονίκης χρησιµοποιείται µε την έννοια και το εύρος που ορίζεται
αυτή στο επικαιροποιούµενο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης (όπως
αναφέρεται και στη συνέχεια).

•

Ρυθµιστικό Σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
(ΡΣΘ), είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των
προγραµµάτων και των µέτρων που προβλέπονται από το σχετικό νόµο ως
αναγκαία για τη περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωσή
της. Το θεσµοθετηµένο Ρ.Σ. ήδη επικαιροποιείται µε µελέτη του ΟΡ.ΘΕ.,
προβλέπει το ρόλο της Θεσσαλονίκης ως "πόλης-πύλη και ως περιφερειακού
µητροπολιτικού πόλου της Ε.Ε" ενώ διευρύνει τα όρια της αρµοδιότητάς του
σε µια µητροπολιτική περιοχή, στην οποία περιλαµβάνεται (κατά το πλέον
περιορισµένο σενάριο1) ολόκληρος ο νοµός Θεσσαλονίκης, οι δήµοι
Γαλλικού, Πικρολίµνης, Αξιούπολης, Ευρωπού, Κιλκίς και Πολυκάστρου
του νοµού Κιλκίς, ο δήµος Πέλλας του νοµού Πέλλας, ο δήµος Πλατέως του
νοµού Ηµαθίας, οι δήµοι Αιγινίου και Μεθώνης του νοµού Πιερίας και οι
δήµοι Καλλικράτειας, Τρίγλιας, Μουδανιών, Ανθεµούντα, Ζερβοχωρίων,
Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Παλλήνης, Ορµύλιας, Σιθωνίας και Τορώνης του
νοµού Χαλκιδικής.

Βλέπε προτάσεις
/ΟΡΘΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε /2008

διαβούλευσης

ορίων
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Μητροπολιτικής

περιοχής

Θεσσαλονίκης

•

Μητροπολιτική ∆ιοίκηση. Όρος που αναφέρεται στη µορφή και τις
προϋποθέσεις συγκρότησης ενός επικείµενου νέου µητροπολιτικού επίπεδου
διακυβέρνησης στις µεγάλες πόλεις της χώρας. Ειδικότερα, την τελευταία
δεκαετία µετά τη διαπίστωση πολλών κρίσιµων προβληµάτων ανοίγει και
κλείνει κατά διαστήµατα η συζήτηση για την αλλαγή του µοντέλου διοίκησης
των µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων της χώρας σε πολλαπλούς
τοµείς πολιτικής (αστική ανάπτυξη και οι οικονοµικές δραστηριότητες,
χωρικός σχεδιασµός, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, µεταφορές και
πολιτική προστασίας και ασφάλειας). Η κρίση των θεσµών της
Αυτοδιοίκησης στα Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα κυρίως των µεγάλων
πόλεων, συνίσταται στη δηµιουργία ποικίλων κοινωνικών προβληµάτων, την
έλλειψη συνολικού σχεδιασµού, την απουσία αποτελεσµατικών µηχανισµών
λήψης αποφάσεων, την εµπλοκή των σχέσεων αυτοδιοίκησης - κεντρικής
διοίκησης, την αδυναµία πρότασης τεχνικών λύσεων & χρηµατοδότησης,
την µετατόπιση ευθυνών, και γενικά την αδυναµία εφαρµογής
προγράµµατος οργάνωσης, διοίκησης και ανάπτυξης τους, σύµφωνα µε τις
σύγχρονες αντιλήψεις “αστικής διακυβέρνησης”.

•

Πάρκα:
α. ∆ιοικητικά2, Επιχειρηµατικά, Βιοµηχανικά3, Πανεπιστηµιακά,
Επιστηµονικά4, Τεχνολογικά, Αιολικά κ.ά. ∆ιεθνής όρος (Park) για
εξειδικευµένους χώρους κυρίως στην περίµετρο ή στη γειτονία των
αστικών κέντρων για συγκεκριµένες χρήσεις, στους οποίους
συγκεντρώνονται οµοειδείς εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και µονάδες για
να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα κλίµακος και να εξυπηρετηθούν
από κοινού από τις εξειδικευµένες εγκαταστάσεις, τις µεταφορικές,
συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές υποδοµές, όπως και τις υποδοµές
ασφάλειας που διαθέτουν τα Πάρκα, εξασφαλίζοντας ποιοτικές συνθήκες
εργασίας και εξυπηρέτησης του κοινού (πολίτες, πελάτες κ.λπ.). Ειδικά
για τα ∆ιοικητικά Πάρκα, όρος οµοειδής µε τα ∆ιοικητικά Κέντρα, τα
Κέντρα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.ά.
β. Πρασίνου. (Αστικά, Περιαστικά, Μητροπολιτικά, Εθνικά, Θεµατικά,
Περιπάτου, ∆ιασκέδασης, Αναψυχής, Περιπέτειας, Αρχαιολογικά,
Αθλητικά, Θαλάσσια, κ.ά.). Αν και ανταγωνίζονται για την αστική και
περιαστική γη, πρέπει να διακρίνονται από τα προηγούµενα ∆ιοικητικά
κ.λπ. Πάρκα. καθώς αφορούν προστατευόµενες εκτάσεις κοινόχρηστων
ελεύθερων χώρων µε σκοπό την επαφή µε τη φύση (και την προστασία
της), τον οικοτουρισµό, την ήπια αναψυχή και την πολλαπλή
αναζωογόνηση του επισκέπτη. Γενικά στην Ελλάδα, στα αστικά κέντρα,
διαθέτουµε ακόµη κυρίως τα λεγόµενα πάρκα τύπου «περιπάτου»,
σχεδιασµένα σύµφωνα µε τα κηποτεχνικά πρότυπα του δέκατου ένατου
αιώνα. Σε αυτά ο πολίτης παραµένει κυρίως εκτός του πρασίνου,

2

Π.χ. στην Ελλάδα: ∆ιοικητικό Πάρκο Αλεξανδρούπολης.
Π.χ. Το Βιοµηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ.), στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.
4
Π.χ. στην Ελλάδα: Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών, Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης,
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης Ε∆ΑΠ/ΤΠΘ, Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,
Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
3
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περπατάει σε µονοπάτια, αλέες και επιφάνειες, οι οποίες συχνά είναι
τσιµέντο(ή
άσφαλτο)στρωµένες.
Συγχέονται
συχνά
πλατείες,
κοινόχρηστοι χώροι κίνησης και πάρκα καθώς οι διαστάσεις των σκληρών
επιφανειών αντιστοιχούν σε κινήσεις αυτοκινήτων και όχι πεζών, ο δε
επισκέπτης κάθεται στα παγκάκια στα όρια των µονοπατιών σε µια
απόσταση «ασφαλείας» από τη δενδρόφυτη επιφάνεια, η οποία
διαχωρίζεται και προστατεύεται µε απροσπέλαστες µπορντούρες
θαµνώδους βλάστησης ή κάγκελα. Aντιµετωπίζεται δηλαδή περισσότερο
σαν θεατής και στερείται της απόλαυσης και της χαράς, που θα του
προσέφερε µια πιο ουσιαστική επαφή µε τη φύση. Λείπουν θεµατικά
πάρκα µε κεντρική ιδέα το συνδυασµό φύσης, τέχνης και επιστήµης.
Λείπει η νέα αντίληψη στο σχεδιασµό των δηµόσιων υπαίθριων χώρων
µε γνώµονα τις ανάγκες του ανθρώπου της πόλης του 21ου αιώνα.
Λείπουν - πλην ελάχιστων εξαιρέσεων - πάρκα που προωθούν την
«αναζωογόνηση» του επισκέπτη και την ικανοποίηση όλων των
αισθήσεων (χαλαρώνω, κάθοµαι-ξαπλώνω στο πράσινο και στον ήλιο,
ονειρεύοµαι, αισθάνοµαι το χώµα και τα λουλούδια, ακούω τα πουλιά,
περπατώ ξυπόλητος, ανανεώνοµαι, κ.ά.). Εκτός του παρωχηµένου
σχεδιασµού λείπει η υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα στο σχεδιασµό των
αστικών πάρκων και η προσαρµοσµένη στα κλιµατικά και άλλα δεδοµένα
επιλογή της φύτευσης, των υλικών, του φωτισµού και γενικά του
εξοπλισµού.

2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆.Κ.Υ. & ∆.Ε.Χ. ΣΤΟ
Π.Σ.Θ.
2.1. Γενικά
Με το πέρασµα του χρόνου η αστικοποίηση εξελίσσεται, οι ανθρώπινες
ανάγκες διαφοροποιούνται, οι ιστορικές πόλεις και τα αστικά κέντρα
µεταλλάσσονται (και κατά κανόνα διογκώνονται), µε αποτέλεσµα να προκύπτουν
συνεχώς ανάγκες για περαιτέρω αστική ανάπτυξη και εγκαταστάσεις νέων
κοινωνικών υποδοµών, που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασµό τους. Εκ
παραλλήλου νέες προτεραιότητες εισάγονται στον αστικό σχεδιασµό (αειφορία)
συγχρόνως µε τις παλαιότερες (λειτουργικότητα, επάρκεια χώρων και
εγκαταστάσεων κ.ά.).
Ειδικότερα για το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), η
αστική ανάπτυξη όχι απλώς συνεχίζεται αλλά (για λόγους που αναφέρονται
συνοπτικά στη συνέχεια) βρίσκεται σε κρίσιµο σταυροδρόµι, ενώ το Ρυθµιστικό
Σχέδιο του Συγκροτήµατος επικαιροποιείται και ειδικότερα θέµατα χωροθέτησης
σηµαντικών εγκαταστάσεων όπως η µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ, οι επεκτάσεις των
σχολών του ΑΠΘ και του δικαστικού µεγάρου Θεσσαλονίκης, η χωροθέτηση της
Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας κ.ά. έχουν τεθεί επιτακτικά επί τάπητος το
τελευταίο διάστηµα.
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2.2. Αστική ανάπτυξη και νέες εγκαταστάσεις
H χωροθέτηση - νέα εγκατάσταση, µετεγκατάσταση ή επέκταση -,
σηµαντικών ∆ηµόσιων Κοινωνικών Υποδοµών σε οποιουδήποτε µεγέθους οικισµό
αποτελεί πάντα ένα δύσκολο έργο. Ο βαθµός δυσκολίας είναι µεγαλύτερος σε ένα
µεγάλο και ιστορικό Πολεοδοµικό Συγκρότηµα.
Η δυσκολία συνίσταται στο συγκερασµό των λειτουργικών απαιτήσεων των
εγκαταστάσεων καθ’ εαυτών (π.χ. µέγεθος, κόστος αλλά και µορφή και ποιότητα
γηπέδου), µε τις κατευθυντήριες γραµµές του γενικότερου Σχεδιασµού για την
αστική ανάπτυξη, τις τεχνικές, κοινωνικές και συνοδευτικές υποδοµές που
απαιτούνται
στην
ευρύτερη
περιοχή
εγκατάστασής
τους
για
την
προσπελασιµότητα, την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων και
συναλλασσοµένων µε αυτές, τη δυνατότητα µελλοντικών επεκτάσεων, και άλλες
παραµέτρους και στοιχεία που αφορούν είτε αυτή-ταύτη την εγκατάσταση, είτε τις
συνδεδεµένες µε αυτήν επιπτώσεις.
Σηµειώνεται εξ άλλου, ως βασική αρχή, ότι τα θέµατα τόσο της γενικότερης
αστικής ανάπτυξης, όσο και της χωροθέτησης σηµαντικών ∆ηµόσιων Κοινωνικών
Υποδοµών, και ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων, πρέπει στην εποχή µας να
εξετάζονται κάτω από το πρίσµα της αειφορικής οργάνωσης του αστικού χώρου,
της περιβαλλοντικής προστασίας, της κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας και άλλων
σηµαντικών παραµέτρων, και όχι απλά της κάλυψης των αναγκών και της
λειτουργικής οργάνωσης. Οι κατευθύνσεις προς τις οποίες (πρέπει να)
ενεργοποιείται η Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη αναφέρθηκαν συνοπτικά στους
ορισµούς, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εκτενέστερη αναφορά λόγω του
περιορισµένου της έκθεσης.
Στο πλαίσιο λοιπόν µιας Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, οι επιπτώσεις (θετικές
η αρνητικές) από τη χωροθέτηση µιας νέας µεγάλης κοινωνικής υποδοµής σε µια
περιοχή µπορεί να είναι πολύ σηµαντικές για την κατάσταση του αστικού
περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή και να εκτείνονται σε µια µεγάλη γκάµα
καταστάσεων από την αναπτυξιακή και κοινωνική της αναβάθµιση έως -αντιθέτωςτην υποβάθµιση.
Μπορεί, επίσης, οι επιπτώσεις αυτές να είναι σηµαντικές όχι µόνο για την
περιοχή εγκατάστασης, αλλά και για ευρύτερα οικιστικά σύνολα καθώς
δηµιουργούν ροές ανθρώπων, οχηµάτων, αγαθών προς τη νέα εγκατάσταση ακόµα
και από πολύ αποµακρυσµένα σηµεία του χώρου.
Εκ παραλλήλου, η χωροθέτηση ικανού αριθµού και έκτασης ∆ηµόσιων
Ελεύθερων Χώρων κάθε επιπέδου και δει υπερτοπικών, είναι ουσιώδες και
στοιχειώδες συστατικό του σχεδιασµού και της ανάπτυξης των οικιστικών
συνόλων. Για τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, -η οποία διακρίνεται για την από καιρό
διαπιστωµένη δραµατική έλλειψη σε χώρους πρασίνου- αποτελεί ένα από τα πιο
µελανά θέµατα του σχεδιασµού της.
Εξ άλλου, καθώς οι προοπτικές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της
επικεντρώνονται σε ένα διευρυµένο ρόλο όπως αυτόν ενός Περιφερειακού
(Μητροπολιτικού) Κέντρου της Βορείου Ελλάδας και (ενδεχοµένως και µε
8

προϋποθέσεις) της νότιας Βαλκανικής, η επικαιροποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου
και η δηµιουργία Μητροπολιτικής ∆ιοίκησης είναι επί θύραις, αντίστοιχα και το
χρονίζον θέµα της χωροθέτησης ∆.Κ.Υ. και του σχεδιασµού και της προστασίας
των ∆.Ε.Χ. του Συγκροτήµατος πρέπει να τεθεί πλέον σε Μητροπολιτική κλίµακα.
2.3. Προβλήµατα, σχεδιασµός & πρακτικές στη χωροθέτηση σηµαντικών
∆ηµόσιων Κοινωνικών Υποδοµών στο Π.Σ.Θ.
Ο συνδυασµός της αστικής ανάπτυξης και των µορφών της αστικοποίησης
µε την κατανάλωση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την
κοινωνική ανάπτυξη, αποτελεί µια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση, που όµως, µε τον
τίτλο Αειφορική Αστική Ανάπτυξη προβάλλει πλέον ως το κεντρικό αντικείµενο της
πολεοδοµίας.
Η δυσκολία συνδυασµού της αειφορικής αστικής ανάπτυξης µε την
χωροθέτηση σηµαντικών ∆ηµόσιων Κοινωνικών Υποδοµών επιτείνεται σε
περιπτώσεις όπως αυτή του Π.Σ.Θ., όπου συντρέχουν σειρά πρόσθετων αρνητικών
λόγων, µεταξύ των οποίων επισηµαίνονται:
•

Η ιδιαίτερη γεωµορφολογική συγκρότηση του ανεπτυγµένου οικιστικού
χώρου µε διαχωρισµό του Συγκροτήµατος σε δύο µείζονες περιοχές µε κοινά
αλλά και διαφοροποιηµένα κοινωνικοοικονοµικά, πολεοδοµικά και
κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά και προβλήµατα, διαφορετικούς ρυθµούς και
τάσεις ανάπτυξης, και γειτονία σηµαντικών Περιοχών Προστασίας (ορεινοί
όγκοι, εκτεταµένο παραλιακό µέτωπο, εθνικά Πάρκα κ.ά.).

•

Η µεγάλη οικιστική πυκνότητα και δόµηση, η έλλειψη σηµαντικών αδόµητων
νησίδων και ελεύθερων χώρων5 µέσα στο σώµα του Συγκροτήµατος, η
απαξίωση και υποβάθµιση µεγάλων περιοχών6, η ασφυκτική κυκλοφοριακή
συµφόρηση καθώς η επιφάνεια που απαιτείται για την κίνηση και στάση
ενός συνεχώς αυξανόµενου στόλου οχηµάτων υπερβαίνει την ικανότητα του
οδικού δικτύου.

•

Η έλλειψη εκσυγχρονισµένου και κοινά αποδεκτού κατευθυντήριου
σχεδιασµού7 (σε οποιαδήποτε µορφή και επίπεδο π.χ. Ρυθµιστικό Σχέδιο,
Master Plan ή άλλη) που να ρυθµίζει την οικιστική ανάπτυξη σε βάθος

5

Η ύπαρξη των χώρων των στρατοπέδων στον αστικό ιστό η οποία προβάλλεται συχνά ως
(µελλοντική και πάντα αναβαλλόµενη) πανάκεια, απλώς δεν επαρκεί ούτε στοιχειωδώς για την
χωροθέτηση σειράς κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών που ελλείπουν σε τοπική και µητροπολιτική
κλίµακα (µε κυριότερη βεβαίως τη δραµατική έλλειψη σε χώρους πρασίνου).

6

Κακοσχεδιασµένα οδικά, σιδηροδροµικά και ενεργειακά δίκτυα, διάσπαρτες επικίνδυνες
βιοµηχανικές και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις, ρύπανση και οχλήσεις σε διάφορες µορφές,
απαξιώνουν εκτεταµένες περιοχές χαµηλής δόµησης ή και αδόµητες κυρίως στη δυτική
Θεσσαλονίκη (όπως π.χ. Λαχανόκηποι), που αλλιώς θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν άµεσα.
7

Σε αντίθεση µε τα συνήθως αναφερόµενα, η Θεσσαλονίκη δεν είναι πολυµελετηµένη πόλη ιδίως σε
επίπεδο βασικού κατευθυντήριου σχεδιασµού. Τη λανθασµένη αυτή εντύπωση δίδει η ύπαρξη
πολλών πρόχειρων, αποσπασµατικών και συχνά αντιτιθέµενων προτάσεων που κατατίθενται από
διάφορους φορείς, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν αποφάσεις, προγραµµατισµοί και κατευθυντήριες
γραµµές ενός γενικότερου κοινής αποδοχής σχεδιασµού.

9

χρόνου. Το προ εικοσαετίας και πλέον Ρυθµιστικό Σχέδιο µόλις τώρα
επικαιροποιείται.
•

Η έλλειψη ικανού αποθέµατος σε αδόµητη γη µέσα και γύρω στον αστικό
ιστό και οι παράλληλες ανάγκες τόσο σε χώρους για ∆ηµόσιες Κοινωνικές
Υποδοµές, όσο και για ∆ηµόσιους Ελεύθερους Χώρους, εξ αιτίας της οποίας
παρουσιάζεται µια διαρκής σύγκρουση µεταξύ τους για την ιδιοποίηση των
τελευταίων ελεύθερων χώρων που αποµένουν στο Συγκρότηµα.

•

Η διοικητική πολυδιάσπαση του Συγκροτήµατος σε πολλές µονάδες
Αυτοδιοίκησης, αλλά και η απουσία ισχυρού τοπικού πόλου της κεντρικής
διοίκησης, η κακοδιοίκηση, οι εξαιρετικά αργές διαδικασίες σχεδιασµού,
χρηµατοδότησης και εκτέλεσης οιουδήποτε «µεγάλου» έργου ή
προγράµµατος, η αδυναµία λήψης πολιτικών αποφάσεων, η αδυναµία
εκτέλεσής τους από µια πολυδιασπασµένη δηµόσια διοίκηση.

•

Η έντονη πληθυσµιακή και λειτουργική κινητικότητα και οι προκύπτουσες
κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές στην περιοχή του Συγκροτήµατος, καθώς
«τρέχουν» παράλληλα τάσεις και φαινόµενα αποβιοµηχάνισης, έντονης
ανεργίας, συρροής οικονοµικών µεταναστών, προαστιοποίησης του
πληθυσµού, µετακίνησης επιχειρήσεων και οργανισµών εκτός του κλασικού
Επιχειρηµατικού και Ιστορικού Κέντρου.8 . Η ταχύτητα των αλλαγών δεν
συµβαδίζει µε τη χαρακτηριστική βραδύτητα ή και αδυναµία διοικητικών
αποφάσεων και απαξιώνει τα όποια σχέδια πριν αυτά εκτελεσθούν.

•

Η µέχρι στιγµής έλλειψη ενός σαφούς σχεδίου και πολιτικών εξυπηρέτησης
της όλης αστικής και περιαστικής περιοχής από δίκτυα δηµόσιων Μ.Μ.Μ. και
ο κατά περίπτωση σχεδιασµός και επέκτασή τους.

