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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανατρέχοντας στην έκδοση του ΥΠΕΧΩΔΕ του Απριλίου
1989 για την συνολική παρουσίαση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με τους στόχους, προγράμματα και
αρμοδιότητές του, αισθανόμαστε την ανάγκη αναζήτησης
μιας αντικειμενικής αποτίμησης των πεπραγμένων των
τελευταίων 25 χρόνων αλλά και των λόγων που οδήγησαν σε αυτά ή απέτρεψαν άλλα. Με καθαρότητα γραφής,
συγκρότηση και δύναμη προθέσεων, πρωταγωνιστική
θέση για θέσπιση ΖΟΕ που θα διασφάλιζαν τη μελλοντική
ανάπτυξη της πόλης, πολλές προτάσεις -ακριβώς ίδιες ή
με παραλλαγές- παραμένουν σήμερα το ζητούμενο και
δημιουργούν εύλογους προβληματισμούς για το πόσο
αισιόδοξα μπορεί να αντιμετωπισθεί το μέλλον της πόλης.
Πολλές παραδοχές του τότε παραμένουν και τώρα κοινές,
γιατί έχουν να κάνουν με θεμελιώδεις αξίες που διέπουν
τον στρατηγικό σχεδιασμό και μένουν αναλλοίωτες στον
ορίζοντα της 25ετίας. Άλλες όμως απουσιάζουν εντελώς
χωρίς να υπάρχει υποψία της επερχόμενης επέλασής τους,
ενώ σήμερα η νέα πραγματικότητα επιβάλλει επιτακτικά
να επανατοποθετεί το πλαίσιο του προγραμματικού σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη και την ευρεία περιοχή της
Κεντρικής Μακεδονίας. Η κλιματική αλλαγή, η οικονομική
ενδυνάμωση με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος,
ο προσδιορισμός της έννοιας “ανάπτυξη” με σύγχρονους
όρους, ο μεταβολισμός της πόλης, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά και το αποτύπωμα των προτάσεων, η κατανάλωσηκατασπατάληση μη ανανεώσιμης ενέργειας, η εξοικονό-

