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Εισαγωγή: η περιοχή μελέτης του ΕΠΣ 

Η μελέτη του υπόψη ΕΠΣ εκπονείται σε έκταση εμβαδού 82 στρ. περίπου στο νοτιοανατολικό όριο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής που έχει την ονομασία 
«Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης». Η Περιοχή Επέμβασης ανήκει στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του (περιοχή «Νέα Ελβετία») και 
συνορεύει με την οικιστική ενότητα της «Κηφισιάς» στη νοτιοδυτική του πλευρά και με την 
πολεοδομική ενότητα «Ρίγανη» της Δ.Ε. Πυλαίας στην ανατολική του πλευρά.  

Το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον εντός της περιοχής επέμβασης περιλαμβάνει τις ανενεργές 
κτιριακές υποδομές του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος των Κεραμείων Αλλατίνη, εκ των 
οποίων συγκεκριμένα κελύφη και κτίρια έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα με απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ. (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-05-2006, ΦΕΚ 692Β’/05-06-2006). Ειδικότερα εντός του 
ακινήτου Κεραμείων Αλλατίνη υπήρχαν συνολικά 23 κτίρια ποικίλων μεγεθών, αριθμού ορόφων και 
υλικών κατασκευής που αποτελούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του βιομηχανικού 
συγκροτήματος. Από το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων κηρύχθηκαν ως διατηρητέα μνημεία 
7 κτίρια και τα υπόλοιπα κατεδαφιστήκαν με άδεια που εκδόθηκε το 2007. 

Με την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-05-2006 (ΦΕΚ 692 Β’/05-06-2006) Απόφαση χαρακτηρίστηκαν 
ως μνημεία τα κτίρια 1, 2, 3, 9, 10 του Κεντρικού Συγκροτήματος διότι καλύπτουν ουσιώδεις 
λειτουργικές φάσεις επεξεργασίας του υλικού κατά την ακμαία περίοδο παραγωγής της ιστορικής 
βιομηχανίας. Τα κελύφη, δε, των κτιρίων αυτών, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα. 

Επιπλέον ορίστηκαν τα εξής: 

- Στο κτίριο «1» να διατηρηθεί μία (1) μονάδα εκ των έξι (6) ομοίων της βιομηχανικής 
παραγωγικής υποδομής και να λειτουργήσει εκπαιδευτικά ως Μουσείο του εαυτού της, να 
στεγάσει μουσειακές ή άλλες πολιτιστικές λειτουργίες με την απαραίτητη διοικητική 
υποδομή τους και ευρύτερες δημόσιες ή διοικητικές λειτουργίες πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 

- Τα κτίρια 16 και 20 αποτελούν βασικά τοπόσημα για την περιοχή. 

- Να διεξαχθεί Δημόσιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
προκειμένου τα χαρακτηρισμένα κτίρια να ενταχθούν στον ευρύτερο πολεοδομικό 
σχεδιασμό της πόλης.  

Στη ζώνη άμεσης επιρροής, σε απόσταση λιγότερη των 100μ. από την περιοχή επέμβασης, 
κατασκευάζεται στην ευρύτερη περιοχή Νέας Ελβετίας του Δ. Θεσσαλονίκης επί της προέκτασης της 
οδού Μιχ. Ψελλού ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης «Νέα Ελβετία» που αποτελεί τον πρώτο 
σταθμό του ΜΕΤΡΟ μετά το αμαξοστάσιο (που βρίσκεται ανατολικότερα εντός διοικητικών ορίων 
του Δ. Πυλαίας).  

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών της Αττικό Μετρό ολοκληρώνεται η απαλλοτρίωση και 
διάνοιξη της οδού Ψελλού, ενώ στην ίδια περιοχή με το Σταθμό “Νέα Ελβετία” του Μετρό 
Θεσσαλονίκης και σε άμεση σχέση με αυτόν προγραμματίζεται να αναπτυχθεί πολυτροπικός 
τερματικός χώρος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που θα τερματίζουν και θα εκκινούν λεωφορειακές 
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γραμμές, θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, χώροι για εξυπηρέτηση και 
στάση ταξί, για προσωρινή στάση I.X. οχημάτων, κ.ά. Σε γειτνιάζοντα χώρο προγραμματίζεται η 
κατασκευή χώρου μακροχρόνιας στάθμευσης για Ι.Χ. οχήματα ως συνοδή λειτουργία του Σταθμού 
«Νέα Ελβετία». 

Τέλος σε προσφάτως υπογεγραμμένη προγραμματική σχέση του ΟΣΕΘ και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης οργανώνεται η εκπόνηση μελέτης αστικού σχεδιασμού εκατέρωθεν του σταθμού 
μετεπιβίβασης έως την οδό Υψηλάντου και Ευριγένη, για την ανάπλαση μεγάλου τμήματος του 
υπερτοπικού πάρκου Νέας Ελβετίας. 

