
 

 

Αθήνα, 11 Ιανοσαρίοσ 2021 

Δπίκαιρη Δρώηηζη 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας 

Θέμα: Θεζζαλονίκη: ΓΔΘ όπως Δλληνικό. Από Μηηροπολιηικό Πάρκο ζε 

Μηηροπολιηική Κερδοζκοπία Γης  

ε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ Εκπξάξ γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο πόιεο κεηά ηελ ππξθαγηά ηνπ 

1917, ε Χσξνηαμηθή Μειέηε Θεζζαινλίθεο ηνπ 1965, ην Ρπζκηζηηθό ρέδην Θεζζαινλίθεο ηνπ 

1985 θαη ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ηνπ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο πξνβιέπνπλ ηε δηακόξθσζε ελόο 

Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ, πνπ ελώλεη ην παξαιηαθό κέησπν κε ην πεξηαζηηθό δάζνο ηνπ έηρ 

νπ. Η πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλαθνηλώζεθε κόιηο ην 1999 όηαλ απνθαζίζηεθε ε 

κεηεγθαηάζηαζε ηεο ΔΕΘ ζηε Δπηηθή Θεζζαινλίθε θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζεκεξηλνύ ρώξνπ 

ηεο ΔΕΘ ζε ρώξν πξαζίλνπ. 

Όκσο ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο 103 ρξόλσλ αλαηξάπεθε από κηα δήισζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνύ, θ. Μεηζνηάθε όηη ζα γίλεη ‘αλάπιαζε ηεο ΔΕΘ’ θαη όρη κεηαθνξά. Η 

αλάπιαζε κάιηζηα ζα γίλεη κε ΔΙΣ θαη ζα πεξηιακβάλεη εκπνξηθέο θαη ηνπξηζηηθέο ρξήζεηο.  

Είλαη αδηαλόεην ε πόιε κε ην ιηγόηεξν πξάζηλν αλά θάηνηθν ζηελ ΕΕ θαη ηελ Ειιάδα -

παξαβηάδνληαο θάζε επηζηεκνληθό ζρεδηαζκό- λα θαηαζηξέθεη ηε κνλαδηθή δπλαηόηεηα πνπ 

έρεη λα απνθηήζεη έλαλ αμηόινγν πλεύκνλα πξαζίλνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο. Γίλεηαη δηπιά 

απαξάδεθην λα εληζρύνληαη νη ξππνγόλεο δξαζηεξηόηεηεο ζην θέληξν, όηαλ ε Επξσπατθή 

Επηηξνπή έρεη πξόζθαηα παξαπέκςεη ηελ Ειιάδα ζην Επξσπατθό Δηθαζηήξην γηα ζπλαπηέο 

ππεξβάζεηο αέξησλ ξύπσλ θαηά ηα έηε 2005 έσο 2019 θαη γηα ηελ απξνζπκία ηεο ρώξαο λα 

αλαιάβεη δξαζηηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα 

ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Αθνύ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο παξέδσζε ζηελ αληηπαξνρή ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ζθνπεύεη λα παξαδώζεη ζηελ αληηπαξνρή θαη ην ρώξν 

ηεο ΔΕΘ, ζην θέληξν ηεο πόιεο, απμάλνληαο ηα ύςε ησλ θηηξίσλ θαη ηε δόκεζε γηα λα 

θαηαζθεπαζηνύλ μελνδνρείν, εκπνξηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό θέληξν, γηγάληην parking θαη 

λέεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ΔΕΘ. 

Δρωηάηαι ο κ. Υποσργός: 

1. Πσο αληαπνθξίλεηαη ε απόθαζε γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζην ρώξν ηεο ΔΕΘ -αληί γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζηε Δπηηθή Θεζζαινλίθε θαη ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ρώξνπ ζε πάξθν- ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο Ειιάδαο γηα δξαζηηθή κείσζε 

ηεο αέξηαο ξύπαλζεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ ππαξμηαθή αλάγθε γηα πξνζαξκνγή θαη 

αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο; 

2. Δεζκεύεηαη λα ζεβαζηεί ηηο απνθάζεηο όισλ ησλ ρσξνηαμηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ 

ζρεδίσλ ηεο πόιεο γηα κεηαηξνπή ηνπ ρώξνπ ζε κεηξνπνιηηηθό πάξθν; 
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