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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 
Στο κείµενο που ακολουθεί χρησιµοποιούνται οι κάτωθι συντετµηµένες λέξεις: 
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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1 Αντικείµενο της µελέτης 

Η συνεχής τουριστική ανάπτυξη και οι πιέσεις που ασκούνται εν γένει από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες τόσο στο ανθρωπογενές όσο και στο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής της ∆Ε Σµίξης, επιβάλουν την οργάνωση του χώρου µέσα 

από το ΣΧΟΟΑΠ, η εκπόνηση του οποίου κρίνεται αναγκαία για την : 

� διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση του ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος, 

� διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, 

� προστασία του περιβάλλοντος από την ήπια ανάπτυξη του τουρισµού και 

� διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. 

Παράλληλα µε τη µελέτη ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης συντάσσεται και η παρούσα 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειµένου να καλυφθούν οι 

απαιτήσεις της πρόσφατης απόφασης µε αρ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 

107017/5.9.2006: «Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2001/42/ΕΚ “σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων και προγραµµάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

27ης Ιουνίου 2001». 

Στόχος της ΣΜΠΕ είναι, αφενός να αναλύσει και να αξιολογήσει την υφιστάµενη 

κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αφετέρου να εξετάσει τις 

προτεινόµενες παρεµβάσεις και προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να διασφαλίσει ότι αυτό 

κινείται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβαλλοντος. 

Εν προκειµένω, από την ανάλυση και αξιολόγηση της περιοχής µελέτης, όπως αυτή 

παρουσιάζεται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια, γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για µια 

περιοχή µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία, γεγονός που δικαιολογείται και από τον 

πολυποίκιλο χαρακτήρα της. 
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1.2 Περιοχή µελέτης 

Η περιοχή µελέτης είναι η ∆ηµοτική Ενότητα Σµίξης, η οποία διαθέτει ένα εξαιρετικού 

κάλλους και µοναδικής οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, ενώ ο οικισµός 

παρουσιάζει µία ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωµία. Η ∆Ε Σµίξης 

καταλαµβάνει έκταση 25.292 στρ., βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Νοµού Γρεβενών και 

συνορεύει δυτικά µε το Νοµό Ιωαννίνων, νότια και ανατολικά µε τη ∆Ε Αβδέλλας, βόρεια 

µε τη ∆Ε Φιλιππαίων και βορειοδυτικά µε τη ∆Ε Σαµαρίνας. Κατά την Απογραφή του 

2011 είχε µόνιµο πληθυσµό 454 κατοίκους. Η Σµίξη είναι το σηµείο κλειδί για 

επίσκεψη στο Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας, αφού είναι ο πιο κοντινός 

οικισµός στο βουνό. 

o Φυσικό περιβάλλον 

Ως προς το φυσικό της περιβάλλον η περιοχή µελέτης διαθέτει πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα και για το λόγο αυτό προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες, ενώ µεγάλο 

τµήµα της περιοχής ανήκει στο ∆ίκτυο NATURA, περιλαµβάνει δε αξιόλογα 

οικοσυστήµατα. 

Η Βόρεια Πίνδος, εντός της οποίας βρίσκεται και η περιοχή µελέτης, είναι µία 

σηµαντική περιοχή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρύτερη περιοχή 

µελέτης χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση, βραχώδεις κορυφογραµµές, υψηλές 

κορυφές, µόνιµους και εποχιακούς ορµητικούς χείµαρρους και πολλές πηγές. 

Τµήµα της περιοχής µελέτης (ήτοι της περιοχής που καλύπτει διοικητικά η ∆Ε Σµίξης)  

βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής Natura «Όρος Βασιλίτσα» (µε κωδικό 

περιοχής: GR1310001). Αυτό το τµήµα εκτείνεται νότια του οικισµού της Σµίξης και 

ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Πρόκειται για έναν βιότοπο ιδιαίτερα 

σηµαντικό για σπάνια θηλαστικά (αρκούδα, βίδρα, αίγαγρο). Τα υπάλπικα 

λιβάδια της είναι αξιόλογες περιοχές, όπου εκεί κυνηγούν αρπακτικά πτηνά. Στα 

ρέοντα ύδατα της περιοχής υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί άγριας πέστροφας 

Salmo macrostigma. Το πλούσιο έδαφος και υπέδαφος της περιοχής συντελεί 

στην ύπαρξη και ανάπτυξη  47 σηµαντικών φυτικών taxa, καθιστώντας το 

φυσικό τοπίο σχεδόν µοναδικό.  

Επίσης µε το Ν. 3937/2011, ο οποίος θεσµοθετεί τον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών 

που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο NATURA 2000, έχουν προστεθεί ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) µε κωδικό περιοχής GR1310004 τα όρη Όρλιακας και οι 
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κορυφές του όρους Τσούργιακα της οροσειράς της Βόρειας Πίνδου, καλύπτοντας µία 

µεγάλη έκταση περίπου 10.230 εκτάρια (δύο χωρικές ενότητες). Η περιοχή έχει 

ιδιαίτερη οικολογική σηµασία λόγω της ύπαρξης ορθοπλαγιών και φαραγγιών, όπου 

φωλιάζουν σηµαντικοί πληθυσµοί αρπακτικών πουλιών (µάλιστα έχει χαρακτηριστεί 

και ως σηµαντική περιοχή για τα πουλιά – µε κωδικό GR050).  

Τµήµα της περιοχής µελέτης βρίσκεται εντός της παραπάνω περιοχής µε κωδικό 

GR1310004. Πρόκειται για το ανατολικό τµήµα της πλαγιάς του Προφήτη Ηλία στο 

ανατολικό άκρο της ∆Ε Σµίξης. Εκτείνεται µέσα στα διοικητικά όρια της ∆Ε Σµίξης από 

την κορυφή του Προφήτη Ηλία µέχρι την κοίτη του Σµιξιώτικου ποταµού, που 

αποτελεί και το διοικητικό όριο της ∆Ε Σµίξης. Η συνολική έκταση που χαρακτηρίζεται 

ως περιοχή NATURA GR1310004 εντός των διοικητικών ορίων της ∆Ε Σµίξης 

ανέρχεται σε 146 εκτάρια περίπου. Το τµήµα της εν λόγω περιοχής ανήκει 

ταυτόχρονα και στην Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 

Το υπόλοιπο βόρειο τµήµα της ∆Ε Σµίξης ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου (περιοχή Natura 2000), η οποία αποτελεί 

καταφύγιο για πολλά είδη φυτών και ζώων. Σηµαντική περιοχή για την Ursus 

arctos (καφέ αρκούδα), για το Aquilla heliaca (Βασιλαετός), για τον Aquilla 

chrysaetos (Χρυσαετός) και για γύπες το καλοκαίρι. Στην περιοχή υπάρχουν 8 

είδη Τρυποκάρυδου, Αγριόγατες, Ζαρκάδια, Λύκοι, Βίδρες κλπ. Το πέτρωµα του 

υπεδάφους της περιοχής ευνοεί την ανάπτυξη διαφόρων ειδών ενδηµικών 

φυτών της Πίνδου. Επιπλέον, είναι η µόνη τοποθεσία στην Ελλάδα για Trifolium 

Pilezii. 

Στόχος της Περιφερειακής Ζώνης είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, των 

δραστηριοτήτων και των έργων, που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου. Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ζώνη 

υποστηρίζονται δραστηριότητες µε στόχο την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και 

την ανάπτυξη µορφών αναψυχής. 

Στο παρελθόν, ο πιο σηµαντικός κίνδυνος για τα δάση της περιοχής ήταν οι 

εκτεταµένες πυρκαγιές, προκαλούµενες κυρίως από τους εκτροφείς βοοειδών για 

τη δηµιουργία λιβαδιών για βόσκηση. Λόγω των πυρκαγιών έχουν σχηµατιστεί 

µεγάλες εκτάσεις λιβαδιών στην Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου 

Βόρειας Πίνδου, που έχουν υποβαθµιστεί από την εκτεταµένη βόσκηση. Ένα 

άλλο αξιοσηµείωτο πρόβληµα για την περιοχή είναι το παράνοµο κυνήγι και το 
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ψάρεµα, που απειλούν σπάνια είδη ζώων και ψαριών. Εξίσου σηµαντικό 

πρόβληµα αποτελούν οι δρόµοι που έχουν διανοιχθεί για τη δασοκοµία. Επίσης, 

ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι από τις χωρίς σχεδιασµό εγκαταστάσεις αναψυχής. 

o Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Ως προς το ανθρωπογενές περιβάλλον της ο πληθυσµός συγκεντρώνεται στον 

οικισµό της Σµίξης. Ο οικισµός είναι κτισµένος στις παρυφές του ορεινού 

αντερείσµατος του όρους της Βασιλίτσας σε υψόµετρο από 1.140 έως 1.300m. Η 

απασχόληση αφορά κυρίως στον τοµέα της κτηνοτροφίας (πρωτογενής τοµέας) 

και στις υπηρεσίες τουρισµού και αναψυχής (ξενώνες και εστιατόρια – 

τριτογενής τοµέας). Άλλες δραστηριότητες είτε δεν εµφανίζονται καθόλου, όπως 

η γεωργία, είτε εµφανίζονται µε µικρή κλίµακα, όπως η δασοπονία. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια µε την εφαρµογή των πολιτικών ανασυγκρότησης των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, της πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο και στον ορεινό 

χώρο, τη βελτίωση των υποδοµών, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των 

διαθεσίµων αυξάνει η ελκυστικότητα της περιοχής για αναψυχή και εξοχική κατοικία.  

Η λειτουργία του οικισµού επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από το Χιονοδροµικό 

Κέντρο της Βασιλίτσας. 

1.3 Περιγραφή του ΣΧΟΟΑΠ ∆Ε Σµίξης 

Η ένταση και η έκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή 

τους στην περιοχή µπορεί να προκαλέσει µεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να 

καταστρέψει το φυσικό τοπίο. 

Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε η εκπόνηση και εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να 

καθοριστούν οι χρήσεις γης και το πλαίσιο ανάπτυξης των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων.  

Στρατηγικός στόχος του Σχεδίου είναι η εναρµόνιση του περιβαλλοντικού 

σχεδιασµού µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ οι ειδικοί στόχοι 

του  είναι: 

o Προστασία της βιοποικιλότητας, ανάδειξη και αποτελεσµατική διαχείριση 

των σηµαντικών περιβαλλοντικών αξιών, τοπίων και οικοτόπων. 
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o Προώθηση ήπιων µορφών ανάπτυξης του τουρισµού καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου. 

o Ενίσχυση του ενδιαφέροντος χαρακτήρα του οικισµού της Σµίξης. 

o Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του οικιστικού, 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

o Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. 

o Κάλυψη των αναγκών του οικισµού σε γη για κατοικία και τουριστικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και για τους αναγκαίους κοινόχρηστους και 

κοινωφελείς χώρους. 

o Συµπλήρωση – Βελτίωση των τεχνικών υποδοµών. 

Για την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού-ανθρωπογενούς-πολιτιστικού, 

καθορίστηκαν Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) για να προστατευθούν εκείνες οι 

περιοχές που χρήζουν προστασίας. 

Εκτός από τις ΠΕΠ, το ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης προτείνει :  

• Περιοχές προς πολεοδόµηση και περιοχή επέκτασης (Οικιστική Οργάνωση). 

• Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων γης. 

• Περιοχή Ιδιαίτερων Χρήσεων γης. 

Η πρόταση του Β1΄ Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης µε το ∆οµικό Σχέδιο Χωρικής 

Οργάνωσης επιχειρούν να διαµορφώσουν ένα χωρικό πρότυπο για την περιοχή, που να 

ενσωµατώνει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για 

τον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό. Ειδικότερα η πρόταση περιλαµβάνει: 

• Περιοχή Οικιστικού Υποδοχέα Α’ κατοικίας και λοιπών αστικών χρήσεων, 

καθώς και περιοχή επέκτασης του οικιστικού υποδοχέα. 

• Περιοχή προστασίας του ∆ικτύου Natura 2000 «Όρος Βασιλίτσα» (ΠΕΠ 

ΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ). 

• Περιοχή Προστασίας του ∆ικτύου Natura 2000 «Όρη Όρλιακα και 

Τσιούργιακας» (ΠΕΠ περιοχής Προφήτη Ηλία Σµίξης). 

• Περιοχή Προστασίας Περιφερειακής Ζώνης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

(ΠΕΠ ΠΖ). 
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• Περιοχής Ελέγχου των Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) που ορίζεται ως «Περιοχή 

Τουριστικής Ανάπτυξης». 

• Περιοχή Ιδιαίτερων Χρήσεων Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας.  

• ∆ίκτυα υποδοµής. 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ περιλαµβάνει τις 

διαδικασίες και τον προγραµµατισµό εφαρµογής του. Ειδικότερα περιλαµβάνει 

καταγραφή των απαιτούµενων έργων, των µελετών και των θεσµικών εκείνων 

παρεµβάσεων που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ. 

1.4  Συνολική αξιολόγηση του ΣΧΟΟΑΠ 

Η ΣΜΠΕ στη συνέχεια αξιολογεί µε λεπτοµέρεια κάθε παράµετρο των προτάσεων της 

µελέτης ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να εξασφαλίσει, πως οι επιλογές που έγιναν, είναι οι καλύτερες 

δυνατές για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ότι οι προτάσεις για την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή την χωροθέτηση ειδικών χρήσεων δε θα 

προκαλέσουν βραχυχρόνιες ή µακροχρόνιες επιπτώσεις στον ευαίσθητο χώρο της ∆Ε 

Σµίξης. 

Το γεγονός ότι το προτεινόµενο ΣΧΟΟΑΠ θα λάβει µέρος σε µια περιοχή, µεγάλο τµήµα 

της οποίας προστατεύεται από αυστηρή περιβαλλοντική νοµοθεσία, δηµιούργησε µία 

εύλογη απορία σε σχέση, κυρίως, µε τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της Πίνδου. 

Εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή µελέτης 

περιλαµβάνει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τίθεται ζήτηµα ανάγκης διατήρησης της 

χερσαίας βιοποικιλότητας σηµαντικών οικοτόπων κατά τη λειτουργία του προτεινόµενου 

ΣΧΟΟΑΠ. Παράλληλα αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της περιοχής 

αυτής. Οι απεριόριστες δυνατότητες παρέµβασης σε αυτή και το εξαιρετικό φυσικό 

περιβάλλον της αποτελούν συγχρόνως και το πρόβληµα – στοίχηµα για την αξιοποίησή 

τους στην κατεύθυνση της ήπιας οικονοµικής ανάπτυξης, εναρµονισµένης µε την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,. 

Η συνολική συµβολή του προτεινόµενου ΣΧΟΟΑΠ αναµένεται θετική στο σύνολο σχεδόν 

των περιβαλλοντικών τοµέων. Οι όποιες τάσεις επιδείνωσης προκύπτουν µόνο σε σχέση 

µε καταλήψεις εδαφών ή πιθανές απαλλοτριώσεις εξαιτίας των προτεινόµενων 

αναδιαρθρώσεων στις χρήσεις γης. Τέτοιες επιπτώσεις είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα 

και δε σχετίζονται µε το στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασµό. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 Ταυτότητα του σχεδίου 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών 

Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης ∆ήµου Γρεβενών της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε την ΚΥΑ 107017 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006), η 

οποία αποτελεί τη µεταφορά στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ 

της ΕΕ «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ» σχετικά 

µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 

2001. Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτίµηση των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων ή Προγραµµάτων ή αλλιώς 

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), ενσωµατώνει την Περιβαλλοντική 

διάσταση ως εργαλείο πρόληψης σε ανώτερα ή προγενέστερα στάδια λήψης 

αποφάσεων και σχεδιασµού, σχεδίων και προγραµµάτων, που διαµορφώνουν τα 

επιµέρους έργα και δραστηριότητες. Η συγκεκριµένη οδηγία αποτελεί 

υποστηρικτικό εργαλείο προληπτικού χαρακτήρα που φιλοδοξεί να επεκτείνει την 

προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού 

και των φορέων εκπροσώπησής του σε λειτουργίες και διαδικασίες ανωτέρου 

επιπέδου, όπως σχέδια και προγράµµατα. 

Η συγκεκριµένη µελέτη εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος 

ΙΙΙ της ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006). Στη µελέτη δίνονται 

στοιχεία της αρχής σχεδιασµού του ΣΧΟΟΑΠ, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

του µε ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο που διαµορφώνεται για έργα και άλλες 

δραστηριότητες, είτε σε σχέση µε το χαρακτήρα, το µέγεθος και τις συνθήκες 

λειτουργίας τους, είτε σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων. Γενικά 

γίνεται αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε το εν λόγω 

σχέδιο. Αναφέρεται στη σχέση του σχεδίου µε την εφαρµογή της κοινοτικής και 

εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, στη σηµασία του σχεδίου για την 

ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, µε απώτερο σκοπό την προαγωγή 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 13/226 

της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η µελέτη αναφέρεται στην κατάσταση του 

υπάρχοντος περιβάλλοντος, στις αναµενόµενες επιπτώσεις (συνεργιστικές ή µη) και 

τα πιθανά µέτρα αντιµετώπισης αυτών των επιπτώσεων. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται µια σειρά 

χαρακτηριστικών που πρέπει να περιλαµβάνει η ΣΜΠΕ: 

• εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές 

επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή του 

προγράµµατος, καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες σε 

περιεκτική µορφή λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού 

πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή του προγράµµατος, 

• πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτούνται για την εκτίµηση των 

ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η 

εφαρµογή του σχεδίου ή του προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις 

υφιστάµενες γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το 

επίπεδο των λεπτοµερειών του σχεδίου ή του προγράµµατος, το στάδιο της 

διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθµό στον οποίο οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα 

σχεδιασµού, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίµησής τους. 

2.2 ∆ιαδικασία – Ιστορικό 

Η µελέτη µε τίτλο : «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης» έχει ανατεθεί µε Προγραµµατική 

Σύµβαση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και τον 

∆ήµο Γρεβενών στην Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας ΑΕ – ΑΝΚΟ.  

Η µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται σε δύο (2) στάδια, τα Α΄ και Β΄. Το Β΄ Στάδιο 

υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια, τα Β1΄ και Β2΄. 

Το Α΄ στάδιο της µελέτης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆Ε Σµίξης του ∆ήµου Γρεβενών υποβλήθηκε το ∆εκέµβριο 

του 2011 στο ∆ήµο Γρεβενών και στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασµού (∆ΙΠΕΧΩΣ) ∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Επί του πρώτου σταδίου δόθηκαν οδηγίες – 
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κατευθύνσεις από τη ∆ΙΠΕΧΩΣ ∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  µε το υπ’ αρ. πρωτ. 71531/2950/24.04.2012 

έγγραφό της προς το ∆ήµο Γρεβενών. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γρεβενών µε την υπ’ αρ. 261/2013 απόφασή 

του ενέκρινε το πρώτο στάδιο (Α’ Στάδιο) της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ µετά από 

εισήγηση (υπ’ αρ. 20/2013) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ’ αρ. 2/2013 

απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Σµίξης. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4071/12, άρθρο 18 παρ.16 η παρακολούθηση και η 

επίβλεψη εκπόνησης των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ γίνεται από τους ∆ήµους. Για 

το Β1΄ Στάδιο της µελέτης επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίστηκε µε την υπ’ αρ. 81/2013 

απόφαση του ∆ηµάρχου Γρεβενών (σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 3766/5.2.2013 

έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γρεβενών) η ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γρεβενών. Η παραπάνω υπηρεσία επιβλέπει, 

εποπτεύει και ελέγχει τη µελέτη σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 29790/6.8.2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Γρεβενών παραλήφθηκε ήδη το Α’ Στάδιο της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ και 

δόθηκε εντολή για την έναρξη του Β1΄ Σταδίου της µελέτης. 

Το Β1΄ στάδιο της µελέτης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆Ε Σµίξης του ∆ήµου Γρεβενών υποβλήθηκε το 

Σεπτέµβριο του 2018 στο ∆ήµο Γρεβενών και από εκεί εστάλη στη ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (∆ΙΠΕΧΩΣ) ∆υτικής Μακεδονίας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε το υπ΄αριθµ. 

6325/25.04.2019 έγγραφο του ∆ήµου. Επί του Β1΄ σταδίου δόθηκαν οδηγίες – 

κατευθύνσεις από τη ∆ΙΠΕΧΩΣ ∆υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  µε το υπ’ αρ. πρωτ. 10254/18.07.2019 έγγραφό 

της προς το ∆ήµο Γρεβενών. 

Παράλληλα µε τη µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ Σµίξης εκπονήθηκε η µελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας – Β1΄ Φάση ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης, που αποτελεί τµήµα του 

συνολικού φακέλου της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ, η οποία έχει παραδοθεί από την 

ΑΝΚΟ στις 08.12.2011, έχει ελεγχθεί, εγκριθεί από αρµόδιο γεωλόγο υπάλληλο της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Γρεβενών και έχει αποσταλεί στη ∆ΙΠΕΧΩΣ της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και στο ∆ήµο Γρεβενών 
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µε το υπ’ αρ. πρωτ. 12491/4.9.2018 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 

Γρεβενών. Η µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας – Β1΄ Φάση εγκρίθηκε από την 

∆ΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας µε το υπ’ 

αρ. πρωτ. 84835/18.6.2019 έγγραφό της. 

2.3 Αρχή Σχεδιασµού 

Αρχή Σχεδιασµού του ΣΧΟΟΑΠ είναι ο ∆ήµος Γρεβενών. Αναλυτικότερα στοιχεία 

έργου και επικοινωνίας: 

Επωνυµία: Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆Ε Σµίξης, 
ΠΕ Γρεβενών, Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας  

Θέση: ∆Ε Σµίξης, ΠΕ Γρεβενών, Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας 

Υπεύθυνος 

επικοινωνίας: 

∆ήµαρχος Γιώργος ∆ασταµάνης 

Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά, ΤΚ 51100, τηλ. 2462350830,                       
fax : 2462087547, http://www.dimosgrevenon.gr  

Αρχή 

σχεδιασµού : 

∆ήµος Γρεβενών 

Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά, ΤΚ 51100, τηλ. 2462350830,                          
fax : 2462087547 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καρέτσος Αναστάσιος – Μηχανολόγος Μηχανικός, 
∆ιοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης», ΤΚ 51100,     τηλ. 2462353229, 
fax : 2462353436 

2.4 Αρχή έγκρισης της µελέτης 

Η αρµόδια αρχή για την διαχείριση της ΣΜΠΕ είναι η αρµόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (∆ιεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΥΠΕΝ), όπως ειδικότερα προκύπτει από τις διατάξεις 

της ΚΥΑ µε αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006). 
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2.5 Στοιχεία του µελετητή της ΣΜΠΕ 

Επωνυµία: Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. 

∆ιεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1 – 3, Κοζάνη, 50131. 

Περιοχή : Κοζάνη 

Τηλέφωνα : 2461024022 fax: 2461038628 Email: mpitenis@anko.gr 

Υπεύθυνος 

επικοινωνίας, 

Ειδικότητα, 

Θέση: 

Μιχάλης Πιτένης, Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Στέλεχος 

στο τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. 

 

Η οµάδα µελέτης του παρόντος φακέλου ΣΜΠΕ αποτελείται από τους: 

o Ελευθεριάδη Αναστάσιο, Τοπογράφο - Υδραυλικό Μηχανικό. 

o Καραδαλή Κατερίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικό Msc. 

o Καραγιάννη Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Υπεύθυνος GIS. 

o Ντούρο Γιώργο, Γεωλόγο. 

o Μηντελή Ντίνα, Σχεδιάστρια. 

o Πιτένη Μιχάλη, Γεωπόνο - M.Sc. Εγγείων Βελτιώσεων. 

o Σιτρά Βασίλη, Τοπογράφο Μηχανικό, Συντονιστή οµάδας µελέτης. 

o Σκοτιδάκη Τηλέµαχο, ∆ασολόγο. 

o Τσαταλµπασίδη Ιωάννη, Γεωλόγο. 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ∆Ε ΣΜΙΞΗΣ 

3.1 ∆ιαδικασία ΣΠΕ 

Με τη σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων 

(ΣΧΟΟΑΠ) της ∆Ε Σµίξης πρέπει να υποβληθεί µελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης (ΣΠΕ). Η διαδικασία της ΣΜΠΕ έχει θεσµοθετηθεί µε την ΚΥΑ 

107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β' 1225) στο πλαίσιο της 

εναρµόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ. Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η 

προώθηση της Βιώσιµης ή Αειφόρου Ανάπτυξης µε την υψηλού επιπέδου 

προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων 

στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων (Άρθρο 1). 

Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά λειτουργεί 

συµπληρωµατικά σε ένα ανώτερο επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού της 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σκοπός της είναι να ενσωµατώσει περιβαλλοντικούς 

και αειφορικούς παράγοντες στην χάραξη πολιτικής. Η λογική της αναπτύσσεται 

στα εξής σηµεία και κάνει προφανή την αναγκαιότητά της, ήτοι : 

� ∆ιαµορφώνει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης 

απόφασης. 

� Συµβάλει αποφασιστικά στον καθορισµό της ανάγκης και του βαθµού 

επίτευξης των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και προτάσεων. 

� Αποφεύγει τον αποκλεισµό των επιλογών και των ευκαιριών που 

προκύπτουν, όταν γίνεται η εκτίµηση σε επίπεδο µόνο έργων. 

� Καθιερώνει το κατάλληλο πλαίσιο για τις ΜΠΕ σε έργα. 

Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης είναι η υψηλού επιπέδου 

προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην 

προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων, προωθώντας τη βιώσιµη 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθµίζονται κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο 
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τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων 

και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Η εφαρµογή της ΚΥΑ 107017/28.08.2006 επιβάλλει την εκπόνηση Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για προγράµµατα ή σχέδια. Η ΣΜΠΕ 

θα καθορίζει, θα περιγράφει και θα εκτιµά τις σηµαντικές -άµεσες και έµµεσες- 

επιπτώσεις από την εφαρµογή του σχεδίου / προγράµµατος σε ανθρώπους, 

χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλίµα, τοπίο, ακίνητη περιουσία και 

πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των 

παραγόντων. Μέσω της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων ή 

Προγραµµάτων γίνεται η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

προτάσεων, η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και η ανάδειξη της 

βέλτιστης επιλογής µεταξύ των προτεινόµενων εναλλακτικών λύσεων, 

υπογραµµίζοντας τους λόγους επιλογής µιας συγκεκριµένης λύσης. Η Εκτίµηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των Σχεδίων και 

των Προγραµµάτων, ενσωµατώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση κατά την 

κατάρτισή τους και εστιάζοντας τόσο στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων και επιπτώσεων όσο και στη µεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών 

από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις. Αποτελεί, δηλαδή η διαδικασία της ΣΠΕ το 

µέσο για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, πριν την υιοθέτηση 

σχεδίων και τη λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζοντας ότι µε τον τρόπο αυτό 

λαµβάνονται υπ' όψιν οι σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων 

δράσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού. 

Η διαδικασία ΣΠΕ περιλαµβάνει τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. ∆ιεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τις δηµόσιες αρχές και το ενδιαφερόµενο 

κοινό. 

3. Συνεκτίµηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων κατά τη 

λήψη αποφάσεων, και 

4. Ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού σχετικά µε την ειληµµένη απόφαση. 

Κατά τη διαδικασία της ΣΜΠΕ θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από τους 

µελετητές για τα θέµατα που πρέπει να καλύψει η ΣΜΠΕ και θα πρέπει να 

καθοριστούν οι Ειδικοί Στόχοι της Μελέτης και οι πληροφορίες που θα πρέπει να 
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παρέχει αυτή. Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται στην ανάλυση των κύριων 

περιβαλλοντικών θεµάτων-παραµέτρων που είναι κρίσιµα για το έργο και το 

περιβάλλον του. Έτσι, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που θα δοθούν, θα πρέπει 

να δίνουν µια συνοπτική, αλλά και ολοκληρωµένη εικόνα των κύριων επιπτώσεων 

του έργου, καθώς και του πλαισίου αντιµετώπισής τους. 

Κατά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας της µελέτης περιλαµβάνεται: 

1. Ο προσδιορισµός των Περιβαλλοντικών Στόχων και των ∆εικτών, µε τους 

οποίους θα ασχοληθεί η ΣΜΠΕ. 

2. Ο προσδιορισµός των κύριων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις οποίες θα 

εξετάσει στη συνέχεια η ΣΜΠΕ. 

3. Εναλλακτικές λύσεις που ενδεχοµένως θα εκτιµηθούν στην ΣΜΠΕ. 

4. Τη Μεθοδολογική Προσέγγιση της ανάλυσης της µελέτης, όπως ο 

καθορισµός της περιοχής έρευνας-µελέτης, η διερεύνηση και διαθεσιµότητα 

δεδοµένων, ο προσδιορισµός αναγκαίων ερευνών για συµπλήρωση 

υπαρχόντων στοιχείων ή η ανάγκη µελετών υποβάθρου, οι µέθοδοι 

πρόβλεψης που θα χρησιµοποιηθούν, τα κριτήρια σηµαντικότητας και ο 

τρόπος παρουσίασης των ανωτέρω. 

Για κάθε µια από τις επιλεχθείσες κύριες επιπτώσεις θα ορισθούν κατάλληλοι 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι. Στη συνέχεια κατάλληλοι ∆είκτες θα αποτελούν έκφραση 

της επιθυµητής κατάστασης ή εξέλιξης ή επίπτωσης της συγκεκριµένης 

περιβαλλοντικής παραµέτρου και θα προσεγγίσουν αυτούς τους στόχους.  

Ακολουθεί η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Στην 

ανάλυση αυτή, η οποία θα είναι αναλυτική κατά το καλύτερο δυνατόν, θα ληφθεί 

υπ' όψιν και η µεθοδολογία προσέγγισης των δεικτών και των περιβαλλοντικών 

στόχων. 

Έπεται η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως αυτά προκύπτουν 

από την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης και από τα κύρια χαρακτηριστικά 

του έργου. Στη συνέχεια γίνεται οριστικοποίηση του καταλόγου των επιπτώσεων, 

όπως αυτές καθορίστηκαν στο στάδιο της Στόχευσης, αφού προηγουµένως 

ληφθούν υπ' όψιν τόσο η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και οι τυχόν 

απόψεις λοιπών φορέων για το έργο. 
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Στο επόµενο στάδιο θα γίνει εκτίµηση των κύριων επιπτώσεων του έργου και το 

πλαίσιο µέτρων αντιµετώπισης. Η ανάλυση των επιπτώσεων αναφέρεται κυρίως σε 

συνάρτηση µε τους δείκτες που ορίζονται στο κεφάλαιο της Στόχευσης, όπως και η 

ανάλυση των µέτρων αντιµετώπισης. Ειδικά στα µέτρα αντιµετώπισης µια 

σηµαντική πλευρά τους θα είναι η επισήµανση του πλαισίου των µέτρων, η 

αναλυτική εξέταση και εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά τη 

φάση εκπόνησης των οριστικών µελετών σχεδιασµού του έργου και βέβαια στη 

φάση της σύνταξης των ΜΠΕ των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν στην 

περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης. 

3.2 Σκοπιµότητα και Στόχος υλοποίησης του Σχεδίου 

Τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), όπως και 

τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) οφείλουν να εναρµονίζονται προς τις επιλογές 

και κατευθύνσεις του εγκεκριµένου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) και των Ειδικών Πλαισίων 

Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ). 

Σύµφωνα µε το νέο νόµο Ν.4447/16 (ΦΕΚ 241A’/23.12.2016) περί «Χωρικού 

σχεδιασµού – Βιώσιµης ανάπτυξης κ.α.δ.» αναδιαρθρώνεται, επικαιροποιείται και 

τροποποιείται η βασική νοµοθεσία που ισχύει στη χώρα για τον πολεοδοµικό και 

χωροταξικό σχεδιασµό. Ο νόµος ενσωµατώνει βασικές διατάξεις της σχετικής 

νοµοθεσίας που θεσπίστηκαν την περίοδο µετά την έναρξη της οικονοµικής κρίσης 

αφορώσες σε διαδικασίες ανάπτυξης οικιστικών και άλλων υποδοχέων. 

Για τα υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ που έχουν ανατεθεί πριν την ψήφιση του 

νόµου, ισχύουν µεταβατικές διατάξεις που παραπέµπουν στο προηγούµενο νοµικό 

πλαίσιο που όριζε ο Ν.2508/1987. 

Τη χρονική περίοδο που µεσολάβησε µεταξύ της εκπόνησης του Α’ Σταδίου της 

µελέτης και του τωρινού Β1’ Σταδίου, µία σειρά θεσµικών και νοµοθετικών 

ρυθµίσεων σε χωροταξικό και πολεοδοµικό επίπεδο ήρθαν να προστεθούν ως 

παράµετροι στο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, τόσο στο νοµικό πλαίσιο 

που ισχύει για τις µελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ όσο και για το χωροταξικό σχεδιασµό της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Οι σηµαντικότερες εξ αυτών είναι οι παρακάτω: 
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� Εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της ∆υτικής 

Μακεδονίας, που έχει ως σκοπό την αναδιαµόρφωση του πλαισίου χωρικών 

ρυθµίσεων σε επίπεδο Περιφέρειας.  

Το παραπάνω πλαίσιο είναι υπό θεσµοθέτηση από το αρµόδιο Υπουργείο και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4447/16 οι µελέτες των ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ 

οφείλουν να εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου 

στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού (δηλαδή του χωρικού σχεδιασµού σε 

επίπεδο χώρας και περιφέρειας και των ειδικών χωρικών πλαισίων – όπως 

τουρισµού, ΑΠΕ κ.α. -) και να περιέχουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την 

επίτευξη των σκοπών τους. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Ν.4447/16 και ειδικότερα µε την 

παράγραφο 3 του άρθρου 6 που αναφέρεται στα Περιφερειακά Χωροταξικά 

Πλαίσια (ΠΧΠ) που αντικαθιστούν τα ΠΠΧΣΑΑ προβλέπεται: 

«3. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια περιλαµβάνουν σε ειδικό 

Παράρτηµα, που συνοδεύεται από κείµενα και διαγράµµατα κατάλληλης 

κλίµακας, κατευθύνσεις ανά ∆ήµο που αφορούν ιδίως: 

α) τη χωροταξική και αναπτυξιακή φυσιογνωµία,  

β) τη διάρθρωση και δοµή του οικιστικού δικτύου και την οικιστική 

ανάπτυξη, 

γ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος,  

δ) τα υπερτοπικά / διαδηµοτικά δίκτυα υποδοµής,  

ε) τη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή άλλων 

χρήσεων στο µη αστικό, ιδίως, χώρο, 

στ) Τα Παραρτήµατα περιέχουν επίσης κατευθύνσεις για τις χρήσεις γης και 

όρους δόµησης που λαµβάνονται υπόψη µέχρι τη θεσµοθέτηση υποκείµενου 

ρυθµιστικού σχεδιασµού για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος 

και της υπαίθρου µε ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της γεωργικής 

γης.» 

� Ως προς τις χρήσεις γης (τις κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων 

γης) µετά τις συνεχείς διαφοροποιήσεις του θεσµικού πλαισίου που έλαβαν 
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χώρα τα τέσσερα προηγούµενα έτη, εκδόθηκε νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα 

(υπ’αρ. 59) που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114 Α’/ 29.06.2018. Το νέο 

διάταγµα καθορίζει γενικές και ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης που θα 

καθορίζονται µε το πολεοδοµικό σχεδιασµό. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές 

διατάξεις του άρθρου 17 του Π.∆./τος οι µελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που 

εκπονούνται, ακολουθούν τις διατάξεις του νέου διατάγµατος ως προς τον 

καθορισµό των χρήσεων γης.  

� To Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου έχει χαρακτηριστεί µε την ΚΥΑ 23069 / 

ΦΕΚ 639∆/14.06.2005 µε τίτλο: «Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής των 

ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών 

προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης». 

Βάσει της απόφασης αυτής στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 

οριοθετούνται Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Ζώνες ∆ιατήρησης 

Οικοτόπων και Ειδών καθώς και η Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου. 

Ο χαρακτηρισµός της περιοχής αυτής έγινε βάσει της «Ειδικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου», που 

εγκρίθηκε µε την οικ. 126479/2523/24.06.2003 (ορθή επανάληψη 

19.08.2003) Απόφαση του Γενικού ∆/ντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και συγκεκριµένα µε το άρθρο 21 του 

Ν.1650/1986 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3937/2011 

(ΦΕΚ 60Α/31.03.2011), ο χαρακτηρισµός, η οριοθέτηση και ο καθορισµός 

χρήσεων γης και δραστηριοτήτων ενός Εθνικού Πάρκου γίνεται µε την 

έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος κατόπιν πρότασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της 

«Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σε εφαρµογή ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης 

(ΕΠΜ). Η ανάθεση της σύνταξης ΕΠΜ και η τελική έγκρισή της 

πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής. 

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος, 

προκειµένου να διασφαλιστεί θεσµικά η προστατευόµενη περιοχή του 

Εθνικού Πάρκου. 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 23/226 

Ήδη έχει δροµολογηθεί η διαδικασία ανάθεσης από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας της σύνταξης των Ειδικών Περιβαλλοντικών 

Μελετών (ΕΠΜ) και των Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τις περιοχές του ∆ικτύου 

Natura 2000 όλης της χώρας. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία για τη 

θεσµοθέτηση και τη διαχείριση µίας προστατευόµενης περιοχής απαιτείται 

πρώτα η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ), βάσει της οποίας 

θα συνταχθεί ένα Π.∆., τους όρους του οποίου θα εξειδικεύσει στη συνέχεια 

ένα Σχέδιο ∆ιαχείρισης (Σ∆). 

Οι βασικοί Στόχοι της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης είναι οι εξής: 

1. Ο καθορισµός των µεγεθών της Οικιστικής Ανάπτυξης σ' όλη την έκταση της 

∆Ε Σµίξης µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες 

και καταλληλότητες, καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από 

υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Αποτέλεσµα θα είναι η επέκταση του 

οικισµού Σµίξης. 

2. Η πολεοδοµική οργάνωση του οικσµού και ο προσδιορισµός των περιοχών 

του που απαιτούν παρεµβάσεις.  

3. Ο καθορισµός των παραγωγικών και αναπτυξιακών ζωνών, αλλά και των 

τουριστικών δραστηριοτήτων (χρήσεις γης), µε βάση τις ανάγκες των 

παραγωγικών τοµέων, τις δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισµού και τις 

σχετικές προγραµµατικές κατευθύνσεις. 

4. Η καταγραφή/αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

της ∆Ε και ο προσδιορισµός των περιοχών ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), οι 

οποίες δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν. 

5. Ο προσδιορισµός των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του οικισµού. 

6. Η εκτίµηση των αναγκών για κοινωνική και τεχνική υποδοµή. 

Το ΣΧΟΟΑΠ θα καθορίσει επακριβώς τους στόχους, τις προτεραιότητες και τους 

µηχανισµούς εφαρµογής, όσον αφορά στη χρήση του φυσικού χώρου για την 

υποδοχή της οικιστικής ανάπτυξης, των παραγωγικών ζωνών και των αναγκαίων 

υποδοµών παράλληλα µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στρατηγικός στόχος του Σχεδίου είναι η εναρµόνιση του περιβαλλοντικού 

σχεδιασµού µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.  
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Οι  ειδικοί στόχοι είναι: 

� Προστασία της βιοποικιλότητας, ανάδειξη και αποτελεσµατική 

διαχείριση των σηµαντικών περιβαλλοντικών αξιών, τοπίων και 

οικοτόπων. 

� Προώθηση ήπιων µορφών ανάπτυξης του τουρισµού καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. 

� Ενίσχυση του ενδιαφέροντος χαρακτήρα του οικισµού της Σµίξης. 

� Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας του 

οικιστικού, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

� Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος. 

� Κάλυψη των αναγκών του οικισµού σε γη για κατοικία και 

τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και για τους αναγκαίους 

κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. 

� Συµπλήρωση – Βελτίωση των τεχνικών υποδοµών. 

3.3 ∆ιεθνείς, κοινοτικοί και εθνικοί περιβαλλοντικοί στόχοι σε σχέση µε το σχέδιο 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο τίθενται οι στόχοι της προστασίας του 

περιβάλλοντος, που αφορούν το ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να προκύψουν οι απαιτήσεις της 

περιβαλλοντικής προστασίας που σχετίζονται µε τις προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ. Οι 

περιβαλλοντικές παράµετροι που µελετώνται είναι η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα και 

η πανίδα, τα ύδατα, το έδαφος, η ατµόσφαιρα και οι κλιµατικοί παράγοντες, ο 

θόρυβος, το τοπίο και η πολιτιστική κληρονοµιά, ο πληθυσµός και η υγεία, τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία, όπως ακριβώς προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 107017/2006. 

3.3.1 ∆ιεθνής περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πολιτική 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ 20 χρόνια µετά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (Ρίο, 1992), τον Ιούλιο του 2012 πραγµατοποιήθηκε Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη στο Ρίο (Ρίο+), η οποία µετά από διετείς πολυµερείς διαπραγµατεύσεις 
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κατέληξε σε κείµενο - ∆ιακήρυξη µε τον τίτλο «Το Μέλλον που Θέλουµε» (The 

Future we Want). 

Στο ίδιο πλαίσιο, το 2009, πραγµατοποιήθηκε η ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για την 

Κλιµατική Αλλαγή (Copenhagen), στην οποία συνοµολογήθηκε ότι η αύξηση της 

µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη πρέπει να συγκρατηθεί κάτω από τους 2 βαθµούς 

Κελσίου σε σχέση µε τα επίπεδα της προβιοµηχανικής εποχής, προκειµένου να 

αποφευχθούν, ή έστω να µετριαστούν, οι πλέον επικίνδυνες επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής. Στη συνέχεια των ∆ιασκέψεων του ΟΗΕ για την Κλιµατική 

Αλλαγή στο Cancun (Μεξικό), το 2010, και το Durban της Ν. Αφρικής, το 2011, 

συµφωνήθηκε η παράταση της ισχύος της Συµφωνίας του Κυότο για µια πενταετία, 

δηλαδή µέχρι το 2017. Έπειτα από πολλά χρόνια διεθνών διαπραγµατεύσεων για 

µια νέα συµφωνία για το κλίµα µε τη συµµετοχή όλων των χωρών, τα Mέλη της 

Σύµβασης-Πλαίσιο, στην 21η ∆ιάσκεψη των Η.Ε. για την Κλιµατική Αλλαγή στο 

Παρίσι το 2015 υιοθέτησαν µια νέα καθολική και νοµικά δεσµευτική παγκόσµια 

συµφωνία για το κλίµα, τη «Συµφωνία των Παρισίων». Αυτή η φιλόδοξη και 

ισορροπηµένη συµφωνία, που αποτελεί την πρώτη µείζονα πολυµερή συµφωνία 

του 21ου αιώνα, καθορίζει ένα παγκόσµιο σχέδιο δράσης µε στόχο να περιοριστεί η 

αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα πολύ µικρότερα από τους 2 °C, 

ώστε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες κλιµατικές αλλαγές. 

Τον  Οκτώβριο 2018 δηµοσιεύτηκε η ειδική έκθεση της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής 

για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC) ως προς τις επιπτώσεις της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιοµηχανικά επίπεδα, η οποία περιλαµβάνει 

ανησυχητικά επιστηµονικά στοιχεία για την ταχεία υπερθέρµανση του πλανήτη και 

τις δραµατικές επιπτώσεις που αναµένεται να έχει σε όλους τους τοµείς, εάν 

επειγόντως δεν ληφθούν παγκοσµίως µέτρα για την αντιµετώπισή της.  Οι 

επισηµάνσεις της εν λόγω έκθεσης επηρεάζουν σηµαντικά τις διεθνείς 

διαπραγµατεύσεις για το κλίµα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του ΟΗΕ στα θέµατα Βιοποικιλότητας, 

πραγµατοποιήθηκε η ∆ιάσκεψη της Nagoya (Ιαπωνία), όπου υιοθετήθηκε 

Στρατηγικό Σχέδιο για την προστασία της Βιοποικιλότητας, για την περίοδο 2011-

2020, µε ορίζοντα το 2050. Στο σχέδιο αυτό δίνεται έµφαση στην ανάγκη 

διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα και στη µείωση της πίεσης 

στους φυσικούς πόρους. Επίσης, στην ίδια ∆ιάσκεψη υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο 
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για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον ισόρροπο και δίκαιο επιµερισµό 

των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση τους. 

Σε διεθνές επίπεδο, βασική επιδίωξη αποτελεί η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 

της Χιλιετίας (MDGs), και των στόχων που απορρέουν από την Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (WSSD) στο Γιοχάνεσµπουργκ, το 

2002. Η χώρα µας, ως µέλος ∆ιεθνών Οργανισµών (Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 

(ΟΗΕ), Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), κ.α.), 

συµµετέχει στις πολυµερείς συναντήσεις και δράσεις, αλλά και σε όλες τις 

προσπάθειες για τη βελτίωση της παγκόσµιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. 

Επίσης, επιδιώκει την ενδυνάµωση της εφαρµογής των πολυµερών 

περιβαλλοντικών συµφωνιών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιo επίπεδο, µε 

έµφαση στις τρεις Συµβάσεις του Ρίο και τις Συµβάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 

για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE). 

Οι σηµαντικές ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Συµβάσεις και Πρωτόκολλα, που έχουν 

κυρωθεί από την Ελλάδα, ανά τοµέα πολιτικής (Ιούλιος 2010) αφορούν τις 

παρακάτω κατηγορίες : Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα, Προστασία της φύσης, της 

χλωρίδας και της πανίδας, Θαλάσσιο περιβάλλον, Εσωτερικά Ύδατα, Απόβλητα και 

χηµικά, Ατµόσφαιρα, Ενέργεια, Πολιτιστικό Περιβάλλον, ∆ιάφορα. 

3.3.2 Ευρωπαική πολιτική για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί πρωτοπόρο στην περιβαλλοντική προστασία 

τόσο για λόγους διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των φυσικών πόρων, όσο και 

για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτοµίας. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη απεικονίζει ακριβώς 

τις προσπάθειες της ΕΕ για τη διεύρυνση του στρατηγικού οικοσυστηµικού και 

τεχνολογικού πλεονεκτήµατος της έναντι άλλων χωρών. 

 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον 

Με στόχο τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκποµπών και πιο αποδοτικής από άποψη αξιοποίησης των πόρων, στην οποία το 

φυσικό κεφάλαιο θα προστατεύεται και θα ενισχύεται, ενώ θα διαφυλάσσεται η 

υγεία και η ευηµερία των πολιτών, το 7ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον 

(Π.∆.Π) καλείται να προσφέρει το νοµικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής 
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έως το 2020, εντοπίζοντας εννέα στόχους προτεραιότητας που πρέπει να 

επιτύχουν η ΕΕ και τα κράτη µέλη σε µια µακροπρόθεσµη προοπτική µε ορίζοντα 

το 2050. Παράλληλα, στα συµπεράσµατα της διάσκεψης Ρίο+20 σχετικά µε την 

πράσινη οικονοµία και την ενίσχυση της διεθνούς περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ανανεώθηκε η δέσµευση των κρατών υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης και της 

µείωσης της φτώχειας και, συνεπώς, οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να περιληφθούν 

στο 7ο Π.∆.Π. Οι εννέα στόχοι προτεραιότητας συνοψίζονται ως εξής : 

� Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ. 

� Μετατροπή της ΕΕ σε µια πράσινη και ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

� Προστασία των πολιτών της ΕΕ από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους 

για την υγεία και την ευηµερία. 

� Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας της ΕΕ. 

� Βελτίωση της βάσης τεκµηρίωσης για την περιβαλλοντική πολιτική. 

� Εξασφάλιση επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιµατική πολιτική 

και διαµόρφωση σωστών τιµών. 

� Βελτίωση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής 

των πολιτικών. 

� Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της ΕΕ. 

� Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιµετώπιση 

των περιφερειακών και παγκόσµιων περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Τους στόχους αυτούς οι αρχές όλων των επιπέδων θα πρέπει να τους συνδυάζουν 

µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τηρώντας πάντα την αρχή της 

επικουρικότητας. 

Ειδικότερα: 

� Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον. 

� Εξασφάλιση ότι το 20% της κατανάλωσης ενέργειας θα προέρχεται από 

ανανεώσιµες πηγές. 

� Περικοπή κατά 20% της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας, χάρη στη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
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Το Συµβούλιο της ΕΕ εξέδωσε στις 4 Οκτωβρίου του 2019 συµπεράσµατα που 

παρέχουν πολιτικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική και την κλιµατική πολιτική 

της ΕΕ για την περίοδο 2021 – 2030, ενώ κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει, το 

αργότερο έως τις αρχές του 2020, µια φιλόδοξη και εστιασµένη πρόταση για το 8ο 

Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον (Π.∆.Π). 

Τα συµπεράσµατα βασίζονται στο στρατηγικό θεµατολόγιο της ΕΕ που εγκρίθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 20 Ιουνίου 2019 και δίνει έµφαση στην 

επείγουσα ανάγκη να οικοδοµηθεί µια κλιµατικά ουδέτερη, πράσινη, 

δίκαιη και κοινωνική Ευρώπη. 

Το Συµβούλιο τονίζει στα συµπεράσµατά του ότι η κλιµατική αλλαγή, η ρύπανση, η 

απώλεια βιοποικιλότητας και οι αυξανόµενες απαιτήσεις για φυσικούς πόρους 

θέτουν σε κίνδυνο την ευηµερία και τις προοπτικές των σηµερινών και των 

µελλοντικών γενεών. Υπογραµµίζει την ανάγκη να αναληφθεί πρόσθετη δράση για 

την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και να τεθούν 

φιλόδοξοι στόχοι για τη βιοποικιλότητα στο 8ο Π.∆.Π.  

3.3.2.1 Στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 

Η αειφόρος ανάπτυξη έχει τρεις συνιστώσες - οικονοµική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική – που απαιτούν ισόρροπη πολιτική συνεκτίµηση. Η στρατηγική της 

ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη εγκρίθηκε αρχικά το 2001 και αναθεωρήθηκε το 

2005, ενώ συµπληρώνεται, µεταξύ άλλων, από την αρχή της ένταξης των 

περιβαλλοντικών προβληµατισµών στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν αντίκτυπο 

στο περιβάλλον. Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι τέσσερις : Προστασία του 

Περιβάλλοντος, Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και Συνοχή, Οικονοµική Ευηµερία, Ανάληψη 

των ∆ιεθνών Ευθυνών µας. 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2010) 2020 τελικό) θέτει τους 

στόχους για την στρατηγική ανάπτυξη της επόµενης δεκαετίας. Σύµφωνα µε αυτή, 

οι ακόλουθες τρεις βασικές προτεραιότητες πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στη 

στρατηγική για την Ευρώπη 2020: 

 η έξυπνη ανάπτυξη - µε την ανάπτυξη µιας οικονοµίας που βασίζεται στη 

γνώση και την καινοτοµία. 