μηση φυσικών πόρων και παραγωγή-χρήση ανανεώσιμης
ενέργειας, η δίκαιη νομή του χώρου και κατανομή βλαβών
και οφέλους, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής,
η μετατόπιση από το ιδιωτικό στο συλλογικό και από την
ιδιοκτησία στην παροχή υπηρεσιών, η αποτροπή της διάχυσης με ανάταση του κέντρου και επιστροφή σε αυτό, η
κατανόηση της υπεραξίας των βιώσιμων προτάσεων -από
την κινητικότητα μέχρι την ανακύκλωση γης και κτηρίων-,
η αντιμετώπιση ακραίων οικονομικών-κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προβλημάτων, η παρούσα κρίση όχι ως
συγκυρία αλλά ως αποτέλεσμα ενός αξιακού και δομικού
μοντέλου που υιοθετήσαμε, όλα ζητούν αλλαγή πλεύσης.
Η νέα Καλλικρατική δομή της χώρας, εκφραζόμενη και
μέσα από το Συμβούλιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου, μπορεί
να διασφαλίσει τη μέγιστη συναίνεση για την υλοποίηση
των στόχων που θέτει το νέο Ρ. Σ.Θ. Η σύνταξη εξειδικευμένων προτάσεων και δομικών παρεμβάσεων, καθώς
επίσης ο συντονισμός και η εναρμόνιση των επιμέρους
προγραμμάτων του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στο
σχεδιασμό του Ρ.Σ.Θ. με τους στόχους, τις αρχές και κατευθύνσεις που αυτό ορίζει, αποτελούν ευθύνη του ΟΡΘΕ.
Αν σε αυτές τις συνέργειες περιληφθεί ο χρονικός και
οικονομικός-επιχειρησιακός προγραμματισμός, τότε
μπορούμε πράγματι να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το
μέλλον της Θεσσαλονίκης ως μητρόπολης με υπερεθνική
σημασία και της ευρύτερης περιοχής ως δυναμικού υποδοχέα των προβλέψεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου.
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Το νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης
Στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της οικονομικής διεθνοποίησης, της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η πόλη της Θεσσαλονίκης και η ευρύτερη περιοχή της καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές
τις προκλήσεις. Ένα σύγχρονο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι
σήμερα αναγκαιότητα διότι αποτελεί το βασικό "εργαλείο"
της βιώσιμης ανάπτυξής της. Μετά την πάροδο δυόμισι
δεκαετιών από τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του πρώτου
Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης (ν.1561/1985),
το ΥΠΕΚΑ και ο ΟΡΘΕ προωθούν προς διαβούλευση και
θεσμοθέτηση το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης
(ν.Ρ.Σ.Θ) που εκπονήθηκε την περίοδο 2007-09 από ομάδα
μελετητών με τη συμμετοχή συμβούλων καθηγητών του
ΑΠΘ και υπό την επίβλεψη του ΟΡΘΕ. Το ν.Ρ.Σ.Θ ενσωματώνει το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των
μέτρων τα οποία προσδιορίζουν για την ευρύτερη περιοχή
α) τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση,
β) την πολεοδομική οργάνωση
γ) την οικονομική ανάπτυξη,
γ) την κοινωνική σύγκλιση και συνοχή,
δ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος, και
δ) την προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επομένως, το ν.Ρ.Σ.Θ συνιστά ένα ολοκληρωμένο χωρικό
πλαίσιο στρατηγικού χαρακτήρα, μέσα στο οποίο θα πρέπει
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να εντάσσονται και να εναρμονίζονται όλες οι επιμέρους
μελέτες και τα έργα της περιοχής (π.χ αναπτυξιακά, μεταφορικών υποδομών, κ.α.).
Τα όρια της περιοχής που καλύπτει το ν.Ρ.Σ.Θ. θα οριστικοποιηθούν μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης και σε
συνδυασμό με την προωθούμενη μελέτη αξιολόγησης,
αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η στρατηγική προσέγγιση του Σχεδίου ακολουθεί τις αρχές
της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης η οποία ενέχει ως
βασικές συνιστώσες τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την
κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμικού
περιβάλλοντος και του τοπίου.
Βασικοί στόχοι του ν.Ρ.Σ.Θ είναι οι εξής:
• Διεθνοποίηση και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
• Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής
περιοχής και ισόρροπη ανάπτυξη
• Προώθηση ισότητας ευκαιριών, κοινωνικής συνοχής σε
ολόκληρη την περιοχή εμβέλειας του ν.Ρ.Σ.Θ
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από
αναπλάσεις, ανάσχεση του φαινομένου της αστικής
επέκτασης και διάχυσης και ενίσχυση του μοντέλου της
συμπαγούς πόλης
• Διασφάλιση οικολογικής ισορροπίας, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής
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Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
Με τη θεσμοθέτηση του νέου Ρ.Σ.Θ. και μετά τον Ν.
3883/2010 άρθρο 27, θα συσταθεί στον ΟΡΘΕ «Συμβούλιο
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης» επαναφέροντας σε
ισχύ το άρθρο 6 του Ν. 1561/1985. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο παρακολούθησης της πραγματοποίησης
των στόχων του Ρ.Σ.Θ. και σύνταξης των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεών του.
Στρατηγικό Σχέδιο
Το ΥΠΕΚΑ και ο ΟΡΘΕ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για
την ανάδειξη-εξασφάλιση της συνέχειας-συνοχής των
προγραμματικών προσπαθειών, την προώθηση της καλής
λειτουργίας, τον προσδιορισμό του οράματος και τις προτεραιότητες για μια βιώσιμη πόλη. Ο ΟΡΘΕ αναλαμβάνει τη
συγκρότηση «Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού», ώστε
να διαμορφώσει το κοινό όραμα και τις προτεραιότητες
που θα τροφοδοτήσουν την εξειδίκευση και ιεράρχηση των
επιλογών και προτάσεων του Ρ.Σ. Ο ρόλος του θα είναι να
αναδείξει και αξιοποιήσει συνέργειες ανάμεσα στον επιτελικό ρόλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τον επιχειρησιακό
χαρακτήρα του Ρ.Σ. και με τη συνεκτίμηση των παραμέτρων και τη συμβολή των εμπλεκόμενων πλευρών, να
ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της πόλης γύρω από το πλαίσιο
στόχων που θα εξασφαλίζει μέγιστο βαθμό συναίνεσης και
δυνατότητας υλοποίησης.
Μνημόνιο ΟΡΘΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος και ο ΟΡΘΕ με την υπογραφή Μνημονίου, θα συνεργασθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο και θα υποστηρίξουν
ο ένας τον άλλο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με
στόχο την πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
προώθηση των στόχων και προγραμμάτων τους.
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Γιαννιτσά