Θεσµικά, η διερεύνηση των κατάλληλων θέσεων χωροθέτησης στο Π.Σ.Θ.
και την ευρύτερη περιοχή του για µια πληθώρα σηµαντικών αλλά συχνά
ετερόκλητων εγκαταστάσεων (από το δικαστικό µέγαρο έως το εκθεσιακό κέντρο),
(θα έπρεπε να) είναι αντικείµενο σειράς µελετών και (θεσµοθετηµένων ή νέων)
αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα σχεδιασµού (από το Περιφερειακό Πλαίσιο, το
Ρυθµιστικό σχέδιο, τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ή άλλες εξειδικευµένες µελέτες).
Οι µελέτες εκτελούνται, και οι αποφάσεις τυπικά λαµβάνονται από διάφορα επίπεδα
και όργανα διοίκησης, µε προτάσεις αρµόδιων φορέων, µεταξύ των οποίων ο
Οργανισµός Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης έχει έναν σηµαντικό αλλά όχι
αποφασιστικό9 λόγο.
Ωστόσο και οι προβλεπόµενες ανεπαρκείς και ασαφείς τυπικές διαδικασίες
συχνά δεν τηρούνται ή τηρούνται προσχηµατικά δεδοµένων:

8

Τα φαινόµενα αυτά διαµορφώνουν το σχήµα, την έκταση και τη δοµή του Συγκροτήµατος πολύ
ταχύτερα από ό,τι ο -ούτως η άλλως- συχνά ανύπαρκτος και πάντα καθυστερηµένος κρατικός
προγραµµατισµός και σχεδιασµός.

9

Ως γνωστόν, στη χώρα είναι θεσµοθετηµένο (και συνταγµατικά) ένα πλαίσιο υπερσυγκεντρωτικού
σχεδιασµού και αποφάσεων που τελικά συγκεντρώνει τις πρωτοβουλίες και αρµοδιότητες
χωροθέτησης για όλες τις σηµαντικές εγκαταστάσεις στην κεντρική ∆ιοίκηση και τα Κυβερνητικά
όργανα.
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•

της θεσµικής ανεξαρτησίας που απολαµβάνουν σε διάφορους βαθµούς ως
προς το σχεδιασµό του χώρου τους και όχι µόνο, διάφορες αρχές και φορείς
(στρατιωτικές αρχές, Πανεπιστήµια, Οργανισµοί Λιµένος, ∆ΕΘ, ΕΟΤ-ΕΤΑ
κ.ά.)

•

της χαρακτηριστικής έλλειψης οργάνωσης και διαφάνειας για τη διαθέσιµη
γη του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και άλλων δηµόσιου συµφέροντος φορέων,
όπως προκύπτει από τις πρακτικές των υπηρεσιών που την διαχειρίζονται
(π.χ. Κτηµατική Υπηρεσία, Ε.Τ.Α., Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εθ. Άµυνας κ.ά.).

•

της υποστελέχωσης, των αδυναµιών και του χαµηλού κύρους που
απολαµβάνουν οι διοικητικές υπηρεσίες (κυρίως δε αυτές της περιφέρειας)
που είναι επιφορτισµένες µε τον πολεοδοµικό–χωροταξικό σχεδιασµό.

•

της εν Ελλάδι ιδιαίτερης βαρύτητας των λεγόµενων «πολιτικών αποφάσεων»
που διαµέσου διάφορων καναλιών, συνήθως υπερισχύουν των αντίστοιχων
διοικητικών και τεχνοκρατικών (π.χ. εγκατάσταση µονάδων ΑΕΙ η ΤΕΙ σε
κάποια πόλη που δεν έχει τις προϋποθέσεις).

Εξ αιτίας των δυσκολιών ορθολογικής χωροθέτησης λόγω των παραπάνω,
συνήθως οι αποφάσεις χωροθέτησης λαµβάνονται µε πολιτικές διαβουλεύσεις στη
βάση του εντοπισµού ενός ικανοποιητικού -τουλάχιστον σε επιφάνεια- γηπέδου
(συνήθως δηµόσιας γης), της στενά εννοούµενης εξυπηρέτησης των συµφερόντων
ορισµένων ισχυρών οµάδων (εργαζοµένων ή συναλλασσόµενων -όχι όµως των
πολιτών- στην υπό χωροθέτηση εγκατάσταση), και του πολιτικού/προσωπικού
διαγκωνισµού µεταξύ τοπικών ή άλλων εκπροσώπων της ∆ιοίκησης, της
Αυτοδιοίκησης, ισχυρών παραγωγικών φορέων και του πολιτικού κόσµου
ευρύτερα, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζουν και τα Μ.Μ.Ε.
Εκ παραλλήλου, λόγω των δυσκολιών νέας χωροθέτησης, συχνά επιλέγεται
η µέθοδος της υπερδόµησης του δεδοµένου διαθέσιµου γηπέδου (περίπτωση
Α.Π.Θ., ∆.Ε.Θ., αλλά και πολλά σχολικά συγκροτήµατα κ.ά.)
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες έχουν στο παρελθόν οδηγήσει σε
χωροθετήσεις αν µη τι άλλο αµφιλεγόµενες όπως αυτή των χρήσεων του τ. στρ.
Στρεµπενιώτη, του Μεγάρου Μουσικής, του συνεδριακού κέντρου Ι. Βελλίδης, του
∆ηµαρχείου ∆. Θεσσαλονίκης, πανεπιστηµιακών κτιρίων κ.ά.
2.4. Προβλήµατα & πρακτικές στην χωροθέτηση σηµαντικών ∆ηµόσιων
Ελεύθερων Χώρων στο Π.Σ.Θ.
Είναι γνωστοί και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη τεκµηρίωση οι λόγοι για τη
δηµιουργία και συντήρηση µέσα και γύρω από τον αστικό ιστό, ικανού αριθµού και
επιφάνειας δηµόσιων ελεύθερων χώρων κάθε επιπέδου και κατηγορίας, που
συµβάλλουν:
•

Στην εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών και δραστηριοτήτων των κατοίκων
της πόλης, ειδικότερα δε των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. Από τις διεθνείς προδιαγραφές αναφέρονται πολλαπλές
επιµέρους δραστηριότητες που διεξάγονται στους ∆ηµόσιους Ελεύθερους
Χώρους όπως:
α. Ατοµικές δραστηριότητες
1. Περίπατος.
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2.
3.
4.
5.
6.

Ανάπαυση.
Στάση.
Καθηµερινή διακίνηση.
Ατοµική άθληση και υγιεινή.
Επαφή και απόλαυση της φύσης.

β. Οµαδικές δραστηριότητες
1. Συναντήσεις.
2. Συγκεντρώσεις και συζητήσεις.
3. Παρελάσεις και εκδηλώσεις.
4. Οµαδική άθληση και υγιεινή.
5. Ήπιες δραστηριότητες αναψυχής ελεύθερου χρόνου για διάφορες
ηλικιακές οµάδες.
6. Παιχνίδι και άθληση σε παιδικές χαρές, σε χώρους αθλοπαιδιών σε
αδιαµόρφωτους χώρους.
7. Πικ-νικ.
γ. Πολιτιστικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες
1. Επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων.
2. Ανοικτά θέατρα, θεατρικές και µουσικές παραστάσεις.
3. Υπαίθριες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
4. Περιοδικές εκθέσεις.
5. Ενηµέρωση – πληροφόρηση.
δ. Εµπόριο
1. Περιοδικές λαϊκές αγορές.
2. Πλανόδιοι πωλητές.
3. Πεζόδροµοι που εξυπηρετούν εµπορικές περιοχές.
4. Αγορές – παζάρια του Σαββατοκύριακου.
•
•
•
•

Στη βελτίωση της σωµατικής και ψυχικής υγείας και της καθηµερινότητας
του πολίτη, την «αναζωογόνηση» του επισκέπτη και την ικανοποίηση όλων
των αισθήσεων (βλέπε ορισµό κεφ 1.2.).
Στη µείωση των ρύπων, στη βελτίωση του µικροκλίµατος και τη µείωση του
φαινοµένου της θερµικής νησίδας στις πόλεις.
Στην εξασφάλιση χώρων συγκέντρωσης κοινού και την απρόσκοπτη
εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
Στην ανάδειξη της ταυτότητάς της πόλης, των ιστορικών περιοχών, των
µνηµείων και των δηµόσιων κτισµάτων.

Η µερική εφαρµογή του αρχικού Σχεδιασµού, η σχεδόν οµοιόµορφη καθ’
ύψος και πλάτος επέκταση του Π.Σ.Θ. που επεβλήθη µεταπολεµικά από την
πολεοδοµική νοµοθεσία και τα επικρατούντα συστήµατα δόµησης, οι αστοχίες του
πολεοδοµικού σχεδιασµού και η έλλειψη µιας πολιτικής γης, οδήγησαν στην
ανεπάρκεια αλλά και στη σταδιακή για δεκαετίες και ραγδαία τα τελευταία χρόνια
αποµείωση των δηµόσιων ελεύθερων χώρων, των χώρων πρασίνου, ακόµη και
αυτών των πολύτιµων για την αποχέτευση των όµβριων υδάτων ρεµάτων της
πόλης. Είναι από καιρό γνωστό ότι στο Συγκρότηµα η επιφάνεια των χώρων
πρασίνου ανά κάτοικο βρίσκεται στα απολύτως χαµηλά επίπεδα των περίπου 2,5 5,0 µ2/κ.(ανάλογα µε τη µεθοδολογία µέτρησης) σε σχέση µε τα 10-20 µ2/κ των
περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων.
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Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει από καιρό εντοπίσει την κατάσταση αυτή αλλά και τη
ραγδαία επιδείνωσή της και έχει αντιδράσει µε καµπάνιες, ηµερίδες, οµάδες
εργασίας, προτάσεις και ανακοινώσεις, συµβάλλοντας στην ενηµέρωση του κοινού
και την προστασία των ελεύθερων χωρών που απέµειναν στον αστικό ιστό και την
ποιοτική τους διαµόρφωση. Οι εργασίες της Ο.Ε για την «Ανάπλαση της Κεντρικής
περιοχής της πόλης-∆ΕΘ» τοποθετούνται σε µια σειρά τέτοιων παρεµβάσεων. Για
τους ίδιους λόγους το ΤΕΕ/ΤΚΜ µε αφορµή την ηµέρα του περιβάλλοντος το 2008
επανήλθε στο θέµα του σχεδιασµού και της προστασίας των δηµόσιων ελεύθερων
χώρων και δήλωσε την πρόθεσή του για την ανάδειξη του θέµατος σε ένα από τα
σηµαντικότερα για το Συγκρότηµα.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει επίσης από καιρό και πρόσφατα τοποθετηθεί σταθερά
υπέρ της αποµάκρυνσης της ∆ΕΘ και άλλων εγκαταστάσεων από το κέντρο της
πόλης και υπέρ της δηµιουργίας ενιαίου κεντρικού Μητροπολιτικού Πάρκου, που θα
περιλαµβάνει και άλλους χώρους της ευρύτερης περιοχής όπως τους χώρους του
Στρατηγείου, τους χώρους των πάρκων, των Μουσείων, χώρους του Campus του
ΑΠΘ και άλλα.
Όµως, εκτός από το κεντρικό Μητροπολιτικό Πάρκο, µητροπολιτικού
επιπέδου δηµόσιοι ελεύθεροι χώροι και Πάρκα µπορούν να θεωρηθούν µια σειρά
σηµαντικών αστικών και περιαστικών χώρων όπως: χώροι του λιµανιού, χώροι
στρατοπέδων, σηµαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, ολόκληρο το µέτωπο της παραλίας,
περιοχές ∆υτικού και Ανατολικού Τόξου, το Σέιχ-Σου, το φράγµα της Θέρµης, η
µέλλουσα να διαµορφωθεί χωµατερή των Ταγαράδων, αλλά και πολλοί άλλοι
µεγάλοι ακόµα αδιαµόρφωτοι και άγνωστοι στο κοινό χώροι σε όλη την περιαστική
περιοχή του Π.Σ.Θ. Νέοι χώροι που δεν υπάρχουν σήµερα µπορούν και πρέπει να
προβλεφθούν σε περιοχές εκτεταµένης αστικής ανάπλασης (π.χ. Λαχανόκηπους ή
τη ζώνη των γραµµών του ΟΣΕ).
2.5. Βασικές επισηµάνσεις για τους ελεύθερους χώρους
Το θέµα είναι τεράστιο για να εξετασθεί σε µια σύντοµη έκθεση, και για το
λόγο αυτό περιοριζόµαστε σε µερικές µόνο επισηµάνσεις βασικών σηµείων, όπως
προκύπτουν από µια πρόχειρη θεώρηση των ιδιαιτεροτήτων που συναντώνται στο
Π.Σ.Θ.:
•

Το δίκτυο ελεύθερων χώρων είναι και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
κοινωνική υποδοµή πρώτης ανάγκης, όπως τα λοιπά κοινωνικά και τεχνικά
δίκτυα (δίκτυο ύδρευσης, αποχετευτικό, οδικό κ.λπ.) τόσο για την καλή
καθηµερινή λειτουργία της πόλης όσο και για την αντιµετώπιση έκτακτων
συµβάντων.

•

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να επισηµανθούν πολλές ιδιαίτερες
όψεις του προβλήµατος του σχεδιασµού και της προστασίας των ∆ηµόσιων
Ελεύθερων Χώρων όπως:
•

η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων στην πόλη που πρέπει να
ενσωµατωθούν σε ευρύτερα δίκτυα ελεύθερων χώρων,

13

•

οι εκτεταµένοι ελεύθεροι χώροι µητροπολιτικής σηµασίας στο περίπου 50
χιλιόµετρα µέτωπο της (παλαιάς και µητροπολιτικής) πόλης στη
θάλασσα,

•

οι ειδικότεροι ελεύθεροι χώροι µέσα στη ζώνη του Λιµανιού (ΟΛΘ),

•

οι ελεύθεροι χώροι στη ∆ΕΘ και την ευρύτερη περιοχή της (campus του
Α.Π.Θ, Μουσεία, ∆ηµαρχείο, κ.ά.) σήµερα και στο µέλλον και ο συνεχής
κίνδυνος δόµησής τους,

•

ο ιστορικός και διατηρητέος χαρακτήρας πολλών ελεύθερων χώρων που
έχει ήδη αλλοιωθεί (π.χ. πλατεία Βαρδαρίου, πλατεία Συντριβανίου), ή
κατά καιρούς κινδυνεύει να αλλοιωθεί (π.χ. πλατεία Αριστοτέλους),

•

το γεγονός ότι αναθεωρείται το Ρυθµιστικό Σχέδιο του Συγκροτήµατος
και πρέπει -µετά από δηµόσια διαβούλευση- να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα
των Μητροπολιτικών ελεύθερων χώρων και στο επίπεδο αυτό,

•

το προφανές γεγονός ότι οι ελλείποντες ελεύθεροι χώροι µέσα στον ήδη
δοµηµένο αστικό ιστό πρέπει να αντισταθµισθούν µε µητροπολιτικούς
περιαστικούς χώρους γύρω από το Συγκρότηµα και µέσα στην περιοχή
της λεγόµενης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου. Σηµειώνεται ότι ο καθορισµός
και η προστασία αυτών των περιαστικών Ελεύθερων & Πράσινων Χώρων
(διεθνής ονοµασία Green Belt) είναι ιδιαιτέρως κρίσιµος και αποτελεί –
µαζί µε τα διάσπαρτα στρατόπεδα- την τελευταία ελπίδα για το
Συγκρότηµα που επεκτείνεται µητροπολιτικά να βελτιώσει την
κατάσταση στις επόµενες δεκαετίες.

Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασµός και η βιωσιµότητα των ελεύθερων χώρων
και των πάρκων στο Π.Σ.Θ., εξαρτάται από τους γενικότερους κατευθυντήριους
στόχους που θα τεθούν, το σχήµα διαχείρισής τους και τους πόρους που θα
διατεθούν.
Πέρα από την απόκτηση των χώρων, η δηµιουργία, η διαχείριση, η
λειτουργία και η συντήρηση των χώρων πρασίνου, αποτελούν διακριτά αντικείµενα
που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι αστοχίες στο
σχεδιασµό και οι στρεβλές πρακτικές (όπως εκτεταµένες πλακοστρώσεις –
τσιµεντοστρώσεις κ.ά.). είναι συχνές και έχουν πολλές φορές επισηµανθεί από το
Τ.Ε.Ε. Εκ παραλλήλου η εγκατάλειψη και η σταδιακή ή και ραγδαία υποβάθµιση
δηµόσιων ελευθέρων χώρων είναι συχνό φαινόµενο.
Ευθύνες για τα θέµατα αυτά υπάρχουν όχι µόνο στην κεντρική διοίκηση,
αλλά και σε ∆ήµους και φορείς που προκηρύσσουν και εκτελούν µελέτες ή
διαχειρίζονται ελεύθερους χώρους, σε µελετητές που επιλέγουν ακατάλληλες
µορφές σχεδιασµού, αλλά και σε πολίτες που δεν σέβονται τους χώρους µέσα
στους οποίους διακινούνται .
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3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.Θ.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί η χωροθέτηση
σηµαντικών ∆ηµόσιων Κοινωνικών Υποδοµών και Ελεύθερων Χώρων ξεκοµµένα
από το γενικότερο κατευθυντήριο πλαίσιο σχεδιασµού της λειτουργικής και
αειφορικής οργάνωσης του Συγκροτήµατος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το
πλαίσιο αυτό - κατόπιν αιτήµατος των µελών της Οµάδας Εργασίας - τέθηκε σαν
συµπληρωµατικό αντικείµενο εξέτασης από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή.
Το πλαίσιο αυτό -που εκφράζεται κυρίως (αλλά όχι µόνο) από το Ρυθµιστικό
Σχέδιο του Π.Σ.Θ.-, σήµερα είναι µερικώς µόνο διασαφηνισµένο. Ήδη το από
εικοσαετίας θεσµοθετηµένο Ρυθµιστικό Σχέδιο είναι υπό αναθεώρηση και οι νέες
κατευθύνσεις του είναι για την ώρα γνωστές µόνο σε ορισµένα βασικά τους
σηµεία10. Παρά την ασάφεια που προκαλεί η συγκυρία αυτή ενδεχόµενα είναι
θετική, διότι επιτρέπει να γίνουν προτάσεις προς νέες κατευθύνσεις, που θα
ενσωµατωθούν στο νέο Ρυθµιστικό.
Παράλληλα σηµειώνονται εξελίξεις στον κεντρικό και περιβαλλοντικό
Σχεδιασµό (εθνικό, περιφερειακά και ειδικά πλαίσια κ.ά.), ενώ σε τοπικό επίπεδο
την τελευταία δεκαπενταετία εκπονούνται (από διάφορους φορείς) ποικίλες µελέτες
καταγραφής, χαρτογράφησης και ανάλυσης των πόρων του αστικού συστήµατος
καθώς και µια σειρά από στρατηγικά και αναπτυξιακά σχέδια και µελέτες για την
πολεοδοµική, κυκλοφοριακή, τεχνολογική, πολιτιστική και περιβαλλοντική
αναδιάρθρωση της πόλης, τα οποία συχνά δεν είναι συµβατά µεταξύ τους11.
Στην παρούσα Έκθεση µπορούν να γίνουν ορισµένες µόνο επισηµάνσεις των
εξαιρετικά σηµαντικών προκλήσεων και καταστάσεων µπροστά στις οποίες
βρίσκεται το Συγκρότηµα και ο σχεδιασµός του εδώ και καιρό και στις οποίες θα
πρέπει να απαντήσει το νέο επικαιροποιηµένο Ρυθµιστικό. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
•

Το κυρίαρχο φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, το άνοιγµα των αγορών, τις
ευρωπαϊκές πολιτικές οικονοµικής ολοκλήρωσης, τη ραγδαία τεχνολογική
πρόοδο, την ενεργειακή κρίση, τις θεµελιακές αλλαγές στο παραγωγικό
σύστηµα, την υποχώρηση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και του
δευτερογενούς, την άνοδο της σπουδαιότητας των καινοτοµικών υπηρεσιών

10

Είναι γνωστή η πρόταση διεύρυνσης των ορίων του Ρυθµιστικού που τέθηκε σε διαβούλευση. Οι
βασικές κατευθύνσεις του επικαιροποιηµένου ρυθµιστικού σχεδίου σύµφωνα µε το Τεύχος της
δηµόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΧΩ∆Ε στοχεύουν σε:
- Ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως "πόλης-πύλη και ως περιφερειακού µητροπολιτικού
πόλου της Ε.Ε".
- Προώθηση του ρόλου της ως πολιτιστικής µητρόπολης και ως πόλου τουρισµού και αναψυχής για
τα Βαλκάνια και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου.
- Προώθηση του ρόλου της ως επιχειρηµατικού - εµπορικού συνδέσµου της Ε.Ε. µε τα Βαλκάνια και
τις χώρες του Εύξεινου Πόντου.
- Ανάδειξή της ως βαλκανικού πόλου έρευνας και καινοτοµίας, κόµβου µεταφορών και
διαµετακοµιδής, καθώς και κέντρου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (παιδεία, υγεία).
- Βελτίωση της λειτουργικότητάς της σε όλους τους τοµείς (οικονοµία, πολιτισµός, εκπαίδευση,
υγεία, αναψυχή), βελτίωση του περιβάλλοντος και σταδιακή εξισορρόπηση µε τους αντίστοιχους
µητροπολιτικούς πόλους της ευρύτερης περιοχής.
11

Χαρακτηριστικά µπορεί να αναφερθεί ότι εκπόνησαν ποικίλα Στρατηγικά Σχέδια ο ΟΡΘΕ, το
ΥΜΑΘ, η Νοµαρχία, Αναπτυξιακές Εταιρείες και ΟΤΑ, µε παρόµοιο, (ταυτόσηµο;) αλλά και
αντιτιθέµενο περιεχόµενο.
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στις υπηρεσίες τεχνολογίας αιχµής που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες, τους
αναδυόµενους κλάδους της έρευνας και της πληροφορικής, του εµπορίου,
και γενικά των δραστηριοτήτων του τριτογενούς.
•

Τις θεµελιώδεις αλλαγές της δεκαετίας του ’90 στον πολιτικό-κοινωνικό
χάρτη των Βαλκανίων, την πρόσφατη είσοδο στην Ε.Ε. άµεσα γειτονικών
χωρών, τις προοπτικές µελλοντικής σύνδεσης/ένταξης της γειτονικής
Τουρκίας, τις συνεχείς δυναµικές αλλαγές στην όλη συγκρότηση της
ευρύτερης γεωπολιτικής περιοχής του Συγκροτήµατος.