 η βιώσιµη ανάπτυξη - µε την προώθηση µιας πιο αποτελεσµατικής στη 

χρησιµοποίηση των πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας. 
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 η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς - µε την ενίσχυση µιας οικονοµίας µε 

υψηλό ποσοστό απασχόλησης που εξασφαλίζει οικονοµική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή. 

Οι τρεις αυτές προτεραιότητες αλληλοενισχύονται και διαµορφώνουν την εικόνα 

της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

3.3.3 Εθνική Στρατηγική για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 

Η εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία ενσωµατώνει τις σχετικές µε το περιβάλλον 

ευρωπαϊκές οδηγίες και στόχους ως απόρροια του άρθρου 2 της Συνθήκης για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βασικό εθνικό νοµικό πλαίσιο για το 

περιβάλλον αποτελεί ο Ν. 1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος», ο 

οποίος έχει ως στόχο «τη θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και τη καθιέρωση 

κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο 

άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής 

ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο θα προστατεύεται η υγεία του και θα 

ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».  

Πιο πρόσφατα, η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (2002) καθορίζει το 

πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης περιλαµβάνοντας τις 

εξής τρεις βασικές αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής : την αρχή της πρόληψης της 

ρύπανσης, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της ισότητας και της 

συνευθύνης. Οι τρεις αυτές αρχές εξειδικεύονται σε ένα σύνολο κανόνων σχετικά 

µε την αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική 

υποβάθµιση, την τοµεακή ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, την 

προτεραιότητα στην αποφυγή και όχι στη διαχείριση της ρύπανσης, την επίλυση 

των προβληµάτων στην πηγή ή κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτήν, καθώς και 

τη βιώσιµη διαχείριση στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας. Ακόµη, το τ. 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανακοίνωσε ένα νέο 

πλαίσιο στρατηγικών στόχων για την επόµενη τριετία, σχετικά µε την προστασία 

και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, οι οποίοι βασίζονται σε τέσσερις βασικούς 

πυλώνες : την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µεταβαίνοντας σε µια 

ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης σε άνθρακα, την προστασία και 

διαχείριση των φυσικών πόρων µε γνώµονα την αειφορία, την αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής µε σεβασµό στο περιβάλλον και την ενίσχυση των µηχανισµών και 
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θεσµών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Οι στόχοι παρουσιάζονται συνοπτικά στο 

διάγραµµα που ακολουθεί.  

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί 

διάφορα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Πράσινο Ταµείο 

(πρώην Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων), το 

Πρόγραµµα «Intelligent Energy Europe», το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Άξονας Προτεραιότητας 4), το 

Πρόγραµµα «Life+» κ.ά. 

 

∆ιάγραµµα 1 : Στρατηγικοί στόχοι για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων, 

Υ.ΠΕΚ.Α. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα εργαλεία διαχείρισης περιβάλλοντος και 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης (δεν εφαρµόζονται στην Ελλάδα όλα) :  

o Το Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου «EMAS» για Οργανισµούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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o  Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, που αποτελεί µέρος της Ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την προαγωγή της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης. 

o  Οι Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις, που αποτελούν διαδικασίες µε τις οποίες 

ο δηµόσιος τοµέας προµηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, 

χρησιµοποιώντας «πράσινα κριτήρια» κατά την αξιολόγηση των προσφορών 

(δεν εφαρµόζεται στην Ελλάδα). 

o  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για προτεινόµενα έργα και 

δραστηριότητες, καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για σχέδια και προγράµµατα. 

3.4 Ενσωµάτωση των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας κατα την προετοιµασία 

του ΣΧΟΟΑΠ 

Κατά την κατάρτιση του ΣΧΟΟΑΠ για τη ∆ηµοτική Ενότητα Σµίξης ελήφθησαν 

υπόψη οι απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ και της Ελλάδος σχετικά 

µε την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως αυτοί περιγράφηκαν σε 

προηγούµενη παράγραφο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης των ειδικών 

στόχων και µέτρων της περιβαλλοντικής πολιτικής που θέτει το ΣΧΟΟΑΠ 

ενσωµατώθηκαν οι κατευθύνσεις και αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ 

και εξειδικεύθηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ. 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι διατρέχουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό το σύνολο 

των τοµεακών πολιτικών. Το περιβάλλον - πέραν του αναντικατάστατου 

οικολογικού αποθέµατος - έχει τη διάσταση του κοινωνικού - οικονοµικού 

«αποθέµατος» µε βάση και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως υιοθετήθηκαν 

από την Πολιτική της ΕΕ. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα της χώρας και της περιοχής της ∆Ε Σµίξης. 

Το πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής στηρίζεται ισότιµα στους τρεις βασικούς 

πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης : οικονοµία - κοινωνία - περιβάλλον. Στην 

οργάνωση της περιβαλλοντικής πολιτικής ενσωµατώνονται οι πολιτικές της ΕΕ που 

αφορούν θέµατα όπως : η καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος, η αστική 

αειφορία, η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, η ποιότητα ζωής και η 

υγεία (περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης κλπ), η 

αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η προστασία των υδατικών και εδαφικών 
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πόρων, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και η πρόληψη και 

ανακύκλωση των αποβλήτων. 

Οι προτεραιότητες και οι στόχοι που διαµορφώνονται από το ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε 

Σµίξης και αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική είναι: 

• Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των αρχών της αειφορίας 

στο σύνολο των πολιτικών και κυρίως στις παραδοσιακά «αναπτυξιακές» 

πολιτικές (µεταφορές, ενέργεια, αστική ανάπτυξη, τουρισµός), ώστε αυτές 

να καταστούν εγγενώς βιώσιµες, καθώς και στον αναπτυξιακό και 

χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής της ∆Ε Σµίξης. 

• Ολοκληρωµένος αναπτυξιακός και περιβαλλοντικός σχεδιασµός στις 

προτεινόµενες παρεµβάσεις και εφαρµογή ολοκληρωµένων διατοµεακών 

παρεµβάσεων. 

• Θεώρηση της προστασίας και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος ως 

αναντικατάστατου οικολογικού και κοινωνικού - οικονοµικού «αποθέµατος» 

και ως αναπτυξιακού πλεονεκτήµατος. 

• Προώθηση της αστικής αειφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

την κοινωνική ευηµερία των πολιτών. 

• Προστασία και αποκατάσταση της δοµής και λειτουργίας των φυσικών 

συστηµάτων και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. 

• Προστασία, ανάδειξη και αειφορική διαχείριση των δασών, των ορεινών 

όγκων, των υγροτόπων, των ρεµάτων, των γεωµορφολογικών σχηµατισµών 

και των άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος ως πολύτιµων και 

αναντικατάστατων φυσικών πόρων. 

• Προστασία, διατήρηση και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και 

διασφάλιση της καλής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης διατήρησης των 

φυσικών αποθεµάτων. 

• Χωροταξικός σχεδιασµός για την ανάπτυξη και χωροθέτηση των 

δραστηριοτήτων µε βάση τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. 

• Βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και του ακουστικού 

περιβάλλοντος. 
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• Προώθηση δράσεων µείωσης της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) 

και της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση) 

καθώς και της αξιοποίησής τους. 

• Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του περιβάλλοντος 

από φυσικές καταστροφές ή τεχνολογικά ατυχήµατα. 

• Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος 

(φυσικού, αστικού, δοµηµένου) και την Αειφορική Ανάπτυξη για την αλλαγή 

των αντιλήψεων και συµπεριφορών. 

• Προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και προώθηση 

αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να αποσυνδεθεί η 

οικονοµική µεγέθυνση από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

3.5 Σχέση του εξεταζόµενου σχεδίου µε άλλα σχετικά σχέδια και προγράµµατα 

3.5.1 Συµβατότητα µε το χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό 

3.5.1.1 Υπερκείµενος Χωροταξικός σχεδιασµός σε επίπεδο χώρας 

i. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) που 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 6876/4871/12.06.2008 Απόφαση της ολοµέλειας της Βουλής 

και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 128Α΄/3.7.2008, επιδιώκεται σε εθνικό επίπεδο η καλύτερη 

δυνατή ισορροπία µεταξύ των τριών βασικών στόχων που αποτελούν την κεντρική 

φιλοσοφία του χωροταξικού σχεδιασµού, δηλαδή την ανάπτυξη, την ισορροπία και την 

προστασία. 

Στη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Ορεινού χώρου της χώρας επιδιώκεται η 

ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η συγκράτηση του πληθυσµού και 

η ισόρροπη σχέση µεταξύ πόλης και υπαίθρου µε τη στήριξη, µεταξύ άλλων, των 

δυναµικότερων µικρών οικισµών.  



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 34/226 

Για τη χωρική αυτή ενότητα παρέχονται οι παρακάτω κατευθύνσεις, οι οποίες θα 

εξειδικευτούν στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Ορεινό χώρο (δεν έχει συνταχθεί 

µέχρι σήµερα):  

o Αντιµετώπιση της δηµογραφικής αποψίλωσης µε την ενίσχυση των 

υποδοµών/υπηρεσιών και των δυνατοτήτων απασχόλησης. Ανάδειξη των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε παραγωγικού πόρου.  

o Στήριξη των δραστηριοτήτων της τοπικής ενδοχώρας και προώθηση νέων που 

αντικαθιστούν τις φθίνουσες και ενισχύουν την κοινωνική και οικονοµική 

ανασυγκρότηση. 

o  ∆ιαφύλαξη των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, 

καθώς και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως αναπτυξιακών 

πόρων µε εξειδίκευση των πολιτικών και των µέτρων ανάλογα µε τα κύρια 

χαρακτηριστικά των επιµέρους περιοχών. 

o  ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδοµές, επικοινωνία και γνώση. 

o  Ενίσχυση των δυναµικών ορεινών οικισµών που λειτουργούν ως κόµβοι 

διοίκησης, υπηρεσιών και µεταφορών µε τη διατήρηση και βελτίωση των 

κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών τους και την ανάδειξή τους σε κέντρα 

στήριξης των οικισµών της ευρύτερης περιοχής τους. 

ii. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 

Στο Ειδικό Πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισµό επιχειρείται η κατηγοριοποίηση του Εθνικού Χώρου ως υποδοχέα της 

δραστηριότητας του Τουρισµού και η διατύπωση κατευθύνσεων Χωρικής Οργάνωσης 

για κάθε κατηγορία του χώρου. 

Η ελληνική πολιτεία θεσµοθέτησε το πρώτο Ειδικό Πλαίσιο του Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό που εγκρίθηκε µε την απόφαση 

24208/09 (ΦΕΚ 1138Β’/11.06.2009) και στη συνέχεια θεσµοθέτησε το δεύτερο Ειδικό 

Πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό που 

αποτελεί τροποποίηση του πρώτου µε την απόφαση 67659/13 (ΦΕΚ 

3155Β’/12.12.2013). 

Αυτή τη χρονική περίοδο δεν ισχύει κανένα Ειδικό Πλαίσιο του Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό, καθώς το δεύτερο, όπως αυτό 

εγκρίθηκε µε την απόφαση του 2013, ακυρώθηκε µε την υπ’ αρ. 3632/2015 
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γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του ΣτΕ για τυπικούς λόγους, ενώ το πρώτο, όπως αυτό 

εγκρίθηκε µε την απόφαση του 2009, ακυρώθηκε µε την υπ’ αρ. 519/2017 απόφαση 

του Ε’ τµήµατος του ΣτΕ, καθώς έκρινε ότι η πολιτεία το είχε αναθεωρήσει το 2013, και 

συνεπώς, ως τέτοιο, δεν µπορούσε να επανέλθει σε ισχύ µετά την ακύρωση του 

δεύτερου. 

Το ΥΠΕΝ έχει δροµολογήσει τη σύνταξη νέας µελέτης για τη θεσµοθέτηση νέου Ειδικού 

Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισµό, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του 

Ν.4447/2016. 

Στο υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 28089/13.06.2017 έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξικού 

Σχεδιασµού του ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι «εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη 

τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, µε βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν 

σε υφιστάµενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (βλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα 

κατωτέρω ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασµού, σε σχέση µε τα περιφερειακά, χωρικά 

σχέδια, αλλά και βάσει της ισχύουσας τουριστικής νοµοθεσίας και επιµέρους 

νοµοθετηµάτων που ενδεχοµένως υπάρχουν για κάθε περιοχή». 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κατευθύνσεις που ίσχυαν για την περιοχή µελέτης στα 

δύο καταργηθέντα Ειδικά Πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισµό. 

Στο αρχικό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισµό (που εγκρίθηκε µε την απόφαση 24208/09, ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009) η 

περιοχή της ∆Ε Σµίξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρου 4 «Κατηγοριοποίηση του 

Εθνικού Χώρου» ανήκει: 

• Στην (Β.2.5)  περιοχή που εκτείνεται στην περιοχή της Βόρειας Πίνδου – 

Ζαγορίου – Τζουµέρκων και του Ορεινού Χώρου της ∆υτικής Θεσσαλίας, 

δηλαδή 

o (Β) Αναπτυσσόµενη τουριστικά περιοχή και 

o (Β.2) Περιοχή µε περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών 

µορφών τουρισµού. 

• Στην (ΣΤ) κατηγορία χώρου, δηλαδή Ορεινή Περιοχή (περιοχή που 

εκτείνεται σε υψόµετρο >600m) και 
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• (Η) κατηγορία χώρου, δηλαδή περιοχή του ∆ικτύου Φύση 2000 και λοιπές 

περιοχές περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

Σύµφωνα δε µε το άρθρο 6 «Ειδικές µορφές τουρισµού» ανήκει στις κατάλληλες 

περιοχές για χιονοδροµικό τουρισµό, για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων στον 

ορεινό χώρο, για ανάπτυξη τουρισµού φύσης (οικοτουρισµού-αγροτουρισµού), για 

δράσεις ανάδειξης των προστατευόµενων περιοχών ως πόλων ανάπτυξης τουρισµού 

φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. 

Στη διάταξη του άρθρου 12 «Τελικές και καταργούµενες διατάξεις» ορίζεται ότι 

«Ρυθµίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 κατισχύουν των κατευθύνσεων του 

παρόντος (δηλαδή του ΕΠΧΣΑΑ του Τουρισµού) ως προς τις χρήσεις γης και τους 

όρους και περιορισµούς δόµησης». 

Συνεπώς οι ρυθµίσεις για τα ανωτέρω που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ για το 

χαρακτηρισµό του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου (ΦΕΚ 639∆’/11.06.2005) που 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 κατισχύουν των 

κατευθύνσεων του ΕΠΧΣΑΑ του τουρισµού. 

Η περιοχή της ∆Ε Σµίξης σύµφωνα µε τη νέα τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑ τουρισµού 

(ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013) ανήκει σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Κατηγοριοποίηση του 

εθνικού χώρου»: 

• στην (Β.2.1.) κατηγορία χώρου, δηλαδή  

o (Β) Περιοχή ενδεικνυόµενη για την ανάπτυξη ειδικών – 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 

o (Β2) Πόλος εντατικής ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού, 

o (Β.2.1.) Περιοχή εγκαταστάσεων χιονοδροµικών κέντρων, καθώς 

και οι οικισµοί που το περιβάλλουν. 

• στην (Ε) κατηγορία χώρου, δηλαδή Ορεινή περιοχή (περιοχή που 

εκτείνεται σε υψόµετρο >800m) και 

• (Ζ) κατηγορία χώρου, δηλαδή περιοχή του Εθνικού Συστήµατος 

Προστατευόµενων Περιοχών (για τα τµήµατα της ΤΚ Σµίξης που ανήκουν 

στο ∆ικτύου Φύση NATURA 2000). 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 5 «Κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης»: 

• στις (Β2) περιοχές ως στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και 

ανάπτυξης, προωθούνται κατά προτεραιότητα: 

� Ολοκληρωµένες τουριστικές παρεµβάσεις µε αναπτυξιακό χαρακτήρα 

για την περιοχή, όπως οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών 

δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, ειδικά προγράµµατα 

τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξη βασικών υποδοµών (όπως λιµένες, 

αεροδρόµια κλπ). 

� Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας της περιοχής. 

� Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδοµών και εγκαταστάσεων που 

εµπλουτίζουν και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. 

� Προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, 

βιοκλιµατικών µεθόδων σχεδιασµού κά). 

� Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, µε την αναγνώριση και συνδυασµένη προβολή των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 

� Ανάληψη δράσεων αναβάθµισης του δοµηµένου χώρου, µε 

πολεοδοµικές παρεµβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων µε 

αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου και παροχή 

κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων. 

� Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, 

κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και 

πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, κλπ). 

� Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού 

τουρισµού κλπ). 

� Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων τουριστικών 

µονάδων µε παράλληλη αναβάθµιση σε τύπους και κατηγορίες 

καταλυµάτων (3, 4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών και συµπληρώσεις 

µε ειδικές τουριστικές υποδοµές. 
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� Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για 

µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές 

µονάδες. 

� Παροχή κινήτρων για µερική ή ολική απόσυρση µη αξιόλογων, 

απαξιωµένων ή εγκαταλελειµµένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης 

τουρισµού, καθώς και παροχή κινήτρων για κατεδάφιση µη αξιόλογων ή 

µη απαραίτητων ή εγκαταλελειµµένων κτιρίων που προσβάλλουν το 

τοπίο. 

� Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισµού, είτε µέσω των υφισταµένων είτε 

µέσω νέων ειδικών προς τούτο πολεοδοµικών εργαλείων, τµηµάτων 

των περιοχών ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέµβασης και Ανάπλασης µε 

τον προσδιορισµό µέτρων για την αναβάθµιση ή και την ανάπτυξη του 

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασµό µε την 

παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων αυτών για τη διαπίστωση 

της αποτελεσµατικότητάς τους. 

� Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων υποβάθµισης της 

ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

� Βελτίωση της προσβασιµότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. 

� Αναµόρφωση των όρων και περιορισµών της σηµειακής χωροθέτησης 

τουριστικών καταλυµάτων  µε  βάση  τις  ακόλουθες  κατευθύνσεις: 

� Περιορισµός της κατασκευής νέων καταλυµάτων σε κατηγορίες 3, 4 

και 5 αστέρων σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών, 

αύξηση της ελάχιστης απαιτούµενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) 

στρέµµατα και θέσπιση µέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 

κλινών/στρέµµα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. 

Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης 

υφιστάµενου καταλύµατος, πλην της περίπτωσης τυχόν συµπλήρωσης 

αυτού µε ειδικές τουριστικές υποδοµές, εκτός αν αυτό αποκλείεται 

από ειδικές διατάξεις. 

� Αναβάθµιση και µετατροπή υφισταµένων ξενοδοχειακών καταλυµάτων 

σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα. 

� Χωροθέτηση οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping). 
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• στις (Ε) ορεινές περιοχές ως στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης 

και ανάπτυξης, προωθούνται κατά προτεραιότητα: 

� Μέριµνα για την προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη επιλεγµένων 

πόρων του ορεινού χώρου, που ενδιαφέρουν τον τουρισµό. 

� Βελτίωση της προσβασιµότητας. 

� Συγκρότηση τοπικών αλληλοσυµπληρούµενων πολυθεµατικών δικτύων. 

� Αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσµατος των φθινόντων και 

εγκαταλελειµµένων οικισµών και προβολή των προορισµών. 

� ∆ιατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, 

γεωλογικά – υδρογεωλογικά, κά) και ανθρωπογενών (οικισµοί, 

κατασκευές, υποδοµές, µνηµεία, παραδοσιακές ασχολίες, εκδηλώσεις, 

κλπ) πόρων µε µέτρα πρόληψης των κινδύνων υποβάθµισής τους. 

� Λήψη ειδικών µέτρων αισθητικής και λειτουργικής αναβάθµισης 

υποδοµών που αφορούν σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (πχ µε 

τη σύνταξη ειδικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας). 

� Προσαρµογή νέων εγκαταστάσεων στα µορφολογικά πρότυπα και την 

κλίµακα των οικισµών. 

� ∆ηµιουργία βασικών προτύπων, καθώς και εξειδικευµένων, κατά 

περίπτωση, κανόνων για το σχεδιασµό και τη δόµηση λαµβάνοντας 

υπόψη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις, 

χρήση υλικών και µορφών δόµησης. 

� Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν µειωµένη κατανάλωση 

ενέργειας και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. 

� ∆ηµιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση 

έργων υποδοµών στον ορεινό χώρο (οδοποιία, κατασκευές δηµόσιων 

κτιρίων, εγγειοβελτιωτικά, διαµορφώσεις χώρων, κλπ). 

� ∆ηµιουργία δικτύων πεζοπορικών διαδροµών και µονοπατιών – τοπικού, 

εθνικού και ευρωπαϊκού χαρακτήρα – και διαδροµών και χώρων 

περιβαλλοντικής αγωγής και ευαισθητοποίησης. 

� Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών µορφών 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 40/226 

τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού 

τουρισµού κλπ). 

� Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση 

αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για µετατροπή 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες. 

� Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισµό υφισταµένων τουριστικών 

µονάδων µε παράλληλη αναβάθµιση σε τύπους και κατηγορίες 

καταλυµάτων και συµπληρώσεις µε ειδικές τουριστικές υποδοµές. 

� Σηµειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυµάτων µε τους εκάστοτε 

ισχύοντες όρους δόµησης. 

� Πολιτικές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων 

υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης ή σύνθετων 

τουριστικών καταλυµάτων ήπιας ανάπτυξης. 

• στις (Ζ) περιοχές του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών, 

ως στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, 

ορίζονται: 

� Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

(αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισµού, 

κά). 

� Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού 

περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, άυλης πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, δηµιουργία µουσείων, κα). 

� ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών 

(«δρόµοι» καπνού, αµπέλου, ελιάς, κα) περιβαλλοντικής ευαισθησίας 

και εκπαίδευσης. 

� Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων 

φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής 

γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, 

κά). 

� ∆ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 

και πιστοποίησης (Eco-Management and Audit Scheme- EMAS). 
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� Επίσπευση της κατάρτισης και θεσµοθέτησης των διαχειριστικών 

σχεδίων των περιοχών του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων 

Περιοχών, µε µέριµνα για τον προσδιορισµό περιορισµένων ζωνών 

ανάπτυξης ειδικών-εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

� Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων ∆ιαχείρισης. 

� Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων ∆ιαχείρισης, επί των 

δραστηριοτήτων του τουρισµού που αναπτύσσονται στις περιοχές 

αυτές, µε σκοπό να χρησιµοποιείται για την προστασία, διαχείριση και 

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. 

� Μέχρι τον καθορισµό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές 

η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δηµιουργία, 

σύµφωνα µε την κείµενη τουριστική νοµοθεσία, τουριστικών 

καταλυµάτων ως εξής : 

� στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών περιοχές σύµφωνα µε 

τους ισχύοντες όρους δόµησης. 

� Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές σύµφωνα µε τους 

όρους και τους περιορισµούς του ν. 3937/2011. 

� Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστηµα προστατευοµένων περιοχών 

του Ν.3937/2911, µπορούν να συµπεριλαµβάνονται σε προγράµµατα 

ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων υποδοχέων 

τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων. 

Οι περιοχές αυτές, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 

του Ν. 4179/2013, διέπονται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά 

καθεστώτα προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε τις ως 

άνω διατάξεις, στην οικεία πράξη έγκρισης ή καθορισµού ή οριοθέτησης 

και χαρακτηρισµού ή δηµιουργίας πρέπει να αξιολογούνται, ειδικώς, οι 

συνέπειες από τη δηµιουργία και λειτουργία των τουριστικών 

αναπτύξεων στις εν λόγω περιοχές και οι επιπτώσεις στο τοπίο από τις 

προτεινόµενες παρεµβάσεις, και να τεκµηριώνεται η συµβατότητα του 

υπό ίδρυση υποδοχέα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους στόχους 

διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης των εν λόγω περιοχών. Στην 

περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε 

προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική 
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αδειοδότηση διενεργείται µε βάση τις σχετικές προβλέψεις των 

ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων 

προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων 

υποβάλλεται ως τµήµα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 

του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής δόµησης 

εντός των τµηµάτων του οργανωµένου υποδοχέα ή του σύνθετου 

τουριστικού καταλύµατος που εµπίπτουν σε προστατευόµενες περιοχές 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,05. 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 «Ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού» στις 

κατάλληλες περιοχές για χιονοδροµικό τουρισµό ως στρατηγικές κατευθύνσεις 

χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης ορίζονται τα παρακάτω: 

� Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης πιθανής 

συµπλήρωσης, επέκτασης και αναβάθµισης της ποιότητας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών στα χιονοδροµικά κέντρα της χώρας µε 

ταυτόχρονη βελτίωση της προσβασιµότητας και της ασφάλειας των 

υποδοµών πρόσβασης µε µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος και 

του τοπίου. 

� ∆ηµιουργία δικτύων διαδροµών ορειβατικού σκι σε υφιστάµενες δασικές 

οδούς και ορειβατικά µονοπάτια, κατά προτεραιότητα, σε ορεινά 

συγκροτήµατα που δεν διαθέτουν χιονοδροµικά κέντρα, καθώς και γύρω 

από ορεινούς οικισµούς, οι οποίοι διαθέτουν ικανοποιητική υποδοµή 

φιλοξενίας και εστίασης. 

� Ρυθµίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών τουριστικών και 

συναφών δραστηριοτήτων στα υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα. 

� Βελτίωση προσβασιµότητας σε χιονοδροµικά κέντρα µε µέριµνα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου. 