Κιλκίς

Το αναπτυξιακό πρότυπο που προτείνεται στο ν.Ρ.Σ
περιλαμβάνει:

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία και ενίσχυση 4
βασικών αναπτυξιακών αξόνων (πόλων):

• τ ην προώθηση της ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης ως
"περιφερειακής μητρόπολης" και "πόλης-πύλης" της
ΕΕ από ανατολή και νότο, ως "πόλου έρευνας και
καινοτομίας" στην νοτιοανατολική Ευρώπη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ως
"πόλου πολιτισμού, τουρισμού και αναψυχής" στην
νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Ο "βιομηχανικός άξονας" προς βορρά, κατά μήκος
της ΠΑΘΕ, μεταξύ Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και σύνορα.
Ενίσχυση μέσω κινήτρων της ελκυστικότητας της
περιοχής για εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.
• Το πολιτισμικό τρίγωνο Θεσσαλονίκη-Δίον-Βεργίνα με
την ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και μουσείων
Κλασσικών και Βυζαντινών Χρόνων και την ενίσχυση
της επισκεψιμότητάς τους.

• τ ην προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (επαρχίες Λαγκαδά, Γιαννιτσών, Αλεξάνδρειας Ημαθίας, βόρειας Χαλκιδικής) και τη στήριξη του
αγροτικού τομέα με εκσυγχρονισμό, αναδιάρθρωση,
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.

•Ο
 τουριστικός άξονας προς τα νοτιοανατολικά Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής. Ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με παράλληλη προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού με προστασία του φυσικού
και πολιτισμικού περιβάλλοντος

• τ η διατήρηση του βιομηχανικού χαρακτήρα της περιοχής και ενίσχυση της βιομηχανικής-βιοτεχνικής
οργάνωσης και ανάπτυξης κυρίως στον άξονα Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, αλλά και στους νομούς Ημαθίας και
Πέλλας με την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, την
επέκταση των παλιών επιχειρήσεων που σχετίζονται
με την γεωργική παραγωγή, καθώς και μετεγκατάσταση άλλων επιχειρήσεων από κορεσμένες περιοχές
κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Προώθηση της καινοτομίας μέσω της ειδικής ζώνης
γι αυτό.

• Ο τουριστικός άξονας προς το νότο στην παραθαλάσσια ζώνη της Πιερίας και η σύνδεση με τους όγκους
των Πιέριων και του ΒΑ Ολύμπου.
• ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας
Οδού ο οποίος ορίζεται ως "εθνικός άξονας ανάπτυξης
ανατολής-δύσης" προσδιορίζοντας και μέτρα ελέγχου
των παρόδιων χρήσεων γης.
Το ν.Ρ.Σ.Θ αντιμετωπίζει τα αστικά κέντρα και τους
οικισμούς της περιοχής ως ενιαίο ιεραρχημένο οικιστικό
δίκτυο. Αυτή η προσέγγιση εκπορεύεται από την κοινώς
αποδεκτή συνθήκη ότι η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η
δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων έχει
εντείνει διεθνώς τον ανταγωνισμό των πόλεων μεταξύ

• τ ην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του τριτογενούς τομέα –δηλ. logistics, εμπόριο και επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, τουρισμός, πολιτισμός– και ιδιαίτερα των
εξειδικευμένων κλάδων τους.
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Πολύγυρος