•

Τη γενικότερη σταδιακή ένταξη της πόλης και της περιφέρειας της την
τελευταία δεκαετία σε ποικίλα αναπτυξιακά διευρωπαϊκά δίκτυα
µητροπολιτικών πόλων, πολιτισµού, ενέργειας και µεταφορών (πολιτιστική
πρωτεύουσα, αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου, οδικοί και
σιδηροδροµικοί άξονες βορρά–νότου και δύσης–ανατολής).

•

Τις δυνατότητες άµεσης σύνδεσης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης
περιοχής της Κ. Μακεδονίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των
διευρωπαϊκών µεταφορικών αξόνων (ΤΕΝ-Τ) και την επέκταση της
ενδοχώρας της προς τα βόρεια, αλλά και θαλασσίως προς την υπόλοιπη
λεκάνη της Αν. Μεσογείου µε αξιοποίηση των «Θαλάσσιων
Αυτοκινητόδροµων» (Motorways of the Sea), πρωτοβουλίες που
προωθούνται στα πλαίσια της Ε.Ε. και των διαδικασιών Πολιτικής Γειτονίας
(Neighborhood Policy).

•

Τη διεκδίκηση για το Συγκρότηµα αναπτυξιακών ρόλων περιφερειακής και
µητροπολιτικής εµβελείας σε µια δυναµική επιρροής-ανταγωνισµού µεταξύ
των µητροπολιτικών κέντρων σε όλη την περιοχή της Βαλκανικής, της
Μαύρης Θάλασσας και της µέσης Ανατολής.

•

Τις συνεχιζόµενες αλλαγές στην εσωτερική λειτουργική συγκρότηση του
Συγκροτήµατος, την ένταση των σηµαντικών φαινοµένων της
προαστικοποίησης και της αποαστικοποίησης12 στην Περιαστική Ζώνη. Σε
οικιστικό επίπεδο, ήδη πάνω από 70.000 στρέµµατα νέων επεκτάσεων
προστίθενται µε πρόσφατα εγκριθείσες αλλά και µελέτες που εκπονούνται µε
τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια των δήµων της Ευρύτερης Περιοχής
Θεσσαλονίκης, όταν το υπάρχον πολεοδοµικό συγκρότηµα (ό,τι βρίσκεται
εντός του εσωτερικού περιφερειακού δακτυλίου) έχει έκταση µόλις 55.000
στρέµµατα.

•

Τη συσχετιζόµενη µε τα παραπάνω ραγδαία αύξηση των οχηµάτων, των
µετακινήσεων, της κυκλοφορίας και των συγκοινωνιακών αναγκών των
πολιτών και τη συνεχή διόγκωση των σχετικών προβληµάτων. Ο δείκτης
ιδιοκτησίας Ι.Χ. στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε από 253 οχήµατα/ ανά 1.000

12

Προαστικοποίηση: σταδιακή µετακίνηση πληθυσµού προς την περίµετρο, τα προάστια και τους
δορυφορικούς οικισµούς ενός αστικού κέντρου µε σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών
κατοικίας.
12
Αποαστικοποίηση: αποκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων του
τριτογενούς (υπεραγορές, εκθέσεις, επιχειρήσεις αναψυχής, σχολικές µονάδες, αθλητικά κέντρα,
ιδιωτικές κλινικές κ.ά.) προς την περιαστική ζώνη ενός µεγάλου αστικού συγκροτήµατος. Συνήθως
συνδυάζεται µε την αστικοποίηση τµηµάτων της περιαστικής ζώνης.
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κατοίκους το 1998 σε 414 οχήµατα/ανά 1.000 κατοίκους το 2006 και
εκτιµάται ότι θα σταθεροποιηθεί στα 650 οχήµατα/ ανά 1.000 κατοίκους το
2015. Οι µετακινήσεις µε οχήµατα από και προς Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν
από 97.000 οχήµατα/µέρα το 1998 σε 161.000 οχήµατα/µέρα το 2006. Από
το λιµάνι Θεσσαλονίκης διακινήθηκαν 250.000 εµπορευµατοκιβώτια το 2006
από 103.000 το 1998 και ο στόχος είναι να υπερτριπλασιαστούν µέσα στην
επόµενη δεκαπενταετία. Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης
αυξήθηκε από 1,5 εκ. επιβάτες το 1990 σε 4,0 εκ. το 2006 και ο στόχος είναι
τα 12,0 εκ. µε τη χρήση του νέου διαδρόµου προσαπογειώσεων και τη
δηµιουργία νέου επιβατικού σταθµού (πηγή: Επικαιροποίηση Ρυθµιστικού
Θεσσαλονίκης, ανάλυση µεταφορών και συγκοινωνιών, Οκτ. 2007).
•

Τις ακόµη αδιερεύνητες επιπτώσεις της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής
κρίσης τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο, µε πιθανή πρώτη επίπτωση
την περαιτέρω υποβάθµιση του Ιστορικού και Επιχειρηµατικού Κέντρου της
πόλης, αλλά και την αδυναµία διάθεσης σηµαντικών πιστώσεων για την
αντιµετώπιση της αστικής ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς.

Ως ιδιαιτέρως σηµαντικό για τις χωροθετήσεις σηµειώνεται το γεγονός ότι
στις περιαστικές ζώνες των µητροπολιτικών περιοχών (ήδη και του Π.Σ.Θ.), κάτω
από την επίδραση των διαδικασιών παγκοσµιοποίησης, παρατηρούνται φαινόµενα
που διεθνώς περιγράφονται µε τους όρους της «µητροπολιτικοποίησης»
(metropolisation ή metropolitan landscapes), της «αστικής διάχυσης» (urban
sprawl), της «πόλης χωρίς όρια» ή της «ανοικτής πόλης», κ.ά., όπως:
•

Τα όρια µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών γίνονται όλο και πιο
δυσδιάκριτα καθώς στις γειτνιάζουσες στην πόλη περιοχές εγκαθίστανται µε
ταχείς ρυθµούς οικιστικές και εµπορικές δραστηριότητες.

•

Ανεξάρτητες οικιστικές ενότητες και οικισµοί ενσωµατώνονται σταδιακά σε
αναπτυσσόµενες αστικές περιοχές.

•

Οι αποφάσεις για τις ακολουθητέες αστικές πολιτικές που επηρεάζουν τις
χωροθετήσεις, πλέον δεν λαµβάνονται µόνο από τους δηµόσιους φορείς,
αλλά και επίσης διαµέσου ενός συνόλου «συµµαχιών» και επιδιώξεων
κρατικών, αυτοδιοικητικών και ιδιωτικών φορέων, στο πλαίσιο του
οικονοµικού, πολιτικού και διοικητικού συστήµατος.

Ειδικότερα η Ανατολική Περιαστική Θεσσαλονίκη - η οποία αποτελεί
προνοµιακό τόπο και στόχο χωροθέτησης πολλών νέων ∆ηµόσιων Υποδοµών
µεταξύ των οποίων και της Ζώνης Καινοτοµίας - παρουσιάζει ήδη σε εξέλιξη όλα
αυτά τα φαινόµενα και βιώνει τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτά (κυρίως δε
στον κυκλοφοριακό τοµέα).
Γενικά η ανάπτυξη του Συγκροτήµατος µε βάση τις τάσεις του ίδιου του
πληθυσµού, της οικονοµίας και της τεχνολογίας και λιγότερο σε επίπεδο κεντρικού
σχεδιασµού αλλάζει τη γεωγραφική και λειτουργική δοµή της πόλης διευρύνοντας
και µετατοπίζοντας ανεξέλεγκτα τα ποσοτικά και ποιοτικά όρια του αστικού τοπίου.
Η πόλη µεταµορφώνεται, διαχέεται στην ύπαιθρο και µετατρέπεται σε ένα
γιγαντιαίο προάστιο που διατρέχεται από αυτοκινητόδροµους.
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Εκ παραλλήλου, έχουν µόλις γίνει γνωστές οι εναλλακτικές προτάσεις προς
διαβούλευση για την οριοθέτηση της Περιοχής Εφαρµογής τού επικαιροποιούµενου
Ρυθµιστικού. Στο σχετικό τεύχος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προδιαγράφονται πληθυσµιακά,
οικονοµικά και χωροταξικά δεδοµένα του Συγκροτήµατος και της ευρύτερης
περιοχής του, αναφέρονται προβλήµατα οικιστικής ανάπτυξης και πολεοδοµικής
οργάνωσης. Μεταξύ άλλων καταγράφεται ανεπάρκεια κοινωνικών υποδοµών,
δηµόσιων χώρων και χώρων πρασίνου.
Στο σκέλος των προτάσεων και των στόχων, προδιαγράφεται
προγραµµατικός πληθυσµός 1.2000.000 κατοίκων στη σηµερινή ΕΠΘ.
Προδιαγράφονται, επίσης, πολλαπλές κατευθύνσεις και γενικοί στόχοι σχεδιασµού
της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης όπως και προϋποθέσεις ανάπτυξης
µητροπολιτικού ρόλου. Προδιαγράφονται σενάρια ανάπτυξης και οριοθέτησης, τα
οποία καταλήγουν σε δύο προτάσεις προς διαβούλευση για την περιοχή ευθύνης
του νέου ΡΣΘ. Όµως οι προτάσεις είναι ακόµη γενικές και δεν εξειδικεύονται στα
θέµατα µε τα οποία ασχολείται η παρούσα έκθεση.
Σε κάθε περίπτωση, έχοντας υπ’ όψη τις παραπάνω επελθούσες/επερχόµενες
αλλαγές στα πραγµατικά δεδοµένα και το σχεδιασµό, τα σηµαντικά προβλήµαταπεδία προβληµατισµού που από όλες τις πλευρές εντοπίζονται, η οµάδα
Εργασίας,
υπογραµµίζοντας
τη
διασύνδεση
του
γενικότερου
κατευθυντήριου Σχεδιασµού µε το ειδικότερο πρόβληµα των
χωροθετήσεων των δηµόσιων εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων,
επισηµαίνει µε έµφαση, την ανάγκη έναρξης του διαλόγου και της
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης για πολλές πτυχές και στόχους του
επικαιροποιούµενου Ρυθµιστικού Σχεδίου του Συγκροτήµατος (και βέβαια
όχι µόνο για τους γενικούς στόχους και τα όρια του).
Επισηµαίνει, επίσης, ότι το Συγκρότηµα πρέπει να αντιµετωπίσει τις
προκλήσεις του µέλλοντος µε ρεαλιστικές αλλά καινοτόµες ιδέες και
σύγχρονο αειφορικό αστικό σχεδιασµό.

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ
Η Οµάδα Εργασίας όπως είναι προφανές δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις
∆ηµόσιες Αρχές, που είναι κατά νόµον αρµόδιες για το γενικότερο Σχεδιασµό και τη
µελέτη των θεµάτων χωροθέτησης, ούτε να εκπονήσει πλήρεις µελέτες
διερεύνησης των σχετικών θεµάτων, σε κάθε δε περίπτωση συστήνει να
ακολουθηθούν οι τυπικές διαδικασίες εκπόνησης των αναγκαίων µελετών και
τήρησης µε διαφάνεια των διαδικασιών απόφασης, όπως περιγράφεται στην
παρακάτω βασική διαδικασία.
Όµως, δεδοµένου ότι το ΤΕΕ είναι ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της
Πολιτείας, οι τυπικές διαδικασίες, όπως αναφέρθηκε συχνά, δεν τηρούνται, αλλά
και έχουν επισωρευτεί σειρά επείγοντων και σε κάποιο βαθµό αλληλεξαρτηµένων
θεµάτων γενικότερου Σχεδιασµού και επί µέρους χωροθετήσεων στο Συγκρότηµα,
η Οµάδα Εργασίας αποφάσισε να διερευνήσει τα σχετικά θέµατα και:
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α) να καθορίσει µια βασική διαδικασία για την αντιµετώπιση από πλευράς
διοίκησης αλλά και ευρύτερα κοινωνικού συνόλου, των ζητηµάτων
χωροθέτησης σηµαντικών κοινωνικών υποδοµών,
β) εκτιµώντας την παρούσα κατάσταση του Συγκροτήµατος από διάφορες
πλευρές όπως αυτές αναφέρθηκαν, να θέσει ένα πρακτικό πλαίσιο αρχών και
προτάσεων για τη συνδυασµένη αντιµετώπιση τόσο των επιµέρους
ζητηµάτων χωροθέτησης σηµαντικών κοινωνικών υποδοµών, αλλά και την
εξασφάλιση µιας λειτουργικής και αειφορικής οργάνωσης του όλου
Συγκροτήµατος σε βάθος χρόνου,
γ) τέλος να εξετάσει σύµφωνα µε αυτό το πλαίσιο αρχών τις δυνατότητες
χωροθέτησης συγκεκριµένων σηµαντικών κοινωνικών υποδοµών όπως του
νέου Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης ή και άλλων.
4.1. Βασική διαδικασία
Για κάθε σηµαντική κοινωνική εγκατάσταση/υποδοµή, που πρέπει να
χωροθετηθεί, θα πρέπει να ακολουθείται µε ευθύνη τόσο του φορέα της όσο και
της αρµόδιας ∆ηµόσιας Αρχής για το Σχεδιασµό, µια συγκεκριµένη διαδικασία µε
δικλείδες ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζονται τα ελάχιστα µιας ορθολογικής
απόφασης. Ειδικότερα:
1. Θα πρέπει µε ευθύνη του φορέα να καταρτίζεται ένα επιχειρηµατικό σχέδιο
ανάπτυξης και στη συνέχεια ένα έστω και στοιχειώδες κτιριολογικό
πρόγραµµα των εγκαταστάσεων όπως και των µελλοντικών επεκτάσεών
τους (αυτά επιτρέπουν την επαλήθευση των προβαλλοµένων απαιτήσεων
του φορέα σε γη, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα ιδιοτέλειας και
αδιαφάνειας).
2. Θα πρέπει να προσδιορίζεται ένας φορέας σχεδιασµού και υλοποίησης της
εγκατάστασης, µια εκτίµηση του κόστους, µια εξασφάλιση των πόρων και
ένα στοιχειώδες χρονοδιάγραµµα σχεδιασµού και υλοποίησης των
εγκαταστάσεων, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα ατέρµονος σχεδιασµού
αλλά και δέσµευσης πολύτιµης γης επ’ αόριστον χωρίς ποτέ να υλοποιούνται
οι εγκαταστάσεις. Εάν οι εγκαταστάσεις δεν υλοποιούνται εντός ορισµένων
προθεσµιών ή υλοποιούνται για άλλες χρήσεις, η γη να επιστρέφει στο
δηµόσιο.
3. Η αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή θα πρέπει να αιτιολογεί µε σαφήνεια, διαφάνεια
και
δηµοσιότητα
την
όποια
προκαταρκτική-εναλλακτική-τελική
πρόταση/απόφασή της για χωροθέτηση στο πλαίσιο µιας γενικότερης
αειφορικής µακροπρόθεσµης αστικής ανάπτυξης13, επιτρέποντας στο κοινό
και τους φορείς να διεξάγουν µια δηµόσια διαβούλευση.
4. Η υλοποίηση κάθε σχεδιασµού να γίνεται από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές
και Φορείς µέσα στο πλαίσιο της αποδοχής νέων ιδεών και προσεγγίσεων
13

∆εν είναι γνωστός ο βαθµός ακρίβειας και σαφήνειας που θα υπάρξει στο επικαιροποιούµενο
Ρυθµιστικό όσον αφορά στη χωροθέτηση δηµόσιων κοινωνικών εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου,
κατά πάσα πιθανότητα οι νέες εγκαταστάσεις δεν θα είναι µια τυπική διαδικασία εφαρµογής του
Ρυθµιστικού.
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όπως και διαδικασιών διασφάλισης της όσο το δυνατόν µεγαλύτερης
αρχιτεκτονικής
υπεραξίας
των
νέων
εγκαταστάσεων
(π.χ.
µε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς).
4.2. Πλαίσιο αρχών
Χωρίς µια συνολική θεώρηση των προβληµάτων χωροθέτησης των µεγάλων
δηµόσιων εγκαταστάσεων (διοίκησης, κοινωνικών, εκπαιδευτικών εκθεσιακών και
τεχνικών υποδοµών) όπως και των µητροπολιτικών ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων,
στη βάση ενός κοινά αποδεκτού µακροπρόθεσµου αειφορικού κατευθυντήριου
σχεδιασµού του Π.Σ.Θ. δεν είναι δυνατόν να εξορθολογισθεί το πλαίσιο λήψης
αποφάσεων.
Εκτιµώντας την παρούσα κατάσταση του Συγκροτήµατος από διάφορες
πλευρές (υπερδόµηση, πυκνοκατοίκηση, δραµατική έλλειψη χώρων πρασίνου,
ανάγκη αρθρωµένης λειτουργικής οργάνωσης του Συγκροτήµατος, κυκλοφοριακή
συµφόρηση και ανάγκη ελαχιστοποίησης των µετακινήσεων, προαστικοποίηση και
αποαστικοποίηση κ.ά.), και τις προκλήσεις ενός µακροχρόνιου αειφορικού
σχεδιασµού, όπως αυτές αναφέρθηκαν προηγουµένως, διατυπώνεται στη συνέχεια
ένα πλαίσιο πρακτικών αρχών και προτάσεων.
Το πλαίσιο αρχών περιλαµβάνει ορισµένες βασικές αρχές και προτάσεις
λειτουργικής και αειφορικής οργάνωσης του Συγκροτήµατος (τόσο της αστικής
περιοχής του όσο και της γύρω από αυτήν εξαρτώµενης περιαστικής του ζώνης) σε
βάθος χρόνου. Περιλαµβάνει, επίσης, αρχές που προκύπτουν άµεσα από την ως
άνω διαπιστωµένη σηµερινή κατάσταση του Συγκροτήµατος για την αντιµετώπιση
των επιµέρους αλλά αλληλεξαρτηµένων ζητηµάτων χωροθέτησης σηµαντικών
∆ηµόσιων Κοινωνικών Υποδοµών και ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων.
Πιστεύουµε ότι το παρακάτω πλαίσιο αρχών και προτάσεων -χωρίς να
οδηγεί µε µηχανιστικό τρόπο σε µονοσήµαντες λύσεις-, µπορεί εφ’ όσον
χρησιµοποιηθεί ευέλικτα από κατάλληλες επιστηµονικές οµάδες, να χρησιµεύσει
στη λήψη ορισµένων ορθολογικών αποφάσεων χωροθέτησης. Πιστεύουµε, επίσης,
ότι µπορεί να βοηθήσει στη διαµόρφωση των ανάλογων προτάσεων του νέου
Ρυθµιστικού.
Ειδικότερα, για τις µεγάλες ∆ηµόσιες Κοινωνικές Υποδοµές, ως βασικές αρχές
Χωροθέτησης και Σχεδιασµού τους στο Π.Σ.Θ. προτείνονται τα εξής:
1. Η χωροθέτηση σηµαντικών ∆ηµόσιων Κοινωνικών Υποδοµών όσο και η
χωροθέτηση σηµαντικών ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων, πρέπει πλέον να
εξετάζονται σε αλληλεξάρτηση κάτω από το πρίσµα της αειφορικής
οργάνωσης του αστικού χώρου14, όπως αυτή επιµερίζεται σε πολλούς επί
µέρους στόχους,15 που δεν µπορούν να αναλυθούν πλήρως στην παρούσα
14

Το νόηµα, οι στόχοι, τα όρια και οι διάφορες πλευρές της αειφορικής οργάνωσης του αστικού
χώρου είναι ένα ανοικτό ζήτηµα που βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των συζητήσεων σε διεθνές
επίπεδο και αποτελεί κεντρικό θέµα της πολεοδοµίας. Νέες προτάσεις κατατίθενται συνεχώς.