� Ρυθµίσεις και κίνητρα για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε χιονοδροµικά κέντρα 

κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών τους. 

� ∆ιεύρυνση της εποχικότητας της λειτουργίας των χιονοδροµικών κέντρων µε 

ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη αθλητικών ορεινών δραστηριοτήτων και 

ειδικών αθλητικών δραστηριοτήτων. 
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� Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (σπορ) στον ορεινό χώρο (πχ 

ορειβασία, αναρρίχηση, κανόε-καγιάκ, rafting, αιωροπτερισµός, αλεξίπτωτο 

πλαγιάς).  

� ∆ηµιουργία αναρριχητικών πεδίων. 

Ακόµη στις κατάλληλες περιοχές για τουρισµό υπαίθρου σύµφωνα µε το άρθρο 6 

«Ειδικές – εναλλακτικές µορφές τουρισµού» ορίζονται ορισµένες στρατηγικές 

κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης. 

Στο άρθρο 8 «Κατευθύνσεις για κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς και επίλυση» 

δίνονται κατευθύνσεις για τις κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς, όπως τα δάση 

και οι δασικές περιοχές. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 12 «Μεταβατικές και καταργούµενες 

διατάξεις» της τροποποίησης του ΕΠΧΣΑΑ τουρισµού, ρυθµίσεις για την προστασία 

του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του 

Ν.1650/1986 κατισχύουν των κατευθύνσεων του ΕΠΧΣΑΑ ως προς τις χρήσεις γης 

και τους όρους και περιορισµούς δόµησης.  

Συνεπώς, οι ρυθµίσεις για τα ανωτέρω που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ για το 

χαρακτηρισµό του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου (ΦΕΚ 639 ∆’/11.06.2005) 

κατισχύουν των κατευθύνσεων του ΕΠΧΣΑΑ. 

iii. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ 

Το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για την χωροθέτηση των ΑΠΕ είναι: 

o Ο Νόµος 3468/2006: «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129 27.6.2006) – ως ισχύει. 

o Η απόφαση 49828/2002, «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού 

και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της 

στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄ 

2464/3.12.2008). 

o Η ΚΥΑ 23069/2005 (ΦΕΚ 639∆/14.11.2005) «Χαρακτηρισµός της χερσαίας 

περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός 

ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών».   
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Η νότια περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης ανήκει εντός του Εθνικού Πάρκου 

Βόρειας Πίνδου, ενώ η βόρεια ανήκει στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου 

Π3. Εποµένως ισχύουν οι όροι και οι περιορισµοί που βάσει της ΚΥΑ 23069/2005 

(ΦΕΚ 639∆/14.11.2005) «Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής των ορεινών 

όγκων της Βόρειας Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και 

καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών».  Για τη διαχείρισή του έχει συσταθεί 

φορέας διαχείρισης, µε έδρα την τοπική κοινότητα Ασπραγγέλων της ∆ηµοτικής 

ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου του  ∆ήµου Ζαγορίου. 

Σύµφωνα µε όσα ορίζει η ανωτέρω ΚΥΑ, οριοθετούνται στο Πάρκο τέσσερις ζώνες 

προστασίας µε διαφορετικές χρήσεις γης, όρους και περιορισµούς δόµησης. 

Συγκεκριµένα, ορίζονται οι πυρήνες και  δύο ζώνες προστασίας (Ζώνη Ι και Ζώνη 

ΙΙ), ενώ περιµετρικά αυτών οριοθετείται Περιφερειακή Ζώνη (Ζώνη IV).  

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, η ΚΥΑ 

προβλέπει τα εξής: 

 «Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου (συµπεριλαµβανοµένων των Ζωνών 

Ι και ΙΙ) και της Περιφερειακής Ζώνης ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι (Άρθρο 4- 

δ.1.) 

1. Απαγορεύεται: 

i. Η κατασκευή έργων και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται 

στην πρώτη (Α) κατηγορία του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε 

µε το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 και εφαρµόζεται µε την ΚΥΑ 

15393/2332/5.8.2002,(Β΄1022) εκτός αν άλλως ορίζεται από την παρούσα. Της 

απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται τα έργα που αποδεδειγµένα αποσκοπούν στην 

αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

αυτής και προβλέπονται από ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης, καθώς και εκείνων 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ήπιων µορφών ορεινού Τουρισµού, εφόσον δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς της παρούσας». 

Λαµβάνοντας υπόψη πλέον την Απόφαση αριθµ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β /10.08.2016):  

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 

(ΦΕΚ Α 209/2011), στην κατηγορία Α δεν ανήκουν οι αιολικοί σταθµοί που έχουν 
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ισχύ µικρότερη των 5 MW (και σε κάποιες περιπτώσεις µικρότερη των 0,2MW) και 

οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί µε ισχύ µεγαλύτερη των 15MW. Εποµένως, βάσει και 

της απαγόρευσης που προκύπτει από την ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου, στο 

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών 

πάρκων, µόνο εφόσον η ισχύς τους είναι µικρότερη των 5MW και 

υδροηλεκτρικών έργων, εφόσον η ισχύς τους είναι µικρότερη των 15 MW. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατάταξη των έργων στην Α κατηγορία πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και οι λοιπές προϋποθέσεις για την κατάταξη των έργων, που 

αναφέρονται στην ΥΑ 37674/2016. 

Η απόφαση που αφορά το χωροταξικό για τις ΑΠΕ θέτει τις προϋποθέσεις για την 

χωροθέτησή τους. Από τις συνδυαστικές προϋποθέσεις για την χωροθέτησή τους  

φαίνεται κατ’ αρχάς πως δεν είναι απαγορευτικές για την ίδρυση νέων µονάδων 

ΑΠΕ. Για παράδειγµα η φέρουσα ικανότητα των ανεµογεννητριών δεν έχει 

καλυφθεί εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης, ενώ των υδροηλεκτρικών, λόγω 

της µεγάλης απόστασης τους, δεν φαίνεται οι περιορισµοί χωροθέτησης σε σχέση 

µε τα υφιστάµενα ΜΥΗΣ, και συγκεκριµένα µε όσα έχουν στην ΡΑΕ (είτε 

λειτουργούν είτε όχι) να αποκλείουν την χωροθέτηση ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση 

κάθε έργο πρέπει να ελέγχεται βάσει των τεχνικών του χαρακτηριστικών, εάν είναι 

συµβατό µε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. 

Το χωροταξικό για τις ΑΠΕ τροποποιήθηκε µε το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 

85/04.06.2010). Σύµφωνα µε την τροποποίηση αυτή καταργήθηκε η παράγραφος 

(ια) που αφορά στις περιοχές ασυµβατότητας και αποκλεισµού τόσο των αιολικών 

όσο και των ΜΥΗΣ, που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των ΑΠΕ:  

«ια. Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήµερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων 

γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων και 

για όσο χρόνο ισχύουν». 

Η παράγραφος αυτή ουσιαστικά ακυρώνει του περιορισµούς της ΚΥΑ για το Εθνικό 

Πάρκο Βόρειας Πίνδου που αφορούν στην χωροθέτηση των ΑΠΕ. Η εξέλιξη αυτή 

έχει δηµιουργήσει σύγχυση σε ότι αφορά τους περιορισµούς για την χωροθέτηση 

ΑΠΕ στις περιοχές αυτές και για τον λόγο αυτό χρήζει αποσαφήνισης.   

Σηµειώνεται πως τα αιολικά πάρκα µε το όνοµα «Κουτσουράκια – Κολεός της 

εταιρείας «Άνεµος Ηπείρου Α.Ε.» και Μαντηλίτσα – Στραγγόπετρα της 
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«Ανεµοστρόβιλος Renwind A.E.», αν και βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου, 

έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως έργα Α1 µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, χωρίς να ζητηθεί η γνωµοδότηση του φορέα του Εθνικού Πάρκου 

Βόρειας Πίνδου κατά την φάση διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων των έργων αυτών. 

Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά και την εγκατάσταση άλλων µορφών ΑΠΕ στην 

∆ηµοτική Ενότητα Σµίξης, δεν φαίνεται να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον µάλλον 

λόγω της έλλειψης του κατάλληλου δυναµικού. 

3.5.2 Προτάσεις αναθεωρηµένου Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Oι στόχοι του αναθεωρηµένου προτύπου χωρικής ανάπτυξης λαµβάνουν υπόψη τις 

συνθήκες οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, τους στόχους που 

έθετε το εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς και τις αναπτυξιακές προτάσεις της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας για την 5η Προγραµµατική Περίοδο 2014 – 2020, και είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Αειφόρος και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη της Περιφέρειας µε διαφοροποίηση 

της περιφερειακής οικονοµίας και ανάπτυξη ενδογενών παραγωγικών 

κλάδων που αξιοποιούν τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, στο 

πλαίσιο της φέρουσας ικανότητάς τους, και συµβάλλουν στη διεύρυνση των 

δυνατοτήτων παραγωγής και στον εξαγωγικό προσανατολισµό της 

Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση µε την αύξηση των 

θέσεων εργασίας και τη µείωση της φτώχειας. 

• Συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων 

και υποστήριξη της ενδυνάµωσής τους στο εθνικό αστικό σύστηµα. 

• Ενίσχυση της συµπληρωµατικότητας και των συνεργασιών των αστικών 

κέντρων µε την υποστήριξη των πολυ-πολικών συµπλεγµάτων ανάπτυξης. 

• Ενίσχυση των Καλλικράτειων ∆ήµων ή οµάδων τους, ώστε να 

µεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους ως βασικών αναπτυξιακών ενοτήτων. 
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• Υποστήριξη των κέντρων των Καλλικράτειων ∆ήµων, ώστε να 

ενδυναµώσουν το ρόλο τους ως κέντρα της ευρύτερης υπαίθρου στο 

πλαίσιο ενός βιώσιµου προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου.  

• Υποστήριξη της διαµόρφωσης τοπικών συµπλεγµάτων καινοτοµίας που 

χτίζουν σε επιδεξιότητες και ειδικεύσεις από παλιότερους κλάδους και σε 

µεγάλες υποδοµές-υπηρεσίες, διαµορφώνοντας έτσι την παράδοση της 

περιοχής σε πλεονέκτηµα ανάπτυξης καινοτοµίας και εστιάζοντας σε 

συγκεκριµένους τοµείς αιχµής. 

• Ολοκλήρωση των συστηµάτων µεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας και 

ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας ως πύλη της Χώρας, καθώς και της 

διασύνδεσής της µε τον διασυνοριακό χώρο. 

• ∆ιαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας µε 

βιώσιµους τρόπους λαµβάνοντας υπόψη ότι ιστορικά η υλοποίηση έργων 

αξιοποίησής τους επέφερε σηµαντικές τροποποιήσεις των αποθεµάτων, 

συγκρούσεις χρήσεων, περιβαλλοντική υποβάθµιση και διατάραξη του 

τοπίου. 

• ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας µε την προστασία των πλούσιων φυσικών 

οικοσυστηµάτων της Περιφέρειας - Προστασία της υψηλής ποιότητας του 

Τοπίου και σύνδεσή του µε την τοπική ανάπτυξη µε βιώσιµους τρόπους, 

αναγνωρίζοντας το ειδικότερο χαρακτηριστικό του ως η "άµεση ενδοχώρα" 

των τοπικών ανθρωπογενών συστηµάτων. 

• Προώθηση µορφών χωρικής οργάνωσης και επιλογών παραγωγικής 

εξειδίκευσης στο χώρο, που συµβάλλουν στην προσαρµογή στην- και τον 

µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, καθώς και στην εν γένει προστασία του 

φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως παράγοντα διασφάλισης 

τρεχουσών και µελλοντικών ευκαιριών. 

Τα Γρεβενά ορίζονται ως πρωτεύων πόλος ανάπτυξης περιφερειακής εµβέλειας. 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας διαµορφώνονται δέκα αναπτυξιακές ενότητες, 

εκ των οποίων η µία ταυτίζεται µε τη διοικητική ενότητα του ∆ήµου Γρεβενών. 

Επιπλέον των αναπτυξιακών ενοτήτων, προτείνονται δέκα ειδικές χωρικές ενότητες, 

οι οποίες διακρίνονται για τα ειδικότερα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Στον ορεινό όγκο της Πίνδου που εκτείνεται στην διοικητική έκταση του ∆ήµου 

Γρεβενών, προτείνεται η Ειδική Χωρική Ενότητα της Ανατολικής Πίνδου – 
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Βασιλίτσας που περιλαµβάνει τους οικισµούς της δυτικής ορεινής περιοχής του 

∆ήµου. Επίσης ως προς την υφιστάµενη δυναµική των παραγωγικών κλάδων 

διακρίνονται ευρείες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στις ορεινές περιοχές 

της ΠΕ Γρεβενών αναπτύσσονται ζώνες κτηνοτροφίας. 

Τα αξιόλογα – παραδοσιακά οικιστικά σύνολα των Βλαχοχωρίων της ορεινής ζώνης 

της Ανατολικής Πίνδου (Σµίξη, Σαµαρίνα, Αβδέλλα, Περιβόλι) αναγνωρίζονται ως 

πόροι εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. 

Σύµφωνα µε τη ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου λαµβάνοντας υπόψη τις 

κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ, βάσει των οποίων το οικιστικό δίκτυο διαρθρώνεται σε 

οκτώ επίπεδα [µητροπόλεις, πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι, δευτερεύοντες εθνικοί 

πόλοι, λοιποί εθνικοί πόλοι, λοιπά κέντρα περιφερειακών ενοτήτων – αστικά κέντρα 

άνω των 10.000 κατοίκων (η  πόλη των Γρεβενών), κέντρα έκτου επιπέδου 

αποτελούν τα κέντρα των προτεινόµενων ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών 

ενοτήτων, κέντρα έβδοµου επιπέδου οι οικισµοί που επιδεικνύουν ιδιαίτερη τοπική 

αναπτυξιακή δυναµική και οι υπόλοιποι οικισµοί ως κέντρα όγδοου επιπέδου]. Η 

Σµίξη κατατάσσεται στο όγδοο επίπεδο. 

3.5.2.1 Εξειδίκευση των κατευθύνσεων του υπό επικαιροποίηση Περιφερειακού Πλαισίου για το 

∆ήµο Γρεβενών 

Στα στοιχεία εξειδίκευσης περιλαµβάνονται αυτά που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ∆ήµου Γρεβενών, καθώς και τον ευρύτερο ρόλο του στο χώρο 

της Περιφέρειας. Η εξειδίκευση αφορά τις ακόλουθες έξι παραµέτρους : 

o την αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου, 

o το οικιστικό δίκτυο, το ρόλο των βασικών οικιστικών κέντρων και τη σχέση 

πόλης-υπαίθρου, 

o τις αστικές παρεµβάσεις, τις αναπτυξιακές και  κοινωνικές υποδοµές, 

o τα µεταφορικά δίκτυα και τις λοιπές τεχνικές υποδοµές, 

o το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 

o τον υποκείµενο σχεδιασµό. 
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3.5.2.2 Αναπτυξιακή φυσιογνωµία 

Ως προς την αναπτυξιακή φυσιογνωµία, αυτή συναρτάται µε τη διατήρηση και 

ενδυνάµωση του αγροτικού χαρακτήρα του ∆ήµου, την ανάδειξη και αξιοποίηση 

του φυσικού και πολιτιστικού του περιβάλλοντος µε σκοπό την περαιτέρω 

τουριστική του ανάπτυξη και την ενίσχυση της εξορυκτικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα:  

• Κρίνεται απαραίτητη η στήριξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η 

προώθηση παραδοσιακών κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας (βόειο 

κρέας, κρέας αµνοεριφίων, τυροκοµικά), καθώς και η παραγωγή και 

προώθηση νέων αγροτικών προϊόντων µε σηµαντική προοπτική (αρωµατικά-

φαρµακευτικά φυτά και µανιτάρια).  

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας και την υποστήριξή τους από µεταποιητικές µονάδες. 

• Κρίνεται σηµαντική η στήριξη της εξορυκτικής δραστηριότητας και η 

αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της περιοχής µε παράλληλη λήψη των 

αναγκαίων µέτρων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

• Είναι αναγκαία η προώθηση δράσεων ανάδειξης και αξιοποίησης του 

ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και της πλούσιας πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του ∆ήµου προς την κατεύθυνση της προώθησης και 

ανάπτυξης ήπιων µορφών τουρισµού και αναψυχής. 

• Για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής απαιτείται 

εκσυγχρονισµός του Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας, καθώς και η 

προβολή και η ανάδειξή του σε κέντρο τουρισµού εθνικής και διασυνοριακής 

εµβέλειας. Επίσης, κρίνεται σκόπιµη η βελτίωση της απευθείας σύνδεσης 

του Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας και του οικιστικού συµπλέγµατος 

των Βλαχοχωρίων µε το σύµπλεγµα των Ζαγοροχωρίων στην Περιφέρεια 

Ηπείρου, µε σκοπό τη δικτύωση και ανάδραση αυτών των δύο σηµαντικών 

τουριστικών πόλων. 

• Είναι επιθυµητή, επίσης, η άµεση υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων 

µεγάλων έργων του ∆ήµου, όπως το Αστρονοµικό Πάρκο του Όρλιακα, το 

Κέντρο Παλαιοντολογίας Μηλιάς και η κατασκευή Θερµαλιστικού Κέντρου µε 
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αξιοποίηση των Ιαµατικών πηγών της Κιβωτού, που θα εµπλουτίσουν τις 

υφιστάµενες υποδοµές και θα προσδώσουν νέα διάσταση στην ποιότητα και 

την έκταση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. 

3.5.2.3 Οικιστικό δίκτυο  

• Είναι αναγκαία η ισχυροποίηση του ρόλου των Γρεβενών ως διοικητικό, 

εµπορικό και οικονοµικό κέντρο υποστήριξης των αγροτικών περιοχών, 

καθώς και των τουριστικών περιοχών της Βασιλίτσας και του συνόλου του 

ορεινού όγκου της Αναπτυξιακής Ενότητας ∆ήµου Γρεβενών, 

εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις τόσο για τον τοπικό 

πληθυσµό όσο και για τους επισκέπτες, προωθώντας την προβολή και 

απορρόφηση τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

• Κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάµωση της δικτύωσης των µικρότερων 

οικισµών του ∆ήµου µε τα Γρεβενά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες, διοικητικές-κοινωνικές υποδοµές, επικοινωνία και γνώση. 

3.5.2.4 Αστικές παρεµβάσεις, αναπτυξιακές και κοινωνικές υποδοµές 

• Απαιτείται η προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που αφενός θα 

αναδεικνύουν τον αναπτυξιακό ρόλο των Γρεβενών και αφετέρου θα 

διασφαλίζουν την απαιτούµενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την 

παραµονή τους στην περιοχή. Ειδικότερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην 

προβολή της σχέσης της πόλης µε το υδάτινο στοιχείο (Γρεβενίτης 

Ποταµός), καθώς και στη συνολική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και 

της εικόνας της πόλης µέσω δράσεων ολοκληρωµένου αστικού σχεδιασµού. 

• Στην πόλη των Γρεβενών κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία Επιχειρηµατικού 

Πάρκου τύπου Β, του Ν.3982/2011, µε έµφαση στην µεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων και στην καθετοποίηση προϊόντων εκµετάλλευσης ορυκτών 

πόρων. 

• Κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του Γενικού 

Νοσοκοµείου Γρεβενών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής 

Ενότητας Γρεβενών ως προς την δευτεροβάθµια περίθαλψη. 

• Κρίνεται χρήσιµη : 
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o Η λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους και 

ενήλικες, καθώς και υποδοµών φιλοξενίας για άτοµα µε ψυχικά 

νοσήµατα στα Γρεβενά, µε επίπεδο εξυπηρέτησης το σύνολο της 

Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

o Η εξασφάλιση βασικών υποδοµών υποστήριξης ατόµων/οµάδων που 

πλήττονται από τη φτώχεια στα Γρεβενά, µε επίπεδο εξυπηρέτησης το 

σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

o Η εξασφάλιση µονάδας ανοιχτής φροντίδας και δηµιουργικής 

απασχόλησης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στα Γρεβενά, µε επίπεδο 

εξυπηρέτησης την Αναπτυξιακή Ενότητα ∆ήµου Γρεβενών. 

• Βασική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή φυσιογνωµία του ∆ήµου 

θεωρείται η προβολή και ανάδειξη των µουσείων διαπεριφερειακής 

εµβέλειας του ∆ήµου (Αρχαιολογική Συλλογή Γρεβενών και Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Μηλιάς). 

3.5.2.5 Μεταφορικά δίκτυα – λοιπές τεχνικές υποδοµές 

• Είναι αναγκαία η βελτίωση των µεταφορικών συνδέσεων του ∆ήµου, µε 

προτεραιότητα στη σύνδεση των Γρεβενών µε το Χιονοδροµικό Κέντρο 

Βασιλίτσας (τουριστικός άξονας) και την ευρύτερη περιοχή του (Σαµαρίνα, 

Σµίξη κλπ), που αποτελούν σηµαντικό τουριστικό πόλο της Περιφέρειας. 

• Κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών υποδοµών σε 

όλους τους οικισµούς του ∆ήµου. Ειδικότερα για τους µικρούς οικισµούς 

κάτω των 2.000 κατοίκων απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου εναλλακτικών 

επιλογών ανάπτυξης υποδοµών διαχείρισης αστικών λυµάτων στα πλαίσια 

συνολικού περιφερειακού σχεδιασµού. 

3.5.2.6 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

• Απαιτείται η προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση, όπου προκύπτουν 

προβλήµατα, της φυσικής-πολιτιστικής κληρονοµιάς και του τοπίου (Εθνικός 

∆ρυµός Πίνδου-Βάλια Κάλντα, παλαιοντολογικά ευρήµατα Μηλιάς, Καλλονή 

και λοιπά Μαστοροχώρια, Βλαχοχώρια, πέτρινα γεφύρια κλπ) και η 

διατήρηση της υψηλής ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων 

του ∆ήµου µε την προώθηση σχετικών προγραµµάτων και την εφαρµογή 
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συγκεκριµένων δράσεων προς την κατεύθυνση της έγκαιρης πρόληψης 

φαινοµένων υποβάθµισής τους. 

• Βασική και διαρκής προτεραιότητα είναι η ανάδειξη, διατήρηση και 

διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων του ∆ήµου µε τη 

συγκρότησή τους σε πολυθεµατικά δίκτυα διαπεριφερειακού και 

περιφερειακού επιπέδου. 

• Προτείνεται η υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής κατά περίπτωση προστασίας 

των οικισµών Βλαχοχωρίων και Μαστοροχωρίων, που κρίνονται αξιόλογοι 

και η ανάδειξη του παραδοσιακού τους χαρακτήρα, λαµβάνοντας υπόψη τα 

ιδιαίτερα τοπικά τους γνωρίσµατα. 

• Απαιτείται η προώθηση της δηµιουργίας ενιαίων δικτύων φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, µε βασικούς κόµβους τον Εθνικό ∆ρυµό της 

Πίνδου, την Καλλονή, το οικιστικό σύµπλεγµα των Βλαχοχωρίων και τα 

παλαιοντολογικά ευρήµατα της Μηλιάς, και εν γένει η ανάδειξη και 

αξιοποίησή τους, καθώς και η σύνδεσή τους µε αντίστοιχα δίκτυα 

γειτονικών ∆ήµων. 

3.5.2.7 Υποκείµενος σχεδιασµός 

• Απαιτείται η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού 

στο σύνολο του ∆ήµου Γρεβενών µε προτεραιότητα σε όποιες ∆ηµοτικές 

Ενότητες έχει ήδη ξεκινήσει (∆ηµοτικές Ενότητες Σµίξης και ∆οτσικού). 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ∆Ε ΣΜΙΞΗΣ 

4.1 Γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ 

Η Κοινότητα Σµίξης γεωγραφικά βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της χώρας. 

∆ιοικητικά ανήκει στο Νοµό Γρεβενών και στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 

Εκτείνεται στα δυτικά όρια του Νοµού Γρεβενών, στους πρόποδες της Βασιλίτσας, 

της οροσειράς της Βόρειας Πίνδου και στα δυτικά συνορεύει µε το Νοµό 

Ιωαννίνων. 

Από τις αρχές του 2011, σύµφωνα µε το «Σχέδιο Καλλικράτης», η Κοινότητα Σµίξης 

καταργήθηκε και αποτελεί Τοπική Κοινότητα στο νέο διευρυµένο ∆ήµο Γρεβενών. Η 

εδαφική περιφέρεια (διοικητική έκταση) της Κοινότητας Σµίξης αποτελεί µία (1) 

∆ηµοτική Ενότητα του διευρυµένου ∆ήµου Γρεβενών. 

Ως περιοχή Περιβαλλοντικής ∆ιερεύνησης ορίζεται καταρχήν το σύνολο της 

∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης, ωστόσο λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών 

συνθηκών της εξετάζονται τα χαρακτηριστικά και οι πιθανές επιπτώσεις στην 

ευρύτερη περιοχή. 

4.2 Περιγραφή  του ΣΧΟΟΑΠ 

4.2.1 Γενικά 

Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  αποτελεί 

σύµφωνα µε το νόµο Ν. 2508/1997 το στρατηγικό επίπεδο του πολεοδοµικού 

σχεδιασµού των µικρών οικισµών (Ανοικτών Πόλεων) και 

• προσδιορίζει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης της ∆ηµοτικής Ενότητας 

(∆Ε), 

• καθορίζει τα µεγέθη της οικιστικής οργάνωσης στη ∆Ε, 

• προσδιορίζει τις περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), 

• προσδιορίζει τις περιοχές ελέγχου και περιορισµού δόµησης (ΠΕΠ.∆.) και 
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•  ορίζει κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσης των θεσµοθετηµένων και 

προς πολεοδόµηση οικιστικών υποδοχέων. 