Όσον αφορά το θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (1993) για το ακίνητο των κεραμείων Αλλατίνη προτείνεται η χρήση Μη Οχλούσας 
Επαγγελματικής Εγκατάστασης (ΕΜΟ), ενώ οι 2 εκτάσεις βορείως και νοτίως αυτού προτείνεται να 
ενταχθούν στο σχέδιο πόλης με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου και εγκαταστάσεις ΜΜΜ για την 
έκταση 10 στρ. περίπου βορείως αυτού έως τα όρια του υφιστάμενου σχεδίου πόλης και αμιγή 
κατοικία για την έκταση 5 στρ. περίπου νοτίως αυτού.  

Με τη μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ (έχει ολοκληρωθεί το Β2 Στάδιο αυτού, επί του οποίου έχει 
γνωμοδοτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης) προτείνεται η ένταξη της συνολικής έκτασης 95 στρ. στο 
σχέδιο πόλης, με στόχο τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου πρασίνου, πολιτισμού και 
κεντρικών λειτουργιών για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της Νοτιοανατολικής περιοχής της 
Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από κατοικία υψηλών προδιαγραφών, με στόχο η περιοχή να 
αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο και ένα νέο τοπόσημο της πόλης, οριζόμενη ως περιοχή ειδικής 
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ρύθμισης. Σημειώνεται ότι, παρά την αναγνώριση για τουλάχιστον 15 χρόνια (βλ. διενέργεια 
διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2006) της 
στρατηγικής θέσης και σημασίας της περιοχής της Νοτιοανατολικής Πύλης, η περιοχή εξακολουθεί 
να αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα κενό εντός του αστικού ιστού της νοτιοανατολικής περιοχής του 
ΠΣΘ.  
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Αντικείμενο και Σκοπός του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου  

Φορέας εκκίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι η ιδιοκτήτρια του 
ακινήτου Εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε. και περιοχή επέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι το 
παραπάνω ακίνητο στα απόλυτα όριά του. 

Σκοπός του φορέα είναι η αξιοποίηση του ακινήτου με την ένταξή του σε σχέδιο πόλης για τη  
δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών και 
πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης των διατηρητέων κτιρίων του και τη 
δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους αστικού πάρκου.  

Με το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και την υπό διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προτείνεται η πολεοδομική αξιοποίηση του ακινήτου 
συνολικής έκτασης 81,5 στρ. που μετά την παύση της βιομηχανικής λειτουργίας του έχει παραμείνει 
ανενεργό και αποτελεί αστικό κενό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, παράλληλα 
με την ανάδειξη των υπερτοπικών χαρακτηριστικών του καθώς αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της 
ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Πύλης, μητροπολιτικού χαρακτήρα εμβέλεια στο ΠΣΘ. 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ της μελέτης ΕΠΣ, οι βασικές αρχές σύνταξης του ΕΠΣ είναι: 

• Η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού ιστού και του δομημένου περιβάλλοντος και κατ’ 
επέκταση και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   

• Η βέλτιστη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής επέμβασης, ώστε να εξυπηρετεί και να 
αναδεικνύει τις επιδιωκόμενες χρήσεις.  

• Η άμεση σύνδεση και συνέργεια με τον αστικό ιστό, και του περιβάλλοντος χώρου της πρώτης 
στάσης του Μετρό Θεσσαλονίκης.  

• Η δημιουργία ενός υπερτοπικού – μητροπολιτικού πόλου κεντρικών λειτουργιών και 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.  

• Η ενιαία αποκατάσταση και επανάχρηση των Διατηρητέων κτισμάτων με στόχο την ανάδειξη και 
αρμονική - λειτουργική ενσωμάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων και τη 
δημιουργία υπερτοπικού πόλου πολιτισμού.  

• Η αξιοποίηση της εισφοράς γης για τη δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου 
χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής 
Νέας Ελβετίας δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου 
πόλης.  

• Η μείωση της κάλυψης και η αύξηση του ελευθέρου αδόμητου χώρου.  

• Ο ενιαίος σχεδιασμός ελεύθερου και κοινόχρηστου χώρου. 