15

Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παρατήρησης, για την αειφορική οργάνωση του αστικού
χώρου εκτιµώνται ως κεντρικά τα αλληλοεξαρτώµενα ζητήµατα: α) της κυκλοφοριακής,
συγκοινωνιακής και µεταφορικής οργάνωσης των πόλεων και β) της σχέσης ανάµεσα στις χρήσεις,
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έκθεση (όπως της κατανάλωσης λιγότερης ενέργειας, της µείωσης των
µετακινήσεων, της µείωσης της ρύπανσης και πολλών άλλων στόχων
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος). Η προσπάθεια θα
πρέπει να είναι να αντιµετωπίζονται ταυτόχρονα οι πιέσεις που
παρουσιάζονται λόγω της ανάπτυξης (να δηµιουργούνται για παράδειγµα οι
νέες εγκαταστάσεις και υποδοµές που απαιτούνται), τα προβλήµατα της
ποιότητας ζωής (απαίτηση για ελεύθερους χώρους, ανεµπόδιστη µετακίνηση
πεζών κ.ά.), αλλά και τα στενά συνδεδεµένα µε αυτά προβλήµατα της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στις πόλεις και της κατανάλωσης ενέργειας,
µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης, που θα συµπεριλαµβάνει τις
πολιτικές των: α. Περιβάλλοντος, β. Φυσικού Σχεδιασµού και γ. Μεταφορών.
2. Από όλη τη διεθνή εµπειρία προκύπτει ότι σε πρακτικό επίπεδο η ως άνω
επιζητούµενη αειφορική οργάνωση του αστικού χώρου εξαρτάται κύρια από
τη µείωση των µετακινήσεων, την προτεραιότητα των ΜΜΜ (και ειδικότερα
αυτών σταθερής τροχιάς) έναντι του ΙΧ, µε στόχο την αποφυγή των
συνεχών κυκλοφοριακών συµφορήσεων εντός του αστικού ιστού, που έχουν
πλέον καταστεί µόνιµο φαινόµενο σε όλες τις περιοχές του Συγκροτήµατος
αλλά και της περιαστικής ζώνης.
3. Οι χωροθετήσεις πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο µιας Μητροπολιτικής και
όχι στενά αστικής Θεσσαλονίκης, όπως σε γενικές γραµµές προτείνεται στα
σενάρια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για το Ρυθµιστικό. Πρέπει να εξετάζονται στο
πλαίσιο µιας Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης και όχι στο πλαίσιο των
σηµερινών ΟΤΑ. Κατά συνέπεια, ορισµένες τουλάχιστον από τις
εγκαταστάσεις -ανάλογα και µε την εµβέλεια της κάθε µίας- χωροθετούνται
πλέον µε αναφορά σε ένα δίκτυο πόλεων, παραγωγικών και οικιστικών
περιοχών, οδικών αξόνων & µεταφορικών υποδοµών, και όχι απλά σε
οικοπεδικές εκτάσεις κάποιου συγκεκριµένου ∆ήµου ενός περιορισµένου
οικιστικού Συγκροτήµατος.
4. Ο κυριότερος πρακτικός κανόνας θα πρέπει να είναι ότι κάθε νέα µεγάλη
δηµόσια κοινωνική ή άλλη εγκατάσταση θα πρέπει πλέον να χωροθετείται
εκτός του γνωστού οικιστικού ιστού του Π.Σ.Θ., στην σήµερα γνωστή ως
Περιαστική Ζώνη ή και Ευρύτερη Περιοχή (όπως οι περιοχές αυτές θα
κωδικοποιηθούν και θα οριοθετηθούν µε το νέο Ρυθµιστικό). Οι ελάχιστες
εναποµείνασες ή προκύπτουσες ελεύθερες εκτάσεις εντός του οικιστικού
ιστού (π.χ. στρατόπεδα Παύλου Μελά, Φαρµάκη, Κόδρα, χώρος ∆ΕΘ), ή
ακόµα και παράπλευρα σε αυτόν (π.χ. στρατόπεδο Ζιάκα, χώρος Ο∆∆Υ,
ορισµένοι χώροι λιµανιού, παραλίας) πρέπει να προορίζονται κυρίως για
δηµόσιους ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου (για την κάλυψη των
στα χαρακτηριστικά της δόµησης (υψηλή–χαµηλή), την πληθυσµιακή (αστική) πυκνότητα και το
βαθµό τσιµεντοποίησης της αστικής γης (αναλογία ελεύθερων και οικοδοµήσιµων χώρων). Όχι µόνο
ένας, αλλά διάφοροι συνδυασµοί των χαρακτηριστικών αυτών αποδεικνύονται σηµαντικά πιο
ικανοποιητικοί από άλλους για την επίτευξη µιας χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η υπερβολικά
πυκνή ή ψηλή δόµηση, η µεγάλη πληθυσµιακή πυκνότητα, αλλά και αντιστρόφως, η υπερβολική
διάχυση των αστικών περιοχών µε µεγάλη αναλογία εκτεταµένων ενδιάµεσων ελεύθερων χώρων,
δεν αποδεικνύονται καλές λύσεις. Ήδη στην Ευρώπη προτείνεται ως βέλτιστη λύση η πολιτική των
«συµπαγών» (compact) πόλεων.
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αναγκών των οποίων δεν επαρκούν καν), µε ελάχιστες συνοδευτικές
πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, ανοικτά γήπεδα αθλοπαιδιών και
άλλες υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι για εγκαταστάσεις
κοινωφελών ή άλλων υποδοµών16. Μπορούν ενδεχοµένως οι δηµόσιοι αυτοί
ελεύθεροι χώροι -εφ όσον είναι σηµαντικού µεγέθους- να περιλαµβάνουν και
ελάχιστες χρήσεις αναψυχής ή εµπορικές στο βαθµό που να δηµιουργούνται
ανταποδοτικά έσοδα για τη συντήρησή τους.
5. Πρέπει πάντα να εξετάζεται η πιθανή συνέργεια των διάφορων (διοικητικών,
κοινωνικών, εκπαιδευτικών, τεχνικών) εγκαταστάσεων µεταξύ τους, ώστε µε
παράλληλη χωροθέτηση να µεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήµατα για όλες
(π.χ. χωροθέτηση της ∆ΕΘ στη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και παράλληλη
µεταφορά του αερολιµένα στην ίδια κατεύθυνση, ή ενδεχόµενη συνέργεια
της ∆ΕΘ µε κέντρα logistics, ή ενδεχόµενη συνέργεια της ∆ΕΘ µε
εγκαταστάσεις Ζώνης Καινοτοµίας).
6. Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των διάφορων
εγκαταστάσεων σε συµβατές οµάδες και η από κοινού χωροθέτησή τους σε
«Πάρκα» µε κατάλληλα χαρακτηριστικά (π.χ. Επιχειρηµατικά ή ∆ιοικητικά ή
Εκπαιδευτικά Πάρκα ή Κέντρα), ώστε να µειώνεται το κόστος και να µπορούν
οι εγκαταστάσεις να εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά µε µέσα µαζικής
µεταφοράς. ∆εν πρέπει να υπάρχει διασπορά των µεγάλων διοικητικών και
κοινωνικών εγκαταστάσεων σε κάθε διαθέσιµο χώρο και γήπεδο προς κάθε
κατεύθυνση.
7. Στο παραπάνω πνεύµα, για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την
καλλίτερη αστική και τελικά µητροπολιτική διακυβέρνηση (όποια µορφή κι αν
πάρει αυτή), είναι ενδεχοµένως σκόπιµο να εξετασθεί η λειτουργική
οργάνωση όπως και η οργάνωση της κεντρικότητας του Συγκροτήµατος σε
µεγάλες περιοχές µε γεωµορφολογική συνέχεια και κοινά χαρακτηριστικά
(π.χ. ανατολική Θεσσαλονίκη, κεντρική Θεσσαλονίκη, δυτική Θεσσαλονίκη
αλλά και βόρεια Θεσσαλονίκη και νοτιοανατολική Θεσσαλονίκη17), που θα
συνενώνουν σε λειτουργικές ενότητες οµάδες οµοειδών δήµων (άσχετα µε
το εάν αυτοί ενωθούν διοικητικά ή όχι) οικισµών και οικιστικών
συγκροτηµάτων. Στα τµήµατα πρέπει να περιλαµβάνονται αστικοί και
περιαστικοί ΟΤΑ. Γενικώς, η µητροπολιτικότητα, αφού πλέον αναγνωρίζεται
και από το νέο Ρυθµιστικό, πρέπει και να οργανωθεί.
8. Όλα τα διακριτά τµήµατα του µητροπολιτικού Συγκροτήµατος δικαιούνται να
µετέχουν µιας ισόρροπης ανάπτυξης σύµφωνα µε τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
16

Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν µπορεί να αποτελέσει η επανάχρηση ορισµένων κτισµάτων,
στρατιωτικών, βιοµηχανικών, αποθηκευτικών κ.ά. σε στρατόπεδα, απαξιωµένες βιοµηχανικές
περιοχές κ.ά. περιοχές µέσα στον αστικό ιστό, που κρίνονται για διαφόρους λόγους άξια διατήρησης
και άρα πρέπει να αποκτήσουν µια χρήση.
17

Εκτός από τη γνωστή µέχρι τώρα διαίρεση ∆υτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, προκύπτει από
τη µέχρι τώρα ραγδαία ανάπτυξη και νέα ενότητα Νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης από τη Θέρµη ως
τη Μηχανιώνα και την Επανωµή µε πληθυσµό πάνω από 200.000 κατοίκους. Μεταξύ ∆υτικής,
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ενότητας αναπτύσσονται µεγάλες περιοχές Επιχειρηµατικών
Κέντρων.
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στόχος οι χωροθετήσεις µεγάλων δηµόσιων εγκαταστάσεων να
συµβάλουν στην ισόρροπη αστική ανάπτυξη των περιοχών που
χωροθετούνται.
9. Στο πλαίσιο µιας ισόρροπης αειφορικής οργάνωσης, κάθε ως άνω τµήµα του
Συγκροτήµατος είναι σκόπιµο να εξυπηρετείται µε κατά το δυνατόν
αυτοτελείς διοικητικές εγκαταστάσεις, ώστε να καταπολεµάται η
µονοκεντρικότητα και να µην γεννώνται άσκοπες µετακινήσεις από το ένα
τµήµα στο άλλο18. Προς το σκοπό αυτό είναι ενδεχοµένως σκόπιµο να
επαναφερθεί -αφού εκσυγχρονισθεί- η παλαιά πρόταση του Ρυθµιστικού που
προέβλεπε δύο (ή και περισσότερα) µεγάλα ∆ιοικητικά Πάρκα (Κέντρα
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Μητροπολιτικού Επιπέδου) ανατολικά και δυτικά του
Συγκροτήµατος (ενδεχοµένως πλέον όχι µόνο δύο και όχι στα τ. στρατόπεδα
Φαρµάκη και Μ. Αλεξάνδρου που βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό και
πρέπει να διατεθούν για ελεύθερους χώρους).
10. Στα µεγάλα ∆ιοικητικά Πάρκα µπορούν να συγκεντρωθούν λειτουργίες
διοίκησης όλων των επιπέδων (περιφερειακού, νοµαρχιακού, µητροπολιτικού,
ανεξάρτητες κ.λπ.), δικαστικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές
εγκαταστάσεις αλλά και αθλητικές, εµπορικές κ.ά. Τα ∆ιοικητικά Πάρκα
πρέπει να σχεδιασθούν µε τέτοιο τρόπο, µε παράλληλες διπλές ή πολλαπλές
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ώστε να αποτρέπουν την κίνηση του
εξυπηρετούµενου κοινού από το ανατολικό στο δυτικό ή σε άλλο τµήµα του
συγκροτήµατος και αντιστρόφως, δια του κέντρου (π.χ. δύο ή περισσότερα
Πολεοδοµικά Γραφεία).
11. Τα Μ.Μ.Μ. και ιδίως τα µέσα σταθερής τροχιάς (µετρό, προαστιακός κ.ά.)
πρέπει να συνδέουν τους Οικισµούς, τις Κεντρικές Περιοχές και τα ∆ιοικητικά
Πάρκα µεταξύ τους όπως και µε τους Μεταφορικούς Κόµβους. Γενικότερα, η
σηµασία του συγκοινωνιακού και µεταφορικού σχεδιασµού στη λειτουργική
και αειφορική οργάνωση του συγκροτήµατος και τις χωροθετήσεις είναι
καθοριστική. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό η µέχρι στιγµής έλλειψη ενός
σαφούς σχεδίου και πολιτικών εξυπηρέτησης της αστικής, της περιαστικής
και πλέον της µητροπολιτικής περιοχής από δίκτυα δηµόσιων µέσων
σταθερής τροχιάς. Η µόνη γνωστή διαδροµή µετρό των 9,5 χιλιοµέτρων που
κατασκευάζεται, οι κάποιες αµφοτερόπλευρες επεκτάσεις της για τις οποίες
λίγα είναι γνωστά, ακόµη δε και οι ατελείς µέχρι στιγµής απόπειρες
προαστιακού σιδηρόδροµου, δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για την
εξυπηρέτηση µιας ευρείας και επεκτεινόµενης ζώνης µητροπολιτικής επιρροής
(που κατά το νέο Ρυθµιστικό θα εκτείνεται σε πολλαπλούς νοµούς) ούτε καν
της και σήµερα ακόµη στενά εννοούµενης αστικής & περιαστικής περιοχής
(π.χ. από τη Μηχανιώνα ως τη Σίνδο τουλάχιστον). Η ασάφεια των
18

Το θέµα της ανάµιξης των χρήσεων γης και της κατανοµής της κεντρικότητας µέσα στις αστικές
περιοχές είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό. Μια λογική µίξη των χρήσεων σε συνδυασµό µε την αποφυγή
της µονοκεντρικότητας και τη δηµιουργία πόλεων µε πολλαπλά κέντρα (µικτού αλλά και
διαφορετικού χαρακτήρα –εµπορικού, επιχειρηµατικού, αναψυχής κ.ά.), σε µια δοµή όπου οι
άνθρωποι θα ζουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στους χώρους εργασίας, αλλά και στις απαραίτητες
καθηµερινές εξυπηρετήσεις και γραµµές και σταθµούς µέσων µαζικής µεταφοράς, µπορεί να
περιορίσει σηµαντικά τις µετακινήσεις και την ενεργειακή κατανάλωση άρα και την αειφορία.
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διαδροµών των µεταφορικών υποδοµών δηµιουργεί τελικά και
αδυναµία ορθολογικής χωροθέτησης δηµόσιων εγκαταστάσεων
στην Αστική και Περιαστική Μητροπολιτική Ζώνη.
12. Ειδικότερα η ευρύτερη ∆υτική Θεσσαλονίκη (αστική και περιαστική και
µητροπολιτική) πρέπει σε κάθε περίπτωση να τύχει όχι µόνο ισότιµης, αλλά
προνοµιακής αντιµετώπισης στη χωροθέτηση µεγάλων ∆ηµόσιων Κοινωνικών
Εγκαταστάσεων προς άρση των χωρικών και λειτουργικών ανισοτήτων που
έχουν µε τα χρόνια δηµιουργηθεί εις βάρος της. Προς το σκοπό αυτό όµως
απαιτείται να επαναξιωθεί η σηµαντική ελεύθερη ή χαµηλής δόµησης γη της
περιοχής που σήµερα παρουσιάζεται σοβαρά υποβαθµισµένη µε τη διασπορά
των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών και χονδρεµπορικών εγκαταστάσεων, τη
ρύπανση του εδάφους και τους κινδύνους βιοµηχανικών ατυχηµάτων (όχι
µόνο Λαχανόκηποι, αλλά ουσιαστικά όλη η γη από το Βιοµηχανικό
Συγκρότηµα της Ιωνίας ως την παραλία της Μενεµένης και από το Βαρδάρη
ως το Καλοχώρι). Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εκτελεσθούν
ευρύτατα προγράµµατα αναπλάσεων της υποβαθµισµένης γης που µπορούν
να συνδυασθούν µε προγράµµατα κοινωνικής κατοικίας και κοινωνικών
εγκαταστάσεων αλλά και συγκέντρωση των διάσπαρτων βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανικά – επιχειρηµατικά πάρκα.
13. Σε κάθε περίπτωση, η ευρύτερη ∆υτική Θεσσαλονίκη -από το Βαρδάρη ως
τον Άγιο Αθανάσιο και ως τα όρια του νέου Ρυθµιστικού προς Ηµαθία και
Πιερία- πρέπει να αποκτήσει –το ή τα δικά της ∆ιοικητικά Πάρκα (µε πλήρεις
διοικητικές Υπηρεσίες, εξειδικευµένες µάλιστα κυρίως στη βιοµηχανία, την
ενεργειακή διαχείριση, τη ζωική και φυτική παραγωγή). Πρέπει, επίσης, να
αποκτήσει Υπερτοπικές Κεντρικές και Επιχειρηµατικές περιοχές (µε πιθανή
χωροθέτηση της σηµαντικότερης από αυτές στους Λαχανόκηπους µετά την
εξυγίανσή τους).
14. Αντιστοίχως στο ή στα ∆ιοικητικά Πάρκα της Ανατολικής ή/και της
Νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης -που πρέπει πλέον να χωροθετηθούν πέραν
της Καλαµαριάς ή και πέραν του Αεροδροµίου στην ανατολική περιαστική
περιοχή-, µπορούν ίσως να µετεγκατασταθούν κάποιες από τις µείζονες
διοικητικές εγκαταστάσεις, όπως οι εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Κ.Μ. ή/και
πιθανώς του Υ.Μ.Α.Θ.
15. Μείζονες όµως ∆ιοικητικές εγκαταστάσεις (Περιφέρεια Κ.Μ. ή/και Υ.Μ.Α.Θ.),
που δεν έχουν σχέση µόνο µε την αστική Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες του
επιπέδου αυτού, µπορούν να εγκατασταθούν εξ ίσου καλά ή και καλύτερα
και στη Βόρεια Θεσσαλονίκη, η οποία δια της οδού Λαγκαδά και Εγνατίας
διανοίγεται τόσο στα ανατολικά στην περιοχή των λιµνών αλλά και
βορειοδυτικά προς Κιλκίς (περιοχές που µε τις προτάσεις του
Αναθεωρούµενου Ρυθµιστικού είναι στην επιρροή του Συγκροτήµατος). Η
περιοχή µπορεί να αποκτήσει αυτοτελές ∆ιοικητικό και Επιχειρηµατικό Πάρκο
επί της Εγνατίας στα όρια µεταξύ ∆ήµων Μυγδονίας & Λαγκαδά 19 .
19

Υπάρχει κοινή πρόταση των δύο δήµων για διάθεση έκτασης 780 στρ. για χωροθέτηση της ∆ΕΘ,
η οποία προφανώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ποικίλες άλλες διοικητικές και επιχειρηµατικές
εγκαταστάσεις.
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16. Ουσιαστικά θα ήταν σκόπιµο, όλες οι σηµαντικές διοικητικές, εκπαιδευτικές,
νοσηλευτικές, αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις εντός του αστικού ιστού
του Π.Σ.Θ. σε µια προοπτική χρόνου, να αποκεντρωθούν στα ∆ιοικητικά,
Εκπαιδευτικά, Αθλητικά και άλλα Πάρκα της περιαστικής –µητροπολιτικής
ζώνης. Αυτό ισχύει και για τις εναποµείνασες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, το
Υ.Μ.Α.Θ., µεγάλα τµήµατα και σχολές των πανεπιστηµίων, νοµαρχιακές
υπηρεσίες κ.ά. Πρέπει, επίσης, να αποκεντρωθούν στην περιαστική ζώνη τα
ποδοσφαιρικά γήπεδα (ΠΑΟΚ, ΑΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ κ.ά.), που βρίσκονται στον
αστικό ιστό χωρίς δόµηση των σηµερινών εγκαταστάσεών τους. Νέες
νοσοκοµειακές µονάδες σωστά χωροθετήθηκαν στην περιοχή ∆. Μίκρας προς
τις οποίες πρέπει να αποσυµφορηθούν κλινικές και νοσοκοµεία που σήµερα
είναι µέσα στον αστικό ιστό.
17. Οι µεγάλες Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις (τµήµατα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά
κέντρα και άλλα) είναι επίσης σκόπιµο να διασπαρούν προς όλες τις
γεωµορφολογικές περιοχές του Συγκροτήµατος πάνω όµως σε γραµµές
Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Στα πλαίσια αυτά είναι θετική η µετακίνηση
Σχολών του Παν. Μακεδονία προς ∆. Θερµαϊκού, και του ∆ιεθνούς
Πανεπιστηµίου στη Μηχανιώνα, ενώ σχολές (ίσως του Α.Π.Θ.) πρέπει να
χωροθετηθούν στα δυτικά ή τα βόρεια.
18. Η ειδικότερη περίπτωση του νέου ∆ικαστικού Μεγάρου είναι ιδιάζουσα και
χαρακτηριστική της αναφερθείσας έλλειψης γενικότερου µακροχρόνιου
σχεδιασµού και ασυνεννοησίας που υπάρχει µεταξύ Φορέων. Ύστερα από
επανειληµµένες εξαγγελίες ότι η ανέγερση του νέου δικαστικού µεγάρου
ξεκινά στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, τελικώς προέκυψε ότι ο χώρος αυτός
δεν είναι κατάλληλος, αφού βρίσκεται πάνω στην υποθαλάσσια αρτηρία. Ως
αποτέλεσµα είναι γνωστό ότι µέχρι στιγµής εξετάζονται διάφορες νέες λύσεις
20
. Παρά το γεγονός ότι το θέµα είναι εξειδικευµένο και η Οµάδα Εργασίας
δεν έχει τα στοιχεία να το εξετάσει σε βάθος, οι τρεις πρώτες από τις
προταθείσες λύσεις κρίνονται ως κακές βάσει του απλού αλλά απολύτως
βάσιµου συλλογισµού ότι θα προκαλέσουν έντονες ροές ατόµων και
οχηµάτων προς ήδη πυκνοδοµηµένες και µε µεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο
περιοχές. Ενδεχόµενη επέκταση στο χώρο του Γ’ Σώµατος Στρατού θα
δυσκολέψει ακόµη περισσότερο τη µακροχρόνια προσπάθεια δηµιουργίας
ενός κεντρικού Μητροπολιτικού Πάρκου. Η καλλίτερη λύση είναι η
αναζήτηση χώρου εκτός Συγκροτήµατος, µε µεγάλες δυνατότητες
χώρων στάθµευσης και πάλι κατά το δυνατόν πάνω σε γραµµές
Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Η χωροθέτηση στη ∆υτική ή στη Βόρεια
Θεσσαλονίκη παρουσιάζει πλεονεκτήµατα, καθώς µπορεί να συνδυασθεί µε
σχεδιασµένες µε διάφορα µέσα µετακινήσεις προς και από το νυν ∆ικαστικό
20

