
ΕΝΙΑΙΟΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΣΧΕΔΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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Το Στρατηγικό Οδικό Δίκτυο απαρτίζεται από:
 Τον Εσωτερικό Οδικό Δακτύλιο - ΕσΟΔ
 Τον Εξωτερικό Οδικό Δακτύλιο - ΕξΟΔ
 Τους συνδετήριους κλάδους (ακτινικές συνδέσεις) μεταξύ

των δύο Δακτυλίων
 Τα τμήματα των κύριων εθνικών οδικών αξόνων (ΠΑΘΕ, 

Εγνατία Οδός) που διέρχονται από την περιοχή του Σχεδίου
 Το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που συνδέει τη

Θεσσαλονίκη με τις πρωτεύουσες των νομών της
Κεντρικής Μακεδονίας.

 Το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο





Εσωτερικός Οδικός Δακτύλιος – ΕσΟΔ
 Ήδη διαμορφωμένος Δυτικά και Βόρειο- Ανατολικά αλλά

χρειάζονται βελτιώσεις

 Πρέπει να μελετηθεί και υλοποιηθεί σταδιακά η συμπλήρωση
στα Νότιο-Ανατολικά και Νότια, Νοτιο-Δυτικά.

 Η Νότια – Νοτιο-Δυτική διαμόρφωση περιλαμβάνει : 
 Τμήμα Α: Δυτική είσοδος, προς Καυταντζόγλου – Κατσιμίδη, Β.Α ΕσΟΔ.  

 Τμήμα Β: Επέκταση έως Καλαμαριά και σύνδεση, με το Β. Ανατολικό
τμήμα μέσω Γκόνη - Πόντου. 

 Τελική διαμόρφωση ΕσΟΔ σε 2 «λοβούς»: Κεντρικό και
Ανατολικό. 





Εξωτερικός Οδικός Δακτύλιος – ΕξΟΔ

 Βόρειο-Ανατολικό τμήμα σε νέα χάραξη (2x2 + ΛΕΑ) πίσω
από τον ορεινό όγκο Χορτιάτη προς το Τριάδι και Ανατολικά
μέχρι το Σχολάρι. 

 Ανατολικό / Νοτιο-Ανατολικό τμήμα από το Σχολάρι –
Τρίλοφο - Μηχανιώνα – Αγγελοχώρι. 

 Νότιο – Νοτιοδυτικό τμήμα με Ζεύξη του Θερμαϊκού
 Δυτικό τμήμα από Α/Κ Αξιού έως τον κόμβο Κ1 (περιοχή

Καλοχωρίου) – Σύνδεση με Α/Κ Αξιού.





Ακτινικές Συνδέσεις (ΑΣ)

 ΑΣ 1: Κόμβος Κ1 με Κόμβο Κ16 (Δυτική Θεσ/νικη). 
 ΑΣ 2: Οδός Πόντου.
 ΑΣ 3: οδός Λαγκαδά
 ΑΣ 4: από οικισμό Πεύκων, έως Κόμβο με ΕσΟΔ
 ΑΣ 5: από κόμβο Κ11(Α) - Α/Κ Τριαδίου Εξωτερικού

Δακτυλίου (οδός Θέρμης – Γαλάτιστας). 
 ΑΣ 6: Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Μουδανιών, από κόμβο Κ12 (ΕσΟΔ) 

έως Α/Κ Α11 ΕξΟΔ ( Νέα Ραιδεστό), και από Α/Κ
Αεροδρομίου έως Α/Κ Α13 Σχολαρίου. 

 ΑΣ 7: Σύνδεση Αεροδρομίου με Εξωτερική Περιφερειακή. 

Ακτινικές Συνδέσεις πέριξ Κόμβου Κ5 





Τερματικοί Σταθμοί - Χώροι Στάθμευσης (1/3)

 Οι χώροι στάθμευσης, και η πολιτική (ελέγχου) στάθμευσης, ουσιαστικό
και αναπόσπαστο τμήμα του όλου Σχεδίου. 