 

Οι προτάσεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου  

Η μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, εξέτασε 
διάφορα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων και γενικότερης αναπτυξιακής θεώρησης με σκοπό τη 
βέλτιστη βιώσιμη λύση για την περιοχή επέμβασης, και περιέγραψε αναλυτικά τα δύο 
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επικρατέστερα για την περιοχή επέμβασης και την ανάπτυξή της, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 
αρχές σχεδιασμού (βλ. προηγούμενη ενότητα) και έχοντας ως δεδομένο τον χωρικό προορισμό για 
τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών, 
πρασίνου και πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίηση των διατηρητέων κτιρίων του 
κεραμοποιείου Αλλατίνη και ιδιαιτέρως του κεντρικού κηρυγμένου κτιριακού συγκροτήματος. Η 
οργάνωση και εξέλιξη των δύο σεναρίων παρουσιάζεται ακολούθως, χωρίς να κρίνεται αναγκαία η 
εξαντλητική περιγραφή του στο παρόν. 
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Το σενάριο που επιλέχθηκε είναι το 2ο, με βάση το οποίο «το ακίνητο εντάσσεται σε σχέδιο πόλης, 
εισφέρει την κατά νόμο οριζόμενη γη και η πολεοδομική οργάνωση γίνεται με νέους όρους 
πολεοδόμησης. Στην εισφερόμενη γη συμπεριλαμβάνεται μόνο το κτήριο εκ των διατηρητέων που 
έχει δεσμευτική χρήση γης (κτήριο 1). Η πολεοδομική οργάνωση γίνεται με νέους όρους και 
ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση σε ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο με διαχωρισμό χρήσης 
του Κοινόχρηστου Χώρου, την αξιοποίηση της εισφοράς γης για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, 
χρήσεις πολιτισμού με τις απαραίτητες υποστηρικτικές χρήσεις στο κτήριο 1, χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών πόλης στις εκτάσεις που απομένουν στον ιδιοκτήτη του ακινήτου… Κεντρικό 
χαρακτηριστικό του επιλεγέντος σεναρίου πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής παρέμβασης είναι 
η δυνατότητα πλέον ανέγερσης ψηλού κτηρίου».  

Ειδικότερα, η περιοχή επέμβασης προτείνεται να οργανωθεί σε δύο ενότητες ως εξής (ακολουθεί 
συνοπτική παρουσίαση, βλ. και προσαρτώμενη εικόνα):  

Ενότητα 1. Αφορά τα τμήματα του ακινήτου που θα αποδοθούν ως εισφορά γης για τη δημιουργία 
του απαραίτητου νέου οδικού δικτύου, τη διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών για τη δημιουργία 
νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου. Οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Ενότητα 1 
προτείνεται να είναι Κοινόχρηστος Χώρου του άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2018, ενώ στους 
κοινόχρηστους χώρους προτείνεται να επιτρέπονται και υπόγειοι χώροι στάθμευσης. 

Ενότητα 2. Αφορά το τμήμα του ακινήτου που θα αναπτυχθεί ο υπερτοπικός πόλος μητροπολιτικού 
χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών και πολιτισμού και περιλαμβάνει το σύνολο των 
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διατηρητέων κτισμάτων. Οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Ενότητα προτείνεται να είναι Κεντρικές 
Λειτουργίες Πόλης του Άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018 με περιορισμούς που δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τις αντίστοιχες χρήσεις γης στα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα μνημεία με την 
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-05-2006 (ΦΕΚ 692 Β’/05-06-2006) Απόφαση. Η νέα μέγιστη 
Επιτρεπόμενη Δόμηση προτείνεται να μην ξεπερνά τα 32.000 τ.μ.. Εάν σε αυτή συμπεριληφθεί και η 
υφιστάμενη δόμηση των διατηρητέων κτισμάτων στην Ενότητα 2, που εκτιμάται περί τα 10.500 τότε 
η συνολική δόμηση ανέρχεται σε 42.500 τ.μ.. Το μέγεθος της συνολικής δόμησης είναι μικρότερο 
από το αντίστοιχο των 42.650 τ.μ. περίπου που προκύπτει σε εφαρμογή ΜΣΔ 0,8 επί του συνόλου 
της Ενότητας 2 με έκταση 53.356,76 τ.μ.. Η νέα δόμηση προτείνεται να αναπτυχθεί στην 
νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές ακαταλληλότητας δόμησης 
όπως αυτές ορίστηκαν από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας σε αποστάσεις όπως ορίζονται 
στη μελέτη. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην Ενότητα 2 ολοκληρώνονται με τη δημιουργία ψηλού 
κτιρίου όπως αυτό ορίζεται με την παρ.97 του άρθρου 100 του ν.4759/2020, με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος 100μ.  

 

Σχολιασμός – Συμπεράσματα – Επισημάνσεις  

Η περιοχή μελέτης αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης εκτός σχεδίου περιοχής στο νότιο και ανατολικό 
τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει την ονομασία «Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης». Η 
Νοτιοανατολική Πύλη αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερη βαρύτητα για το Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού μελετών 
για το σύνολο αυτής από τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2006. Εντούτοις μέχρι σήμερα δεν είχαν 
προχωρήσει οι διαδικασίες για την υλοποίηση της αντίστοιχης προκρινόμενης πρότασης για το 
σύνολο της ΝΑ Πύλης, ενώ μέρος / συνδυασμός των προτάσεων έχει ενσωματωθεί στη μελέτη 
αναθεώρησης του ΓΠΣ που είναι σε εξέλιξη (έχει ολοκληρωθεί το Β2 στάδιο). Στη μελέτη αυτή, η 
περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ περιλαμβάνεται στην οριζόμενη ως «περιοχή ειδικής ρύθμισης».  Με 
το υπό συζήτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο επιδιώκεται η χωρική οργάνωση της υπόψη περιοχής 
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016 όπως ισχύει.  