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας γνωστής σύσκεψης υπήρξαν τοποθετήσεις µε τις οποίες
αναφέρθηκαν ως δυνατές τέσσερις λύσεις για την αντιµετώπιση του ζητήµατος:
1) η προέκταση του δικαστικού µεγάρου στο χώρο του πάρκινγκ,
2) η επέκταση στο χώρο του λιµανιού,
3) η επέκταση στο Γ’ Σώµα Στρατού,
4) η εξεύρεση χώρου έξω από τη Θεσσαλονίκη.
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µέγαρο, το συγκρότηµα των φυλακών ∆ιαβατών, χωρίς να προκύψει η
ανάγκη του να διασχίσει κανείς όλο το Συγκρότηµα δια του κέντρου.
19. Πέρα από τη χωροθέτηση, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των µεγάλων
δηµόσιων κοινωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται σε ένα πλαίσιο
εξωστρέφειας, αποδοχής νέων ιδεών και προσεγγίσεων, αύξησης
της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής υπεραξίας
της πόλης σε όλα τα επίπεδα . Προς το σκοπό αυτό πρέπει τα κτίρια, οι
εγκαταστάσεις και οι αναπλάσεις να γίνονται µε ποιοτικές προδιαγραφές,
αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς και γενικά ανοικτές διαδικασίες που να
εγγυώνται ένα ποιοτικό αποτέλεσµα. Η πόλη που έχει ήδη σωρεύσει τεράστιο
κτιριακό απόθεµα χαµηλής ποιότητας και κακής συντήρησης, δεν αντέχει
άλλες «οικονοµικές» λύσεις (όπως προκατασκευασµένα κτίσµατα σχολείων
και άλλων κτισµάτων, εκκλησιαστικά κτίρια δήθεν «παραδοσιακής»
αρχιτεκτονικής, κτίρια εκθέσεων-αποθηκών, τσιµεντοποιηµένα πάρκα,
τυποποιηµένες µελέτες δηµόσιων υπηρεσιών εκ των ενόντων κ.ά.)
20. Συνοψίζοντας, οι διαθέσιµες για εγκατάσταση µεγάλων ∆.Κ.Υ. εκτάσεις
πρέπει να ελέγχονται για:
1. Την ακαταλληλότητά τους να συµπεριληφθούν στο «Μητροπολιτικό
Πράσινο Σχέδιο» που αναφέρεται στη συνέχεια, και να αποτελέσουν
δηµόσιους ελεύθερους χώρους, οι οποίοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα
στη χωροθέτηση.
2. Τη συµβολή τους στην αειφορική οργάνωση του αστικού χώρου. Αυτό
κατά κανόνα σηµαίνει τη χωροθέτησή τους στην Περιαστική Ζώνη εκτός
του σηµερινού αστικού ιστού, ώστε ο συνήθως µεγάλος κτιριακός τους
όγκος να µην προστίθεται στις πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές, και οι
προκαλούµενες λόγω της εγκατάστασης ροές οχηµάτων και ανθρώπων να
µην µπλοκάρουν τις ήδη κορεσµένες κυκλοφοριακά αστικές περιοχές.
3. Τη γενικότερη προσπελασιµότητά τους από τα διάφορα τµήµατα του
µητροπολιτικού Συγκροτήµατος, την εγγύτητά τους σε οδικά
σιδηροδροµικά και άλλα δίκτυα και µεγάλες µεταφορικές υποδοµές. Όµως
η προσπελασιµότητα από Ι.Χ. οχήµατα πρέπει να τίθεται σε υποδεέστερη
µοίρα σε σχέση µε την προσπελασιµότητα από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
4. Την ειδικότερη προσπελασιµότητά τους από Μέσα Σταθερής Τροχιάς
(κυρίως δε τα µελλοντικά, διότι αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες οι µεγάλες
∆.Κ.Ε. της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να χωροθετηθούν πάνω στην άµεσα
σχεδιαζόµενη µικρή διαδροµή των 9,5 χιλιοµέτρων του µετρό).
5. Τη δυνατότητά τους να συµπεριλάβουν χώρους στάθµευσης µε επαρκή
αριθµό θέσεων για την εξυπηρέτηση του κοινού.
6. Τη συµβολή τους µε όρους αειφορίας, στην ισόρροπη αστική ανάπτυξη
των περιοχών που χωροθετούνται.
7. Την ικανότητά τους να συνεργήσουν µε άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές
εγκαταστάσεις, να µοιρασθούν κοινές υποδοµές και να συµβάλουν στην
ολοκλήρωση κεντρικών πολυχρηστικών περιοχών και µια ήπια ανάµιξη
χρήσεων.
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8. Ειδικότερα τη συµβολή τους στην πολυκεντρικότητα του Συγκροτήµατος,
την αυτοτέλεια των διάφορων περιοχών και τη µείωση των διαµπερών
µετακινήσεων πληθυσµού, οχηµάτων και αγαθών από ένα διακριτό τµήµα
του µητροπολιτικού Συγκροτήµατος σε ένα άλλο (ιδίως δε δια του
Ιστορικού Κέντρου).
9. Τη συµβολή τους στη βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας του
άµεσου και του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος των περιοχών που
χωροθετούνται (π.χ. µε παράλληλες αναπλάσεις).
10. Την καταλληλότητά τους να εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα:
• α. το κοινό στο οποίο απευθύνονται,
• β. τις ειδικές οµάδες των συναλλασσόµενων επαγγελµατιών και
• γ. τους εργαζόµενους στην εγκατάσταση.
∆εν επιτρέπεται όµως η εξυπηρέτηση των άλλων οµάδων να βαρύνει
περισσότερο από την εξυπηρέτηση του κοινού και του πολίτη.
Ειδικότερα για τους σηµαντικούς ∆ηµόσιους Ελεύθερους Χώρους, ως βασικές αρχές
Χωροθέτησης και Σχεδιασµού προτείνονται:
1. Για να σταµατήσει η προσπάθεια κατάληψης των ως άνω ελάχιστων
ελεύθερων εκτάσεων που απέµειναν στο Συγκρότηµα από άλλες χρήσεις,
πρέπει να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασµός και η οργάνωση του
Μητροπολιτικού ∆ικτύου των ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων στο Π.Σ.Θ. και
την ευρύτερη περιοχή του. Προς τούτο πρέπει να γίνει καταγραφή και
χαρτογράφηση των υπαρχόντων και των εν δυνάµει ελεύθερων χώρων
µητροπολιτικού επιπέδου. Πρέπει επιτέλους να οριστικοποιηθεί το θέµα της
παραχώρησης των χώρων των στρατοπέδων που εκκρεµεί στο Π.Σ.Θ. για
πάνω από είκοσι χρόνια. Πρέπει να καταρτισθούν οι σχετικοί φάκελοι (π.χ.
ιδιοκτησιακό καθεστώς, ευθύνη – αρµοδιότητα φορέων, προτάσεις –
µελέτες που έχουν γίνει) για κάθε χώρο, να συγκεντρωθούν και να
επικαιροποιηθούν οι σχετικές µελέτες. Πρέπει να γίνουν νέες ή να
οριστικοποιηθούν όσες παλαιότερες προτάσεις ενοποίησής τους έχουν γίνει.
Πρέπει να διατεθούν τα αναγκαία κονδύλια για τυχόν απαλλοτριώσεις.
Πρέπει να διασυνδεθούν οι ελεύθεροι χώροι µεταξύ τους και µε άλλες
σηµαντικές κοινωνικές υποδοµές µέσω πεζοδροµηµένων δικτύων. Σαν τελικό
προϊόν πρέπει να δηµοσιοποιηθεί και να θεσµοθετηθεί το προϊόν του
σχεδιασµού ως το «Μητροπολιτικό Πράσινο Σχέδιο»21 (Μητροπολιτικό Green
Plan) ή η «Χάρτα Πρασίνου» του Π.Σ.Θ. Εκ παραλλήλου, δεδοµένων των
σηµαντικών προβληµάτων, του µεγάλου όγκου εξειδικευµένης εργασίας που
απαιτείται σε βάθος χρόνου, αλλά και των µεγάλων οικονοµικών µεγεθών
που συνδέονται µε το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των
21

Η περιφερειακή «Πράσινη Ζώνη» που αναφέρθηκε, το Μητροπολιτικό «Πράσινο Σχέδιο», η
«Χάρτα Πρασίνου» κ.ά., είναι συγκεκριµένα πλαίσια καθορισµού πολιτικών πρασίνου που
εφαρµόζονται από χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες πόλεις. Μπορούν και πρέπει να
εφαρµοσθούν µεµονωµένα ή εκ παραλλήλου και στο Π.Σ.Θ. και εφόσον γίνουν αποδεκτά από τους
τοπικούς και εθνικούς, αυτοδιοικητικούς και κρατικούς φορείς να προστατέψουν τους ελεύθερους
χώρους αλλά και να κινητοποιήσουν τους πολίτες και τους φορείς.
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σηµαντικών ελεύθερων χώρων (ακτές, µητροπολιτικά πάρκα, περιαστικά
πάρκα κ.ά.) πρέπει να υπάρξει (ενδεχοµένως στο πλαίσιο της µητροπολιτικής
διοίκησης ή στο πλαίσιο άλλου διοικητικού σχήµατος) µητροπολιτικός
φορέας σχεδιασµού, υλοποίησης και διαχείρισης των σηµαντικών ελεύθερων
χώρων22. Θα πρέπει πιθανόν να εξετασθεί κατά πόσο ο φορέας που έχει
προταθεί από το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προστασία και τη διαχείριση του
Θερµαϊκού µπορεί και πρέπει να πάρει τη µορφή ενός συνολικού ευρύτερου
µητροπολιτικού
φορέα
περιβαλλοντικής
προστασίας,
σχεδιασµού,
υλοποίησης και διαχείρισης των µητροπολιτικών ελεύθερων χώρων, των
ακτών και των περιαστικών δασικών εκτάσεων του Συγκροτήµατος.
2. Κοµβικό σηµείο των προτάσεων για την οργάνωση του Μητροπολιτικού
δικτύου των ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων στο Π.Σ.Θ., πρέπει να είναι η
οργάνωση του κεντρικού Μητροπολιτικού Πάρκου µε βάση την εκπόνηση
ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπλασης της ευρύτερης κεντρικής περιοχής της
Θεσσαλονίκης, που περιλαµβάνει το χώρο της ∆ΕΘ, το Campus του ΑΠΘ, το
ΓΣΣ, Μουσεία, ∆ηµαρχείο κ.λπ. Οι παρεµβάσεις µε τη µορφή στρατηγικού
σχεδίου για τον αστικό σχεδιασµό της περιοχής, θα πρέπει να ικανοποιούν
τους παρακάτω στόχους23, και ειδικά τον πλέον κυρίαρχο στόχο, δηλαδή όχι
άλλη δόµηση, αλλά δραστικό περιορισµό των υφιστάµενων δοµηµένων
επιφανειών προς όφελος των ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων. Ταυτόχρονα
µε επεµβάσεις στη γύρω δοµηµένη περιοχή και δίκτυα πεζοδρόµων που θα
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και συνεχή µετακίνηση των πεζών, θα γίνει
διασύνδεση του Μητροπολιτικού Πάρκου µε άλλους ελεύθερους χώρους
στον αστικό ιστό. Οι στόχοι είναι :
1. Ανάδειξη της περιοχής σε σηµείο αναφοράς της πόλης και λειτουργική
σύνδεση µε τον λοιπό αστικό ιστό του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.
2. ∆ιατήρηση του υπερτοπικού χαρακτήρα της.
3. Μετασχηµατισµός σε µια ζώνη µε ενιαία µορφή οργάνωσης και κυρίαρχο
χαρακτηριστικό τις δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
4. Ενίσχυση του δηµόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα της περιοχής.
5. ∆ηµιουργία έργου γοήτρου, που θα αποτελέσει το ρόλο κλειδί για την
ανάπτυξη της περιοχής.
6. ∆ιατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων
της περιοχής.
7. ∆ιατήρηση των χρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε τις µνήµες των
κατοίκων και έχουν σχέση µε πολιτισµό, εκπαίδευση και αναψυχή.
22

Είναι σχεδόν προφανές –και εκ του µέχρι τούδε πενιχρού αποτελέσµατος- ότι οι απλές τεχνικές
υπηρεσίες των ΟΤΑ αδυνατούν να σχεδιάσουν και να διαχειρισθούν µεγάλους ελεύθερους χώρους,
τις εγκαταστάσεις, τις υποδοµές και τις εκδηλώσεις τους, που απαιτούν εκτός άλλων σοβαρή
οικονοµική διαχείριση, εκτέλεση ποικίλων έργων και υποδοµών, προγραµµατικές συµφωνίες µε
άλλους φορείς ή και ιδιώτες (Σ∆ΙΤ), διαχείριση κοινοτικών προγραµµάτων και άλλων πόρων,
συναλλακτική ευχέρεια εισπράξεων κα πληρωµών κ.ά.
23

Παραθέτονται όπως αναφέρονται στο πόρισµα της Οµάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Μάιος 2006
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8. Περιορισµός των δοµηµένων επιφανειών προς όφελος των ανοικτών
χώρων, µε σταδιακή µετεγκατάσταση υφιστάµενων χρήσεων και
µετατροπή του χώρου σε πνεύµονα πρασίνου για την πόλη.
9. Βελτίωση της κυκλοφορίας, εξασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης µε
δίκτυα µεταφοράς και χώρους στάθµευσης.
10. Περιορισµένη κυκλοφορία του αυτοκινήτου στην περιοχή, µε ανάπτυξη
δικτύου πεζόδροµων και ποδηλατόδροµων, αφού προηγηθεί
κυκλοφοριακή µελέτη της περιοχής.
11. Αναίρεση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του
δηµαρχείου, όσον αφορά στην κυκλοφοριακή φόρτιση, τη µόλυνση της
ατµόσφαιρας και τα επίπεδα θορύβου.
12. Αποκατάσταση της σχέσης της πόλης µε τη θάλασσα σε αυτήν τη ζώνη.
13. Βιώσιµη ανάπτυξη µε συστηµατική προσέγγιση των αστικών θεµάτων,
όπως οι µεταφορές και η χρήση της αστικής γης, µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, τη διαχείριση νερού και
απορριµµάτων.
14. ∆ιάλογος, µε στόχο τη συλλογική συναίνεση και συνεργασία των
τοπικών αρχών, των φορέων, των χρηστών και των κατοίκων της
πόλης.
15. Ένταξη της περιοχής σε ένα ευρύτερο δίκτυο πράσινων και πολιτιστικών
διαδροµών που συνδέει άλλες περιοχές αναψυχής όπως την παραλιακή
ζώνη της πόλης το δάσος του Σέιχ Σου κ.ά. ∆ιεθνή ανταλλαγή ιδεών µε
ξένους επιστήµονες που έχουν σχεδιάσει ανάλογα προγράµµατα και
αξιοποίηση της εµπειρίας τους πάνω σε αυτά τα θέµατα
3. Παράπλευροι άξονες των προτάσεων για την οργάνωση του Μητροπολιτικού
δικτύου των ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων στο Π.Σ.Θ. πρέπει να είναι τα
λεγόµενα ∆υτικό και Ανατολικό τόξα, γραµµικοί άξονες πρασίνου και
συνοδευτικών λειτουργιών µέσα στον αστικό ιστό, που έχουν προταθεί εδώ
και µια δεκαετία. Νέα περιαστικά Πάρκα πρέπει να προστεθούν πέρα από το
δυτικό και ανατολικό τόξο (π.χ. το υπερτοπικό πάρκο που προβλέπεται από
το ΓΠΣ στο Λιβαδάκι Περαίας, η αναµόρφωση του χώρου της χωµατερής
των Ταγαράδων κ.ά.).
4. Στο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο των ∆ηµόσιων Ελεύθερων Χώρων πρέπει φυσικά
να ενταχθούν και όλα τα Εθνικά Πάρκα, οι βιότοποι, οι υγρότοποι, οι
περιαστικές δασικές εκτάσεις, οι ορεινοί όγκοι και τα τοπία φυσικού κάλλους
της ευρύτερης µητροπολιτικής Θεσσαλονίκης όπως προωθείται από την
επικαιροποίηση του Ρυθµιστικού (π.χ. το Εθνικό Πάρκο των ∆ελταϊκών
σχηµατισµών, αυτό των Λιµνών, το Σέιχ-Σου). Ήδη πριν από λίγες µέρες
έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θεσµοθετεί το «Εθνικό
Πάρκο ∆έλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκµονα που θεσµοθετεί τους όρους
προστασίας αλλά και τις προοπτικές αξιοποίησης της περιοχής του ∆έλτα ως
χώρου πρασίνου, αθλητισµού, πολιτισµού και ψυχαγωγίας, Προς και από και
µεταξύ όλων των χώρων αυτών που εκτείνονται σε αποστάσεις έως και
πάνω από 50 χιλιόµετρα από το κεντρικό Συγκρότηµα η µετακίνηση και η
προσέγγιση πρέπει να είναι ευχερής και να εξασφαλίζεται από ΜΜΜ και
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µάλιστα µέσα σταθερής τροχιάς24. Περιοχές και εγκαταστάσεις υποδοχής και
διηµέρευσης των επισκεπτών πρέπει να υπάρχουν στους χώρους αυτούς.
5. Μετωπικός άξονας του Μητροπολιτικού δικτύου των ∆ηµόσιων Ελεύθερων
Χώρων στο Π.Σ.Θ. πρέπει να είναι το ιδιαιτέρως σηµαντικό µέτωπο της
πόλης πάνω στον Θερµαϊκό, µια συνεχής ζώνη περίπου 50 χιλιοµέτρων από
το Μεγάλο Καραµπουρνάκι ως το Καλοχώρι.
6. Ο σχεδιασµός των ελεύθερων χώρων πρέπει να γίνεται κατά ολοκληρωµένα
σύνολα/δίκτυα και όχι αποσπασµατικά, περιλαµβάνοντας και τις γύρω από
αυτά δοµηµένες περιοχές, πεζόδροµους που διασφαλίζουν διασυνδέσεις µε
άλλους ελεύθερους χώρους και αγνοώντας τα διοικητικά όρια ΟΤΑ κ.ά.
7. Ο σχεδιασµός για να ξεπεράσει τις ελλείψεις σε διαθέσιµη ελεύθερη γη εντός
του αστικού ιστού, πρέπει εκτός άλλων να στραφεί και προς καινοτόµες
ιδέες και κατευθύνσεις που ήδη εφαρµόζονται µε επιτυχία διεθνώς όπως π.χ.
το κίνηµα για τις «πράσινες στέγες»25 για τις οποίες πρέπει να δοθεί
κατάλληλη νοµοθετική κάλυψη και κίνητρα.

5. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΘ-HELEXPO
Έχοντας υπ’ όψη τα αναφερθέντα στα προηγούµενα κεφάλαια, η οµάδα
εργασίας προσέγγισε το θέµα της χωροθέτησης του νέου Εκθεσιακού Κέντρου της
∆ΕΘ-HELEXPO στο πλαίσιο µιας µακροχρόνιας αειφορικής οργάνωσης του αστικού
χώρου της ευρύτερης Μητροπολιτικής περιοχής του Π.Σ.Θ. µε βάση τις
αναφερθείσες αρχές και µε το παρακάτω ειδικότερο σκεπτικό:
5.1. Ιστορικό
∆εν είναι η πρώτη φορά που ο Σχεδιασµός του Συγκροτήµατος έρχεται
αντιµέτωπος µε το θέµα της χωροθέτησης ενός νέου Εκθεσιακού Κέντρου. Ήδη το
θέµα της µετεγκατάστασης:
•

έχει τεθεί επί τάπητος εδώ και σαράντα περίπου χρόνια από την εποχή της
σύνταξης της Χωροταξικής µελέτης Τριανταφυλλίδη,

•

περιελήφθη ως κατεύθυνση στο εν ισχύ Ρυθµιστικό Σχέδιο µε υπόδειξη της
θέσης µεταφοράς στην παραλιακή ζώνη Καλοχωρίου,

•

επανήλθε έντονα το 2001 κατά τη διαδικασία διεκδίκησης της ΕΧΡΟ 2008 µε
σύνταξη µελετών, τροποποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου, σύνταξη
προσχεδίου νόµου και άλλες προγραµµατικές και θεσµικές ενέργειες µε
χωροθέτηση στην ιδιοκτησία των Τ.Ε.Ι.Θ. στη Σίνδο.

24

Μόνο εάν όλοι αυτοί οι χώροι ενταχθούν σε ένα ενιαίο σχήµα και καταστούν προσπελάσιµοι και
φιλικοί στον επισκέπτη (που σήµερα δεν είναι) είναι εφικτή η αναστροφή των απαράδεκτα χαµηλών
επίπεδων των περίπου 2,5 - 5,0 µ2/κ. ελεύθερων χώρων του Συγκροτήµατος σε αποδεκτά
ευρωπαϊκού τύπου επίπεδα.
25
Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών ώστε να λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και ως πνεύµονες
πρασίνου µέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει ταχύτατα έδαφος σε πολλές χώρες του κόσµου. Σε
κάποιες πόλεις µάλιστα, οι πράσινες στέγες επιβάλλονται και από τη νοµοθεσία.
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5.2. -Ενέργειες & Αποφάσεις Φορέων που ελήφθησαν υπ’ όψη
1. Παλαιότερη εισήγηση και απόφαση Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ:
Γνωµοδότηση για ’’εγκαταστάσεις, παρεµβάσεις και έργα υποδοµής που
περιλαµβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας για την ανάληψη διοργάνωσης της
παγκόσµιας έκθεσης EXPO 2008 στο αγρόκτηµα ΑΤΕΙΘ του ∆.∆. Σίνδου του ∆ήµου
Εχεδώρου Θεσσαλονίκης’’.
2. Σχέδιο Νόµου
’’Πολεοδοµικός, χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων
και εκτέλεση των έργων της παγκόσµιας έκθεσης EXPO 2008 στη Θεσσαλονίκη’’.
3. Μελέτη Αναθεώρησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου, που εκτελείται επί τη βάσει της
προκήρυξης για την ανάθεση της µελέτης.
4. Άποψη φορέα ∆.Ε.Θ. για κριτήρια και ενέργειες χωροθέτησης του Εκθεσιακού
και Συνεδριακού Κέντρου, όπως διατυπώνεται σε παρουσίαση του Φορέα που
διαβιβάστηκε κατόπιν αιτήµατος στο ΤΕΕ ΚΜ.
5. Άποψη ∆ήµου Θεσσαλονίκης περί εγκατάστασης της ∆ΕΘ στην περιοχή
Λαχανοκήπων.
6. Άποψη ∆ηµάρχων ∆. Θεσσαλονίκης περί εγκατάστασης ∆ΕΘ στην περιοχή
Σίνδου (επιλεγείσα περιοχή για την ΕΧΡΟ 2008) στην οποία αναφέρονται ως
πλεονεκτήµατα της περιοχής που συµπληρώνουν το πάγιο αίτηµα των δήµων για
διασφάλιση κοινωνικής και οικονοµικής δικαιοσύνης τα εξής:
α. ωριµότητα θέσης ΕΧΡΟ 2008,
β. περιοχή µόνο 11 χιλ. από το κέντρο,
γ. µεταφορικές και λοιπές υποδοµές ελαχιστοποιούν το κόστος των
απαιτούµενων συµπληρωµατικών έργων,
δ. ο χώρος επαρκεί για την ανάπτυξη σύγχρονων εκθεσιακών και συνεδριακών
εγκαταστάσεων,
ε. περιοχή µε συνέργεια για συνοδευτικές εξυπηρετήσεις (Τελωνείο κ.λπ.),
στ. διασύνδεση µε µεγάλες βιοµηχανικές περιοχές και µονάδες,
ζ. -το αγρόκτηµα µπορεί να παραλάβει χρήσεις απολύτως συµβατές µε τη
δηµιουργία εγκαταστάσεων ∆ΕΘ,
η. η περιοχή βρίσκεται σε µικρή απόσταση από νοσοκοµεία, ξενοδοχειακές
µονάδες και αξιόλογα οικολογικά σύνολα.
7. Άποψη ∆ήµων Λαγκαδά και Μυγδονίας περί εγκατάστασης της ∆ΕΘ
παραπλεύρως της Εγνατίας οδού µετά το ∆ερβένι.
8. ∆ιάφορες άλλες εισηγήσεις που κατατέθηκαν στην οµάδα µελέτης από ιδιώτες.
5.3. Σκοπιµότητα µετεγκατάστασης
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για ένα αρκετά µελετηµένο θέµα
και η σκοπιµότητά του είναι πέραν κάθε συζήτησης τόσο για την απρόσκοπτη
ανάπτυξη του ίδιου του Εκθεσιακού Κέντρου, όσο και για την απελευθέρωση µιας
ιδιαίτερα κεντρικής περιοχής της πόλης όπου είναι αναγκαίο και µπορούν να
αναπτυχθούν µητροπολιτικοί ελεύθεροι χώροι. Η δυναµική της ανάπτυξης επιβάλλει
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µια ισχυρή HELEXPO – ∆ΕΘ µε υπόσταση και αναπτυξιακό – επιχειρηµατικό
σχέδιο, µε σαφή προσδιορισµό ενός χρονοδιαγράµµατος για τη µεταφορά των
βασικών εκθεσιακών δραστηριοτήτων εκτός πόλης. Ταυτόχρονα απαιτείται η
ένταξη του σηµερινού χώρου της ∆ΕΘ στη λειτουργία της πόλης µέσω της
υλοποίησης ειδικών µελετών και παρεµβάσεων µε χρονοδιάγραµµα και δέσµευση
πιστώσεων. Προϋπόθεση η απαγόρευση νέων κατασκευών και η δηµιουργία
ευρύτατων χώρων πρασίνου και αναψυχής. Η δηµιουργία ενός µητροπολιτικού
πάρκου σε λειτουργική συνέχεια µε τους κεντρικούς αρχαιολογικούς περιπάτους, το
κάµπους του πανεπιστηµίου, το χώρο του Γ΄ Σώµατος Στρατού, η διασύνδεση µε
το παραλιακό µέτωπο θα µεταβάλλει ριζικά την εικόνα της κεντρικής περιοχής.
5.4. Στοιχεία περιοχών χωροθέτησης
Τα χωροθετικά στοιχεία για την επιλογή του χώρου που αναφέρονται στη
συνέχεια λαµβάνουν υπ’ όψη τη µελέτη που έγινε για τη διεκδίκηση της EXPO
2008. (Οµάδα µελέτης BCS Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ΙΝΤΕΚΟΚΑΝΤΟR, ΚΑΝΤΩΡ, PLANET Regional, PLANET Ernst & Young, PEMAKO, Εξάντας)
εφ όσον δεν υπάρχει νεότερη.
5.5. Τεχνικά δεδοµένα για ∆ΕΘ
5.5.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΘ
Καλύπτει 184.400 τ.µ.
17 περίπτερα
2 συνεδριακά κέντρα
υπέργεια δόµηση των 17 περιπτέρων είναι 72,6 στρ (72.695 τ.µ.)
υπόγειοι χώροι
(8.460 τ.µ.)
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ
81.155 τ.µ.
Η ∆ΕΘ κατατάσσεται στις µικρές εκθέσεις.
5.5.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελάχιστες ανάγκες για:
εκθεσιακούς χώρους
διοίκηση
υπέργειους χώρους στάθµευσης
δρόµους
διαµορφώσεις υπαιθρίων χώρων
προσβάσεις-είσοδοι
ΣΥΝΟΛΟ

55.000 τ.µ.
5.000 τ.µ
12.500 τ.µ.
20.000 τ.µ.
25.500 τ.µ.
5.400 τ.µ.
123.400 τ.µ. (12,5ΗΑ)

5.5.3. Έκταση EXPO-Site
Εκθεσιακό συγκρότηµα
Περίπτερα εθνικών συµµετοχών+ διεθνών οργανισµών +θεµατικά περίπτερα
Συνεδριακό κέντρο
Κέντρο τύπου
Υπαίθριες εγκαταστάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις
ΚΑΛΥΨΗ 100.000τ.µ.
∆ΟΜΗΣΗ 160.000 τ.µ.
Σύνολο δοµηµένης επιφάνειας 250.000 τ.µ.
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Expo Village σε οικόπεδο 130.000t.m.(13HA)
Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά. Η οµάδα εργασίας
λαµβάνοντας υπ’ όψη τις πρόσφατες εκτιµήσεις του φορέα ∆ΕΘ,
διαπιστώνει ότι αναζητείται συνολικά έκταση περίπου 600-1.000 στρ. για
να καλύπτονται τόσο οι πάγιες εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου
όσο και η ανάγκη για µελλοντική οργάνωση ΕΧΡΟ.
5.6. Ρόλος του Εκθεσιακού Κέντρου στο Π.Σ.Θ.
Συνοπτικά µε βάση τα αναφερθέντα σε προηγούµενα κεφάλαια και την
παραπάνω έκθεση επικεντρώνουµε στα παρακάτω:
Το χωρικό µοντέλο ανάπτυξης της πόλης κάτω από την επίδραση των
φαινοµένων της προαστικοποίησης και αποαστικοποίησης διέπεται από επεκτάσεις
και αναδιαρθρώσεις στον υφιστάµενο αστικό ιστό και περιαστικά αυτού και
ειδικότερα:
•
•
•

Η επέκταση της περιαστικής-προαστιακής κατοικίας παρατηρείται κυρίως
προς τα νοτιο-ανατολικά αλλά και προς Ωραιόκαστρο-Νεοχωρούδα –
Πεντάλοφο στα δυτικά.
Η διασπορά - επέκταση των παραγωγικών-επαγγελµατικών χρήσεων του
δευτερογενούς κυρίως προς τα δυτικά, αλλά και προς τα βόρεια (Λαγκαδάς),
κατά µήκος των βασικών οδικών συνδέσεων.
Επαγγελµατικές λειτουργίες του τριτογενούς τοµέα αναπτύσσονται κυρίως
στα ανατολικά στο τµήµα από το πέρας του ∆. Καλαµαριάς έως το
Αεροδρόµιο, αλλά και δυτικά σε µικρότερη κλίµακα, πέριξ των βιοµηχανικών
περιοχών, περί το λιµένα, το Καλοχώρι, την προέκταση της Μοναστηρίου,
επεκτείνοντας τελικά την Κεντρική Επιχειρηµατική Περιοχή του
Συγκροτήµατος προς τα ανατολικά και δυτικά µε νέα γραµµικά, τοπικά και
υπερτοπικά κέντρα.

Σηµειώνουµε ότι ως βασικός στόχος της µετεγκατάστασης της ∆ΕΘ διεκδίκησης της ΕΧΡΟ τέθηκε από την αναφερθείσα µελέτη η συµβολή στην
επίτευξη µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών στόχων, για τη στήριξη και επέκταση του
µητροπολιτικού ρόλου της πόλης µέσω της:
•
•
•
•

δηµιουργίας ενός πόλου προσέλκυσης προωθητικών δραστηριοτήτων και
επενδύσεων,
διαµόρφωσης ενός κόµβου δικτύων συνδυασµένων µεταφορών,
διαµετακόµισης, χονδρεµπορικής / διοικητικής / εκθεσιακής δραστηριότητας,
µεταποίησης, εξυπηρετήσεων,
προσπάθειας για τη δηµιουργία ενός πλέγµατος χώρων υποδοχής για
υπηρεσίες διοίκησης-διαχείρισης που απαιτούν εγγύτητα στον αστικό ιστό,
συνολικής προσπάθειας για τη δηµιουργία ενός πλέγµατος χώρων αναψυχής
και τουριστικής δραστηριότητας, στηρίζοντας τον αντίστοιχο βαλκανικό
ρόλο της Θεσσαλονίκης

Κρίνεται ότι οι στόχοι αυτοί στις γενικές γραµµές τους εξακολουθούν να
ισχύουν, και πρέπει να εξετασθεί όχι µόνο που εξυπηρετούνται καλλίτερα, αλλά και
που συµβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη του Συγκροτήµατος .
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5.7. ∆ιαθέσιµες εκτάσεις
Όσον αφορά στη θέση µετεγκατάστασης, οι δυνατές λύσεις περιορίζονται
κυρίως από το απαιτούµενο µέγεθος οικοπεδικής γης, που όπως αναφέρθηκε για να
µπορεί να δεχθεί και εγκαταστάσεις µιας ενδεχόµενης µελλοντικής ΕΧΡΟ, πρέπει να
φθάνει τα περίπου 600-1.000 στρέµµατα.
Ως διαθέσιµες εκτάσεις προς διερεύνηση για την καταλληλότητά τους
τέθηκαν στη µελέτη που έγινε για τη διεκδίκηση της EXPO 2008 οι εξής:
1. ∆. Θεσσαλονίκης, περιοχή ∆1.
2. Λαχανόκηποι, περιοχή ∆2 εκτάσεις 904 στρ. που ανήκουν σε πολλαπλούς
ιδιοκτήτες.
3. Σίνδος, περιοχή ∆3, έκταση 1.000 στρ. που ανήκουν στο ΤΕΙ.
4. Σίνδος, περιοχή ∆4 δυτικά της Σίνδου.
5. Περιοχή Β1 άνωθεν Εξωτ. Περιφερειακής.
6. Περιοχή Β2 νοτίως Εγνατίας Οδού.
7. Περιοχή Α1, Λειβαδάκι Περαίας, έκτασης 988 στρ. ιδιοκτησίας ΕΡΤ &
∆ήµου Θερµαϊκού.
8. Αεροδρόµιο ΣΕ∆ΕΣ, περιοχή Α2Α, έκτασης 2.057 στρ. ιδιοκτησίας
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ΚΕ∆.
9. Αγρόκτηµα ΑΠΘ, περιοχή Α3 δίπλα στο αεροδρόµιο ‘’Μακεδονία’’ έκτασης
2.714 στρ.
10. Ανθεµούντα Θέρµης, περιοχή Α4 όπου υπάρχουν 1.100 στρ. που
ανήκουν στο ∆ήµο.
Ως νέα έκταση έχει προταθεί έκταση ιδιοκτησίας ∆ήµων Λαγκαδά
και Μυγδονίας παραπλεύρως της Εγνατίας οδού µετά το ∆ερβένι.
Σηµειώνεται ότι όπως και παλαιότερα, δεν λαµβάνονται υπ όψη τα
ειδικότερα ιδιοκτησιακά δεδοµένα των υποψήφιων εκτάσεων που σήµερα
ανήκουν σε διάφορους φορείς της ∆ιοίκησης, της Αυτοδιοίκησης, της
εκπαίδευσης κ.λπ. Εκτιµάται ότι εφ όσον η µετεγκατάσταση έχει τεθεί δια
στόµατος πρωθυπουργού ως εθνικός στόχος, η Κεντρική ∆ιοίκηση θα
εξασφαλίσει την απαραίτητη γη µε τις απαιτούµενες διοικητικές
µεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
5.8. Παλαιότερη αξιολόγηση
Τελικά από τη µελέτη σκοπιµότητας ΕΧΡΟ µελετήθηκαν 3 θέσεις και έγινε
τελική αξιολόγηση µε βάση συνδυασµένα κριτήρια πολεοδοµικής καταλληλότητας,
προσπελασιµότητας αλλά και διαθεσιµότητας του χώρου:
1. περιοχή στο αγρόκτηµα του ΑΤΕΙ στη Σίνδο. Προτάθηκε ως πρώτη επιλογή
διότι πληροί όλα τα τεθέντα κριτήρια επάρκειας, διαθεσιµότητας και
προσπελασιµότητας του χώρου ενώ ικανοποιεί και την ανάγκη για ισόρροπο
ανάπτυξη του Π.Σ.Θ.
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2. περιοχή Λαχανόκηπων. ∆εν επιλέχθηκε λόγω στενότητας του διαθέσιµου
χώρου, ιδιοκτησιακών και άλλων προβληµάτων.
3. περιοχή που γειτνιάζει µε αερολιµένα. Επάρκεια γης, διαθεσιµότητας και
προσπελασιµότητας του χώρου. Απορρίφθηκε λόγω της ανάγκης για ισόρροπο
ανάπτυξη του Π.Σ.Θ.
5.9. Νέα αξιολόγηση
Σηµειώνεται ότι από την εποχή της παλαιότερης -αλλά σχετικά πρόσφατηςαξιολόγησης, οι πλέον αξιόλογες αλλαγές που σηµειώθηκαν στα χωροθετικά
δεδοµένα του Συγκροτήµατος, στις απαιτήσεις σε χώρους, στα δεδοµένα
διαθεσιµότητας, προσπελασιµότητας και καταλληλότητας των ως άνω περιοχών
συνίστανται στα εξής:
•

Για τη θέση 8.-Αεροδρόµιο ΣΕ∆ΕΣ, περιοχή Α2Α, έκτασης 2.057 στρ.
ιδιοκτησίας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και ΚΕ∆. Η θέση αυτή συγκεντρώνει
σηµαντικά πλεονεκτήµατα, ήδη όµως στο χώρο αυτό ή το γειτονικό του
στρ. Γ. Μακρή, υπάρχει η εξαγγελία για δέσµευση έκτασης 600-1.000 στρ.
για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας. Ήδη ανατίθεται η µελέτη
χωροταξικού σχεδίου για την Ζ.ΚΑΙ.Θ. και αναµένεται η έγκριση κινήτρων
για εγκατάσταση επιχειρήσεων.

•

Για τις θέσεις 2.-Λαχανόκηποι περιοχή ∆2 & 1-∆. Θεσσαλονίκης
περιοχή ∆1, προέκυψαν πρόσθετα σοβαρά προβλήµατα από την
εγκατάσταση -γειτνίαση επικίνδυνων µονάδων πετρελαιοειδών που
υπάγονται στη νοµοθεσία ΣΕΒΕΖΟ και καθιστούν θεσµικά απαγορευτική τη
χωροθέτηση χρήσεων ∆ΕΘ σύµφωνα µε τις ευρύτερες ζώνες
επικινδυνότητας των µονάδων.

•

Οι εκτάσεις της θέσης 7.-περιοχή Α1 Λειβαδάκι Περαίας ήδη
πολεοδοµούνται, γεγονός που ανεβάζει κατακόρυφα την αξία τους και τις
καθιστά απρόσφορες για µεγάλες δηµόσιες εγκαταστάσεις.

Οι παραπάνω αλλαγές καθιστούν τις θέσεις αυτές απρόσφορες για
εγκαταστάσεις ∆ΕΘ-ΕΧΡΟ.
Από τις εναποµένουσες εκτάσεις δύο θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες για τη
χωροθέτηση της ∆ΕΘ-ΕΧΡΟ οι εξής:
•

Στη θέση 3.-Σίνδος, περιοχή ∆3, έκταση 1.000 στρ. που ανήκουν στο
ΤΕΙ.

•

Στη θέση 9.-Αγρόκτηµα ΑΠΘ, περιοχή Α3 δίπλα στο αεροδρόµιο
‘’Μακεδονία’’ έκτασης 2.714 στρ. για την οποία και έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον τόσο από πλευράς εµπλεκόµενων φορέων, όσο και πιθανή
διάθεση παραχώρησης από πλευράς χρήστη ΑΠΘ.

Για τις υπόλοιπες τέσσερις εκτάσεις ισχύει η αξιολόγηση που έγινε για τη
µελέτη σκοπιµότητας ΕΧΡΟ, ωστόσο:
•

Στα µεν δυτικά η περιοχή ∆4 είναι κατώτερη της ∆3 και πιθανώς έχει και
αυτή προβλήµατα µε εγκαταστάσεις ΣΕΒΕΖΟ της ΒΙΠΕΘ.
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•
•

Στα βόρεια οι περιοχές Β1 & Β2 είχαν ούτως ή άλλως τη χαµηλότερη
αξιολόγηση.
Στα ανατολικά η περιοχή Α4 βρίσκεται στη ζώνη επιρροής του
αεροδιάδροµου, παρουσιάζει χαµηλή «ταυτότητα», και κρίνεται κατώτερη
της περιοχής Α3 στο Αγρόκτηµα ΑΠΘ.

