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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΣΕΕ/ΣΚΜ: Θεηηθό πξόζεκν θαη πξνηάζεηο εθηθηώλ βειηηώζεωλ γηα ην ΕΥ ηεο Σνύκπαο 

θαη ηνπ λένπ γεπέδνπ ηνπ ΠΑΟΚ 

Θεηηθή γλσκνδόηεζε, αιιά θαη πξνηάζεηο εθηθηώλ βειηηώζεσλ, πεξηιακβάλεη ην θείκελν ζέζεσλ 
ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ, επί ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ (ΜΠΕ) ηνπ Εηδηθνύ 

Υσξηθνύ ρεδίνπ (ΕΥ) γηα ην λέν γήπεδν ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηελ πέξημ απηνύ δηακόξθσζε ζηελ 

Σνύκπα ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο. Μεηά από εηζήγεζε ηεο Μόληκεο Επηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη 
Αλάπηπμεο θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε από ηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΣΕΕ/ΣΚΜ, απεζηάιε ζρεηηθό 

έγγξαθν πξνο ηνλ  Τθππνπξγό Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο θ. Δ.Οηθνλόκνπ, ζην 
νπνίν κεηαμύ άιισλ επηζεκαίλεηαη πσο: 

"Με ην Εηδηθό Υσξηθό ρέδην γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ γεπέδνπ ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ πεξηνρή 

Σνύκπα Θεζζαινλίθεο θαη ην Πνιενδνκηθό ρέδην Εθαξκνγήο απηήο, αλακέλεηαη λα 
αλαδεηρζνύλ θαη λα επηιπζνύλ όια ηα επηκέξνπο δεηήκαηα – πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πνιενδνκηθά αηειείο ξπζκίζεηο ηεο πεξηνρήο γύξω από ηελ 
πξνηεηλόκελε ρωξνζέηεζε ηνπ λένπ γεπέδνπ θαη ηειηθά, λα επηηεπρζεί ε ρωξηθή 

νξγάλωζε θαη ε αλάπηπμε ζρεδίωλ έξγωλ θαη πξνγξακκάηωλ αζηηθήο αλάπιαζεο γηα ην 
ζύλνιν ηεο επξύηεξεο πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ, γεγνλόο πνπ πξνζδίδεη ζεηηθό πξόζεκν 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ." 

ην ηκήκα θαηά ην νπνίν παξαηίζεηαη ην ηζηνξηθό ην ζέκαηνο, ην ΣΕΕ/ΣΚΜ ζεκεηώλεη πσο ε 
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ γεπέδνπ κε ηηο πιένλ ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, ζα απνηειεί πόιν έιμεο 

δηεζλνύο εκβέιεηαο. ύκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, όπσο εμεγείηαη, ε ζπλήζεο επηινγή  

ρσξνζέηεζεο ελόο ππεξηνπηθνύ πόινπ, κε θπξίαξρε ρξήζε ελόο ζπγρξόλνπ αζιεηηθνύ γεπέδνπ 
ζε ζπλδπαζκό θαη κε ρξήζεηο αλαςπρήο, πνιηηηζκνύ, εκπνξηθέο θαη ηνπξηζηηθέο γίλεηαη εθηόο 

αζηηθνύ ηζηνύ. Οπόηε, ε επηδησθόκελε λέα ιεηηνπξγηθή δπλακηθή ζε ζπλδπαζκό κε ηα 
πθηζηάκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο απηνύ (ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή κε 

θαηεμνρήλ αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κίμε ρξήζεσλ γεο) θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ πξόβιεςε 
παξεκβάζεσλ πξνο ηελ πιεπξά ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ζε κηα επξύηεξε πεξηνρή 

γύξσ από ην γήπεδν. Επίζεο θαζηζηνύλ αλαγθαία θαη ηελ πξόβιεςε ησλ αλαγθαίσλ ρώξσλ 
ζηάζκεπζεο θαη ησλ θαηάιιεισλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ ε ελζσκάησζε ηνπ 

λένπ γεπέδνπ ηνπ ΠΑΟΚ λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο πνιενδνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο πνπ ζπλδπάδνπλ ξεαιηζκό θαη ζεβαζκό ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο." 