Τα όρια του ΕΠΣ ταυτίζονται με τα όρια του ακινήτου Αλλατίνη, το οποίο προτείνεται να ενταχθεί 
στο σχέδιο πόλης για τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών 
κεντρικών λειτουργιών και πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης των διατηρητέων 
κτιρίων του και σημαντικού μεγέθους αστικού πάρκου. Η συνολική εισφορά γης προτείνεται να 
αποδοθεί για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων εξυπηρετώντας ανάγκες του 
ΠΣΘ για νέους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάδειξη των διατηρητέων κτισμάτων και  στην ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό. Εκτός από τον 
ενιαία διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο σε συνέχεια ελεύθερου χώρου πρασίνου, προβλέπεται και 
ένα ψηλό κτίριο ύψους 100μ. το οποίο θα συγκεντρώσει το σύνολο της επιτρεπόμενης δόμησης και 
θα λειτουργήσει ως τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή, σε συνδιαλλαγή με τα διατηρητέα κτίρια 
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη σχέση με 
τον όγκο, την απόσταση και την ελεύθερη και ανεμπόδιστη θέα προς το διατηρητέο μνημείο. Η 
επανάχρηση και η ένταξη στον αστικό ιστό των διατηρητέων κτισμάτων με χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών και με χρήση πολιτισμού στο κεντρικό κτίριο θεωρείται ως επιπλέον στοιχείο 
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ενίσχυσης της ταυτότητας / του αναδυόμενου χαρακτήρα της περιοχής. Τέλος, η απομάκρυνση του 
αυτοκινήτου από όλη την έκταση με την υπογειοποίηση του των απαιτούμενων θέσεων 
στάθμευσης αποτελεί ένα ακόμα θετικό στοιχείο της παρέμβασης. 

Τα παραπάνω σαφώς ενισχύουν τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της περιοχής της ΝΑ Πύλης, 
προσδίδοντας χαρακτηριστικά και στοιχεία υπερτοπικής εμβέλειας, ενώ η περιοχή μελέτης θα 
αποτελεί ένα ενιαία οργανωμένο σύνολο με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομών, που θα 
εξασφαλίζουν τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους και συνθήκες, παράλληλα με την 
ανάδειξη της νέας πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας.    

Εν κατακλείδι, κατά την άποψή μας πρόκειται για μια μητροπολιτικού χαρακτήρα παρέμβαση στην 
Ν.Α. Πύλη του ΠΣΘ, που θέτει προϋποθέσεις δημιουργίας ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου σε 
συνδυασμό με το πάρκο Νέας Ελβετίας και δημιουργεί συνθήκες βιώσιμης χωρικής οργάνωσης και 
ανάπτυξης.  

 

Επιμέρους επισημάνσεις:  

- Η δεσμευτική χρήση του πολιτισμού στο κεντρικό διατηρητέο κτίριο του συγκροτήματος 
Αλλατίνη δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα 
πολύ σημαντικά έξοδα αποκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας ενός διατηρητέου 
βιομηχανικού κτιρίου μεγάλης έκτασης. Με την ένταξη του διατηρητέου συγκροτήματος 
στην Ενότητα 2 του υπό συζήτηση ΕΠΣ πάντως, εντός της οποίας προτείνονται χρήσεις 
Κεντρικών Λειτουργιών του άρθρου 4 του Π∆59/2018, επιχειρείται η θεσμοθέτηση 
πολεοδομικά ενός πιο ευέλικτου πλαισίου εν δυνάμει επιλέξιμων χρήσεων. 
Συνηγορούμε υπέρ της επανεξέτασης του πολύ δεσμευτικού πλαισίου χρήσεων για το 
κεντρικό κτίριο (1) του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος από πλευράς του 
Υπουργείου Πολιτισμού, σε επόμενο χρόνο.   

- Προτείνεται η άμεση δρομολόγηση της πολεοδόμησης, με πρωτοβουλία του Δήμου, των 
μικρών εκτάσεων πλησίον της έκτασης του ΕΠΣ που παραμένουν εκτός σχεδίου για την 
«ολοκλήρωση της μεγάλης εικόνας».  