Ως εκ τούτου η περαιτέρω αξιολόγηση θα περιορισθεί στις δύο πιο
κατάλληλες -και σε πρώτη ανάγνωση κατά κάποιο τρόπο «ανταγωνιστικές»- θέσεις
δυτικά και ανατολικά του Συγκροτήµατος:
•
•

Στην περιοχή ∆3.-Σίνδος, - Αγρόκτηµα ΤΕΙΘ.
Στην περιοχή Α3.- Αγρόκτηµα ΑΠΘ.

Θα αναφερθούν, επίσης, πιο διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των θέσεων ∆1 &
∆2 στους Λαχανόκηπους για τα οποία έχει εκδηλωθεί κατά καιρούς ενδιαφέρον από
Φορείς.
Θα αξιολογηθεί, επίσης, κατ αρχήν η έκταση ιδιοκτησίας ∆ήµων Λαγκαδά και
Μυγδονίας, που έχει προταθεί παραπλεύρως της Εγνατίας οδού µετά το ∆ερβένι.
5.10. Αξιολόγηση περιοχής ∆3 Σίνδου (Αγρόκτηµα ΑΤΕΙ)
5.10.1. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (* Μελέτη EXPO 2008 & εκτιµήσεις Οµάδας Εργασίας)
1. Επάρκεια & διαθεσιµότητα έκτασης, ιδιοκτησιακό καθεστώς.
∆ηµόσια έκταση.
Αγρόκτηµα συνολικής έκτασης 133 ΗΑ . ∆ιαθέσιµος χώρος περί τα 88 ΗΑ.
2. Προσπελασιµότητα:
2.1. Απόσταση από το κέντρο της πόλης 11χλµ.
2.2. Μεταφορικά δίκτυα πρόσβασης (υφιστάµενα & προγραµµατισµένα):
• ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα.
• ΠΑΘΕ/ Εγνατία/ ∆υτική είσοδος.
• Εξωτ. Περιφερειακή.
• Σύνδεση µε ΟΛΘ.
• Συνδετήρια ΠΑΘΕ-Εγνατία και ΒΙΠΕΘ-Ε.Ο. Θεσ/νίκης –Έδεσσας.
• Σιδηροδροµική γραµµή Θεσ/νίκης-Αθηνών (Σταθµός Σίνδου και
shutle train).
• ∆υτικός προαστιακός σιδηρόδροµος (τµήµα µε ηλεκτροκίνηση).
• Γραµµές αστικής συγκοινωνίας.
• ∆υνατότητα γραµµής µετρό.
• ∆υνατότητα θαλάσσιας συγκοινωνίας.
2.3. Βασικές µεταφορικές υποδοµές
• ΟΛΘ -Εκσυγχρονισµός επιβατικού σταθµού & υποδοµές στον α’
προβλήτα για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.
• Τερµατικός σταθµός ΚΤΕΛ.
• Κεντρικός Σιδηροδροµικός Σταθµός.
• Αεροσταθµός Μακεδονία µέσω Περιφερειακής.
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2.4. Αστικά κέντρα
•

Βέροια, Έδεσσα, Κατερίνη, Κιλκίς και γενικά όλα τα αστικά κέντρα
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.

3. Εγγύτητα ξενοδοχείων, ζωνών αναψυχής, εµπορικών κέντρων (business &
pleasure)
3.1. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
• Τοπικά ελάχιστα. ∆υνατότητα ανάπτυξης. Περιφερειακά σε
αποστάσεις 11 χλµ. στο κέντρο της πόλης και 20 ανατολικά µέσω
περιφερειακής.
3.2. Ζώνες αναψυχής & εµπορικά κέντρα
• Εθνικό Πάρκο εκβολών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα.
• Παραθεριστικές ζώνες σε Πιερία.
4. Εγγύτητα σηµαντικών πολιτιστικών εγκαταστάσεων
•
•

Αρχαιολ. Χώροι Βεργίνα -∆ίον - Πέλλα κ.ά.
Μουσεία – κέντρο πόλης.

5. Ταυτότητα
5.1. Χρήσεις
• Οι υφιστάµενες και περιµετρικές χρήσεις δεν σηµατοδοτούν
αρνητικά.
5.2. Ανάδειξη της πόλης
• Εξυπηρετεί καθοριστικά το στόχο της αναδιάταξης του αστικού
προτύπου του Π.Σ.Θ. µε αναβάθµιση του δυτικού τοµέα που
παρουσιάζει υστέρηση.
6. Συµβατότητα µε Σχεδιασµό
• Το αγρόκτηµα του Α-ΤΕΙΘ προγραµµατίζονταν σύµφωνα µε τον
πολεοδοµικό σχεδιασµό της ανάπτυξης της ευρύτερης Θεσσαλονίκης για
την εγκατάσταση ακαδηµαϊκών και ερευνητικών λειτουργιών και
καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών υψηλής
στάθµης (Σχέδιο Π.∆. Ζ.Ο.Ε. περιαστικής περιοχής Θεσσαλονίκης),
χρήσεις απολύτως συµβατές µε τη δηµιουργία στην περιοχή των νέων
εγκαταστάσεων της ∆ΕΘ.
5.10.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆3 ΣΙΝ∆ΟΥ
Η µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ στην περιοχή αυτή παρέχει ικανοποιητικές
δυνατότητες µελλοντικής υποδοχής:
•
•

Ζώνης EXPO-Site και συναρτηµένων εξυπηρετήσεων.
Οικιστικής ζώνης (EXPO-Village) και ζώνης κεντρικών εξυπηρετήσεων.

Η αρχική εγκατάσταση της ∆ΕΘ µπορεί να συµπληρωθεί µε:
•

Ζώνη εκπαιδευτικών-ερευνητικών δραστηριοτήτων, στη σηµερινή
περιοχή του ΤΕΙ.
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•

•
•
•

Ζώνη πρασίνου-αναψυχής περιµετρικά και σύνδεση µε την κοίτη του
Γαλλικού η οποία µπορεί να αναπλαστεί ως υγροτοπικό περιαστικό
πάρκο και τόπος υποδοχής για διακίνηση επισκεπτών στο δέλτα
ποταµών Γαλλικού /Αξιού/ Λουδία/ Αλιάκµονα.
Σχέδιο ευρύτερων αναπλάσεων & τόνωση αστικών εξυπηρετήσεων στις
εντός σχεδίου περιοχές της Σίνδου.
Παρεµβάσεις ανάπλασης στη συνδετήρια ζώνη διέλευσης της
σιδηροδροµικής σύνδεσης.
Ξενοδοχειακή µονάδα 250 κλινών ή και χωριό για τη φιλοξενία
αποστολών.

Στη θέση διασφαλίζονται και ειδικά κριτήρια όπως:
1. Άµεση διαθεσιµότητα και έναρξη κατασκευής έργων (για την επιλογή και
χωροθέτηση απαιτούνται υπογραφές Υπουργών Παιδείας και Οικονοµικών).
2. Εξαιρετικές συνδέσεις και συνθήκες πρόσβασης, στο σύνολο των πυλών και
των περιοχών προέλευσης εκτός Θεσσαλονίκης.
3. Προνοµιακή θέση για την µετακίνηση των εµπορευµάτων δια θαλάσσης /
οδικά / σιδηροδροµικά.
4. Εγγύτητα σε ειδικές εξυπηρετήσεις, Τελωνεία, Νοσοκοµεία κ.λπ.
5. Εξαίρετες περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαίτερη ελκυστικότητα του τοπίου
για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση.
6. Ασφάλεια έναντι κινδύνων, φυσικών καταστροφών.
7. Έλκει το σύνολο του Π.Σ.Θ. προς τα δυτικά, µεταφέροντας εκτός
πολεοδοµηµένου χώρου εκθεσιακές λειτουργίες.
8. Όντας σε στρατηγικό σηµείο της διεπαφής µε την Εγνατία οδό, δίνει
σοβαρούς πρόσθετους παράγοντες έλξης.
9. Συµβάλλει στην αναβάθµιση της δυτικής Θεσσαλονίκης, και ιδιαίτερα στη
φθαρµένη επαγγελµατική ζώνη στον άξονα προς το κέντρο.
Θα πρέπει, επίσης, να συνεκτιµηθούν οι όλο και συχνότερα εκφραζόµενες
απόψεις για τη µεταφορά του αερολιµένα στα δυτικά έστω και σε µακροχρόνια
βάση26. Είναι γνωστό και έχει υποστηριχθεί µετ’ επιτάσεως από πολεοδόµους,
πολιτικά πρόσωπα αλλά και φορείς ότι στη σηµερινή του θέση ο αερολιµένας (πέρα
από τα πάγια προβλήµατα του µε οµίχλες) θα εγκλωβισθεί (όπως και το Ελληνικό
στην Αθήνα) στις µε εκρηκτικούς ρυθµούς αναπτυσσόµενες οικιστικές και
επιχειρηµατικές περιοχές που τον περιβάλλουν. Σε µια τέτοια περίπτωση είναι
προφανές ότι ενισχύεται σηµαντικότητα η βαρύτητα της τοποθέτησης της ∆ΕΘ στα
δυτικά.
Πέρα από τα επί µέρους στοιχεία, τα πλεονεκτήµατα ή και τις ελλείψεις της
θέσης, το καθοριστικό όπως ελεγχθεί είναι η ενίσχυση του πάγιου στόχου της
ισόρροπης ανάπτυξης του Συγκροτήµατος. Η µεταστέγαση της ∆ΕΘ στην περιοχή
εξυπηρετεί τη δηµιουργία νέου πόλου προσέλκυσης προωθητικών-καινοτόµων
δραστηριοτήτων, στην απόληξη της δυτικής εισόδου της πόλης, και τη µετατροπή
26

Παρά τη σκοπιµότητα, λόγω του προγραµµατισµού έργων στην σηµερινή θέση του αεροδροµίου
Μακεδονία δεν αναµένεται ότι το νέο Ρυθµιστικό θα τροποποιήσει τη θέση του αερολιµένα.
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της θέσης σε ισχυρό κόµβο συνδυασµένων διαπεριφερειακών δικτύων της πόλης.
Ειδικότερα µπορεί να αποτελέσει:
1. πόλο έλξης σύγχρονων εξωστρεφών δραστηριοτήτων σε µια περιοχή που
είναι σε υστέρηση,
2. αφορµή για δηµιουργία ολοκληρωµένου δικτύου συγκοινωνιακών µεταφορικών υποδοµών που θα εξυπηρετήσει όχι µόνο τη ∆ΕΘ, αλλά και τη
Σίνδο, τα ΤΕΙ και τη ΒΙΠΕΘ όπως και τις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει,
3. χώρο υποδοχής κι εγκατάστασης επιχειρήσεων και λειτουργιών του
τριτογενούς τοµέα χωρίς να κινδυνεύει να δηµιουργήσει προβλήµατα
υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων (βλέπε και παρακάτω).
Για τους λόγους αυτούς εκτιµούµε ότι η θέση στο αγρόκτηµα ΤΕΙΘ
αποτελεί την καλλίτερη επιλογή για τη µεταστέγαση της ∆ΕΘ.
5.11. Αξιολόγηση περιοχής Α3.- Αγρόκτηµα ΑΠΘ
5.11.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Επάρκεια & διαθεσιµότητα έκτασης, ιδιοκτησιακό καθεστώς,
∆ηµόσια έκταση
Αγρόκτηµα συνολικής έκτασης 271ΗΑ. Κάτω από την επαρχιακή Θεσ/νίκης
– Μηχανιώνας 141ΗΑ.
2. Προσπελασιµότητα:
2.1. Απόσταση από το κέντρο της πόλης 10χλµ.
2.2. Μεταφορικά δίκτυα πρόσβασης (υφιστάµενα & προγραµµατισµένα):
• Μ. Αλεξανδρου/Εθ. Αντίστασης/Επαρχιακή Θεσ/νίκης – Μηχανιώνας.
• Νέα Εγνατία – κόµβος Θέρµης.
• Εξωτ. Περιφερειακή.
• Μελλοντική συνδετήρια ΠΑΘΕ-Εγνατία-Αεροδρόµιο.
• Γραµµές αστικής συγκοινωνίας.
• ∆υνατότητα γραµµής µετρό.
• ∆υνατότητα θαλάσσιας συγκοινωνίας.
2.3. Βασικές µεταφορικές υποδοµές
• Αεροσταθµός Μακεδονία σε άµεση γειτονία.
• Τερµατικός σταθµός ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.
2.4. Αστικά κέντρα
• Πολύγυρος, Αστικά κέντρα Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας µέσω
Περιφερειακής.
3. Εγγύτητα ξενοδοχείων, ζωνών αναψυχής, εµπορικών κέντρων (business &
pleasure)
3.1. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
• Υπάρχουν τοπικά. ∆υνατότητα ανάπτυξης. Περιφερειακά σε αποστάσεις
10 χλµ στο κέντρο της πόλης.
3.2. Ζώνες αναψυχής & εµπορικά κέντρα
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•
•

Εγκαταστάσεις αναψυχής & εµπορικά κέντρα τοπικά.
Παραθεριστικές ζώνες σε ∆. Θερµαϊκού, Επανωµή και Χαλκιδική

4. Εγγύτητα σηµαντικών πολιτιστικών εγκαταστάσεων
•

Μουσεία – κέντρο πόλης.

5.-Ταυτότητα
5.1. Χρήσεις
• Υφιστάµενες και περιµετρικές χρήσεις αναβαθµισµένες.
• Ισχυρή ταυτότητα λόγω παραλιακού µετώπου.
5.2. Ανάδειξη της πόλης
• Αναβαθµίζει περαιτέρω µια ήδη ανεπτυγµένη περιοχή.
5.11.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Α3.- ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΠΘ
Η περιοχή είναι κατάλληλη από στενά τεχνική άποψη να δεχθεί τις
εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ και µιας ενδεχόµενης ΕΧΡΟ. ∆ιαθέτει άµεση εγγύτητα
µε τον Αεροσταθµό Μακεδονία, το απαραίτητο οικοπεδικό µέγεθος, την
προσπελασιµότητα, τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν πολλές υφιστάµενες
υποδοµές και εγκαταστάσεις business & pleasure (ξενοδοχεία, ζώνες αναψυχής
& εµπορικά κέντρα), ή να δεχθεί την εγκατάσταση νέων συνοδευτικών
υποδοµών στην περιοχή της. Είναι γρήγορα προσβάσιµη από πολλούς οικισµούς
και ∆ήµους του Συγκροτήµατος στα ανατολικά, αλλά υστερεί σε
προσβασιµότητα από τα άλλα αστικά κέντρα της Κεντρικής και ∆υτικής
Μακεδονίας.
Όµως, το γεγονός ότι η εγκατάσταση αναπτύσσει περαιτέρω µια ήδη
ανεπτυγµένη και συνεχώς αναπτυσσόµενη περιοχή αποτελεί στην
πραγµατικότητα ισχυρότατο αντικίνητρο, καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω
συγκέντρωση δραστηριοτήτων, συνοδευτικών και γενικότερα επιχειρηµατικών
και επαγγελµατικών εγκαταστάσεων σε µια περιοχή που έχει ήδη σχηµατισθεί
µια µεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων του τριτογενούς (πολυκαταστήµατα,
ξενοδοχεία, επαγγελµατικά κτήρια κ.ά.). Εάν λάβει κανείς υπ όψη τη
συνεχιζόµενη αποκέντρωση επιχειρήσεων και οργανισµών από το Π.Σ.Θ. προς
την περιοχή αυτή, την ήδη προγραµµατισµένη εγκατάσταση των µονάδων της
Τεχνόπολης και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας αντιλαµβάνεται εύκολα ότι
υπάρχει ο ορατός και πολύ πραγµατικός κίνδυνος να δηµιουργηθεί στην
περιοχή µια υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων η οποία:
•

Θα υπερφορτώσει τα ήδη φορτισµένα οδικά δίκτυα της περιοχής
µπλοκάροντας όλη την κίνηση προς τις περιαστικές – προαστιακές περιοχές
της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Πυλαία, Θέρµη, Μίκρα, Θερµαϊκός,
Μηχανιώνα, Επανωµή, Βασιλικά κ.ά.). Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι οι
προαστιακοί αυτοί οικισµοί που προοπτικά θα συγκεντρώσουν περί τις
200.000-300.000 κατοίκους λειτουργούν ουσιαστικά ως υπνωτήρια και
δηµιουργούν ήδη καθηµερινά πολύ µεγάλες ροές οχηµάτων προς και από το
Συγκρότηµα όπου και είναι οι θέσεις εργασίας. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι
τµήµα του όλου αυτού κυκλοφοριακού προβλήµατος παρουσιάζεται ήδη
στην ανατολική έξοδο της πόλης (Ανθέων, Εθν. Αντιστάσεως και συνέχεια),
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και επισηµάνθηκε πρόσφατα ως ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που
θα επιταθούν µε την ενδεχόµενη κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας.
•

Θα επιταχύνει σηµαντικά την υποβάθµιση και το µαρασµό του Ιστορικού και
Επιχειρηµατικού κέντρου της πόλης (εντός των τειχών) καθώς οι
συσσωρευµένες δραστηριότητες (εµπορικές, αναψυχής, κ.ά.) στο νέο
υπερκέντρο του τριτογενούς ανατολικά επαυξανόµενες µε τις
δραστηριότητες της ∆ΕΘ θα έλκουν ακόµη περισσότερο καταναλωτές και
επισκέπτες.

•

Θα εκτινάξει στα ύψη τις ήδη πολύ ακριβές τιµές γης µε αποτέλεσµα
διάφορες στρεβλώσεις µεταξύ των οποίων και την αδυναµία του δηµοσίου
να επιβάλλει ένα σχεδιασµό της περιοχής, να συµπληρώσει τις
επιχειρηµατικές εγκαταστάσεις µε κοινωνικές και τεχνικές υποδοµές. Με
απλά λόγια η γη θα είναι πολύ ακριβή για να διανοιχτούν δρόµοι, να γίνουν
πάρκα, διοικητικά κέντρα κ.λπ. αλλά και συγκροτήµατα κατοικίας που είναι
απαραίτητα για να υπάρξει µια µίξη των χρήσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για άλλους27 η µετακίνηση της
∆ΕΘ-ΕΧΡΟ στο αγρόκτηµα ΑΠΘ (αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη θέση στα
ανατολικά) δεν κρίνεται σκόπιµη στο πλαίσιο ενός αειφορικού αστικού
σχεδιασµού, όπως αυτός αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια.
Αντιθέτως, η χωροθέτηση στην περιοχή ΑΤΕΙΘ Σίνδου ή και σε άλλη
περιοχή στα δυτικά, δεν θα δηµιουργήσει τουλάχιστον τέτοιας κλίµακας
προβλήµατα καθώς οι εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ δεν προστίθενται σε άλλες
υπάρχουσες, και από µόνες τους (εφ όσον δεν συνοδεύονται και δεν υπάρχει
κανένας λόγος να συνοδεύονται από πολυκαταστήµατα και ανάλογες χρήσεις) δεν
θα αφαιρέσουν καταναλωτές και επισκέπτες από το Ιστορικό Κέντρο. Αναµένεται
ότι θα συγκεντρώσουν γύρω τους ορισµένες ξενοδοχειακές µονάδες, κτίρια
γραφείων και εκθέσεων, θα παρέχουν οι ίδιες κάποιες περιορισµένες δυνατότητες
αναψυχής στη διάρκεια των εκδηλώσεων, δηµιουργώντας µαζί µε τα ΤΕΙ µια
κεντρικότητα σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα αυτής της ανατολικής Θεσσαλονίκης και
επιπλέον άµεσα προσβάσιµη από τους κατοίκους των δυτικών δήµων και των
πόλεων της Βέροιας, Έδεσσας Κατερίνης, Κιλκίς και γενικά των αστικών κέντρων
Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό, της δηµιουργίας δηλαδή ενός
νέου κέντρου (πόλου) µέτριας έντασης και ελεγχόµενων χρήσεων δυτικά,
ενδεχοµένως µάλιστα να οδηγήσει στη µείωση των µονοσήµαντων σήµερα ροών
αυτοκινήτων και χρηστών προς τα εµπορικά κέντρα και τις ζώνες αναψυχής της
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και σε πιο ισόρροπες, άρα πιο αειφορικές κατανοµές
κυκλοφορίας στην ευρύτερη ζώνη του Συγκροτήµατος.
5.12. Αξιολόγηση περιοχής Λαχανόκηπων
Η θέση αξιολογήθηκε στην παλαιότερη αξιολόγηση ΕΧΡΟ, ως εναλλακτική
θέση ∆2 περιλαµβάνοντας διάφορα τµήµατα σε µια περιοχή µε ασαφές
ιδιοκτησιακό καθεστώς κάτω από τον άξονα της δυτικής εισόδου του
27