Τπνγξακκίδνληαο όηη "ε ΜΠΕ ηνπ Εηδηθνύ Υσξηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ γεπέδνπ 

ηνπ ΠΑΟΚ αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο" ην ΣΕΕ/ΣΚΜ παξαζέηεη ηελ 
παξαθάησ ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΕΥ: 

 Αλαθνξηθά κε ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πεξηνρή είλαη 

ηδηαίηεξα βεβαξεκέλε, ε εμαζθάιηζε ηεο δηέιεπζεο κέζσ ηεο ππνγεηνπνίεζεο ηεο νδνύ 
Κιεάλζνπο είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε, σζηόζν δύλαηαη λα πξνθαιέζεη δεηήκαηα 

ιεηηνπξγηθήο δηάζπαζεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, γη` απηό πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ 
δηεύξπλζε  πξνηεηλόκελεο ιύζεο σο πξνο ηελ δηακόξθσζε ησλ πξνζβάζεσλ εηζόδνπ θαη 

εμόδνπ ηνπ ππνγεηνπνηεκέλνπ άμνλα ηεο νδνύ Κιεάλζνπο. Σνλίδεηαη όηη ζα πξέπεη λα 
κειεηεζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ε ηειηθώο επηιεγόκελε ιύζε - ράξαμε ηεο ππνγεηνπνίεζεο 

θαη λα δηεξεπλεζνύλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ ηα ζηνηρεία  πνπ κπνξνύλ 
λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε κηαο πην ήπηαο  θαη πεξηβαιινληηθά ηειηθήο πξόηαζεο, 

επηιύνληαο ηόζν ηηο ζύλζεηα θαηαζθεπαζηηθέο όζν θαη από ιεηηνπξγηθήο θαηεύζπλζεο 

δπζθνιίεο. εκαληηθό ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ησλ θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ ζα 
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απνηειέζνπλ νη απαξαίηεηεο, λέεο θπθινθνξηαθέο κεηξήζεηο πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηελ 
δεδνκέλε θπθινθνξηαθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο ζηάζκεπζεο, κε ηελ θαηαζθεπή ησλ 3 ππόγεησλ ρώξσλ θαη ηελ 
εμαζθάιηζε ησλ πεξί ησλ 1.000 ζέζεσλ δελ θαίλεηαη λα επηιύεηαη ην πξόβιεκα ηεο 

ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή. Πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί ε θαηαζθεπή ππόγεηνπ ρώξνπ 
ζηάζκεπζεο θάησζελ ηνπ λένπ γεπέδνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ, θαζώο θαη επέθηαζε νξόθσλ ησλ πθηζηάκελσλ 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο αιιά θαη δηεξεύλεζε επηπιένλ ρώξσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 
 Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεηλόκελεο πεδνδξνκήζεηο, απηέο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη θαη λα 

ππόθεηληαη ζε κηα ινγηθή ιεηηνπξγηθήο θαη ζπλερνύο ξνήο πεδώλ πνπ ζα εθηείλεηαη πέξαλ 
ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πθηζηάκελνη πεδόδξνκνη) αιιά ζα δηέξρεηαη από απηήλ 

εμαζθαιίδνληαο ηελ απξόζθνπηε δηέιεπζε. ηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη νξζή ε πξόηαζε 
αλάπιαζεο - αλαβάζκηζεο ηνπ άμνλα Μαξαζώλνο – Δηνγέλνπο πνπ ζπλδέεη ην ηαζκό 

ΜΕΣΡΟ Παπάθε κε ηελ πεξηνρή ηεο Αιάλαο ηεο Σνύκπαο. Ωζηόζν, ζα πξέπεη ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε κειέηε ππνγεηνπνίεζεο λα κειεηεζεί θαη λα  εμαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε πξόζβαζε θαη δηέιεπζε ησλ πεδώλ από όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ. 

 Η ππνγεηνπνίεζε ηεο Κιεάλζνπο ζύκθσλα κε ηε ιύζε πνπ επηιέγεηαη, κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη δεηήκαηα ιεηηνπξγηθήο δηάζπαζεο ηόζν ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο όζν θαη ηεο 

δώλεο άκεζεο επηξξνήο θπξίσο ζηα ζεκεία εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό 
πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ζε όηη αθνξά ζηε δηακόξθσζε ησλ πξνζβάζεσλ 

εηζόδνπ θαη εμόδνπ 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη κέζσλ ήπηαο 
κεηαθίλεζεο, ελώ ππνγξακκίδεηαη ε αλαγθαηόηεηα εθπόλεζεο ζρεδίνπ εθθέλσζεο ηνπ γεπέδνπ 

θαη πξνζηαζίαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη όρη κόλν ηεο δώλεο άκεζεο επηξξνήο. 

Δείηε ην πιήξεο θείκελν εδώ 
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