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 

 

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  

του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ)  

στην Περιοχή «Κεραμείων Αλλατίνη» 

του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

 

 

 
 
 
 
 

Δεκέμβριος 2022 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2 

 

Εισαγωγή: η περιοχή μελέτης του ΕΠΣ 

Η μελέτη του υπόψη ΕΠΣ εκπονείται σε έκταση εμβαδού 82 στρ. περίπου στο νοτιοανατολικό όριο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής που έχει την ονομασία 
«Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης». Η Περιοχή Επέμβασης ανήκει στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του (περιοχή «Νέα Ελβετία») και 
συνορεύει με την οικιστική ενότητα της «Κηφισιάς» στη νοτιοδυτική του πλευρά και με την 
πολεοδομική ενότητα «Ρίγανη» της Δ.Ε. Πυλαίας στην ανατολική του πλευρά.  

Το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον εντός της περιοχής επέμβασης περιλαμβάνει τις ανενεργές 
κτιριακές υποδομές του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος των Κεραμείων Αλλατίνη, εκ των 
οποίων συγκεκριμένα κελύφη και κτίρια έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα με απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ. (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-05-2006, ΦΕΚ 692Β’/05-06-2006). Ειδικότερα εντός του 
ακινήτου Κεραμείων Αλλατίνη υπήρχαν συνολικά 23 κτίρια ποικίλων μεγεθών, αριθμού ορόφων και 
υλικών κατασκευής που αποτελούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του βιομηχανικού 
συγκροτήματος. Από το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων κηρύχθηκαν ως διατηρητέα μνημεία 
7 κτίρια και τα υπόλοιπα κατεδαφιστήκαν με άδεια που εκδόθηκε το 2007. 

Με την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-05-2006 (ΦΕΚ 692 Β’/05-06-2006) Απόφαση χαρακτηρίστηκαν 
ως μνημεία τα κτίρια 1, 2, 3, 9, 10 του Κεντρικού Συγκροτήματος διότι καλύπτουν ουσιώδεις 
λειτουργικές φάσεις επεξεργασίας του υλικού κατά την ακμαία περίοδο παραγωγής της ιστορικής 
βιομηχανίας. Τα κελύφη, δε, των κτιρίων αυτών, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα. 

Επιπλέον ορίστηκαν τα εξής: 

- Στο κτίριο «1» να διατηρηθεί μία (1) μονάδα εκ των έξι (6) ομοίων της βιομηχανικής 
παραγωγικής υποδομής και να λειτουργήσει εκπαιδευτικά ως Μουσείο του εαυτού της, να 
στεγάσει μουσειακές ή άλλες πολιτιστικές λειτουργίες με την απαραίτητη διοικητική 
υποδομή τους και ευρύτερες δημόσιες ή διοικητικές λειτουργίες πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 

- Τα κτίρια 16 και 20 αποτελούν βασικά τοπόσημα για την περιοχή. 

- Να διεξαχθεί Δημόσιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
προκειμένου τα χαρακτηρισμένα κτίρια να ενταχθούν στον ευρύτερο πολεοδομικό 
σχεδιασμό της πόλης.  

Στη ζώνη άμεσης επιρροής, σε απόσταση λιγότερη των 100μ. από την περιοχή επέμβασης, 
κατασκευάζεται στην ευρύτερη περιοχή Νέας Ελβετίας του Δ. Θεσσαλονίκης επί της προέκτασης της 
οδού Μιχ. Ψελλού ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης «Νέα Ελβετία» που αποτελεί τον πρώτο 
σταθμό του ΜΕΤΡΟ μετά το αμαξοστάσιο (που βρίσκεται ανατολικότερα εντός διοικητικών ορίων 
του Δ. Πυλαίας).  

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών της Αττικό Μετρό ολοκληρώνεται η απαλλοτρίωση και 
διάνοιξη της οδού Ψελλού, ενώ στην ίδια περιοχή με το Σταθμό “Νέα Ελβετία” του Μετρό 
Θεσσαλονίκης και σε άμεση σχέση με αυτόν προγραμματίζεται να αναπτυχθεί πολυτροπικός 
τερματικός χώρος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που θα τερματίζουν και θα εκκινούν λεωφορειακές 
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γραμμές, θα υπάρχουν σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, χώροι για εξυπηρέτηση και 
στάση ταξί, για προσωρινή στάση I.X. οχημάτων, κ.ά. Σε γειτνιάζοντα χώρο προγραμματίζεται η 
κατασκευή χώρου μακροχρόνιας στάθμευσης για Ι.Χ. οχήματα ως συνοδή λειτουργία του Σταθμού 
«Νέα Ελβετία». 

Τέλος σε προσφάτως υπογεγραμμένη προγραμματική σχέση του ΟΣΕΘ και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης οργανώνεται η εκπόνηση μελέτης αστικού σχεδιασμού εκατέρωθεν του σταθμού 
μετεπιβίβασης έως την οδό Υψηλάντου και Ευριγένη, για την ανάπλαση μεγάλου τμήματος του 
υπερτοπικού πάρκου Νέας Ελβετίας. 