Είναι γνωστό ότι η παραχώρηση του αγροκτήµατος του ΑΠΘ προτείνεται από το πανεπιστήµιο
στη λογική της «αντιπαροχής» µε εκτάσεις στο Καρατάσου και κτίρια - εγκαταστάσεις της σηµερινής
∆ΕΘ, γεγονός απολύτως απαράδεκτο.
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Συγκροτήµατος µε εναλλακτικές Β και Ν της οδού 26ης Οκτωβρίου. Για την περιοχή
έχει συνταχθεί και µελέτη Ερευνητικού Α.Π.Θ.28
Η θέση αξιολογείται θετικά σε κυκλοφοριακό επίπεδο.
• Οδικοί άξονες, σιδηροδροµικό (επιβατικό-εµπορικό) δίκτυο.
• Γειτνίαση µε τερµατικούς σταθµούς(ΚΤΕΛ-σταθµός ΟΣΕ-λιµένας).
Εξαίρεση ο αερολιµένας. Υπάρχει όµως η δυνατότητα σύνδεσης µε θαλάσσια
συγκοινωνία.
Με την παρούσα εξέταση προέκυψε ότι οι διατιθέµενες εκτάσεις έχουν ως εξής:
∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
1-Παλιός εµπορευµατικός σταθµός
16,5 ΗΑ
2-Στρ. Κακιούση
14,7 ΗΑ
3-Γήπεδο Θερµαϊκού ΟΣΕ και βυρσοδεψείων
13,4 ΗΑ
4-Ιδιοκτησία ΟΛΘ
2,2 ΗΑ
5-Ιδιοκτησία ∆ΑΠ
2,8 ΗΑ
αφαιρούµε :
τη νησίδα ΟΛΘ 2,8 ΗΑ
το τµήµα του στρ. που είναι οι δεξαµενές 8,5
Αποµένει έκταση περίπου 38,3 Ηα που µπορεί να αυξηθεί µε επίχωση δίπλα στον 6ο
προβλήτα για χώρο όχι µεγαλύτερο > από 4,3 ΗΑ. Επίσης η διερεύνηση αυτή
πρέπει να λάβει υπόψη και:
• Την αξιοποίηση εκτάσεων, που βρίσκονται στο ∆ήµο Μενεµένης, καθώς και
τη δίδυµη επίχωση εκατέρωθεν του ∆εν/µου. Το προτεινόµενο τµήµα της
δυτικής επίχωσης θα έχει έκταση περίπου 11,5ΗΑ.
• Συµπληρώνεται από έκταση 1,3 ΗΑ ανατολικά των εγκαταστάσεων της
ΑΓΕΤ.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΕΘ
• Σε συνολική εκτίµηση κρίνεται ότι οι διατιθέµενες εκτάσεις δεν επαρκούν για
συνδυασµένη εγκατάσταση ∆ΕΘ-ΕΧΡΟ. Όλη η διαθέσιµη έκταση θα
χρησιµοποιηθεί για τη ∆ΕΘ, αποκλείοντας κάθε χρήση ή θέτοντας πολύ
στενά πλαίσια για µελλοντική ΕΧΡΟ αλλά και κεντρικές λειτουργίες,
επιχειρηµατικό πάρκο κ.λπ. που προβλέπουν πρόσφατες και παλαιότερες
µελέτες για την περιοχή.
• Η ∆ΕΘ θα βρίσκεται σε επαφή µε τον 6ο προβλήτα, δηµιουργώντας
αισθητικό πρόβληµα και οπτική όχληση.
• Ενδεχόµενη διχοτόµηση από πιθανή διέλευση γραµµής ΟΣΕ.
• Απαγορευτική η χωροθέτηση σύµφωνα µε τις ευρύτερες ζώνες προστασίας
οδηγίας SEBESO.
• Απαιτείται η αποµάκρυνση των επικίνδυνων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων,
η υλοποίηση εκτεταµένων περιβαλλοντικών επεµβάσεων, στην περιοχή
βυρσοδεψείων και στο χείµαρρο ∆εν/µου. Ακόµα η µετατόπιση κάποιων
υποθαλάσσιων αγωγών ανεφοδιασµού των πλοίων.
28

Οµάδα µελέτης: Εργαστήριο Πολεοδοµικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
Επιστηµονικός υπεύθυνος: Καθ. Πάνος Σταθακόπουλος
Συντονιστής έρευνας: Οµ. Καθ. Αλέξανδρος Λαγόπουλος
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Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ότι η περιοχή Λαχανόκηπων
δεν προσφέρει τη δυνατότητα για εγκατάσταση ∆ΕΘ-ΕΧΡΟ, µπορεί όµως
-µε τις προτεινόµενες από µελέτη ερευνητικού του ΑΠΘ χρήσεις- να
αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως κεντρικό σηµείο για τον ανασχεδιασµό της
όλης δυτικής περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση η έκταση χρειάζεται ανάπλαση µετά την οποία:
• Μπορεί να υποδεχθεί τη χωροθέτηση ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.
• Μπορεί να συµβάλει στη συνολικότερη ανάπλαση κι απόδοση µιας νέας
λειτουργικής ταυτότητας των γύρω περιοχών.
5.13. Αξιολόγηση περιοχής ∆ηµού Λαγκαδά
Αφορά την έκταση ιδιοκτησίας ∆ήµων Λαγκαδά και Μυγδονίας που έχει
προταθεί παραπλεύρως της Εγνατίας οδού µετά το ∆ερβένι.
Η θέση δεν αξιολογήθηκε µέχρι στιγµής οπότε ελλείπουν αρκετά στοιχεία
που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα ή µη της θέσης (π.χ. υπόγειος αγωγός
καυσίµων η ενδεχόµενη γειτονία µε ασύµβατες χρήσεις και δίκτυα, όρια ζωνών
απαλλοτρίωσης εθνικών οδών, γεωλογικά, κόµβοι και προσπελασιµότητα κ.ά. ).
Από µια µακροσκοπική θεώρηση (τη µόνη που µπορεί να κάνει η οµάδα
εργασίας) προκύπτουν:
1. Επάρκεια & διαθεσιµότητα έκτασης, ιδιοκτησιακό καθεστώς
∆ηµοτική έκταση.
∆ιαθέσιµος χώρος περί τα 78 ΗΑ σε δύο τµήµατα εκατέρωθεν Εγνατίας οδού.
2. Προσπελασιµότητα:
2.1. Απόσταση από το κέντρο της πόλης 16χλµ.
2.2. Μεταφορικά δίκτυα πρόσβασης (υφιστάµενα & προγραµµατισµένα):
• Εγνατία οδός (πάνω στον κόµβο ∆ερβενίου, αλλά δεν είναι σαφές εάν για
την πρόσβαση πιθανώς απαιτείται τροποποίησή του και εάν η
τροποποίηση αυτή είναι δυνατή).
• Εξωτ. Περιφερειακή δια της Εγνατίας-οδού Λαγκαδά.
• ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα δια της Εξωτ. Περιφερειακής.
• Αεροδρόµιο δια της Εξωτ. Περιφερειακής.
• ΠΑΘΕ δια της Εξωτ. Περιφερειακής.
• Γραµµές αστικής συγκοινωνίας (ΟΑΣΘ).
• ∆υνατότητα γραµµής µετρό (δεν προβλέπεται).
• Προαστιακός σιδηρόδροµος (προς Λαγκαδά σε πολύ αρχικό επίπεδο
προθέσεων του Υπ. µεταφορών).
• ∆υνατότητα θαλάσσιας συγκοινωνίας (όχι).
2.3. Βασικές µεταφορικές υποδοµές
• Σύνδεση µε ΟΛΘ όχι άµεση (20-30 λεπτά).
• Κεντρικός Σιδηροδροµικός Σταθµός (20 λεπτά).
• Αεροσταθµός Μακεδονία µέσω Περιφερειακής (20-30 λεπτά).
2.4. Αστικά κέντρα
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•

Λαγκαδάς, Κιλκίς, Σέρρες και γενικά όλα τα αστικά κέντρα Ανατολικής
Μακεδονίας.

3. Εγγύτητα ξενοδοχείων, ζωνών αναψυχής, εµπορικών κέντρων (business &
pleasure)
3.1. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
• Τοπικά ελάχιστες. ∆υνατότητα ανάπτυξης µικρή.
3.2.
•
•

Ζώνες αναψυχής & εµπορικά κέντρα
Εθνικό Πάρκο Λιµνών (Λαγκαδά, Βόλβης) µη ανεπτυγµένο.
Ιαµατικά Λουτρά Λαγκαδά.

4. Εγγύτητα σηµαντικών πολιτιστικών εγκαταστάσεων
• Πολιτιστικό κέντρο Λαγκαδά.
5. Ταυτότητα
5.1. Χρήσεις
• Οι υφιστάµενες και περιµετρικές χρήσεις δεν σηµατοδοτούν αρνητικά
ούτε όµως και θετικά.
5.2. Ανάδειξη της πόλης
• Εξυπηρετεί το στόχο της αναδιάταξης του αστικού προτύπου του Π.Σ.Θ.
µε αναβάθµιση του βόρειου τοµέα της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης
που παρουσιάζει υστέρηση.
6. Συµβατότητα µε Σχεδιασµό
• ∆εν υπάρχουν στοιχεία. Γενικό Πολεοδοµικό σε εκπόνηση.
5.13.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑ∆Α
Η περιοχή φαίνεται να παρέχει ικανοποιητικές δυνατότητες µελλοντικής
υποδοχής ∆ιοικητικών εγκαταστάσεων, όπως και εγκαταστάσεων µεταφορών και
logistics.
Όσον αφορά στη µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ µπορούν να παρατηρηθούν τα

εξής:
• Η προσπελασιµότητα δεν είναι σαφής µε τα υπάρχοντα διαγράµµατα.
• Η ειδικότερη προσπελασιµότητα από µέσα σταθερής τροχιάς είναι επίσης
ασαφής ως προοπτική προς τον Λαγκαδά και σχεδόν µηδενική ως προς την
προτεινόµενη θέση.
• Η προσπελασιµότητα προς λοιπά σηµαντικά αστικά κέντρα και διευρωπαϊκά
δίκτυα είναι χαµηλή.
• Η εγγύτητα σε τουριστικούς προορισµούς, πολιτιστικά κέντρα και γενικά
εγκαταστάσεις business & pleasure είναι χαµηλή.
• Η ύπαρξη συνοδευτικών υποδοµών στην περιοχή είναι χαµηλή.
• Η εξυπηρέτηση του στόχου της αναδιάταξης του αστικού προτύπου του
Π.Σ.Θ. είναι θετική, αλλά λιγότερο αναγκαία στην περιοχή (έστω και λόγω
µεγεθών του εξυπηρετούµενου πληθυσµού) από αυτήν της περιοχής της
∆υτικής Θεσσαλονίκης.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ότι η περιοχή Λαγκαδά -υπό
προϋποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν- είναι πιθανόν ότι προσφέρει
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δυνατότητα για εγκατάσταση ∆ΕΘ-ΕΧΡΟ, αλλά σε επίπεδο χαµηλής
προτεραιότητας σχετικά π.χ. µε τις περιοχές Σίνδου.
Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιµο να διερευνηθεί περαιτέρω η
καταλληλότητα της περιοχής καθώς είναι ίσως η µόνη που η γη της προσφέρεται
άµεσα από ένα δηµόσιο φορέα.
5.14. Γενικά Συµπεράσµατα
Και οι δύο εξετασθείσες περιοχές δυτικά και ανατολικά, -η έκταση του ∆.
Λαγκαδά, αλλά ενδεχοµένως και άλλες- είναι κατάλληλες από στενά τεχνική άποψη
να δεχθούν τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ και µιας ενδεχόµενης ΕΧΡΟ. ∆ιαθέτουν τα
απαραίτητα οικοπεδικά µεγέθη, την minimum προσπελασιµότητα, τη δυνατότητα
να αξιοποιήσουν υφιστάµενες ή να δηµιουργήσουν νέες συνοδευτικές υποδοµές
στην περιοχή τους.
Όµως, δεν είναι τυχαίο, ότι όλα τα σχέδια, οι προγραµµατισµοί και
οι αποφάσεις για τη χωροθέτηση του νέου Εκθεσιακού Κέντρου της ∆ΕΘ
εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια -όπως αναφέρθηκαν προηγουµένως«δείχνουν» τη ∆υτική Θεσσαλονίκη.
Αφ ενός, -όπως αναφέρθηκε παραπάνω-, η χωροθέτηση ανατολικά θα
επιτείνει τα προβλήµατα υπερσυσσώρευσης δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων,
ροών ατόµων, οχηµάτων, εµπορευµάτων και απορριµµάτων, θα εκτινάξει τις τιµές
γης, θα µπλοκάρει την κυκλοφορία όλης της ανατολικής περιοχής και θα επιταχύνει
σηµαντικά το µαρασµό του Ιστορικού και Επιχειρηµατικού κέντρου της πόλης.
Αφ ετέρου το βάρος της συνεισφοράς της εγκατάστασης του Εκθεσιακού
Κέντρου στην ισόρροπη ανάπτυξη της υποβαθµισµένης δυτικής περιοχής του
Συγκροτήµατος υπερισχύει κατά πολύ οιωνδήποτε µικρής κλίµακας τεχνικών η
οικονοµικών υπολογισµών στα υπέρ ή τα κατά της µιας ή της άλλης χωροθέτησης
ενώ δεν δηµιουργεί προβλήµατα υπερσυσσώρευσης.
Στο θεσµοθετηµένο Ρυθµιστικό τίθεται σαν στόχος: «Η άµβλυνση των
ανισοτήτων στην κατανοµή του κοινωνικού εξοπλισµού και στην ποιότητα του
οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος µε ανακατανοµή χρήσεων, λειτουργιών και
επενδύσεων προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών υποβαθµισµένων
περιοχών.»
Από καιρό γνωρίζουµε ότι, στην πορεία επίτευξης του παραπάνω στόχου, η
χωροθέτηση της ∆ΕΘ, η οριοθέτηση και ο σχεδιασµός των βιοµηχανικών ζωνών και
των επιχειρηµατικών πάρκων, το δυτικό τόξο, η διαµόρφωση της ζώνης του
πλέγµατος των σιδηροδροµικών γραµµών, η διέξοδος της δυτικής Θεσσαλονίκης
προς τη θάλασσα, ένα νέο δυτικό διοικητικό κέντρο µητροπολιτικού επιπέδου,
ελεύθεροι χώροι στα στρατόπεδα, η ανάπλαση της περιοχής των Λαχανόκηπων και
η δηµιουργία κεντρικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η αναβάθµιση της
ευρύτερης παραθαλάσσιας ζώνης Μενεµένης-Καλοχωρίου, τα κέντρα logistics, η
διερεύνηση για προσέλκυση στην περιοχή του λιµανιού συνοδευτικών χρήσεων και
λειτουργιών σε συνεργασία µε τον Ο.Λ.Θ. και την αξιοποίηση του 6ου προβλήτα
(µεταφορικές και όχι µόνο υποδοµές) είναι επεµβάσεις, διακριτά και αναγκαία
βήµατα που πρέπει να γίνουν ώστε η ∆υτική Θεσσαλονίκη να µπει σε αναπτυξιακή
τροχιά, αλλά και να µεταβληθούν οι όροι της ανάπτυξης σε όλο το Π.Σ.Θ.
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Κλειδί στο πλέγµα αυτό των ποικίλων επεµβάσεων είναι η χωροθέτηση της
∆ΕΘ δυτικά που θα συµπαρασύρει στην ανάπτυξη ολόκληρη τη δυτική
µητροπολιτική περιοχή. Μετά και την παρέµβαση του πρωθυπουργού έχει έρθει η
ώρα να προγραµµατισθεί και να υλοποιηθεί το αναγκαίο αυτό βήµα.
Ενδεχόµενη χωροθέτηση της ∆ΕΘ ανατολικά, -π.χ. στο αγρόκτηµα του
Α.Π.Θ.- θα «αναβαθµίσει»29 περαιτέρω µια ήδη ανεπτυγµένη περιοχή του
Συγκροτήµατος, θα στερήσει τη ∆υτική Θεσσαλονίκη (ή και άλλες πλευρές του
Συγκροτήµατος) από ένα βασικό αναπτυξιακό µοχλό και το Π.Σ.Θ. από µια ευκαιρία
να προσεγγίσει σε κάποιο βαθµό µια ισόρροπη ανάπτυξη.
Όπως τονίστηκε και σε άλλα σηµεία της παρούσας έκθεσης, επισηµαίνεται
και πάλι ότι η µέχρι στιγµής30 έλλειψη εκσυγχρονισµένου µεσοµακροπρόθεσµου σχεδιασµού και αποφάσεων (π.χ. στα θέµατα της µεταφοράς
του αερολιµένα στα δυτικά ή για το συνολικό σχέδιο εξυπηρέτησης του
Συγκροτήµατος από µέσα και γραµµές σταθερής τροχιάς31, ή για το σχεδιασµό της
αποµάκρυνσης επικίνδυνων βιοµηχανιών ΣΕΒΕΖΟ κ.ά.) στερεί το Μητροπολιτικό
Π.Σ.Θ. από βασικές κατευθυντήριες γραµµές, απαξιώνει µεγάλα τµήµατα γης και
δηµιουργεί προβλήµατα και αµφιβολίες στη χωροθέτηση διάφορων κοινωνικών,
διοικητικών και επιχειρηµατικών υποδοµών.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι για όλα τα παραπάνω, και βέβαια για τη
µεταστέγαση της ∆ΕΘ, απαιτείται η εξειδίκευση, η ένταξή τους σε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα, η πρόβλεψη ενιαίου συντονιστικού οργάνου για την παρακολούθηση
της υλοποίησης. Απαιτείται, επίσης, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των
πολεοδοµικών-αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων που θα απαιτηθούν µέσω διεθνών
αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, ώστε όλες αυτές οι περιοχές να αποτελέσουν πεδίο
έκφρασης των σύγχρονων αρχιτεκτονικών τάσεων και η Θεσσαλονίκη τόπο
ανάπτυξης µιας νέας προβληµατικής και πρακτικής για τη µεταµόρφωση και
µετασχηµατισµό ολόκληρης της µητροπολιτικής περιοχής που πλέον θα πρέπει να
περιλαµβάνει όλες αυτές τις περιοχές που έως τα σήµερα θεωρούνται «γκρίζες
ζώνες» του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.
Ο Οργανισµός Θεσσαλονίκης µπορεί και πρέπει να είναι ο συντονιστής των
προγραµµάτων αυτών, σε συνεργασία µε τους άλλους φορείς και να τα εντάξει σε
ένα ευρύ πρόγραµµα ρυθµιστικών και στρατηγικών παρεµβάσεων που -µέσω του
Ρυθµιστικού και όχι µόνο-, θα µετατρέψουν το Π.Σ.Θ. σε ένα µητροπολιτικό χώρο
ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
Η τρέχουσα ενασχόλησή του ΟΡΘΕ µε την τροποποίηση του Ρυθµιστικού
Σχεδίου του δίνει την ευκαιρία να αναλάβει µε στοιχειοθετηµένες παρεµβάσεις και
ανανεωµένο σχεδιασµό την ευθύνη για µια νέα αντιµετώπιση των προβληµάτων
και των προκλήσεων της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης τόσο σε µακροπρόθεσµη
όσο και σε βραχυπρόθεσµη βάση.
29

Η µήπως τελικά σύµφωνα µε αυτά που επισηµάνθηκαν θα υποβαθµίσει;
Ελπίζουµε ότι το κενό θα καλυφθεί σε κάποιο τουλάχιστον βαθµό µε το νέο Ρυθµιστικό.
31
Επισηµαίνεται και πάλι ότι µόνο η γραµµή µετρό των οκτώµιση χιλιοµέτρων και κάποιες
ενδεχόµενες επεκτάσεις της µε ασαφή χαρακτηριστικά είναι γνωστές, ενώ το Μητροπολιτικό
Συγκρότηµα χρειάζεται για την εξυπηρέτηση του πολύ µεγαλύτερο δίκτυο και αριθµό γραµµών
σταθερής τροχιάς.
30
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Παράλληλα, οι Φορείς της πόλης που καλούνται να συναποφασίσουν ή
εµπλέκονται στη χωροθέτηση της ∆ΕΘ αλλά και άλλων δηµόσιων εγκαταστάσεων
πρέπει –έστω και σε συνθήκες έλλειψης συγκροτηµένου και εκσυγχρονισµένου
σχεδιασµού- να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προωθήσουν
αποφασιστικά ενέργειες για την ισόρροπη ανάπτυξη του Συγκροτήµατος. Αυτή η
προσπάθεια πρέπει να λάβει όλα τα χαρακτηριστικά της εξωστρέφειας και
της αποδοχής νέων ιδεών και προσεγγίσεων καθώς πρέπει να αναλογιστούµε
πως η Θεσσαλονίκη για να αναπτυχθεί στο δύσκολο (οικονοµικά και κοινωνικά)
κλίµα των επερχοµένων ετών, θα πρέπει να είναι τόπος µετασχηµατισµών,
κατάθεσης νέων ιδεών, προτάσεων που όλες αυτές µαζί θα ανασυγκροτήσουν το
µητροπολιτικό χώρο καθιστώντας την ως µια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη
ανοικτών οριζόντων µέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον των πόλεων και
των περιφερειών.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε
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