Χαλκιδική

Θεσσαλονίκη
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τους και δημιουργεί νέες προκλήσεις για όλες τις πόλεις
και τις περιφέρειες στην Ευρώπη. Ως αστικό σύστημα,
οι πόλεις και οι οικισμοί της περιοχής του ν.Ρ.Σ.Θ έχουν
σχεδιασθεί να λειτουργήσουν ως δυναμικό δίκτυο που
μπορεί να συμβάλει στο τρίπτυχο «ισόρροπη αστική
ανταγωνιστικότητα – κοινωνική συνοχή – κοινωνική
πρόοδος». Επίσης, προωθήθηκε η δυνατότητα κάλυψης
των οικιστικών αναγκών εντός των ορίων θεσμοθετημένης για πολεοδόμηση αστικής γης και κατά συνέπεια ο
περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και η προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτισμικής κληρονομιάς και του τοπίου από τη διάχυση δραστηριοτήτων και
τη διασπορά της δόμησης.

στα δάση Κουρί, Πάικου, Χολομώντα και το περιαστικό
δάσος του Σέιχ Σου για το οποίο επεκτείνεται η προστατευτέα έκτασή του.
• την προστασία και την αειφορική διαχείριση υγροτοπικών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως
αυτά του Θερμαϊκού Κόλπου, των Δέλτα των ποταμών,
της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου, των Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, Δοϊράνης, κ.α.

Λουδίας

Γαλλικός, Καλοχώρι

• την αποτελεσματική προστασία των σημαντικών ειδών
χλωρίδας και πανίδας και την αειφορική άσκηση της
γεωργίας και της αλιείας.

Το ν.Ρ.Σ.Θ διέπεται από τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπει την ανάπτυξη των
μεταφορικών μέσων σταθερής τροχιάς σε αστικό, προαστιακό και περιφερειακό επίπεδο (μετρό, μητροπολιτικό
τραμ, προαστιακό σιδηρόδρομο). Επίσης, ενθαρρύνει τις
ήπιες μορφές μετακίνησης όπως την κίνηση πεζή και την
μετακίνηση με ποδήλατο μέσω της προώθησης δημιουργίας δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, τόσο στο
ιστορικό κέντρο της πόλης, όσο και στις περιφερειακές
γειτονιές δημιουργώντας μάλιστα και άξονες εκτόνωσης,
περιπάτου, αναψυχής (πχ η Περιφερειακή Τάφρος).

• την ενσωμάτωση των αρχών διατήρησης της βιοποικιλότητας στην χωροταξική αργάνωση με προστασία της
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ανάσχεση της
οικιστικής διάχυσης ή/και επέκτασης.
• τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως
την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα
αστικά κέντρα (και κυρίως στη Θεσσαλονίκη), την αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους και των νερών,
και την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης, για να εξασφαλισθεί η επιθυμητή ποιότητα των φυσικών αποδεκτών.
Ο ΟρΘε έχει προγραμματίσει και ξεκινήσει τις ενέργειες
για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου δεικτών που θα
στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική και τη χωρική αειφορία στην περιοχή εμβέλειας του ν.Ρ.Σ.Θ.

Το ν. Ρ.Σ.Θ στηρίζεται στις αρχές αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος και θέτει ως επιμέρους στόχους και
κατευθύνσεις:
• την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη όλων των
δασών και δασικών εκτάσεων με ιδιαίτερη προσοχή
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• την αποτελεσματική προστασία των περιοχών ιδιαίτερου
φυσικού κάλλου και τοπίου με ιδιαίτερη προσοχή στις
παράκτιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας, των
λιμνών και των ορεινών όγκων.

Χολομώντας

Δοϊράνη
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Το παραθαλάσσιο τράμ της Θεσσαλονίκης και η επέκταση της παραλιακής ζώνης (1903-1908)
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012
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τοδρόμων. Επίσης η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
στάθμευσης, που σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση
και βελτίωση των λεωφορειακών γραμμών θα επιλύσει
κυκλοφοριακά προβλήματα.
• Ο στρατηγικός πολεοδομικός ανασχεδιασμός της παράκτιας περιοχής από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι
με στόχο την ανάσχεση του φαινομένου αποσπασματικής
σχεδίασης και διαχείρισής του και τη βέλτιστη ανάδειξη,
ανάπλαση και αξιοποίησή του.
• Η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου πολιτισμού και
πρασίνου μέσω ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής
γύρω από τις εγκατάστασεις της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), με χαρακτήρα συνδετικό για τις
περιοχές κατοικίας, εκπαίδευσης, περιπάτου που το
περιστοιχίζουν.