Όσον αφορά το θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (1993) για το ακίνητο των κεραμείων Αλλατίνη προτείνεται η χρήση Μη Οχλούσας 
Επαγγελματικής Εγκατάστασης (ΕΜΟ), ενώ οι 2 εκτάσεις βορείως και νοτίως αυτού προτείνεται να 
ενταχθούν στο σχέδιο πόλης με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου και εγκαταστάσεις ΜΜΜ για την 
έκταση 10 στρ. περίπου βορείως αυτού έως τα όρια του υφιστάμενου σχεδίου πόλης και αμιγή 
κατοικία για την έκταση 5 στρ. περίπου νοτίως αυτού.  

Με τη μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ (έχει ολοκληρωθεί το Β2 Στάδιο αυτού, επί του οποίου έχει 
γνωμοδοτήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης) προτείνεται η ένταξη της συνολικής έκτασης 95 στρ. στο 
σχέδιο πόλης, με στόχο τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου πρασίνου, πολιτισμού και 
κεντρικών λειτουργιών για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της Νοτιοανατολικής περιοχής της 
Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από κατοικία υψηλών προδιαγραφών, με στόχο η περιοχή να 
αποτελέσει αναπτυξιακό πόλο και ένα νέο τοπόσημο της πόλης, οριζόμενη ως περιοχή ειδικής 
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ρύθμισης. Σημειώνεται ότι, παρά την αναγνώριση για τουλάχιστον 15 χρόνια (βλ. διενέργεια 
διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2006) της 
στρατηγικής θέσης και σημασίας της περιοχής της Νοτιοανατολικής Πύλης, η περιοχή εξακολουθεί 
να αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα κενό εντός του αστικού ιστού της νοτιοανατολικής περιοχής του 
ΠΣΘ.  
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Αντικείμενο και Σκοπός του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου  

Φορέας εκκίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι η ιδιοκτήτρια του 
ακινήτου Εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε. και περιοχή επέμβασης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι το 
παραπάνω ακίνητο στα απόλυτα όριά του. 

Σκοπός του φορέα είναι η αξιοποίηση του ακινήτου με την ένταξή του σε σχέδιο πόλης για τη  
δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών και 
πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης των διατηρητέων κτιρίων του και τη 
δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους αστικού πάρκου.  

Με το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και την υπό διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προτείνεται η πολεοδομική αξιοποίηση του ακινήτου 
συνολικής έκτασης 81,5 στρ. που μετά την παύση της βιομηχανικής λειτουργίας του έχει παραμείνει 
ανενεργό και αποτελεί αστικό κενό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, παράλληλα 
με την ανάδειξη των υπερτοπικών χαρακτηριστικών του καθώς αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της 
ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Πύλης, μητροπολιτικού χαρακτήρα εμβέλεια στο ΠΣΘ. 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ της μελέτης ΕΠΣ, οι βασικές αρχές σύνταξης του ΕΠΣ είναι: 

• Η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού ιστού και του δομημένου περιβάλλοντος και κατ’ 
επέκταση και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.   

• Η βέλτιστη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής επέμβασης, ώστε να εξυπηρετεί και να 
αναδεικνύει τις επιδιωκόμενες χρήσεις.  

• Η άμεση σύνδεση και συνέργεια με τον αστικό ιστό, και του περιβάλλοντος χώρου της πρώτης 
στάσης του Μετρό Θεσσαλονίκης.  

• Η δημιουργία ενός υπερτοπικού – μητροπολιτικού πόλου κεντρικών λειτουργιών και 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.  

• Η ενιαία αποκατάσταση και επανάχρηση των Διατηρητέων κτισμάτων με στόχο την ανάδειξη και 
αρμονική - λειτουργική ενσωμάτωση όλων των νέων ανάλογων χρήσεων και παρεμβάσεων και τη 
δημιουργία υπερτοπικού πόλου πολιτισμού.  

• Η αξιοποίηση της εισφοράς γης για τη δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου 
χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής 
Νέας Ελβετίας δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου 
πόλης.  

• Η μείωση της κάλυψης και η αύξηση του ελευθέρου αδόμητου χώρου.  

• Ο ενιαίος σχεδιασμός ελεύθερου και κοινόχρηστου χώρου. 

 