4.2.2 Περιεχόµενο του ΣΧΟΟΑΠ – Έργα και δραστηριότητες που περιλαµβάνονται 

Μετά τη νέα ∆ιοικητική ∆ιαίρεση της χώρας η µελέτη µε τίτλο «ΣΧΟΟΑΠ της 

∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης» εκπονείται σε δύο στάδια. Κατά το Α' στάδιο, το οποίο 

έχει ήδη εκπονηθεί, έγινε λεπτοµερής ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και 

διάγνωση των προβληµάτων της περιοχής. Ειδικότερα, καταγράφηκαν και 

αναλύθηκαν χωροταξικά δεδοµένα, πολεοδοµικά στοιχεία, δηµογραφικές τάσεις, 

τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας των κατοίκων, τεχνικές - κοινωνικές υποδοµές 

της περιοχής µελέτης, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, φυσικοί πόροι της περιοχής, 

υπηρεσίες και χρήσεις γης και η γεωλογική καταλληλότητα του συνόλου της ∆Ε 

Σµίξης. 

Η καταγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω έδωσε µια ολοκληρωµένη εικόνα 

της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή µελέτης, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν 

οι δυνατότητες, οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που σηµειώνονται στην περιοχή. 

Έπειτα η µελετητική οµάδα διερεύνησε τις προοπτικές και τις τάσεις της ∆ηµοτικής 

Ενότητας και διατύπωσε πιθανές εναλλακτικές προτάσεις και σενάρια ρύθµισης της 

περιοχής. 

Το Β' στάδιο περιλαµβάνει λεπτοµερή επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ βασισµένη στην 

πρόταση οργάνωσης του χώρου της ∆Ε και υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια: το 

Β1΄, κατά το οποίο αποστέλλεται η πρόταση στους φορείς για γνωµοδότηση (έχει 

παραγµατοποιηθεί) και το Β2΄, που περιλαµβάνει την τελική πρόταση προς 

θεσµοθέτηση, όπως διαµορφώνεται από τις συµµετοχικές διαδικασίες. 

4.2.2.1 ∆οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης 

4.2.2.1.1 Πλαίσιο διαµόρφωσης 

Η ορεινή περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης στις ανατολικές υπώρειες της 

Βασιλίτσας της Βόρειας Πίνδου διαθέτει ένα εξαιρετικού κάλλους και οικολογικής 

αξίας φυσικό περιβάλλον, ενώ ο οικισµός παρουσιάζει µία ιδιαίτερη ιστορική και 

πολιτιστική φυσιογνωµία. Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις σε τοπικό επίπεδο 

οφείλουν να είναι συµβατές µε τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό της ευρύτερης 

περιοχής (του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου και της περιφερειακής του 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 55/226 

ζώνης) και να εντάσσονται στις γενικότερες αναπτυξιακές κατευθύνσεις του 

χωροταξικού πλαισίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και του αναπτυξιακού 

περιφερειακού προγραµµατισµού. 

Καθοριστικό ρόλο για το πρότυπο ανάπτυξης που επιλέχθηκε, διαδραµατίζει και η 

εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης, καθώς η παλιά Κοινότητα Σµίξης 

αποτελεί πλέον ∆Ε του διευρυµένου ∆ήµου Γρεβενών. Στο πλαίσιο εφαρµογής του 

Προγράµµατος Καλλικράτης ο νέος ∆ήµος Γρεβενών περιλαµβάνει το σύνολο των 

παλιών ∆ήµων του Νοµού Γρεβενών, εκτός αυτών της ∆εσκάτης και των Χασίων. Ο 

«Καλλικράτειος» ∆ήµος Γρεβενών αποτελείται από δεκατρείς (13) ∆ηµοτικές 

Ενότητες (τους αντίστοιχους παλιούς «Καποδιστριακούς» ∆ήµους ή Κοινότητες). 

Η δηµιουργία της νέας διοικητικής και ανθρωπογεωγραφικής ενότητας του ∆ήµου 

Γρεβενών έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη προσαρµογής του τοπικού χωροταξικού 

σχεδιασµού στα νέα δεδοµένα. Ως προς το συνολικό αναπτυξιακό πρότυπο του 

νέου ∆ήµου Γρεβενών ο χωρικός σχεδιασµός καλείται να εξασφαλίσει τη συνέργια 

και τη συµπληρωµατικότητα τωνπροτάσεων για τις ∆ηµοτικές Ενότητες µέσα από 

τις διαδικασίες της χωρικής ολοκλήρωσης (π.χ. µεταφορικό δίκτυο, ανάπτυξη 

περιοχών µε ενιαία γεωγραφικά χαρακτηριστικά) και της αξιοποίησης των 

συγκριτικών τους πλεονεκτηµάτων. 

Επιπλέον, το αναπτυξιακό πρότυπο του νέου ∆ήµου Γρεβενών διαµορφώνεται χάρη  

στα βασικά αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα του νέου ∆ήµου, που είναι τα σηµαντικά 

φυσικά οικοσυστήµατα της ορεινής περιοχής της Ανατολικής Πίνδου. 

Στα Επιχειρησιακά Σχέδια που συνέταξε ο ∆ήµος Γρεβενών τόσο για την περίοδο 

2011-2014, όσο και για την τρέχουσα περίοδο 2015-2019 διακρίνεται το όραµα και 

η στρατηγική για την ανάπτυξη της περιοχής του. 

Η πρόταση που παρουσιάζεται στο Β1΄ στάδιο στηρίζεται στις αρχές της αειφόρου 

χωρικής ανάπτυξης. Άξονές της αποτελούν η ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων και η 

κοινωνική συνοχή. 

Η ενίσχυση της δικτύωσης µεταξύ του κέντρου του ∆ήµου, της πόλης των 

Γρεβενών, και των υπόλοιπων οικισµών του ∆ήµου κρίνεται σηµαντική αναπτυξιακά 

για το σύνολο του ∆ήµου, αλλά και του Νοµού γενικότερα. 
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4.2.2.1.2 Εκτίµηση βασικών προγραµµατικών µεγεθών 

Η εκτίµηση του πληθυσµιακού µεγέθους γίνεται µε αποδεκτές στατιστικές µεθόδους 

για το χρονικό ορίζοντα - στόχο του σχεδιασµού που προσδιορίζεται κατά κανόνα 

για τα επόµενα 12 έτη (µέχρι το 2032). 

Η αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή εξαρτάται άµεσα από την πορεία του 

αστικού κέντρου της περιοχής των Γρεβενών και των δράσεων που θα 

αναπτυχθούν σ’ αυτό. 

Βασικό στοιχείο που θα επηρεάσει άµεσα την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής 

µελέτης είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη 

ήπιων µορφών τουρισµού και στην ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 

της περιοχής. 

Η τουριστική ανάπτυξη είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως της 

αναβάθµισης των κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών, του βαθµού 

προσπελασιµότητας της περιοχής, της προβολής της περιοχής, της παροχής 

κινήτρων για δηµιουργία επενδύσεων, της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος, 

κλπ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ το 2011, οι µόνιµοι κάτοικοι 

που απογράφησαν στο χωριό ανέρχονταν στους 454. Επίσης οι κατοικίες που 

καταγράφησαν ήταν στο σύνολό τους 306, εκ των οποίων οι 136 κατοικούνταν 

κατά την περίοδο της απογραφής, ενώ οι υπόλοιπες 170 ήταν κενές. Επίσης, 

απογράφησαν 136 νοικοκυριά και έτσι ο αριθµός µελών/νοικοκυριό ανέρχονταν 

περίπου σε 3,3 µέλη. Από τα παραπάνω εκτιµάται ότι οι κάτοικοι που διαθέτουν 

κατοικούµενη κατοικία στο χωριό της Σµίξης ανέρχονται περίπου στους 950, 

επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της εκτίµησης της Α’ φάσης της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ. 

Επιχειρείται να γίνει προβολή υπολογισµού του πληθυσµιακού µεγέθους σε τρία 

σενάρια : 

a. το σενάριο δυναµικής αύξησης (η αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή να 

επιταχυνθεί µε µεγαλύτερους ρυθµούς σε σχέση µε αυτoύς που 

προβλέπονται στο αναθεωρηµένο ΠΠΣΧΑΑ), 

b. το σενάριο µέσης αύξησης (η αναπτυξιακή διαδικασία να κινηθεί µε µέσους 

ρυθµούς λόγω έντασης του ανταγωνισµού µεταξύ των περιοχών) και 
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c.  το σενάριο της στασιµότητας ή πληθυσµιακής µείωσης (να συνεχιστεί η 

επιβράδυνση στους αναπτυξιακούς ρυθµούς της περιοχής που 

παρατηρήθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια λόγω της γενικότερης οικονοµικής 

κρίσης στη χώρα). 

Πιο εφικτό σενάριο για την περιοχή θεωρήθηκε αυτό της µέσης αύξησης. 
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Πίνακας 4-1 : Υπολογισµός προγραµµατικού µεγέθους πληθυσµού ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης το 2032 

ΣΕΝΑΡΙΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ (2011-2032) 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΣΗΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ(2011-2032) 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (2011-

2032) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2011 (που 
διαθέτει κατοικία 

στον οικισµό) ΜΕΡΜ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΡΜ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΡΜ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2032 

ΣΜΙΞΗ 950 0,7% 1100 0,3% 1012 -0,2% 911 1.000 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από ΑΝΚΟ,2017  
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4.2.2.1.3 Προτεινόµενο µοντέλο χωρικής αναάπτυξης 

Το προτεινόµενο µοντέλο χωρικής ανάπτυξης της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 

οργανώνει την έκταση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και 

τα πλεονεκτήµατα που παρέχει ο ευρύτερος χώρος και οι δράσεις που 

αναπτύσσονται σε αυτό, αλλά και να προστατεύεται και να αναβαθµίζεται το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Λαµβάνονται επίσης υπόψη οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης και η υφιστάµενη 

χωρική οργάνωση εντός της διοικητικής περιοχής του ∆ήµου. Τα χωροταξικά 

δεδοµένα στην ευρύτερη περιοχή και οι δράσεις και τα έργα που εκτελούνται ή 

προγραµµατίζονται επηρεάζουν άµεσα την χωρική οργάνωση του ίδιας της 

∆ηµοτικής Ενότητας. 

Το σύνολο της διοικητικής έκτασης της ∆Ε Σµίξης, δηλαδή όλη η περιοχή µελέτης, 

εκτείνεται εντός της περιοχής που καλύπτει το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, όπως 

αυτό θεσµοθετήθηκε µε την ΚΥΑ 23069/ΦΕΚ 639∆’/14.06.2005 περί 

«Χαρακτηρισµού της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου ως 

Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων 

και περιορισµών δόµησης». Το τµήµα της ∆Ε Σµίξης που εκτείνεται νότια του 

οικισµού Σµίξης µέχρι τις κορυφογραµµές του όρους Βασιλίτσα ανήκει στην τρίτη 

περιµετρική ζώνη του Εθνικού Πάρκου (εκτός των Ζωνών προστασίας της φύσης – 

Ζώνη Ι και των Ζωνών διατήρησης οικοτόπων και ειδών – Ζώνη ΙΙ). Το υπόλοιπο 

βόρειο τµήµα της ∆Ε Σµίξης, στο οποίο περιλαµβάνεται και ο οικισµός της Σµίξης, 

ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 

Η ιδιαίτερη οικολογική αξία και σηµασία της περιοχής µελέτης την θέτει υπό 

καθεστώς προστασίας και συγκεκριµένα τµήµα της περιοχής µελέτης (της περιοχής 

που καλύπτει διοικητικά η ∆ηµοτική Ενότητα Σµίξης - νότια του οικισµού της 

Σµίξης) βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής «Natura 2000» Όρος 

Βασιλίτσα, που έχει ορισθεί ως ΕΖ∆ (Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης) και ακόµη ένα 

τµήµα της περιοχής µελέτης (στα βορειοανατολικά) εκτείνεται εντός της περιοχής 

“Natura 2000” Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας που έχει ορισθεί ως ΖΕΠ 

(Ζώνη Ειδικής Προστασίας). 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Σµίξης – όπως και πολλών άλλων ορεινών χωριών – 

είναι η περιοδική αυξοµείωση του πληθυσµού της. Ο πληθυσµός της ∆ηµοτικής 

Ενότητας αυξάνεται σηµαντικά το καλοκαίρι, τις γιορτές και τις αργίες. Αυτό 
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οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους Σµιξιώτες, και παλιότερα και σήµερα ως 

µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι, εγκαθίστανται κατά τη χειµερινή περίοδο στην 

ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου Λάρισας, ενώ τους καλοκαιρινούς µήνες 

µεταφέρουν τα κοπάδια τους πίσω στα βοσκοτόπια της ∆ηµοτικής Ενότητας. Με τη 

σταδιακή άνοδο του βιοτικού επιπέδου ο οικισµός χρησιµοποιείται κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο ως παραθεριστικός τόπος και παράλληλα ως τόπος διαµονής 

των ντόπιων κτηνοτρόφων που µεταφέρουν τα κοπάδια τους στα ορεινά την 

καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και τόπος διαµονής και των υλοτόµων. 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης, 

παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον για επενδυτικές δραστηριότητες αφορώσες 

κυρίως στην κατασκευή νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τη συµπλήρωση και 

αναβάθµιση των ξενώνων, των µονάδων ενοικιαζοµένων δωµατίων, των 

καταφυγίων και γενικά κάθε είδους καταλύµατος που µπορεί να φιλοξενήσει 

επισκέπτες. 

Εντός του οικισµού οι χρήσεις γης που προτείνονται είναι: 

� Γενική Κατοικία. 

� Πολεοδοµικό κέντρο – Τοπικό κέντρο συνοικίας – γειτονιάς. 

� Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο. 

Οι ζώνες «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο» θα αποτελούν «πνεύµονες» 

πρασίνου εντός του οικισµού. Προορίζονται για ανάπτυξη χρήσεων ελεύθερων 

χώρων και χώρων πρασίνου και πάρκων.   

Το «Πολεοδοµικό κέντρο – Τοπικό κέντρο συνοικίας - γειτονιάς» 

επιλέχθηκε µε κριτήριο το βαθµό συγκέντρωσης των τοπικών κεντρικών 

λειτουργιών, τις υφιστάµενες υποδοµές και την προσβασιµότητα από το σύνολο 

του οικισµού. Οι κεντρικές λειτουργίες είναι περιορισµένες και το «τοπικό κέντρο» 

επιλέγεται µε βάση την ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πάρκων, κλπ. 

Η υπόλοιπη ζώνη του οικισµού ορίζεται να φιλοξενεί χρήσεις «Γενικής 

Κατοικίας». 

Στην περιοχή εκτός των ορίων του οικισµού και εκτός της περιοχής που 

πολεοδοµείται ως οικιστική επέκταση σε συνέχεια του οικισµού Σµίξης, 

προβλέπονται τρεις βασικές ζώνες – υποπεριοχές. 
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Στο µεγαλύτερο µέρος της διοικητικής έκτασης προβλέπονται ορισµένες «Περιοχές 

Ειδικής Προστασίας» (ΠΕΠ), µε στόχο την προστασία των φυσικών 

οικοσυστηµάτων και των αξιόλογων τοπικών ενοτήτων, σύµφωνα µε τις αρχές της 

αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης.  

Σχεδόν πριν από τρεις (3) δεκαετίες στο όρος Βασιλίτσα αξιοποιήθηκαν τα φυσικά 

διαθέσιµα και τα κατάλληλα γυµνά υψίπεδα και οι πλαγιές της, που καλύπτονται µε 

χιόνι όλη τη χειµερινή περίοδο, και αναπτύχθηκε σταδιακά µια πολύ σηµαντική 

δραστηριότητα µε θετικές επιπτώσεις στη κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωµία 

της ευρύτερης περιοχής, το Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας (ΧΚΒ), που βρίσκεται 

δυτικά του οικισµού της Σµίξης στα όρια των Νοµών Γρεβενών και Ιωαννίνων και 

σε απόσταση 42 Km οδικώς από την πόλη των Γρεβενών.  

Επίσης προβλέπεται η περιοχή όπου αναπτύσσεται το ΧΚΒ ως Ζώνη Ιδιαίτερων 

Χρήσεων, όπου χωροθετούνται χρήσεις και δραστηριότητες που απαιτούνται για 

την εύρυθµη λειτουργία του και ανάπτυξη του χιονοδροµικού τουρισµού σε 

συνέργια µε την προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων που συνυπάρχουν στην 

περιοχή. 

Επίσης προβλέπεται στα δυτικά του οικισµού Σµίξης µία ζώνη «Περιοχή 

τουριστικής ανάπτυξης» ως Περιοχή Ελέγχου των Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ), 

όπου λόγω της θέσης, της µορφολογίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, 

της άµεσης γειτνίασης µε τον οικισµό, ενδείκνυται να χωροθετηθούν τουριστικά 

καταλύµατα, κτίρια εστίασης και αναψυκτηρίων και καταστήµατα εµπορίου και 

εµπορικών εκθέσεων τοπικών προϊόντων. 

4.2.2.1.4 Ο ρόλος των οικισµών στο οικιστικό δίκτυο 

Με τις ισχύουσες θεσµικές ρυθµίσεις του «Καλλικράτη» ο ∆ήµος Γρεβενών 

διαιρείται σε δεκατρείς (13) ∆ηµοτικές Ενότητες που συγκροτούν οι εκατό και 

πλέον αυτοτελείς οικισµοί του. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα θεσµοθετηµένη διαβάθµιση του οικιστικού δικτύου (από 

τον υπερκείµενο σχεδιασµό του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 

και της Αειφόρου Ανάπτυξης της ∆υτικής Μακεδονίας – ΠΠΧΣΑΑ), ο οικισµός της 

Σµίξης, ως έδρα της πρώην Καποδιστριακής Κοινότητας, κατατάχθηκε στους 

οικισµούς 4ου επιπέδου (η διάρθρωση του οικιστικού δικτύου οργανώνονταν σε 

πέντε επίπεδα) : 
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o κέντρο 1ου επιπέδου – έδρα περιφερειακής διοίκησης 

o κέντρα 2ου επιπέδου – πρωτεύουσες υπόλοιπων νοµών περιφέρειας 

o οικισµοί 3ου επιπέδου – σηµαντικοί οικιστικοί πόλοι 

o οικισµοί 4ου επιπέδου – έδρες υπόλοιπων πρωτοβάθµιων ΟΤΑ 

o οικισµοί 5ου επιπέδου – όλοι οι υπόλοιποι οικισµοί. 

Λόγω του ότι η πλειοψηφία των ορεινών πρώην ΟΤΑ της γύρω περιοχής 

αποτελούσαν, κατά το σχέδιο «Καποδίστριας», ξεχωριστές Κοινότητες, οι 

αντίστοιχοι οικισµοί κατατάχθηκαν στους οικισµούς 4ου επιπέδου (Αβδέλλα, 

Περιβόλι, Σαµαρίνα, Φιλιππαίοι). 

Μετά την εφαρµογή του σχεδίου «Καλλικράτης», στα πλαίσια της πολυκεντρικής 

δοµής σε κάθε επίπεδο (µείωση ανισοτήτων, µείωση µετακινήσεων, ανάσχεση 

πολωτικής λειτουργίας) αναµένεται η διαφοροποίηση και η επικαιροποίηση της 

διαβάθµισης του οικιστικού δικτύου όλου του ∆ήµου Γρεβενών και των 

υποενοτήτων του, όπως είναι η ορεινή περιοχή της Πίνδου. 

Καθοριστικούς παράγοντες για την πρόταση αναδιαβάθµισης του οικιστικού δικτύου 

αποτελούν οι θέσεις των οικισµών στο χώρο, οι υπάρχουσες εξυπηρετήσεις, τα 

φυσικά και τεχνικά όρια, οι µεταξύ τους αποστάσεις, ο σηµερινός και ο 

προβλεπόµενος µελλοντικός πληθυσµός.  

Η Σµίξη, η Σαµαρίνα, οι Φιλιππαίοι, η Αετιά, το Πανόραµα, ο Λάβδας και το ∆οτσικό 

είναι από τα χωριά – υποδοχείς τουριστών κατά τη διάρκεια του χειµώνα λόγω της 

κοντινής τους απόστασης από το Χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας. 

Στη µελέτη Αξιολόγησης και Αναθεώρησης του εγκεκριµένου ΠΠΧΣΑΑ της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, που εκπονήθηκε την περίοδο 2012-2015, 

εξετάζεται η διαβάθµιση του οικιστικού δικτύου και ο ρόλος των οικισµών υπό το 

νέο πρίσµα της διοικητικής διαίρεσης των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και της δυναµικής 

της περιοχής. 

Για την προστασία αυτού του «εύθραυστου» οικιστικού δικτύου, που αποτελείται 

από πολλούς µικρούς οικισµούς, είναι απαραίτητη η εφαρµογή µιας συντονισµένης 

πολιτικής στήριξης, τόσο των δυναµικών, όσο και των φθινόντων οικισµών του 

∆ήµου, που θα είχε ως στόχο τη διατήρηση των υπαρχόντων λειτουργιών, την 

ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, καθώς και την διεύρυνση των τεχνικών και 
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κοινωφελών υποδοµών, στο µέτρο του εφικτού, ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε 

οικισµού και της ενδοχώρας τους. 

Για την ενίσχυση της συνοχής του οικιστικού δικτύου του ∆ήµου Γρεβενών, 

σηµαντικό στοιχείο θα ήταν η ενθάρρυνση για συνεργασίες µεταξύ τοπικών 

παραγωγικών συστηµάτων, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας και της 

συµπληρωµατικότητας των οικισµών σε επίπεδο υποδοµών, κοινόχρηστων και 

κοινωφελών υποδοµών. Η σύνδεση και η δικτύωση των οικισµών του ∆ήµου θα 

διευκόλυνε στην αντιµετώπιση των τοπικών τους προβληµάτων και στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου Γρεβενών συνολικά. 

4.2.2.1.5 Οργάνωση οικιστικού υποδοχέα 

o Περιοχή οικισµού κάτω των 2000 κατοίκων και επέκταση αυτού 

Η περιοχή αυτή αφορά τον οικισµό της Σµίξης και περιλαµβάνει: 

� την µε απόφαση Νοµάρχη οριοθετηµένη περιοχή για τον οικισµό, κάτω των 

2.000 κατοίκων, της Σµίξης, 

� την προτεινόµενη από το ΣΧΟΟΑΠ περιοχή επέκτασης του οικισµού. 

Ο οικισµός της Σµίξης είναι πυκνοδοµηµένος, συνεκτικός, µε κεντροβαρική 

ανάπτυξη. 

 Έχει πληθυσµό µικρότερο των 2000 κατοίκων και στα πλαίσια του προγράµµατος 

«Ανοιχτών Πόλεων» του 1985-87 οριοθετήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π.∆/τος περί οριοθέτησης οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των 2000 κατοίκων 

(Π.∆. της 24.4.1985/ΦΕΚ 181/∆΄3.5.1985) και καθορίστηκαν οι όροι και οι 

περιορισµοί δόµησης. Με την απόφαση Νοµάρχη για την οριοθέτηση του οικισµού 

και στη συνέχεια µε τροποποιητικές αποφάσεις, ορίσθηκαν ορισµένοι ειδικοί όροι 

δόµησης.  

Για τον οικισµό ισχύουν οι γενικοί όροι δόµησης που ορίζονται από το Π.∆. 

24.4.1985/ΦΕΚ181/∆΄3.5.1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Π.∆. 

της 4ης Νοεµβρίου 2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/4.11.2011). Έτσι, ορίζεται αρτιότητα 300m2, 

ενώ κατά παρέκκλιση, εντός των ορίων του οικισµού, θεωρούνται άρτια τα 

οικόπεδα µε όποιο εµβαδόν είχαν στις 3.5.1985, ήτοι κατά την ηµέρα δηµοσίευσης 

του από 24.4.1985 ∆ιατάγµατος.  
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Ο οικισµός της Σµίξης έχει ανάγκη από επέκταση, όπως προκύπτει από τα 

προγραµµατικά µεγέθη που αναλύονται στη συνέχεια. 

Επίσης, προτείνεται για το σύνολο της περιοχής εντός των ορίων του οικισµού να 

εκπονηθεί πολεοδοµική µελέτη, µε στόχο την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων.  

Ο οικιστικός υποδοχέας προορίζεται κυρίως για την ανάπτυξη πρώτης κατοικίας σε 

συνδυασµό µε αυτή της παραθεριστικής. Εντός του οικισµού οι χρήσεις γης 

αναφέρθηκαν στην & 4.2.2.1.3. 

Στη χρήση «γενική κατοικία» επιτρέπονται ορισµένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων 

που ορίζονται µε το Άρθρο 3 του Π.∆./τος υπ’ αρ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 

Α’/29.06.2018). Στο Πολεοδοµικό κέντρο – Τοπικό κέντρο συνοικίας - γειτονιάς 

επιτρέπονται ορισµένες ειδικές κατηγορίες χρήσεων του «πολεοδοµικού κέντρου – 

τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς» που  καθορίζονται µε το άρθρο 4 του 

Π.∆./τος υπ’ αρ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α’/29.06.2018). Στις περιοχές που εντάσσονται 

στην κατηγορία «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο», οι χρήσεις καθορίζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆./τος υπ’ αρ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α’/29.06.2018). 

Οι στόχοι που τίθενται είναι η αναδιάρθρωση του οικιστικού υποδοχέα και η 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. 