 Παράθεση χώρων προτεραιότητας: 
 Υπόγειος χώρος της οδού Ανθέων
 Περιοχή Στρατοπέδου Καρατάσου / Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, (σε συνδυασμό με

τερματικό σταθμό γραμμής Μετρό και Λεωφορείων (δημιουργία πολυτροπικού
συγκοινωνιακού κέντρου)

 Χώρος στρατοπέδου Παύλου Μελά
 Χώρος περιοχής Λαχανοκήπων μεταξύ οδού Γιαννιτσών και οδού 26ης Οκτωβρίου
 Πλατεία Χημείου, ΑΠΘ.
 Περιοχή οδού Μ. Ψελλού, Ν. Ελβετία (κοντά στο σταθμό του Μετρό)
 Θέατρο Γης (Κατσιμίδη) σε συνδυασμό με επέκταση γραμμών ΟΑΣΘ ή με ειδικά

λεωφορεία
 Περιοχή Μίκρας (Δ. Καλαμαριάς)



Τερματικοί Σταθμοί - Χώροι Στάθμευσης (2/3)

 Άλλα στοιχεία των υποδομών στάθμευσης – τερματικοί σταθμοί:
 Πολυτροπικοί Σταθμοί μετεπιβίβασης με σύστημα ΔΣ

 Εξεύρεση χώρων, κατά μήκος του Εσωτερικού και Εξωτερικού Δακτυλίου, όπου
θα μπορούσαν να καταλήγουν γραμμές του συστήματος Δημοσίων
Συγκοινωνιών.

 Σύνδεση κύριων χώρων στάθμευσης με το σύστημα των λεωφορειακών γραμμών
(ενιαίο κόμιστρο – τέλος στάθμευσης) 

 Βελτίωση σήμανσης και ενημέρωσης για τους χώρους στάθμευσης

 Ολοκλήρωση - υλοποίηση Ενιαίου Σχεδίου Στάθμευσης για το
Δήμο Θεσσαλονίκης και τους άλλους Δήμους της περιοχής





Τερματικοί Σταθμοί - Χώροι Στάθμευσης (3/3)

Εμπορευματικά Κέντρα :

 Εμπορευματικό Κέντρο σε χώρο στρατοπέδου Γκόνη –
επιθυμητή συνεργασία ΟΣΕ / ΟΛΘ. 

 Συναφείς Υποδομές σε ΟΛΘ και Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

 Σύνδεση με ΕΚ εκτός Θεσσαλονίκης.



Προτεραιότητες οδικών έργων

Κριτήρια Επιλογής:
 Ουσιαστική λειτουργική αναβάθμιση σε τμήματα με ιδιαίτερα

κυκλοφοριακά προβλήματα. 
 «Λειτουργία δικτύου». 
 Ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση της σημερινής κυκλοφοριακής

λειτουργίας του συστήματος κατά την κατασκευή. 
 Υλοποίηση εφικτή σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
 Βελτίωση (ή μη επίπτωση) στο περιβάλλον – ειδικότερα

βελτίωση σε ότι αφορά την ποιότητα αέρα στην δομημένη
Θεσσαλονίκη.



Προτεραιότητες (1/2)
 Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης του σημερινού ΕσΟΔ

(Επιφανειακές βελτιώσεις σε κόμβους και τμήματα του ΒΑ
τμήματος και του Δυτικού)

 Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω διαπλάτυνση:
 της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών κατά 1 λωρίδα και στους

δύο κλάδους της από τον Κ12 μέχρι τους κόμβους Θέρμης και
Αεροδρομίου - κυκλοφοριακές διευθετήσεις σε σημαντικές εξόδους / 
εισόδους σε παρακείμενες αναπτύξεις.

 της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κατά 1 λωρίδα, από
κόμβο Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων έως κόμβο με παλαιά οδό Τριλόφου
– Ν. Μουδανιών μετά την Καρδιά στην κατεύθυνση προς Ν. 
Μουδανιά (ανωφέρεια).

 Άμεση έναρξη νέας μελέτης Νότιου Νοτιο-Δυτικού τμήματος στη
βάση της υλοποίησης και των δύο Τμημάτων Α & Β με
προτεραιότητα στο Α’. 



Προτεραιότητες (2/2) 

 Έναρξη υλοποίησης ΕξΟΔ στα τμήματα: 
 Πρώτο τμήμα στα Δυτικά, από Α6 (Ευκαρπία) έως περίπου

το ύψος του οικισμού Πεύκα
 Διερεύνηση σύνδεσης και Κ5 με εξΟΔ
 Ακτινική Σύνδεση 4 (ΑΣ 4) από Πεύκα μέχρι τον κόμβο

Κων/πολίτικων
 Αναβάθμιση του τμήματος του σημερινού Εσωτερικού

Δακτυλίου από Κόμβο Κων/πολίτικων μέχρι κόμβο Κ12.

 Σύνδεση Εγνατίας Οδού στο ύψος του Γηροκομείου με τον Α/Κ
Α6 (Ευκαρπία) 