Οι προτάσεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου  

Η μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, εξέτασε 
διάφορα εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων και γενικότερης αναπτυξιακής θεώρησης με σκοπό τη 
βέλτιστη βιώσιμη λύση για την περιοχή επέμβασης, και περιέγραψε αναλυτικά τα δύο 
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επικρατέστερα για την περιοχή επέμβασης και την ανάπτυξή της, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 
αρχές σχεδιασμού (βλ. προηγούμενη ενότητα) και έχοντας ως δεδομένο τον χωρικό προορισμό για 
τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών, 
πρασίνου και πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίηση των διατηρητέων κτιρίων του 
κεραμοποιείου Αλλατίνη και ιδιαιτέρως του κεντρικού κηρυγμένου κτιριακού συγκροτήματος. Η 
οργάνωση και εξέλιξη των δύο σεναρίων παρουσιάζεται ακολούθως, χωρίς να κρίνεται αναγκαία η 
εξαντλητική περιγραφή του στο παρόν. 
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Το σενάριο που επιλέχθηκε είναι το 2ο, με βάση το οποίο «το ακίνητο εντάσσεται σε σχέδιο πόλης, 
εισφέρει την κατά νόμο οριζόμενη γη και η πολεοδομική οργάνωση γίνεται με νέους όρους 
πολεοδόμησης. Στην εισφερόμενη γη συμπεριλαμβάνεται μόνο το κτήριο εκ των διατηρητέων που 
έχει δεσμευτική χρήση γης (κτήριο 1). Η πολεοδομική οργάνωση γίνεται με νέους όρους και 
ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση σε ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο με διαχωρισμό χρήσης 
του Κοινόχρηστου Χώρου, την αξιοποίηση της εισφοράς γης για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου, 
χρήσεις πολιτισμού με τις απαραίτητες υποστηρικτικές χρήσεις στο κτήριο 1, χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών πόλης στις εκτάσεις που απομένουν στον ιδιοκτήτη του ακινήτου… Κεντρικό 
χαρακτηριστικό του επιλεγέντος σεναρίου πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής παρέμβασης είναι 
η δυνατότητα πλέον ανέγερσης ψηλού κτηρίου».  

Ειδικότερα, η περιοχή επέμβασης προτείνεται να οργανωθεί σε δύο ενότητες ως εξής (ακολουθεί 
συνοπτική παρουσίαση, βλ. και προσαρτώμενη εικόνα):  

Ενότητα 1. Αφορά τα τμήματα του ακινήτου που θα αποδοθούν ως εισφορά γης για τη δημιουργία 
του απαραίτητου νέου οδικού δικτύου, τη διαπλάτυνση των υφιστάμενων οδών για τη δημιουργία 
νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου. Οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Ενότητα 1 
προτείνεται να είναι Κοινόχρηστος Χώρου του άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2018, ενώ στους 
κοινόχρηστους χώρους προτείνεται να επιτρέπονται και υπόγειοι χώροι στάθμευσης. 

Ενότητα 2. Αφορά το τμήμα του ακινήτου που θα αναπτυχθεί ο υπερτοπικός πόλος μητροπολιτικού 
χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών και πολιτισμού και περιλαμβάνει το σύνολο των 



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

8 

 

διατηρητέων κτισμάτων. Οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην Ενότητα προτείνεται να είναι Κεντρικές 
Λειτουργίες Πόλης του Άρθρου 4 του Π.Δ. 59/2018 με περιορισμούς που δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τις αντίστοιχες χρήσεις γης στα κτίσματα που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα μνημεία με την 
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30849/899/16-05-2006 (ΦΕΚ 692 Β’/05-06-2006) Απόφαση. Η νέα μέγιστη 
Επιτρεπόμενη Δόμηση προτείνεται να μην ξεπερνά τα 32.000 τ.μ.. Εάν σε αυτή συμπεριληφθεί και η 
υφιστάμενη δόμηση των διατηρητέων κτισμάτων στην Ενότητα 2, που εκτιμάται περί τα 10.500 τότε 
η συνολική δόμηση ανέρχεται σε 42.500 τ.μ.. Το μέγεθος της συνολικής δόμησης είναι μικρότερο 
από το αντίστοιχο των 42.650 τ.μ. περίπου που προκύπτει σε εφαρμογή ΜΣΔ 0,8 επί του συνόλου 
της Ενότητας 2 με έκταση 53.356,76 τ.μ.. Η νέα δόμηση προτείνεται να αναπτυχθεί στην 
νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τις περιοχές ακαταλληλότητας δόμησης 
όπως αυτές ορίστηκαν από τη μελέτη γεωλογικής καταλληλόλητας σε αποστάσεις όπως ορίζονται 
στη μελέτη. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην Ενότητα 2 ολοκληρώνονται με τη δημιουργία ψηλού 
κτιρίου όπως αυτό ορίζεται με την παρ.97 του άρθρου 100 του ν.4759/2020, με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος 100μ.  

 

Σχολιασμός – Συμπεράσματα – Επισημάνσεις  

Η περιοχή μελέτης αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης εκτός σχεδίου περιοχής στο νότιο και ανατολικό 
τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει την ονομασία «Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης». Η 
Νοτιοανατολική Πύλη αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερη βαρύτητα για το Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης, γεγονός που αποδεικνύεται και από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού μελετών 
για το σύνολο αυτής από τον Δήμο Θεσσαλονίκης το 2006. Εντούτοις μέχρι σήμερα δεν είχαν 
προχωρήσει οι διαδικασίες για την υλοποίηση της αντίστοιχης προκρινόμενης πρότασης για το 
σύνολο της ΝΑ Πύλης, ενώ μέρος / συνδυασμός των προτάσεων έχει ενσωματωθεί στη μελέτη 
αναθεώρησης του ΓΠΣ που είναι σε εξέλιξη (έχει ολοκληρωθεί το Β2 στάδιο). Στη μελέτη αυτή, η 
περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ περιλαμβάνεται στην οριζόμενη ως «περιοχή ειδικής ρύθμισης».  Με 
το υπό συζήτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο επιδιώκεται η χωρική οργάνωση της υπόψη περιοχής 
κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016 όπως ισχύει.  