4.2.2.2 Γενική πολεοδοµική οργάνωση και ρυθµίσεις 

4.2.2.2.1 Προγραµµατικό Μέγεθος Πληθυσµού και Υπολογισµός Χωρητικότητας Πολεοδοµικής Ενότητας 

Για τον υπολογισµό της χωρητικότητας των οικιστικών υποδοχέων εφαρµόζεται η 

µεθοδολογία που ανέπτυξε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτή διατυπώνεται στο τεύχος 

«Πολεοδοµικά Πρότυπα» της Επιχείρησης Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) 

της περιόδου 1983-87, παράλληλα µε τη χρήση των πολεοδοµικών σταθεροτύπων 

(standards) και των ανώτατων ορίων πυκνοτήτων που εγκρίθηκαν µε την υπ’ 

αριθµ. 10788/5.3.2004 Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 285∆΄/5.3.2004).  

Το προγραµµατικό µέγεθος του πληθυσµού της ∆Ε Σµίξης, το έτος 2032, 

υπολογίζεται από τους ρυθµούς µεταβολής του πληθυσµού και βάσει της 

γενικότερης αναπτυξιακής προοπτικής και των τάσεων που εκδηλώνονται στον 

οικισµό. 
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Ως προγραµµατικό µέγεθος πληθυσµού, όπως αναφέρεται σε προηγούµενη 

παράγραφο, δεχόµαστε το µέγεθος πληθυσµού που προκύπτει από µια µέση ετήσια 

αύξηση της τάξης του 0,3%. Ο πληθυσµός της ∆ηµοτικής Ενότητας αναµένεται να 

ανέλθει στα 1000 άτοµα το 2032, από 950 κατοίκους που είναι η εκτίµηση του 

πληθυσµού που διέθετε κατοικία το 2011 στον οικισµό.   

Λόγω της τουριστικής κίνησης στην περιοχή εκτιµάται ένα µέγεθος της τάξης των 

300 ατόµων, ως πρόσθετου εποχιακού πληθυσµού για το έτος – στόχος  2032.   

Με βάση το προγραµµατικό µέγεθος του πληθυσµού το έτος 2032, όπως αυτό 

εκτιµήθηκε, και λαµβάνοντας υπόψη : α) το σταθερότυπο γης για κατοικία, β) την 

κοινωνική και τεχνική υποδοµή, γ) τον µέσο προτεινόµενο Σ∆ σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆. της 4ης Νοεµβρίου 2011 (ΦΕΚ289ΑΑΠ/4.11.2011) για το µέσο 

µέγεθος των υπαρχόντων ιδιοκτησιών, δ) το βαθµό κορεσµού και τους 

προβλεπόµενους κοινόχρηστους χώρους, προκύπτει η αποµένουσα χωρητικότητα 

της πολεοδοµικής ενότητας. Η συνολική χωρητικότητα του οικιστικού υποδοχέα 

εκτιµάται ως γινόµενο της επιτρεπόµενης πυκνότητας στην πολεοδοµική ενότητα 

µε το συντελεστή κορεσµού. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των κτιριακών όγκων λήφθηκαν ως σταθερότυπο 

ωφέλιµης επιφάνειας κατοικίας τα 40 m2/κάτοικο και  επιπλέον  8 m2/ εποχιακό 

κάτοικο λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής. 

Επίσης λήφθηκαν ως σταθερότυπο για κοινωνική και τεχνική υποδοµή 15 m  ανά 

κάτοικο και επιπλέον 4 m2/ εποχιακό κάτοικο λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της 

περιοχής. 

Προτείνεται στις επεκτάσεις του οικισµού ο µέσος  προτεινόµενος Σ∆ να είναι 0,4, 

ώστε ο συνολικός αναµενόµενος δοµηµένος όγκος να µη υπερβαίνει τη φέρουσα 

ικανότητα της περιοχής. 
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Πίνακας 4-2 : Υπολογισµός χωρητικότητας πολεοδοµικής ενότητας το έτος 2032 
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4.2.2.2.2 Θεσµοθέτηση περιοχής επέκτασης οικισµού 

Από την εκτίµηση της χωρητικότητας της πολεοδοµικής ενότητας της Σµίξης 

προκύπτει η ανάγκη για θεσµοθέτηση περιοχής επέκτασης. Ο οικισµός της Σµίξης, 

µέσα στο χρονικό ορίζοντα της µελέτης, εκτιµάται ότι θα δεχτεί πιέσεις για πρώτη 

και παραθεριστική κατοικία, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν στα όρια 

του υφιστάµενου οικιστικού υποδοχέα.  

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται η σηµερινή έκταση του οικισµού της Σµίξης,  

καθώς και η έκτασή του µετά τις προτεινόµενες επεκτάσεις και παρεµβάσεις. 

Πίνακας 4-3  : Έκταση οικισµού Σµίξης 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ  

(στρ) 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

(στρ) 

Σµίξη 298 120 

 

Η περιοχή επέκτασης επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους : 

� αποτελεί λειτουργική συνέχεια του υπάρχοντος οικισµού, 

� παρουσιάζει µέσες υψοµετρικές κλίσεις, 

� έχει κατάλληλο προσανατολισµό, 

� αποτελεί χορτολιβαδική έκταση, 

� δεν διακόπτεται από οδικούς άξονες υπερτοπικής σηµασίας. 

4.2.2.2.3 Προτεινόµενες κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες 

Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ προτείνονται οι εξής κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

λειτουργίες : 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης ∆ήµου Γρεβενών 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 68/226 

Πίνακας 4-4 : Κοινωνική υποδοµή στον οικισµό Σµίξης 
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4.2.2.2.4 Πολεοδοµική οργάνωση και ρύθµιση οικιστικού υποδοχέα 

Η οικονοµική και κοινωνική «λειτουργία» του οικισµού της Σµίξης στηρίζεται, σε 

µεγάλο βαθµό, στην ύπαρξη του χιονοδροµικού κέντρου της Βασιλίτσας, καθώς και 

στην κτηνοτροφία.  

Είναι ένας πυκνοδοµηµένος οικισµός µε λίγες αδόµητες ιδιωτικές εκτάσεις. Η 

πολεοδοµική οργάνωση του οικισµού είναι µονοκεντρική. Ως συνεκτικός οικισµός 

διαθέτει λίγους, σχετικά ελεύθερους διαµορφωµένους χώρους.  

Οι απότοµες πλαγιές και η µεγάλη κλίση του εδάφους εντός οικισµού δυσκολεύουν 

την κατασκευή κτιρίων, αλλά και την διαµόρφωση ελεύθερων χώρων, ενώ οι 

κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόµενο.  

Τις κύριες χρήσεις αποτελούν η κατοικία, κυρίως η εξοχική, τα ξενοδοχεία, οι 

ξενώνες και τα διαθέσιµα δωµάτια προς ενοικίαση για την εξυπηρέτηση των 

τουριστών, ενώ οι υπόλοιπες χρήσεις που καταγράφηκαν είναι λιγοστές και 

περιορισµένης έκτασης, λόγω του µικρού µεγέθους του οικισµού. 

Ο οικισµός, εξαιτίας της καταστροφής που υπέστη κατά την διάρκεια της 

γερµανικής κατοχής, έχασε το παλιό του παραδοσιακό «χρώµα», ενώ 

µεταγενέστερα ανανεώθηκε µεγάλο µέρος των κτιρίων του χωρίς να διατηρηθούν 

κάποια ιδιαίτερα στοιχεία αρχιτεκτονικής.  

Σε όλη την έκταση του οικισµού υπάρχουν διάφορες µικρές τουριστικές µονάδες 

και ξενώνες µικρής δυναµικότητας από άποψη κλινών. Οι ξενώνες αυτοί, σε πολλές 

περιπτώσεις, αποτελούν σπίτια που διαµορφώθηκαν κατάλληλα και µετατράπηκαν 

σε «ενοικιαζόµενα δωµάτια», λόγω της αύξησης του χιονοδροµικού τουρισµού τα 

τελευταία χρόνια. Η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών των µονάδων αυτών είναι 

συνήθως µέτρια.  

Ελεύθερους χώρους αποτελούν δύο πλατείες, µία παιδική χαρά και ένα χώρος 

πρασίνου µπροστά από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα. Η παιδική χαρά είναι σε µέτρια 

κατάσταση και βρίσκεται και αυτή στον χώρο του Κοινοτικού Καταστήµατος.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η κατοικία συνυπάρχει µε µικρούς αποθηκευτικούς χώρους.  

Εντός του οικισµού διέρχονται δύο ρέµατα, ενώ η ποσότητα του νερού 

µεταβάλλεται ανάλογα µε την εποχή του χρόνου. 
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Οι περισσότεροι δρόµοι, εντός του οικισµού, είναι ασφαλτοστρωµένοι, ενώ πολλά 

από τα παλιά δροµάκια και καλντερίµια του οικισµού ασφαλτοστρώθηκαν. Η 

ποιότητα του οδοστρώµατος είναι µέτρια, καθώς σε πολλά σηµεία υπάρχουν 

προβλήµατα, λακκούβες, ρωγµές, κλπ. Υπάρχουν κάποιοι πλακόστρωτοι δρόµοι 

εντός οικισµού, που όµως είναι λίγοι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι σε τόσο 

καλή κατάσταση. 

Λειτουργικά, ο οικισµός εξαρτάται είτε από τους γειτονικούς οικισµούς, όπως την 

Σαµαρίνα (π.χ. ο οικισµός της Σµίξης εξυπηρετείται από τον φούρνο που βρίσκεται 

στην Σαµαρίνα, κά), είτε από την πόλη των Γρεβενών (νοσοκοµείο, περίθαλψη, 

κλπ). 

Η ύπαρξη του χιονοδροµικού κέντρου της Βασιλίτσας ώθησε πολλούς κατοίκους 

του οικισµού είτε να διαµορφώσουν τις κατοικίες τους σε ξενώνες, είτε να 

κατασκευάσουν νέους, µε τα επιδοτούµενα προγράµµατα (LEADER, κλπ). Ωστόσο, 

σε πολλές περιπτώσεις, η ανέγερση των κτιρίων αυτών δεν προσαρµόστηκε στο 

ενδιαφέρον οικιστικό περιβάλλον της περιοχής µελέτης, αλλά αντέγραψε την 

σύγχρονη αρχιτεκτονική που κυριάρχησε στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1960 

και έπειτα.  

Ο οικισµός δεν µπορεί να υποστηρίξει καµία βιώσιµη µονάδα εκπαίδευσης, καθώς 

δεν κατοικείται όλη την διάρκεια του χρόνου. Τα παιδιά – µαθητές επισκέπτονται 

τον οικισµό κυρίως τα σαββατοκύριακα ή τις αργίες για αναψυχή. 

a. Γενικές χρήσεις γης 

Εντός της περιοχής που ορίζεται ως οικιστική, οι γενικές χρήσεις γης (έχουν 

ήδη αναφερθεί στην & 4.2.2.1.3) είναι: 

� Γενική Κατοικία. 

� Πολεοδοµικό κέντρο – Τοπικό κέντρο συνοικίας – γειτονιάς. 

� Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο. 

Από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων της «γενικής κατοικίας» σύµφωνα µε το 

Άρθρο 3 του υπ’ αρ. 59/2018 Π.∆./τος (ΦΕΚ 114 Α’/29.06.2018) προτείνονται 

οι παρακάτω: 
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• Κατοικία, 

• Κοινωνική πρόνοια, 

• Εκπαίδευση, 

• Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, 

• Θρησκευτικοί χώροι, 

• Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 

• ∆ιοίκηση τοπικής κλίµακας, 

• Περίθαλψη, 

• Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, 

• Γραφεία, 

• Εστίαση, 

• Αναψυκτήρια, 

• Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 100 κλίνες και λοιπές τουριστικές 

επιχειρήσεις, 

• Στάθµευση (κτίρια, γήπεδα), 

• Αποθήκες χαµηλής όχλησης, 

• Επαγγελµατικά εργαστήρια,  

• Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία. 

Η χρήση του «πολεοδοµικού κέντρου – τοπικού κέντρου συνοικίας - 

γειτονιάς»,  ορίζεται στην κεντρική περιοχή του οικισµού και προτείνεται η 

αναβάθµισή της. Από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων της παραπάνω γενικής 

κατηγορίας σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του υπ’ αρ. 59/2018 Π.∆./τος (ΦΕΚ 114 

Α’/29.06.2018) προτείνονται οι παρακάτω: 

• Κατοικία, 

• Κοινωνική πρόνοια, 

• Εκπαίδευση, 

• Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, 

• Θρησκευτικοί χώροι, 
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• Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 

• ∆ιοίκηση, 

• Περίθαλψη, 

• Χώροι συνάθροισης κοινού 

• Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, 

• Γραφεία, 

• Εστίαση, 

• Αναψυκτήρια, 

• Τουριστικά καταλύµατα, εγκαταστήσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 

και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, 

• Στάθµευση (κτίρια, γήπεδα), 

• Αποθήκες χαµηλής όχλησης, 

• Επαγγελµατικά εργαστήρια,  

• Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

• Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία. 

Με τον πολεοδοµικό σχεδιασµό (τα πολεοδοµικά σχέδια εφαρµογής του 

άρθρου 10 του Ν.4447/2016) που θα ακολουθήσει µετά την έγκριση του 

ΣΧΟΟΑΠ είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισµοί ως προς την πυκνότητα 

εγκατάστασης των παραπάνω ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης και τις 

επιτρεπόµενες υποκατηγορίες των ειδικών κατηγοριών χρήσεων. 

Ως περιοχές που εντάσσονται στην κατηγορία «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό 

πράσινο», σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του υπ’ αρ. 59/2018 Π.∆./τος (ΦΕΚ 114 

Α’/29.06.2018) είναι: 

• Οι κοινόχρηστοι χώροι που καθορίζονται από το ρυµοτοµικό σχέδιο και 

• οι ελεύθεροι χώροι αστικού πρασίνου. 

Οι ιδιαίτερες λειτουργίες που θα αναπτυχθούν σ’ αυτούς τους χώρους 

σύµφωνα µε το Άρθρο 7 του υπ’ αρ. 59/2018 Π.∆./τος θα ορισθούν µε τον 

πολεοδοµικό σχεδιασµό (τα πολεοδοµικά σχέδια εφαρµογής του άρθρου 10 

του Ν.4447/2016) που θα ακολουθήσει µετά την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ. 
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Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν 

προβλέπεται στις ως ανωτέρω προτεινόµενες περιοχές των γενικών κατηγοριών 

χρήσεων, µπορούν να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση και να 

εκσυγχρονίζονται µετά την τήρηση της περιβαλλοντικής και υπόλοιπης κείµενης 

νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρο 26 του Ν.2831/2000. 

b. Θεσµικό Πλαίσιο ∆όµησης - Πολεοδοµικές Ρυθµίσεις  

Το όριο του οικισµού είναι καθορισµένο σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

«Προγράµµατος Ανοικτών Πόλεων» της περιόδου 1985-87. 

Με τη µελέτη τοπογραφικής – κτηµατολογικής αποτύπωσης του οικισµού 

αποδόθηκε το οικιστικό όριο, µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια, σύµφωνα µε το 

λεκτικό της απόφασης οριοθέτησης από το Νοµάρχη (ΠΕ 728/29.5.1989- ΦΕΚ 

381∆’/12.6.89), στο κτηµατογραφικό – τοπογραφικό υπόβαθρο του οικισµού, 

κλίµακας 1:1000, όπως απεικονίζεται στο επόµενο συνηµµένο σχέδιο. 

Στην πάνω (υψοµετρικά) γειτονιά του οικισµού έχει εγκριθεί ρυµοτοµικό σχέδιο 

(Απόφαση Νοµάρχη υπ’ αριθµ. ΤΥ 3708/22.11.1977 / ΦΕΚ 553∆’/21.12.1977), 

που δεν µπορεί να εφαρµοστεί στο έδαφος και για το λόγο αυτό έχει εκπονηθεί 

πρόταση τροποποίησή της. 
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Πίνακας 4-5 : Πίνακας µικτής πυκνότητας 
 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
(ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ (στρ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΝΑ  ΠΕ  
(κατ.) 

ΜΙΚΤΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

(brutto)  
(κατ./ Ηα) 

Σµίξη (υπάρχων 
οικισµός) 298 937 31 

Σµίξη ( επεκτάσεις) 120 170 14 

 

Ο ακριβής Σ∆, η αρτιότητα και οι υπόλοιποι περιορισµοί δόµησης θα καθοριστούν 

από την πολεοδοµική µελέτη του οικισµού. 

4.2.2.3 Χρήσεις γης και προστασίας περιβάλλοντος 

4.2.2.3.1 Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) 

Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ προτείνονται ορισµένες περιοχές που θα υπάγονται σε 

ειδικό καθεστώς προστασίας και χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
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(ΠΕΠ) (άρθρο 4 του Ν.2507/97). Οι περιοχές αυτές είναι οικολογικού ή 

τοπιολογικού ενδιαφέροντος. 

Στις περιοχές ειδικής προστασίας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης περιλαµβάνονται 

οι εξής κατηγορίες ζωνών: 

o Περιοχές προστασίας του ∆ικτύου Natura 2000 (δύο περιοχές) και 

o Περιοχή Προστασίας Περιφερειακής Ζώνης Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου. 

a. Περιοχή προστασίας του ∆ικτύου Natura 2000 «Όρος Βασιλίτσα»                                           

(ΠΕΠ ΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ) 

Πρόκειται για το τµήµα της περιοχής του ∆ικτύου “Natura 2000” µε ονοµασία  

«Όρος Βασιλίτσα» που εκτείνεται στο νότιο τµήµα της εδαφικής περιφέρειας της 

∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης, εκτός της περιοχής όπου αναπτύσσεται το 

Χιονοδροµικό Κέντρο της Βασιλίτσας. 

Είναι ο Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) ή SCI ή Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) 

(Special Areaw of Coservation) που ορίστηκε µε το Ν.3937/11, µε κωδικό 

GR1310001. 

Η περιοχή αυτή εκτείνεται εντός των ορίων του Εθνικού πάρκου της Βόρειας 

Πίνδου και συγκεκριµένα στην τρίτη περιµετρική ζώνη του Εθνικού Πάρκου 

(εκτός των Ζωνών προστασίας της φύσης – Ζώνη Ι και εκτός των Ζωνών 

διατήρησης οικοτόπων και ειδών - Ζώνη ΙΙ). Η περιοχή διαθέτει πολλά και 

πλούσια οικοσυστήµατα. Πρόκειται για µια τραχιά περιοχή πυκνά δασωµένη.  

Ως επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός αυτής της περιοχής 

προτείνονται οι παρακάτω:  

• δίκτυα τεχνικής υποδοµής και συνοδές εγκαταστάσεις αυτών, 

• θρησκευτικοί χώροι, 

• κοιµητήρια, 

• γεωργικές καλλιέργειες, 

• κτίρια και εγκατάστασης δασικής παραγωγής και δασικές υποδοµές, 

• χρήσεις, δραστηριότητες και ελαφριές εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής 

(κιόσκια, παγκάκια, παρατηρητήρια θέας κλπ.), 
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• επεµβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου και για την 

προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας. 

Επιπλέον των παραπάνω επιτρέπονται οι χρήσεις και οι δραστηριότητες µε τους 

όρους και περιορισµούς προστασίας και διαχείρισης, όπως αυτές αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παρ. Α, της ΚΥΑ 23069 - ΦΕΚ/∆/639/14.06.2005 περί 

«Χαρακτηρισµού της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Βόρειας Πίνδου 

ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, 

όρων και περιορισµών δόµησης». 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των γηπέδων ορίζεται σε 10 

στρέµµατα, εφόσον δεν ορίζονται µεγαλύτερα όρια για τις διάφορες επιµέρους 

χρήσεις από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Επίσης 

προτείνεται να µην ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόµησης ως προς 

την αρτιότητα. 

Οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 

162 του Π.∆. 580∆/99, ενώ οι όροι δόµησης για τις επιµέρους επιτρεπόµενες 

χρήσεις γης είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 163 έως και 176 του ίδιου Π.∆. 

580∆/99, όπως αυτά συµπληρώθηκαν µε επόµενες διατάξεις σε διάφορους 

νόµους και ισχύουν σήµερα. 

Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστήσεις που η χρήση τους δεν 

προβλέπεται για τη ζώνη αυτή, µπορούν να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση 

και να εκσυγχρονίζονται µετά την τήρηση της περιβαλλοντικής και υπόλοιπης 

κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρο 26 του 

Ν.2831/2000. 

b. Περιοχή Προστασίας του ∆ικτύου Natura 2000 «Όρη Όρλιακα και Τσιούργιακας»                 

(ΠΕΠ περιοχής Προφήτη Ηλία Σµίξης) 

Πρόκειται για το τµήµα της περιοχής του ∆ικτύου «Natura 2000» µε ονοµασία 

«Όρη Όρλιακα και Τσιούργιακα» που εκτείνεται στις ανατολικές παρυφές της 

εδαφικής περιφέρειας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης. 

Είναι η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) που ορίστηκε µε το Ν. 3937/2011 µε 

κωδικό GR1310004. 
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Ως επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός αυτής της περιοχής 

προτείνονται οι παρακάτω: 

• κατοικία, µέγιστης συνολικής επιφάνειας 150 m2, 

• µεσαίου και µικρού µεγέθους πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 

• ξενώνες δυναµικότητας έως και 10 κλίνες, 

• µικρά εργαστήρια ή µεταποιητικές µονάδες τοπικών προϊόντων µέγιστης 

συνολικής επιφάνειας 300 m2, 

• γεωργικές αποθήκες, 

• δίκτυα τεχνικής υποδοµής και συνοδές εγκαταστάσεις αυτών, 

• θρησκευτικοί χώροι, 

• γεωργικές καλλιέργειες, 

• κτίρια και εγκατάστασης δασικής παραγωγής και δασικές υποδοµές, 

• χρήσεις, δραστηριότητες και ελαφριές εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής 

(κιόσκια, παγκάκια, παρατηρητήρια θέας κλπ.), 

• επεµβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου και για την 

προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας. 

Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται στην 

παραπάνω ΚΥΑ 23069 - ΦΕΚ/∆/639/14.06.2005 για τις περιοχές εντός της 

Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Πάρκου της Β. Πίνδου, όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. ∆ της εν λόγω ΚΥΑ. 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των γηπέδων ορίζεται σε 10 

στρέµµατα, εφόσον δεν ορίζονται µεγαλύτερα όρια για τις διάφορες επιµέρους 

χρήσεις από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Επίσης 

προτείνεται να µην ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόµησης ως προς 

την αρτιότητα. 

Οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 

162 του Π.∆. 580∆/99, ενώ οι όροι δόµησης για τις επιµέρους επιτρεπόµενες 

χρήσεις γης είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 163 έως και 176 του ίδιου Π.∆. 

580∆/99, όπως αυτά συµπληρώθηκαν µε επόµενες διατάξεις σε διάφορους 

νόµους  και ισχύουν σήµερα. 
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Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστήσεις που η χρήση τους δεν 

προβλέπεται για τη ζώνη αυτή, µπορούν να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση 

και να εκσυγχρονίζονται µετά την τήρηση της περιβαλλοντικής και υπόλοιπης 

κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρο 26 του 

Ν.2831/2000. 

c. Περιοχή Προστασίας Περιφερειακής Ζώνης Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου (ΠΕΠ ΠΖ) 

Πρόκειται για την περιοχή της ∆Ε Σµίξης που εκτείνεται στο βόρειο τµήµα της 

διοικητικής περιοχής και ανήκει στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου 

της Βόρειας Πίνδου, εκτός της περιοχής όπου αναπτύσσεται το Χιονοδροµικό 

Κέντρο της Βασιλίτσας και εκτός της Περιοχής Ελέγχου των Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) 

στα δυτικά του οικισµού της Σµίξης που ορίζεται ως «Περιοχή Τουριστικής 

Ανάπτυξης». 

Πρόκειται για µια περιοχή όπου εναλλάσσονται οι δασωµένες περιοχές µε τις 

χορτολιβαδικές. 

Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός αυτής της περιοχής 

προτείνονται οι παρακάτω: 

• κατοικία, µέγιστης συνολικά επιφάνειας 150 m2, 

• µεσαίου και µικρού µεγέθους πτηνο-κτηνοτροφικές µονάδες, 

• ξενοδοχειακές µονάδες και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις  σύµφωνα 

µε τις ιδιαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ της Β. Πίνδου στο 

άρθρο 3 παρ ∆. για τις περιοχές εντός της Περιφερειακής Ζώνης αυτού, 

• µικρά εργαστήρια ή µεταποιητικές µονάδες τοπικών προϊόντων µέγιστης 

συνολικής επιφάνειας 300 m2, 

• εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδοµής, 

• θρησκευτικοί χώροι, 

• κοιµητήρια, 

• γεωργικές καλλιέργειες, 

• γεωργικές αποθήκες, 

• υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε τα βοηθητικά τους κτίρια, 
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• κτίρια και εγκατάστασης δασικής παραγωγής και δασικές υποδοµές, 

• χρήσεις, δραστηριότητες και ελαφριές εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής 

(κιόσκια, παγκάκια, παρατηρητήρια θέας κλπ.), 

• επεµβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου και για την 

προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας. 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των γηπέδων ορίζεται στα 8 

στρέµµατα. Οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης είναι αυτοί που 

προβλέπονται στο άρθρο 162 του Π.∆. 580∆/99. Οι όροι δόµησης για τις 

επιµέρους χρήσεις γης είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 163 έως και 180 του Π.∆. 

580∆/99. 

Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστήσεις που η χρήση τους δεν 

προβλέπεται για τη ζώνη αυτή, µπορούν να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση 

και να εκσυγχρονίζονται µετά την τήρηση της περιβαλλοντικής και υπόλοιπης 

κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρο 26 του 

Ν.2831/2000. 