Από τη δεκαετία του ’90 ο ανταγωνισμός των πόλεων και η
αναγκαιότητα βελτίωσης της ποιότητας του αστικού χώρου
έχουν οδηγήσει σε ταχεία αλλαγή των πολιτικών και των
μοντέλων αστικής διακυβέρνησης. Ο σχεδιασμός αποκτά
σημαντικό ρόλο ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και
περιβαλλοντικής αναβάθμισης λαμβάνοντας υπόψη τις
«χωρικές απολαύσεις» της πόλης. Μια σημαντική σχέση
μεταξύ του σχεδιασμού και της οικονομίας του αστικού
χώρου που διατηρήθηκε για αιώνες αντιστρέφεται στην
εποχή μας. Ενώ στην μακροχρόνια ιστορία των πόλεων
η υψηλή ποιότητα του χώρου καθώς και οι σχεδιαστικές
καινοτομίες ήταν πάντα απόρροια της οικονομικής άνθισης
των πόλεων και των περιοχών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην νέα εποχή η σχεδιαστική καινοτομία
και η ποιότητα του αστικού χώρου επιστρατεύονται συνειδητά για να στηρίξουν την αναδιάρθρωση της τοπικής
οικονομίας και να αναβαθμίσουν τη θέση της πόλης στις
ιεραρχίες των παγκόσμιων αστικών δικτύων.
Η Θεσσαλονίκη, στο πρόσφατο παρελθόν της δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες ανάπτυξης του αστικού χώρου μέσω
καινοτόμου σχεδιασμού και αναπλάσεων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της και της λειτουργίας και ανταγωνιστικότητάς της. Το ν.Ρ.Σ.Θ, με τη μεγάλη περιοχή εμβέλειάς
του που καλύπτει το Μητροπολιτικό χώρο της Περιφέρειας, έχει χαρακτήρα στρατηγικό χωρίς να συμπεριλαμβάνει
προτάσεις συγκεκριμένων χωρικών παρεμβάσεων σε
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κλίμακα αστικού σχεδιασμού. Για τη συμπλήρωση και την
ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού, ο ΟΡΘΕ και το
ΥΠΕΚΑ έχουν συντάξει και δημοσιοποιήσει το Πρόγραμμα
"Θεσσαλονίκη 2012". Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί εξειδίκευση των στόχων του ν.Ρ.Σ.Θ στο επίπεδο της πόλης και
του σχεδιασμού του αστικού χώρου και συμπεριλαμβάνει:
α) δομικές παρεμβάσεις στην πόλη και
β) α στικές αναπλάσεις και άλλες δράσεις με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και επισκεπτών, την αναγέννηση της οικονομίας και την
αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλονίκης.
Οι δομικές παρεμβάσεις αφορούν σε μεγάλα έργα στρατηγικού χαρακτήρα, τα οποία μέσω καινοτόμου σχεδιασμού
μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά και ταυτόχρονα σε
πολλούς τομείς. Πρόκειται για επεμβάσεις μητροπολιτικού
επιπέδου εξαιρετικής σημασίας για την πόλη, κάποιες
από τις οποίες συζητούνται αρκετά χρόνια χωρίς ποτέ να
έχουν ευοδωθεί ή ολοκληρωθεί οι προσπάθειες προώθησής τους.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
• Η επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας με την δημιουργία δικτύου σταθερής τροχιάς-τραμ συνοδευόμενου
από ευρείας κλίμακας αναπλάσεις στον περιβάλλοντα
χώρο του, θαλάσσια συγκοινωνία και δίκτυα ποδηλα-