Τα όρια του ΕΠΣ ταυτίζονται με τα όρια του ακινήτου Αλλατίνη, το οποίο προτείνεται να ενταχθεί 
στο σχέδιο πόλης για τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών 
κεντρικών λειτουργιών και πολιτισμού μέσω της επανάχρησης και αξιοποίησης των διατηρητέων 
κτιρίων του και σημαντικού μεγέθους αστικού πάρκου. Η συνολική εισφορά γης προτείνεται να 
αποδοθεί για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων εξυπηρετώντας ανάγκες του 
ΠΣΘ για νέους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάδειξη των διατηρητέων κτισμάτων και  στην ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό. Εκτός από τον 
ενιαία διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο σε συνέχεια ελεύθερου χώρου πρασίνου, προβλέπεται και 
ένα ψηλό κτίριο ύψους 100μ. το οποίο θα συγκεντρώσει το σύνολο της επιτρεπόμενης δόμησης και 
θα λειτουργήσει ως τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή, σε συνδιαλλαγή με τα διατηρητέα κτίρια 
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη σχέση με 
τον όγκο, την απόσταση και την ελεύθερη και ανεμπόδιστη θέα προς το διατηρητέο μνημείο. Η 
επανάχρηση και η ένταξη στον αστικό ιστό των διατηρητέων κτισμάτων με χρήσεις κεντρικών 
λειτουργιών και με χρήση πολιτισμού στο κεντρικό κτίριο θεωρείται ως επιπλέον στοιχείο 
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ενίσχυσης της ταυτότητας / του αναδυόμενου χαρακτήρα της περιοχής. Τέλος, η απομάκρυνση του 
αυτοκινήτου από όλη την έκταση με την υπογειοποίηση του των απαιτούμενων θέσεων 
στάθμευσης αποτελεί ένα ακόμα θετικό στοιχείο της παρέμβασης. 

Τα παραπάνω σαφώς ενισχύουν τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της περιοχής της ΝΑ Πύλης, 
προσδίδοντας χαρακτηριστικά και στοιχεία υπερτοπικής εμβέλειας, ενώ η περιοχή μελέτης θα 
αποτελεί ένα ενιαία οργανωμένο σύνολο με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομών, που θα 
εξασφαλίζουν τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους και συνθήκες, παράλληλα με την 
ανάδειξη της νέας πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας.    

Εν κατακλείδι, κατά την άποψή μας πρόκειται για μια μητροπολιτικού χαρακτήρα παρέμβαση στην 
Ν.Α. Πύλη του ΠΣΘ, που θέτει προϋποθέσεις δημιουργίας ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου σε 
συνδυασμό με το πάρκο Νέας Ελβετίας και δημιουργεί συνθήκες βιώσιμης χωρικής οργάνωσης και 
ανάπτυξης.  

 

Επιμέρους επισημάνσεις:  

- Η δεσμευτική χρήση του πολιτισμού στο κεντρικό διατηρητέο κτίριο του συγκροτήματος 
Αλλατίνη δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα 
πολύ σημαντικά έξοδα αποκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας ενός διατηρητέου 
βιομηχανικού κτιρίου μεγάλης έκτασης. Με την ένταξη του διατηρητέου συγκροτήματος 
στην Ενότητα 2 του υπό συζήτηση ΕΠΣ πάντως, εντός της οποίας προτείνονται χρήσεις 
Κεντρικών Λειτουργιών του άρθρου 4 του Π∆59/2018, επιχειρείται η θεσμοθέτηση 
πολεοδομικά ενός πιο ευέλικτου πλαισίου εν δυνάμει επιλέξιμων χρήσεων. 
Συνηγορούμε υπέρ της επανεξέτασης του πολύ δεσμευτικού πλαισίου χρήσεων για το 
κεντρικό κτίριο (1) του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος από πλευράς του 
Υπουργείου Πολιτισμού, σε επόμενο χρόνο.   

- Προτείνεται η άμεση δρομολόγηση της πολεοδόμησης, με πρωτοβουλία του Δήμου, των 
μικρών εκτάσεων πλησίον της έκτασης του ΕΠΣ που παραμένουν εκτός σχεδίου για την 
«ολοκλήρωση της μεγάλης εικόνας».  
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