4.2.2.3.2 Περιοχές ελέγχου των χρήσεων γης 

Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ προτείνεται µια περιοχή, που λόγω της θέσης της πρέπει 

να προστατευτεί από µια ενδεχόµενη άναρχη δόµηση λόγω της αναµενόµενης 

ζήτησης για ανέγερση τουριστικών καταλυµάτων και άλλων εγκαταστάσεων, που 

θα επιφέρει η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του Εθνικού Χιονοδροµικού 

Κέντρου Βασιλίτσας. Η περιοχή αυτή ως Περιοχή ελέγχου και περιορισµού δόµησης 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2507/97) οργανώνεται µε καθορισµένες χρήσεις 

γης, όρους και περιορισµούς δόµησης µε στόχο την οργανωµένη δόµηση και τη 

βιώσιµη ανάπτυξή της.  

a. Περιοχή Ελέγχου των Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) που ορίζεται ως «Περιοχή Τουριστικής 

Ανάπτυξης» 

Η  περιοχή αυτή εκτείνεται στα δυτικά της επέκτασης του υπάρχοντος οικισµού, 

έχει οµαλές εν γένει κλίσεις, ως επί το πλείστον είναι χορτολιβαδική έκταση, ενώ 

σε ορισµένα σηµεία έχει δασικές συστάδες, οι οποίες πρέπει να προστατευθούν. 

Στο σύνολό της είναι δηµοτική έκταση και γειτνιάζει µε το δρόµο που πρόκειται 

να ανακατασκευαστεί και οδηγεί στο χιονοδροµικό κέντρο. 
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Ως επιτρεπόµενες χρήσεις γης και δραστηριότητες εντός αυτής της περιοχής 

προτείνονται οι παρακάτω: 

• ξενοδοχειακές µονάδες και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις  

δυναµικότητας έως και 100 κλινών,  

• κτιρίων εστίασης και αναψυκτηρίων, 

• καταστήµατα εµπορίου και εµπορικών εκθέσεων τοπικών προϊόντων 

µέχρι 150 m2, 

• χρήσεις, δραστηριότητες και ελαφριές εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής 

(µικρές πλατείες, κιόσκια, παγκάκια, παρατηρητήρια θέας κλπ.), 

• υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε τα βοηθητικά τους κτίρια, 

• εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδοµής, 

• διάνοιξη των απαραίτητων δρόµων προσπέλασης,  

• υπαίθριοι χώροι στάθµευσης, 

• επεµβάσεις για την αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου και για την 

προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας. 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των γηπέδων ορίζεται στα 10 

στρέµµατα. Οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης είναι αυτοί που 

προβλέπονται στο άρθρο 162 του Π.∆. 580∆/99. Οι όροι δόµησης για τις 

επιµέρους χρήσεις γης είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 163 έως και 180 του Π.∆. 

580∆/99. 

Η περιοχή "Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχή τουριστικής ανάπτυξης" του 

οικισµού Σµίξης διαρρέεται στο κεντρικό της τµήµα από δύο (2) υδατορέµατα 

διεύθυνσης ∆/Β∆-Α/ΝΑ. 

4.2.2.3.3 Περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων 

Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ προτείνεται η περιοχή όπου χωροθετείται το υπάρχον  

εθνικής σηµασίας έργο, το Εθνικό Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας. Σε αυτό θα 

ορίζονται ειδικές χρήσεις και δραστηριότητες. Ως περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων 

υπάγεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ειδικής 

Προστασίας (ΠΕΠ) (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2507/97). Η περιοχή αυτή 

αποτελεί συγχρόνως κέντρο οικολογικού ή τοπιολογικού ενδιαφέροντος. 
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a. Περιοχή Ιδιαίτερων Χρήσεων Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας  

Το Χιονοδροµικό κέντρο Βασιλίτσας είναι από τους σηµαντικότερους πόλους 

έλξης επισκεπτών του Ν. Γρεβενών, αλλά και της ∆υτικής Μακεδονίας 

γενικότερα. Οι σηµερινές εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου 

αναπτύσσονται στο διάσελο βόρεια της κορυφής της Βασιλίτσας και της 

κορυφής του Μπαλτούµη των ορεινών όγκων της Βασιλίτσας και της Γοµάρας, 

στα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Σµίξης Γρεβενών και ∆ίστρατου του Ν. 

Ιωαννίνων.  

Σηµαντικό τµήµα των παραπάνω εκτάσεων του χιονοδροµικού κέντρου µε 

δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίστηκαν ως δηµοτικές και το Κοινοτικό Συµβούλιο 

Σµίξης µε την υπ’ αριθµ. 43/2007 απόφασή του δήλωσε την πρόθεσή του για 

την παραχώρηση κατά χρήση του στο Ελληνικό δηµόσιο και κατά προέκταση 

στη ΓΓΑ, έκτασης 1.980 στρεµµάτων για την λειτουργία και την περαιτέρω 

ανάπτυξη του χιονοδροµικού κέντρου (ΧΚ) της Βασιλίτσας.  

Η περιοχή που ορίζεται ως Περιοχή Ιδιαίτερων Χρήσεων εκτείνεται σε έκταση 

περίπου 5.236 στρ. εντός της διοικητικής περιοχής της ∆Ε Σµίξης και το 

υπόλοιπο τµήµα του ΧΚ έκτασης περίπου 962 στρ. εκτείνεται εντός της 

διοικητικής περιοχής της ∆Ε ∆ίστρατου του ∆ήµου Κόνιτσας στην ΠΕ Ιωαννίνων. 

Για το έργο εκσυγχρονισµού, επέκτασης και λειτουργίας του ΧΚ έχει εκδοθεί η 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) από τη ∆/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε το υπ’ αρ. πρωτ. 

οικ.49280/2039/8.10.2012 έγγραφο. Την παρούσα χρονική περίοδο έχει 

εκπονηθεί από την ΠΕ Γρεβενών η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

του έργου, ώστε να προωθηθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες για έγκριση. 

Με την παρούσα µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ στην περιοχή που ορίζεται ως Περιοχή 

Ιδιαίτερων Χρήσεων Χιονοδροµικού Κέντρου οι προτεινόµενες χρήσεις και 

δραστηριότητες είναι σύµφωνες µε αυτές που περιγράφονται στην ΜΠΕ του 

έργου. 

Οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης είναι αυτές της ΠΕΠ - Περιοχής προστασίας  του 

∆ικτύου Natura 2000 «Όρος Βασιλίτσα» ή της  ΠΕΠ - Περιοχής προστασίας 

Περιφερειακής Ζώνης, ανάλογα σε ποιο τµήµα εµπίπτει ο χώρος (στο τµήµα του 

Εθνικού Πάρκου ή στην Περιφερειακή Ζώνη) και επιπλέον: 
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• οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής χιονοδροµικού κέντρου µε 

υποδοµές χιονοδροµικού τουρισµού (λιφτ, χιονοδροµικές πίστες, 

ξενοδοχειακά καταλύµατα, τουριστικές εγκαταστάσεις διηµέρευσης, 

ορειβατικά καταφύγια, υπαίθριοι χώροι στάθµευσης και οι απαραίτητες 

συνοδευτικές λοιπές εγκαταστάσεις για την εύρυθµη λειτουργία του ΧΚ). 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτµησης των γηπέδων ορίζεται στα 10 ή 8 

στρέµµατα αντίστοιχα, ανάλογα σε ποιο τµήµα εµπίπτει ο χώρος (στο τµήµα του 

Εθνικού πάρκου ή στην Περιφερειακή Ζώνη), εφόσον δεν ορίζονται µεγαλύτερα 

όρια για τις διάφορες επιµέρους χρήσεις από άλλες διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νοµοθεσίας.     

Οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 

162 του Π.∆. 580∆/99, ενώ οι όροι δόµησης για τις επιµέρους χρήσεις γης είναι 

σύµφωνοι µε τα άρθρα 163 έως και 180 του ίδιου Π.∆. 580∆/99. 

Νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και εγκαταστήσεις που η χρήση τους δεν 

προβλέπεται για τη ζώνη αυτή, µπορούν να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση 

και να εκσυγχρονίζονται µετά την τήρηση της περιβαλλοντικής και υπόλοιπης 

κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρο 26 του 

Ν.2831/2000. 

4.2.2.4 ∆ίκτυα αστικής υποδοµής 

4.2.2.4.1 Μεταφορικό δίκτυο 

Το υπάρχον οδικό δίκτυο του ∆Ε Σµίξης, όπως διαµορφώθηκε µέχρι σήµερα, δεν 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις κυκλοφοριακές ανάγκες και στους υφιστάµενους 

φόρτους, όταν παρατηρείται αυξηµένη κίνηση προς το χιονοδροµικό κέντρο της 

Βασιλίτσας τους χειµερινούς µήνες σε συνδυασµό µε τις άσχηµες καιρικές συνθήκες 

που κατά κύριο λόγο επικρατούν στην περιοχή. 

Τα οδικά τµήµατα των ∆ηµοτικών οδών Πολυνέρι – Σµίξη – Χιονοδροµικό 

Βασιλίτσα – ∆ίστρατο και Σµίξη – Σαµαρίνα παίζουν ρόλο πρωτευόντων οδικών 

αξόνων, καθώς δέχονται το σύνολο των τοπικών και υπερτοπικών µετακινήσεων 

από τις όµορες περιοχές. Το πρώτο οδικό τµήµα, εντός των διοικητικών ορίων της 

∆Ε Σµίξης, είναι η συνέχεια της Επαρχιακής οδού Γρεβενά – Μαυραναίοι – 

Αναβρυτά – Πολυνέρι (ασφαλτοστρωµένος δρόµος), που στη συνέχεια από τη 

διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής οδεύει στα δυτικά προς τη Σµίξη.   
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Η ∆Ε Σµίξης γεωγραφικά δεν βρίσκεται κοντά στους νέους διαµορφούµενους 

άξονες. Το οδικό δίκτυο στα διοικητικά όρια της ∆Ε αποτελείται µόνο από ορεινούς 

δηµοτικούς και δασικούς δρόµους.   

Το κύριο οδικό δίκτυο που διατρέχει την ∆Ε Σµίξης ουσιαστικά αποτελείται από 

έναν κύριο οδικό άξονα, που «σηκώνει» το µεγαλύτερο φορτίο της περιοχής. Έχει 

σαν αφετηρία το ανατολικό όριο της ∆Ε και καταλήγει στα βορειοδυτικά όρια της. 

Το πλάτος της διατοµής του δρόµου κυµαίνεται από 6 έως 8 µέτρα περίπου, το 

µεγαλύτερο ποσοστό των διατοµών είναι µικτές µιας και πρόκειται για δρόµο 

ορεινής οδοποιίας.     

Ο κύριος οδικός άξονας είναι ασφαλτοστρωµένος σε όλο το µήκος του. Το οδικό 

τµήµα που διέρχεται µέσα από την ∆Ε γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση, το 

οδόστρωµα σε πολλά σηµεία έχει υποστεί καθίζηση, ενώ σε άλλα είναι 

κατεστραµµένο είτε λόγω κακής κατασκευής είτε λόγω παλαιότητας. Πρέπει επίσης 

να αναφερθεί ότι κατά τους χειµερινούς µήνες χρησιµοποιείται αλάτι και σε 

συνδυασµό µε τις πολύ χαµηλές και συχνά υπό του µηδενός θερµοκρασίες που 

επικρατούν στην περιοχή το οδόστρωµα επιβαρύνεται, µε αποτέλεσµα να 

επιταχύνεται η φθορά του. 

Στην επιχωµατική πλευρά των διατοµών του δρόµου παρατηρείται και η 

µεγαλύτερη καταστροφή του, λόγω του ότι δεν πάρθηκαν κατάλληλα µέτρα, ώστε 

να προστατευθεί το επίχωµα από τα νερά (επένδυση  πρανών, καλύτερη στράγγιση 

επιχώµατος και κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στην οριογραµµή του δρόµου), 

είτε υπόγεια είτε επίγεια.  

Με πρωτοβουλία της πρώην Ν.Α. Γρεβενών έχει εκπονηθεί µελέτη βελτίωσης του 

συνόλου της οδού Γρεβενών – Βασιλίτσας µε σκοπό την αναβάθµιση των 

γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού. 

Η µελέτη αφορούσε δύο (2) τµήµατα, τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Γρεβενών 

– Πολυνερίου (µέχρι τη διασταύρωση της Αγίας Παρασκευής) και στη συνέχεια τη 

βελτίωση της ∆ηµοτικής Οδού µέχρι τη Σµίξη και τα όρια του Ν.Γρεβενών. 

Για το δεύτερο τµήµα έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες µελέτες για το δρόµο αυτό, 

που αναφέρονται ως «Βελτίωση ∆ηµοτικής Οδού Αγίας Παρασκευής – Βασιλίτσας – 

Όρια Ν. Γρεβενών, µήκους 19,753 Km». Υπολείπονται πρόσθετες γεωτεχνικές 

µελέτες (ηλεκτρικές διασκοπήσεις) από την Αγία Παρασκευή έως τη Σµίξη, λόγω 

γεωλογικών προβληµάτων στη συγκεκριµένη περιοχή και η µελέτη γέφυρας στο 

Σµιξιώτικο ρέµα. Για το έργο έχουν εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι µε το υπ’ αρ. 
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πρωτ. 37296/1823/05.12.2013 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣ ∆υτικής Μακεδονίας της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

Το έργο είχε ενταχθεί αρχικά στο ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας µε προϋπολογισµό 

12,33 εκ. €.  

Η σηµερινή χάραξη της οδού χαρακτηρίζεται από πολύ µικρές ακτίνες λόγω του 

έντονου ανάγλυφου του εδάφους, αλλά και των περιβαλλοντικών περιορισµών και 

κατατάσσεται στην κατηγορία AΙV. Σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-∆ λαµβάνεται διατοµή 

γ2 µε µία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50 m η κάθε µία και λωρίδα 

καθοδήγησης πλάτους 0,25 m. Σε όλο το µήκος της προτεινόµενης χάραξης της 

οδού, προκειµένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ασφάλεια, αλλά και η ορατότητα της 

οδού, εφαρµόζονται εσωτερικές διαπλατύνσεις. Το έρεισµα, καθώς και η απόσταση 

του άκρου της λωρίδας κυκλοφορίας από την όψη του στηθαίου ασφαλείας, 

λαµβάνεται 0,75 m. Το συνολικό εποµένως πλάτος καταστρώµατος σε 

ευθυγραµµία, ορίζεται σε 9,00 m.  

Εντός των διοικητικών ορίων της ∆Ε Σµίξης η παρέµβαση στον οδικό άξονα 

Γρεβενών – Βασιλίτσας αφορά σε δύο τµήµατα, ένα πρώτο τµήµα πέριξ της 

διέλευσης του Σµιξιώτικου ρέµατος µε την κατασκευή λειτουργικής γέφυρας και 

βελτίωση στην οριζοντιογραφία και µηκοτοµή του δρόµου και ένα δεύτερο τµήµα 

µετά την δυτική έξοδο από τον οικισµό της Σµίξης σε ένα µήκος περίπου 2,7 Κm µε 

βελτίωση στην οριζοντιογραφία του υφιστάµενου δρόµου. 

Το οδικό δίκτυο στο εσωτερικό του οικισµού της Σµίξης δεν είναι σε καλή 

κατάσταση. Παρατηρείται µεταβαλλόµενο πλάτος οδοστρώµατος και κακή απορροή 

των υδάτων που επιβαρύνουν το οδόστρωµα. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί η 

έλλειψη κρασπεδόρειθρων και πεζοδροµίων σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο. 

4.2.2.4.2 Ύδρευση 

Σήµερα η ύδρευση του οικισµού της Σµίξης εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τις 

πηγές της περιοχής «Γαλάνη» και «Τσουµάνη», οι οποίες χωροθετούνται στη 

βορειοδυτική πλευρά του όρους Βασιλίτσα (σε υψόµετρο περίπου +1500m). 

Οι πηγές της περιοχής «Γαλάνη» βρίσκονται στη δυτική πλευρά του οικισµού, 

κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, σε απόσταση περίπου 150m από 

αυτήν και αποτελούν τις κύριες πηγές τροφοδοσίας του οικισµού µε νερό. Η 

καλλιέργεια των τριών αυτών πηγών έχει πραγµατοποιηθεί πριν από 50 χρόνια. 
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Οι πηγές της περιοχής «Τσουµάνη» βρίσκονται βορειοδυτικά του οικισµού, σε 

απόσταση περίπου 800m και είναι κοντά στο δρόµο Σµίξης – Βασιλίτσας. Η 

καλλιέργεια των πέντε αυτών πηγών έχει πραγµατοποιηθεί πριν 50 χρόνια.  

Από την πηγές της περιοχής «Γαλάνη» τροφοδοτείται η δεξαµενή ∆1, 

χωρητικότητας 100m3, µε αγωγούς PVC Φ90 και Φ63, συνολικού µήκους 0,6Km. 

Από τη δεξαµενή ∆1, µε αγωγό από PVC 10atm διαµέτρου Φ90 συνολικού µήκους 

800m περίπου τροφοδοτούνται οι παλιές δεξαµενές 50m3 και 25m3, οι οποίες 

βρίσκονται εντός του οικισµού.  

Τα προβλήµατα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού σήµερα είναι : 

o Η προβληµατική λειτουργία της καλλιέργειας των πηγών στις δύο θέσεις. 

o Η ανυπαρξία αποθήκευσης του νερού τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω 

έλλειψης κεντρικής αποθηκευτικής δεξαµενής. 

o Η κακή κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του οικισµού. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισµού υδροδοτείται από την υφιστάµενη δεξαµενή ∆1, 

προσφάτως κατασκευασµένης από οπλισµένο σκυρόδεµα, και όγκου 100m3, η 

οποία βρίσκεται 150m περίπου δυτικά του οικισµού και σε υψόµετρο +1.343,0m. Η 

∆1 είναι σε πολύ καλή κατάσταση και µε αγωγό από PVC Φ90, µήκους 800m, 

τροφοδοτεί την άνω ζώνη του οικισµού µε ικανοποιητικές πιέσεις. Επιπλέον, η άνω 

ζώνη τροφοδοτείται από τις πηγές «Τσουµάνη», µε αγωγό PVC Φ63 µήκους 800 

µέτρων περίπου, χωρίς την παρεµβολή δεξαµενής. 

Οι δεξαµενές ∆2 και ∆3, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω τροφοδοτούνται από τη 

δεξαµενή ∆1, είναι 50m3 και 25m3 αντίστοιχα, από οπλισµένο σκυρόδεµα, παλιές 

και σε µέτρια κατάσταση και βρίσκονται εντός του οικισµού. Από αυτές 

τροφοδοτείται η χαµηλή ζώνη του οικισµού µε αρκετά προβλήµατα κατά τη 

λειτουργία της. 

Λόγω της µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ των δεξαµενών της άνω και της 

κάτω ζώνης του οικισµού της Σµίξης (140m), παρεµβάλλονται στη διαδροµή του 

εσωτερικού αγωγού πιεζοθραυστικά φρεάτια και γίνεται διαχωρισµός του 

εσωτερικού δικτύου σε ζώνες. 

Τα προβλήµατα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού σήµερα είναι : 
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o Ο µη ορθός διαχωρισµός του οικισµού σε υδραυλικές ζώνες για ισοκατανοµή 

της πίεσης, 

o µεγάλο ποσοστό διαρροών και συχνές θραύσεις των αγωγών. 

Η ΑΝΚΟ εκπόνησε µελέτη που αφορούσε στην κατασκευή εσωτερικών και 

εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στον οικισµό Σµίξης. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη για την αντιµετώπιση των προβληµάτων υδροδότησης του 

οικισµού, προτείνεται: 

o Η πλήρης αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης µε σωλήνες 

πολυαιθυλενίου HDPE 3ης γενιάς, πίεσης PN 12,5atm. 

o Ο διαχωρισµός του οικισµού σε τρεις υδρευτικές ζώνες πιέσεως. 

o Η κατασκευή νέας δεξαµενής ∆4 όγκου 120m3, παραπλεύρως της 

υφιστάµενης δεξαµενής ∆1, που θα τροφοδοτεί τη µεσαία και τη χαµηλή 

ζώνη. 

o Η λειτουργία της υφιστάµενης δεξαµενής ∆1 αποκλειστικά για την υψηλή 

ζώνη. 

o Η κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού των δεξαµενών ∆2 και ∆3 από τη 

νέα δεξαµενή ∆4, µήκους 700m περίπου, που µε τη σειρά τους θα 

τροφοδοτούν τη µεσαία και τη χαµηλή ζώνη πιέσεως του οικισµού. 

o Η εγκατάσταση µειωτή πίεσης µεταξύ της µεσαίας και της χαµηλής ζώνης 

πιέσεως του οικισµού. 

o Η καλλιέργεια 2 νέων πηγών στην περιοχή «Γαλάνη», σε απόσταση περίπου 

150m από τις δεξαµενές και η κατασκευή νέου αγωγού πολυαιθυλενίου 3ης 

γενιάς (HDPE) Φ125 12,5atm που θα οδηγήσει τα νερά των πηγών µε 

βαρύτητα στη νέα προς κατασκευή δεξαµενή ∆4. Μετά από επανειληµµένες 

επισκέψεις κλιµακίου µηχανικών και γεωλόγων διαπιστώθηκε ότι η 

καλλιέργεια αυτών των πηγών είναι εφικτή και θα τροφοδοτήσει µε 

επαρκείς ποσότητες ύδατος τον οικισµό. 

o Η επανακαλλιέργεια των υφιστάµενων πηγών της περιοχής «Γαλάνη», µε 

σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των υδάτινων αποθεµάτων τους. 

o Η συντήρηση των υφιστάµενων δεξαµενών ∆1, ∆2 και ∆3. Θα 

αντικατασταθούν οι πόρτες στις εισόδους των τριών δεξαµενών, θα 
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τοποθετηθούν χυτοσιδηρές βαθµίδες για την πρόσβαση στους θαλάµους. υς 

και θα επιχριστούν µε τσιµεντοκονία εξωτερικά. 

4.2.2.4.3 Αποχέτευση ακαθάρτων 

Ο οικισµός δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, αλλά απορροφητικούς 

βόθρους µε αποδέκτη τον Σµιξιώτικο ποταµό. 

Η ΑΝΚΟ εκπόνησε µελέτη που αφορούσε την κατασκευή εσωτερικών και 

εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων στον οικισµό Σµίξης.  

Το αντικείµενο της µελέτης ήταν η κατασκευή νέου χωριστικού δικτύου 

αποχέτευσης του οικισµού της Σµίξης. 

Σύµφωνα µε την µελέτη προτείνεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

(χωριστικό δίκτυο), το οποίο θα συλλέγει το σύνολο των ακαθάρτων του οικισµού 

και θα τα οδηγεί σε περιοχή 1,7Km περίπου νοτιοανατολικά της εισόδου του 

οικισµού στην οποία θα εγκατασταθεί µονάδα βιολογικού καθαρισµού των 

λυµάτων. 

Σύµφωνα µε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων της Κοινότητας Σµίξης του Ν.Γρεβενών» θα 

πρέπει να γίνει επέκταση του αγωγού διάθεσης των λυµάτων σε σηµείο µετά από 

την υδροληψία πόσιµου νερού για την πόλη των Γρεβενών.  

Για τον παραπάνω λόγω προτείνεται η κατασκευή δικτύου αποµάκρυνσης των 

επεξεργασµένων λυµάτων (φυσικής ροής) από τον βιολογικό καθαρισµό µε 

αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, το οποίο θα οδεύει παράλληλα µε τον 

Σµιξιώτικο ποταµό και θα καταλήγει στην όχθη του ποταµού, 300m περίπου 

κατάντη από την υδροληψία πόσιµου νερού για την πόλη των Γρεβενών. Το 

συνολικό µήκος του αγωγού ανέρχεται περίπου στα 3.850m. 

4.2.2.4.4 Αποχέτευση οµβρίων 

Ο οικισµός δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων παρά µόνο σε λίγα σηµεία 

(πολύ µικρού µήκους) που οδηγούν τα όµβρια είτε σε παρακείµενα ρέµατα είτε σε 

κανάλια-µικρά ρέµατα που διασχίζουν τον οικισµό. 

Η ΑΝΚΟ εκπόνησε µελέτη που αφορούσε την κατασκευή εσωτερικών και 

εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης οµβρίων στον οικισµό Σµίξης.  
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Σύµφωνα µε την µελέτη προτείνεται η κατασκευή τριγωνικών τάφρων οµβρίων από 

σκυρόδεµα διότι σε µεγάλο µέρος του οικισµού δεν υπάρχουν κράσπεδα, µε 

αποτέλεσµα να είναι ανώφελη η κατασκευή δικτύου οµβρίων µε αγωγούς και 

φρεάτια, διότι δεν θα ήταν δυνατό τα όµβρια να οδηγηθούν στα φρεάτια. Για το 

λόγο αυτόν προτείνεται στο τµήµα αυτό του οικισµού η κατασκευή τριγωνικών 

τάφρων από σκυρόδεµα (C12/15) στο πλάι του δρόµου.  

Το βορειοδυτικό άκρο του οικισµού διέρχεται ρέµα, το οποίο συναντά δρόµο του 

οικισµού χωρίς να υπάρχει κάποιο τεχνικό, µε αποτέλεσµα τα οχήµατα να 

διέρχονται µέσα από το ρέµα και το νερό (και µόνον όταν η στάθµη του νερού 

είναι χαµηλή). Για την αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος προτείνεται η 

κατασκευή τεχνικού που θα περιλαµβάνει εγκιβωτισµένο τσιµεντωσωλήνα 

διαµέτρου DN1000 µήκους 50m και τεχνικά εισόδου και εξόδου των οµβρίων από 

τον αγωγό. Επιπλέον θα γίνει διαµόρφωση της περιοχής του τεχνικού µε υλικά 

επίχωσης από τα περισσευούµενα προϊόντα εκσκαφής του δικτύου οµβρίων.  

