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Μ
ε προσφυγή ακύρωσης της νέας από-
φασης 141/18, που φέρνει αλλαγές στο 
χωροταξικό της κεντρικής Μακεδονί-

ας, απαντούν 15 μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποί-
ες αντιπροσωπεύουν 311 εταιρείες και Ενώσεις 
Πολιτών, καθώς ισχυρίζονται ότι η πρόβλεψή του 
για την απομάκρυνση των επιχειρήσεων χαμηλής 
και μέσης όχλησης από ολόκληρη την κεντρική 
Μακεδονία θα οδηγήσει σε «λουκέτα» και στην 
ερήμωση κυρίως της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η 
απόφαση για την αλλαγή του χωροταξικού έρχε-
ται κατόπιν εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας 
Σεβέζο ΙΙΙ και -σύμφωνα με όσους αντιδρούν- θα 
πλήξει δυνητικά περίπου έως 3.000 επιχειρήσεις. 

 «Η απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, που ψηφίστηκε στις 2 Ιουλίου και αναρ-
τήθηκε στις 13 Ιουλίου, θεσμοθετεί επίσημα τις 
βίαιες μετεγκαταστάσεις-λουκέτα για τη χαμηλή 
και μέση όχληση σε όλη την Περιφέρεια, αλλά και 
την ερήμωση στη δυτική Θεσσαλονίκη», όπως 
υπογραμμίζουν, και καταγγέλλουν την έλλειψη 
μέτρων ασφαλείας εντός ορίων στις υφιστάμε-
νες μονάδες, η οποία θα προκαλέσει τον «θάνα-
το στις υποκείμενες χρήσεις εκτός ορίων και θα 
οδηγήσει σε σκανδαλώδεις νέες εγκαταστάσεις 
υψηλής όχλησης Σεβέζο στον αστικό ιστό, για 
πρώτη φορά», προσθέτουν.

«Εφιάλτης και ταφόπλακα»
Παρόλο που μόλις τις προηγούμενες ημέρες (την 
1η Αυγούστου) έλαβαν από την Περιφέρεια επι-
στολή, που φέρει την εντολή του περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, 
η οποία, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των κα-
ταστροφικών διατάξεων, τους ζητούσε να υπο-
βάλουν νέες, διορθωτικές προτάσεις για να ψη-
φιστούν άμεσα στο Συμβούλιο της Περιφέρειας, 
η απόφαση της Περιφέρειας (που ελήφθη στις 2 
Ιουλίου 2018) παραμένει σε ισχύ. Από την πλευ-
ρά τους, οι επιχειρήσεις που υπέγραψαν για τις 
διορθώσεις των καταστροφικών διατάξεων του 
χωροταξικού αναρωτιούνται: «Θα τιμήσει άρα-

Eντονες αντιδράσεις 
για το χωροταξικό
της Θεσσαλονίκης

«Το σχέδιο που κατατί-
θεται προς ψήφιση εγκυ-
μονεί κινδύνους», επιση-

μαίνουν επιχειρηματίες 
και φορείς της πόλης,
οι οποίοι υποβάλλουν 
βελτιωτικές προτάσεις 

όταν μάλιστα υπάρχουν ήδη 400.000 τ.μ. κενά 
κτίρια. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν «σκανδαλώδη» τη 
ρύθμιση, η οποία αφορά μόνο τη δυτική Θεσ-
σαλονίκη, καθώς από το χωροταξικό της Περιφέ-
ρειας εξαιρείται η ανατολική πλευρά της πόλης. 
Την ίδια στιγμή, όπως υποστηρίζουν στην ανα-
κοίνωσή τους, «στην Αθήνα, το Ρυθμιστικό Σχέ-
διο αποδέχεται ως συμβατή τη χαμηλή και μέ-
ση όχληση και παράλληλα ενθαρρύνει τις επεν-
δύσεις, ακόμα και στον ιστό της μεγαλούπολης». 

Ποιοι υπογράφουν
Ενυπόγραφα, στο νέο χωροταξικό, έχουν εναντι-
ωθεί: Οκτώ βουλευτές Θεσσαλονίκης και κεντρι-
κής Μακεδονίας, τέσσερις ευρωβουλευτές, πέ-
ντε δήμοι με 400.000 κατοίκους, η Περιφερεια-
κή Ενωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, τέσσε-
ρις οικονομικοί φορείς με 70.000 μέλη και 311 
επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών που πραγμα-
τοποιούν πωλήσεις ίσες με το μισό ΑΕΠ της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απασχο-
λούν 15.000 εργαζομένους. Στην ανακοίνωσή 
τους, προτείνουν την εξής λύση: «Να ανατρα-
πούν και να διορθωθούν οι διατάξεις της από-
φασης, να ακουστούν οι επιχειρήσεις και να υιο-
θετηθούν οι απόψεις, όπως έχουν επίσημα προ-
ταθεί από το Ρυθμιστικό της Αττικής και από την 
επιστημονική επιτροπή της Βουλής για τις Σεβέ-
ζο», καθώς, όπως λένε, «η ανάπτυξη επιτυγχάνε-
ται μόνο με επενδύσεις».