• Η δημιουργία δύο επικέντρων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μέσω του ολοκληρωμένου
πολεοδομικού, αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
των ειδικών περιοχών της Ζώνης Καινοτομίας στον
ανατολικό και δυτικό τομέα της πόλης.
• Η δημιουργία νέου επιχειρηματικού επικέντρου σε
επαφή με τη θάλασσα με την ανάπλαση της ευρύτερης
περιοχής Λιμένος-Λαχανοκήπων-Δενδροποτάμου.
• Η ανάσχεση της "laissez-faire" χωρικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων ψυχαγωγίας (καφέ, μπάρ, κλαμπ
ζωντανής μουσικής) στον εγκατελημμένο παραδοσιακό
εμπορικό τομέα του ιστορικού κέντρου – ειδικά πέριξ
της πλατείας Χρηματιστηρίου – και η ολοκληρωμένη
ανάπλαση της περιοχής με στόχο την αναζωογόνηση
της με μικτές χρήσεις, για εγκατάσταση δημοφιλούς
ψυχαγωγίας και δημιουργικών επιχειρήσεων (creative
industries), με επιχειρήσεις εκδόσεων, έντυπων μέσων
ενημέρωσης, ατελιέ εικαστικών τεχνών, γκαλερί, γραφείων design, εμπορίου κ.α.
• Η απόδοση χώρων στρατοπέδων στην πόλη και τους
κατοίκους της και η δημιουργία σε αυτά μέσω ανάπλασης βιώσιμων τοπικών κέντρων κυρίως πολιτισμού και
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου που χρόνια τώρα
συζητείται.
• Η ανάκτηση χώρων πρασίνου

Οι αστικές αναπλάσεις αφορούν σε έργα μεσαίας και
μικρότερης κλίμακας αλλά όχι ήσσονος σημασίας, που
στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας
του αστικού χώρου και της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Σε αυτές περιλαμβάνονται:
•Η
 ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης με αναβαθμίσεις στον άξονα της λεωφ. Βασιλίσσης
Όλγας, στην Άνω Πόλη, στο ιστορικό κέντρο καθώς και
αποκαταστάσεις και επαναχρήσεις σε κτίρια βιομηχανικής κληρονομιάς και παραδοσιακές αγορές, για την
ένταξή τους στη ζωή της πόλης.
•Η
 απόδοση μεγάλου τμήματος του ιστορικού κέντρου
στους πεζούς και ποδηλάτες με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, και δρόμων ήπιας
κυκλοφορίας οχημάτων – ιδιαίτερα μεταξύ των Οδών
Τσιμισκή και Λεωφ. Νίκης.
•Η
 ανάδειξη και βελτίωση της εικόνας οδικών αξόνων –
εισόδων στην πόλη (26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής).
•Η
 ένταξη των αρχαιολογικών χώρων στον αστικό ιστό
και η ανάδειξή τους. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες
του διαγωνισμού για την ανάπλαση-πεζοδρόμηση του
Βυζαντινού άξονα Αχειροποιήτου-Αγίας Σοφίας, και για
τη διαμόρφωση του Επταπυργίου. Επίσης η υλοποίηση
των διαδρομών του ανατολικού και δυτικού αρχαιολογικού περιπάτου στο δίκτυο της πόλης.
•Η
 ανάπλαση πλατειών στο κέντρο και τις περιφερειακές περιοχές και ο ανασχεδιασμός μικρών ελεύθερων
χώρων πρασίνου που δημιουργούν ανάσες της καθημερινής ζωής.
•Η
 αύξηση του δημόσιου υπαίθριου χώρου και του πρασίνου στις πυκνοδομημένες κεντρικές περιοχές κατοικίας μέσω του μοντέλου ανάπλασης οικ. τετραγώνων
Χ4, το οποίο στηρίζεται στη αξιοποίηση του χώρου των
ενδιάμεσων οδών που πεζοδρομούνται και πιθανά τη
συνένωση ανοιχτών ή ακάλυπτων χώρων οικοδομικών.
•Η
 αξιοποίηση-ανάπλαση του μετώπου της πόλης προς το
δάσος.
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Επενδύοντας
στο μέλλον σας
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Διανέμεται δωρεάν. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
του περιεχομένου για ενημερωτικούς λόγους,
με μοναδική υποχρέωση την αναφορά της πηγής.
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