Οι επιχειρηματίες που ηγούνται της πρωτο-
βουλίας προέρχονται από διάφορους κλάδους 
της επιχειρηματικότητας: την πτηνοτροφία, την 
οινοποιία, τη γαλακτοβιομηχανία, τη χαλβαδο-
ποιία, τις καπναποθήκες, την κονσερβοποιία, το 
real estate κ.λπ. Οι 15 επιχειρηματίες -αντιπρο-
σωπευτική ομάδα των 311 εταιρειών- που δια-
μαρτύρονται και ζητούν τις άμεσες διορθώσεις 
των καταστροφικών διατάξεων του χωροταξι-
κού είναι οι εξής: Νίκος Βιδάλης, Ανδρέας Ευ-
στρατίου, Σωτήριος Κούπας, Αθανάσιος Κλει-
δαράς, Ελένη Λαδένη, Χρήστος Μπόγιας, Με-
νέλαος Ναξιάδης, Ελλη Νικολαΐδου, Θεόδω-
ρος Νιτσιάκος, Νίκος Πρωτοφανούσης, Χρή-
στος Σουκιούρογλου, Νικόλαος Τσεκλίδης, Γε-
ώργιος Στρατάκης, Ελευθέριος Χατζόπουλος, 
Νίκος Φιλίππου.

Η καταρτισΗ και κύρωση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα  της κυβέρ-
νησης και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μόνη δυνατότητα που δίδεται από τον νόμο στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας είναι καθαρά γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέφρασε τη 
γνώμη της με απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας, στα τέλη του 2015, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε διε-
τής δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς 
φορείς επί του σχεδίου υπουργικής απόφασης για το Περιφερεια-
κό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού. Κατά τη διαβούλευση της Πε-
ριφέρειας με όλους τους φορείς, καταλήξαμε από κοινού στην ανά-
γκη αναμόρφωσης του αρχικού σχεδίου του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και την αποστολή στο αρμόδιο υπουργείο μακρο-

σκελούς καταλόγου παρατηρήσεων, συνολικά  64 σελίδων. Παρόλο 
που το χωροταξικό σχέδιο δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ από το αρμόδιο 
υπουργείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επανήλθε τον Ιού-
λιο του 2018, ζητώντας εκ νέου την αναμόρφωση και επικαιροποίηση 
του αρχικού σχεδίου. Με τη συνδρομή μάλιστα διαπαραταξιακής επι-
τροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου οργανώθηκε νέος γύρος δι-
αβούλευσης με όλους τους τοπικούς φορείς. Οι επισημάνσεις και οι 
προτάσεις που απεστάλησαν προς το υπουργείο έχουν, μάλιστα, την 
ενυπόγραφη συμφωνία του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βο-
ρείου Ελλάδος, των Επιμελητηρίων και των δήμων της Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Εάν ακόμη και σήμερα μεμονωμένοι  επιχειρηματίες έχουν 
διαφοροποιημένες απόψεις από τα θεσμικά όργανα που τους εκ-
προσωπούν, επιμένοντας να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, 
οφείλουν να απευθυνθούν στο καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο.

Κωνσταντίνος Γιουτίκας Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας

«Η Περιφέρεια έχει ζητήσει την αναμόρφωση του αρχικού σχεδίου» 

ΝΙΚΟΣ Φιλίππου, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος 
της ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Νιτσιάκος,
πρόεδρος και διευθύνων  
σύμβουλος της Νιτσιάκος ΑΒΕΕ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ναξιάδης,
πρόεδρος της εταιρείας 
Ζαφ. Ναξιάδης Α.Ε.

γε την απόφασή του ο περιφερειάρχης ή θα μεί-
νει στην καταστροφή;»

 Οπως υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες και πο-
λίτες που ηγούνται της πρωτοβουλίας για την 
ακύρωση ή διόρθωση των καταστροφικών μέ-
τρων του χωροταξικού, η μονομερής (σ.σ.: μό-
νο στη δυτική Θεσσαλονίκη) εφαρμογή της ευ-
ρωπαϊκής οδηγίας Σεβέζο οδηγεί με μαθημα-
τική ακρίβεια σε ερήμωση περιοχής, γιατί από 
τη μια δεν προβλέπει μέτρα ασφαλείας για τις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ενώ, ακόμη χειρό-
τερα, παράνομα προβλέπει και νέες εγκαταστά-
σεις υψηλής όχλησης Σεβέζο μέσα στον αστικό 
ιστό, κατ’ αντίθεση της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης (ΚΥΑ) του υπουργείου Ενέργειας και του 
ΦΕΚ που απαγορεύει τις νέες Σεβέζο στον αστικό 

ιστό. Εστιάζοντας στις καταστροφικές συνέπει-
ες, τις οποίες χαρακτηρίζουν «εφιάλτη και ταφό-
πλακα», οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας ανα-
φέρουν ότι «η δυτική Θεσσαλονίκη θα ερημώ-
σει, καθώς θα κλείσουν σχολεία, κέντρα υγείας 
και ξενοδοχεία, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις - περίπτερα και εστιατόρια και καταστήμα-
τα λιανικής. Μεγάλο πλήγμα θα υποστούν επί-
σης οι κατοικίες, ενώ θα μπει φρένο σε επενδύ-
σεις, σε μια περίοδο μάλιστα που η χώρα τις έχει 
ανάγκη περισσότερο από ποτέ». 

Το κόστος, σύμφωνα με τους αντιδρώντες, 
αποτιμάται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, κα-
θώς απειλούνται με λουκέτο έως και 3.000 μονά-
δες παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης σε 
όλη την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, 