Για την αποφυγή εισροής οµβρίων στον οικισµό από τις ανάντη εξωτερικές λεκάνες 

προτείνεται η κατασκευή δύο χωµάτινων τάφρων, η πρώτη στο νοτιοδυτικό τµήµα 

του οικισµού µήκους 235m και η δεύτερη σε περιοχή 1,2km περίπου δυτικά του 

οικισµού µήκους 120m (παραπλεύρως της δηµοτικής οδού προς το χιονοδροµικό 

της Βασιλίτσας µε αρχή υφιστάµενο τεχνικό). Το πλάτος του πυθµένα των τάφρων 

θα είναι 1,5m, το βάθος 1m και η κλίση των πρανών 2:1 έτσι ώστε η µέγιστη 

πληρότητα της τάφρου να φτάνει το 70%. 

4.2.2.4.5 Απορρίµατα  

Η ορθολογική αντιµετώπιση του προβλήµατος των απορριµµάτων είναι ο κεντρικός 

στόχος της προσπάθειας που ξεκίνησε σε περιφερειακό επίπεδο ∆υτικής Μακεδονίας 

στα µέσα της δεκαετίας του ΄90 και το συνολικό σχέδιο εξελίσσεται µε επιτυχία. 

Αποτέλεσε το πρώτο σε πανελλήνιο επίπεδο πρόγραµµα Ολοκληρωµένου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) που εφαρµόζεται σε περιφερειακή 

κλίµακα. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων για το σύνολο της περιοχής µελέτης 

γίνεται στις εγκαταστάσεις του συνολικού Περιφερειακού ΧΥΤΑ στο ορυχείο 

«Πτολεµαΐδας» της ∆ΕΗ. 

Όλοι οι ΟΤΑ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας συµµετέχουν στο ΟΣ∆Α. 

Συντονιστής όλου αυτού του σχεδιασµού είναι η Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ), η οποία ιδρύθηκε το 1998 και 
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ανέλαβε το κεντρικό συντονισµό, ενώ σήµερα αποτελεί το Φορέα ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας. Αποτέλεσµα όλης της 

προσπάθειας είναι η συντονισµένη, επιτυχής και µε στοχοθέτηση αντιµετώπιση του 

προβλήµατος των απορριµµάτων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και κανόνες που 

ορίζει η Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. Ο περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης 

των αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), ανήκει στην αρµοδιότητα της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας. Το ισχύον ΠΕΣ∆Α εγκρίθηκε και κυρώθηκε στο τέλος του 2016. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι ∆ήµοι σχεδιάζουν και υλοποιούν Τοπικά 

Σχέδια ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων που εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του 

ΠΕΣ∆Α σε τοπικό επίπεδο και τις εξειδικεύουν. Ο ∆ήµος Γρεβενών ενέκρινε το 

Τοπικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων στις αρχές του 2016. 

Οι ∆ήµοι, συµµετέχοντας στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

(ΟΣ∆Α), έχουν από το καλοκαίρι του 2004 σταµατήσει την απόθεση των 

απορριµµάτων τους στους χώρους προσωρινής απόθεσης (Χώροι Ανεξέλεγκτης 

∆ιάθεσης Απορριµµάτων), που είχαν δηµιουργηθεί σε περιοχές εντός των 

διοικητικών τους ορίων. 

Αποτέλεσµα όλης της προσπάθειας είναι η συντονισµένη, επιτυχής και µε 

στοχοθέτηση αντιµετώπιση του προβλήµατος των απορριµµάτων, σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις και κανόνες που ορίζει η Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία. 

Η ∆Ε Σµίξης, συµµετέχοντας στο ΟΣ∆Α, έχει σταµατήσει την απόθεση των 

απορριµµάτων της σε παλιότερους χώρους προσωρινής απόθεσης.  

Σήµερα δεν υπάρχει ενεργή «χωµατερή» εντός των ορίων της ∆Ε και η µοναδική 

χωµατερή που λειτουργούσε ως την δεκαετία του ΄90 έχει ήδη αποκατασταθεί. 

Εποµένως δεν τίθεται θέµα αποκατάστασης παλιών χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 

απορριµµάτων στην περιοχή µελέτης.  

Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος αυτού έγκειται στη συγκέντρωση του 

συνόλου των απορριµµάτων της Περιφέρειας σε µία κεντροβαρική θέση στην οποία 

χωροθετήθηκε ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, ενώ ήδη 

κατασκευάζεται στον ίδιο χώρο εγκατάσταση µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων. 

Οι  ανάγκες  σε τοπικό επίπεδο καλύπτονται από τις Τοπικές Μονάδες ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α), ένα δίκτυο εγκαταστάσεων σε διάφορα µέρη της 

Περιφέρειας, όπου συγχωροθετούνται οι Υποδοµές Μεταφόρτωσης και  
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Ανακύκλωσης. Μέσω των ΤΜ∆Α το σύνολο των απορριµµάτων µεταφέρεται στις 

Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. Το Σύστηµα συµπληρώνεται 

µε την οργάνωση των τοπικών συστηµάτων συλλογής µεικτών και  ανακυκλώσιµων  

υλικών  στα  πλαίσια  διαδηµοτικών συνεργασιών. 

Τα στερεά απόβλητα της περιοχής µελέτης διατίθενται στην Τοπική Μονάδας 

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α) των Γρεβενών, που χωροθετείται έξω από την 

πόλη των Γρεβενών και από εκεί καταλήγουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

4.2.2.4.6 Ενεργειακά δίκτυα και υποδοµές 

Η ευρύτερη περιοχή της ∆Ε Σµίξης καλύπτεται επαρκώς από δίκτυα και εξοπλισµό 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθµιση και επέκταση των οποίων εξαρτάται 

κάθε φορά από την ανάπτυξη του φορτίου και τις απαιτήσεις σε ηλεκτροδότηση. 

Αρµόδια υπηρεσία είναι η ∆ΕΗ ∆ΠΜ-Θ/Περιοχή Κοζάνης. 

• ∆ίκτυα µεταφοράς µέσης τάσης 

Η ∆Ε Σµίξης και οι διάφορες εγκαταστάσεις της περιοχής (κυρίως 

κτηνοτροφικές) ηλεκτροδοτούνται από δίκτυο µεταφοράς µέσης τάσης µε 

αγωγούς ACSR διατοµής 16 τ.χ. Όλο το δίκτυο είναι εναέριο επί ξύλινων 

κυκλικών στύλων. 

Ο υποβιβασµός της µέσης τάσης σε χαµηλή γίνεται µε µετασχηµατιστές 

διαφόρων µεγεθών φαινόµενης ισχύος, επί ικριωµάτων, που βρίσκονται σε 

επίκαιρα σηµεία της ευρύτερης περιοχής της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

Με δεδοµένη την έκταση που καταλαµβάνει το δίκτυο της µέσης τάσης και την 

πληθώρα των διακλαδώσεων που το απαρτίζουν, φαίνεται ότι η ηλεκτροδότηση 

νέων ιδιωτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή µπορεί να γίνει µε µικρές 

επεκτάσεις των υφιστάµενων δικτύων και σε µικρούς σχετικά χρόνους. 

Αυτό που θα πρέπει να επισηµανθεί είναι το µεγάλο κόστος της δαπάνης που θα 

πρέπει να καταβληθεί από τους ιδιώτες στη ∆ΕΗ για τη σύνδεση των 

εγκαταστάσεων µε το υφιστάµενο ηλεκτρικό δίκτυο. Σηµαντική παρέµβαση 

αποτελεί η επιδότηση της προηγούµενης δαπάνης, για τις νοµίµως 

λειτουργούσες εγκαταστάσεις, από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ή το 

∆ήµο Γρεβενών µε προϋποθέσεις. 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 92/226 

• ∆ίκτυα διανοµής χαµηλής τάσης 

Η διανοµή χαµηλής τάσης εντός της ∆Ε Σµίξης γίνεται εναέρια, επί ξύλινων 

συνήθως στύλων. 

Τα εναέρια δίκτυα παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των υπόγειων 

δικτύων, όπως : µικρό κόστος εγκατάστασης σε σχέση µε τα υπόγεια δίκτυα, 

εύκολο εντοπισµό καµµένων καλωδιώσεων και εξοπλισµού, άµεση συντήρηση 

και επισκευή, ανάπτυξη σε περιοχές που στερούνται βασικών υποδοµών, µεγάλη 

επεκτασιµότητα, µικρό κόστος συντήρησης. Αντίθετα, το κόστος κατασκευής, 

επέκτασης και αύξησης της ισχύος επιβαρύνει την ίδια τη ∆ΕΗ (εξαιρείται το 

κόστος κατασκευής και επέκτασης δικτύων για την τροφοδότηση µεµονωµένων 

καταναλωτών). 

Το βασικό µειονέκτηµα των εναέριων δικτύων εντοπίζεται σε λόγους κυρίως 

αισθητικής. 

Σε περιπτώσεις που ζητηθεί η υπογείωση των ηλεκτρικών δικτύων και εφόσον 

είναι τεχνικά εφικτή (ύπαρξη πεζοδροµίων, παραχώρηση χώρων για 

εγκατάσταση υποσταθµών κλπ.), εκπονείται µελέτη από τη ∆ΕΗ και 

προϋπολογίζεται το συνολικό κόστος, ποσοστό 50% του οποίου επιβαρύνει τον 

φορέα (ΟΤΑ) και το υπόλοιπο τη ∆ΕΗ. 

4.2.2.4.7 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης και εκτός αυτής έχουν γίνει προτάσεις για 

αδειοδότηση διαφόρων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και συγκεκριµένα για αιολικές 

εγκαταστάσεις και για µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

ελάχιστα εκτείνονται εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας, αφού κατά κύριο λόγο 

εκτείνονται στα χωρικά όρια διπλανών Ενοτήτων. 

Οι αιολικές εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί ή έχουν προταθεί να 

κατασκευαστούν στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4-6  : Αιτήσεις για αιολικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Σµίξης 

Είδος 

ΑΠΕ 
Εγκατάσταση Ισχύς 

Αριθμός 

ανεμογεν-

νητριών 

Εταιρεία 
Κατάσταση 

αδειοδοτική 

V_SDI_R_AIOLIKA11.113

01 
26 ΜW 13 

Ανεμοστρόβιλος 

Renwind A.E. 

Άδεια παραγωγής – 

Έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ
1
 

V_SDI_R_AIOLIKA11.125

83 
32 ΜW 16 Άνεμος Ηπείρου Α.ΕΕ 

Άδεια παραγωγής – 

Έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ 

V_SDI_R_AIOLIKA11.115

91 
8.5 ΜW 10 

Πίνδος Αιολικά 

Πάρκα ΟΕ 

Άδεια παραγωγής – 

δεν έχει εκδοθεί 

ΑΕΠΟ 

Α
ιο

λ
ικ

ά
 

 
24 ΜW 12 

Λακωνική Ενεργειακή 

ΑΕΒΕ 

Αίτηση σε 

αξιολόγηση 

 

Οι εγκαταστάσεις αυτές παρουσιάζονται στην επόµενη εικόνα, που αποτελεί 

απόσπασµα του χάρτη google earth, όπου αποτυπώνονται οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, 

όπως δίνονται από την ιστοσελίδα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (www.rae.gr): 

 
(α) 

(β) 

 

Εικόνα 1 : (α) Τα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης και οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ΡΑΕ.  
(β) Το αιολικό δυναµικό στην περιοχή της Σµίξης. (πηγή: www.rae.gr) 

 

∆εν αναµένονται αιτήσεις για εγκατάσταση άλλων αιολικών εγκαταστάσεων εντός 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης, µια και όπως δείχνει το απόσπασµα του Αιολικού 

                                                           
1 ΑΕΠΟ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 94/226 

Χάρτη της περιοχής (Εικόνα  – β) και δίνεται από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

(ΡΑΕ), το αιολικό δυναµικό δεν είναι αξιόλογο. 

Επιπλέον, σύµφωνα και πάλι µε τα στοιχεία της ΡΑΕ, δεν υπάρχουν αιτήσεις για 

άλλου είδους εγκαταστάσεις ΑΠΕ εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης. Στην 

ευρύτερη περιοχή έχει εγκατασταθεί και διαθέτει άδεια λειτουργίας µικρό 

υδροηλεκτρικό, στο ρέµα Νεροτριβής στην Τοπική Κοινότητα ∆ίστρατου (ανάντη 

του οικισµού Σµίξης). Η ίδια η εταιρεία έχει κάνει αίτηµα για επέκταση της ισχύος 

λειτουργίας του υφιστάµενου ΜΥΗΣ, ώστε να αυξηθεί η ισχύς του κατά 2,47MW. 

Είδος 

ΑΠΕ 
Εγκατάσταση Ισχύς Ρέμα Εταιρεία 

Κατάσταση 

αδειοδοτική 

 1.935 ΜW Νεροτριβής Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε. Άδεια λειτουργίας 

Μ
Υ

Η
Σ

 

 
2.47 ΜW Ντριστέλι Πίνδος Ενεργειακή Α.Ε. 

Αίτηση σε 

αξιολόγηση 

 

∆εν υπάρχουν άλλες αιτήσεις για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, εκτός των προαναφερόµενων 

αιολικών εγκαταστάσεων και υδροηλεκτρικών έργων εντός της ∆Ε. 

4.2.2.4.8 Υποδοµές ασφάλειας – προστασίας 

o Σύµφωνα µε τη Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας - Β1΄ Φάση, η οποία 

εκπονήθηκε µε βάση τις προδιαγραφές που ορίζει η υπ’ αριθµ. 

37691/12.09.2007 Απόφαση Υφ. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε περί «Έγκριση προδιαγραφών για 

την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα 

πλαίσια των µελετών ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 1902/Β/14.09.2007), στην περιοχή 

της Σµίξης παρατηρούνται φαινόµενα αστάθειας. Εποµένως προτείνεται σε επόµενο 

στάδιο, ήτοι κατά το στάδιο εκπόνησης των πολεοδοµικών µελετών του οικισµού, 

παράλληλα µε τη µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας που απαιτείται σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της πολεοδοµικής µελέτης σε κλίµακα 1:1000, να εκτελεστεί 

γεωτεχνική έρευνα µε δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις, επιτόπου δοκιµές (πρότυπες 

δοκιµές διείσδυσης S.P.T. κ.α.), καθώς και λήψη εδαφικών δειγµάτων για την 

εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών έτσι, ώστε να προσδιοριστούν επακριβώς τα 

φυσικοµηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών οριζόντων που εντοπίζονται τόσο 

στον υφιστάµενο οικισµό της Σµίξης, όσο και στις προτεινόµενες εκτάσεις : α) 

επέκτασης του οικισµού και β) "περιοχής ελέγχου χρήσεων γης (ΠΕΧ.Γ.) -  

τουριστικής ανάπτυξης". 
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o Αναφορικά µε το υδρογραφικό δίκτυο ο υφιστάµενος οικισµός της Σµίξης διαρρέεται 

από µισγάγγειες και -κατερχόµενα εκ του όρους Λύγκος - υδατορέµατα, τµήµατα των 

οποίων έχουν εγκιβωτιστεί και διευθετηθεί µε ανοιχτά κανάλια από σκυρόδεµα. 

∆εδοµένου ότι η διήθηση των επιφανειακών υδάτων αποτελεί έναν από τους κύριους 

παράγοντες πρόκλησης εδαφικών αστοχιών στην περιοχή αφενός, αφετέρου ο 

µεγάλος όγκος των κατακρηµνισµάτων στην περιοχή της Πίνδου δηµιουργεί τις ικανές 

συνθήκες –σε περίπτωση πληµµυρικών παροχών- να τεθούν σε κίνδυνο τµήµατα του 

οικιστικού ιστού, προτείνεται ο καθορισµός και η οριοθέτηση των υδατορεµάτων σε 

όλη την έκταση της περιοχής µελέτης. 

Αναφορικά µε την ύπαρξη των πηγών στις περιοχές «Γαλάνη» και «Τσουµάνη», οι 

οποίες αποτελούν τις κύριες πηγές τροφοδοσίας του οικισµού µε νερό, 

σηµειώνονται τα κάτωθι: 

• Οι υδροµαστεύσεις των πηγών κατασκευάστηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες (50 

- 60 έτη), είναι καλυµµένες στο σύνολο τους από γαιώδη υλικά και ως εκ τούτου 

δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση ανάβλυσης - υδροµάστευσής τους.  

• Οι πηγές δεν απεικονίζονται στην "εφαρµογή θέασης" του Εθνικού Μητρώου 

Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). 

• Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, τόσο στο εγκεκριµένο όσο και στο 

αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του 

Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να οριστούν ζώνες 

προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιµου ύδατος από Υπόγεια 

Υδατικά Συστήµατα (Μέτρο ΟΜ03-02 στο Εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης - 

Μ09Β0401 στο Αναθεωρηµένο). 

• Η λεπτοµερής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας σηµείων υδροληψίας πόσιµου 

νερού από υπόγεια υδατικά συστήµατα (πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις) θα γίνει 

µέσω της σύνταξης ειδικών υδρογεωλογικών µελετών. 

• Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων ειδικών υδρογεωλογικών 

µελετών, ορίζονται καταρχήν προσωρινές ζώνες προστασίας των σηµείων 

απόληψης πόσιµου νερού ως εξής: 

- Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι : 10-20m περιµετρικά του έργου υδροληψίας 

ανάλογα µε τις τοπικές µορφολογικές συνθήκες, 
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Στη ζώνη Ι απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός των 

απαραίτητων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση των υδροληπτικών 

έργων. 

- Ζώνη ελεγχόµενης προστασίας ΙΙ : Ορίζεται καταρχάς και κατ’ ελάχιστο, 

ανάλογα µε το είδος της υπόγειας υδροφορίας. Για «κοκκώδη συστήµατα 

ελεύθερης ροής», στα οποία εντάσσονται οι πηγές των περιοχών «Γαλάνη» και 

«Τσουµάνη», η ζώνη είναι περίµετρος ακτίνας 500 m. 

Η ζώνη ΙΙ προστατεύει το πόσιµο νερό από µικροβιολογική κυρίως ρύπανση (ζώνη 

των 50 ηµερών) και από ρύπανση που προέρχεται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες ή έργα που είναι επικίνδυνα λόγω γειτνίασης µε την υδροληψία.  

Ειδικότερα, η απαγόρευση αφορά τις δραστηριότητες που η εγκατάσταση και 

λειτουργία τους συνδέεται µε ρυπαντικά φορτία, που δύνανται να επηρεάσουν τα 

ΥΥΣ. Επίσης, αφορά δραστηριότητες για τις οποίες ακόµη και µετά την 

επεξεργασία των αποβλήτων τους υπάρχει κίνδυνος για µικροβιολογική ρύπανση ή 

για ρύπανση µε άλλες κατηγορίες ρυπαντικών φορτίων. 

Στην ζώνη ΙΙ επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία όλων των 

δραστηριοτήτων της υπ’ αριθ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) που 

αποδεδειγµένα δεν συνδέονται µε ρυπαντικά φορτία, που δύναται να επηρεάσουν 

τα ΥΥΣ, όπως επίσης η εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων, οι 

εγκαταστάσεις των οποίων δεν συνδέονται µε ρυπαντικά φορτία, ενώ τα 

επεξεργασµένα απόβλητα τους θα µεταφέρονται για διάθεση σε χώρους εκτός της 

ζώνης ΙΙ πόσιµου ύδατος. 

- Ζώνη προστασίας ΙIΙ : Αφορά τη λεκάνη τροφοδοσίας των υδροληψιών, η 

οποία µπορεί να προσδιορισθεί µόνο από την ειδική υδρογεωλογική µελέτη. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα πρέπει αφενός οι θέσεις των πηγών να δηλωθούν -

από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Γρεβενών- στο Εθνικό Μητρώο Σηµείων 

Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), αφετέρου θα πρέπει να εκπονηθεί η - προβλεπόµενη από το 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας - ειδική υδρογεωλογική µελέτη για την 

λεπτοµερή οριοθέτηση των ζωνών προστασίας των πηγών των περιοχών 

«Γαλάνη» και «Τσουµάνη». 

o Όσον αφορά την προστασία του οικισµού και του δασικού οικοσυστήµατος από τις 

πυρκαγιές, αυτή συναρτάται από την οργάνωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, τη 
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σχεδίαση προγράµµατος δασοπυρόσβεσης, την πυκνότητα και την κατάσταση των 

υδροστοµίων εντός του οικισµού και την ύπαρξη κατάλληλων χώρων για τη 

συγκέντρωση του πληθυσµού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών καλύπτει τις 

ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας της Σµίξης. 

o Η ασφάλεια και η προστασία των κατοίκων από τους σεισµούς εξασφαλίζεται µε τη 

δηµιουργία ανοικτών ακάλυπτων χώρων, όπως χώροι πλατειών, εκτεταµένα προαύλια 

δηµοτικών κτιρίων, γήπεδο αθλοπαιδιών, οι οποίοι σε περίπτωση σεισµού µπορούν 

µαζί τους ήδη υπάρχοντες, να αποτελέσουν ασφαλείς χώρους συγκέντρωσης για τους 

κατοίκους. 

4.2.2.5 Έργα περιοχής µελέτης 

4.2.2.5.1 Εθνικό Χιονοδροµικό  Κέντρο Βασιλίτσας  

Λόγω των φυσικών διαθεσίµων της περιοχής, ιδρύθηκε από το 1991 µε Προεδρικό 

∆ιάταγµα το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Εθνικό Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας». 

Η πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης χιονοδροµικών εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνική 

µορφή ξεκίνησε το 1979, όταν εγκαταστάθηκε ο πρώτος αναβατήρας από το 

Χιονοδροµικό Ορειβατικό Σύλλογο Γρεβενών. 

Το 1991 ο Σύλλογος παραχώρησε την υποδοµή που δηµιούργησε στη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού, για να συσταθεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Το 1993 ξεκίνησε η εγκατάσταση δύο (2) εναέριων αναβατήρων «Φίλιππος» 

(τριθέσιος) και «Μέγας Αλέξανδρος» (διθέσιος), ενώ το 2000 εγκαταστάθηκαν οι 

συρόµενοι αναβατήρες «Χρ. Μιγδάνης» και «Τυµφαία». Παράλληλα σε στάδια όλο 

το προηγούµενο χρονικό διάστηµα δηµιουργήθηκε η υπόλοιπη υποδοµή του 

κέντρου (κτιριακές εγκαταστάσεις, χώροι στάθµευσης χιονοστρωτήρα, εκχιονιστικά 

οχήµατα κλπ). 

Το χιονοδροµικό σήµερα διαθέτει έξι (6) αναβατήρες και ένα (1) Baby lift, δεκαέξι 

(16) πίστες που καλύπτουν όλους τους βαθµούς δυσκολίας και δύο (2) κτιριακές 

εγκαταστάσεις και υποστηρικτικές υποδοµές. 

Ο φορέας (το Ν.Π.∆.∆.) του Χιονοδροµικού είχε συντάξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο 

και ορισµένες οικονοµοτεχνικές µελέτες για τον εκσυγχρονισµό – επέκταση του 

Χιονοδροµικού Κέντρου (ΧΚ) Βασιλίτσας. 

Σύµφωνα µε τη νέα µελέτη της ΜΠΕ τα έργα που προβλέπεται να γίνουν είναι: 
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o Αποξήλωση, απόσυρση και αντικατάσταση του αναβατήρα «Ελιµεία», ο 

οποίος είναι παλιός (εγκαταστάθηκε κατά το έτος 1977), µικρής 

µεταφορικής ικανότητας, µε νέο σύγχρονης τεχνολογίας µε διατήρηση της 

γραµµής της υφιστάµενη χάραξης. 

o Αποξήλωση, απόσυρση και αντικατάσταση του αναβατήρα «Φίλιππος», ο 

οποίος είναι παλιός (εγκαταστάθηκε κατά το έτος 1993), µικρής 

µεταφορικής ικανότητας, µε τον νέο «Κ1» σύγχρονης τεχνολογίας µε 

διατήρηση, κατά το δυνατόν, της γραµµής της υφιστάµενη χάραξης. 

o  Υλοποίηση µέτρων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης υπαρχουσών δοµικών εγκαταστάσεων του Χ.Κ. Βασιλίτσας. 

o Αντικατάσταση των µέσων θέρµανσης στο υφιστάµενο διώροφο κτίσµα µε 

χρήση σαλέ. 

o  Αντικατάσταση των µέσων θέρµανσης στο υφιστάµενο ισόγειο κτίσµα µε 

συνολικό εµβαδό 249,50 m2, το οποίο συµπεριλαµβάνει κατάστηµα µε 

χρήση καφέ-µπαρ, χώρο ενοικιάσεως εξοπλισµού σκι, χώρο στον οποίο 

φιλοξενείται το Ιατρείο του χιονοδροµικού και χώρο στον οποίο φιλοξενείται 

το γραφείο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του χιονοδροµικού µε χρήση σαλέ 

στη θέση «Λισιόρο». 

o Προσθήκη νέων εγκαταστάσεων :(Τετραθέσιος Εναέριος Αποσυµπλεκόµενος 

Αναβατήρας µε Σκέπαστρο, (Κ1), Τετραθέσιος Εναέριος Αποσυµπλεκόµενος 

Αναβατήρας µε Σκέπαστρο, (Κ5), Συρόµενος αναβατήρας «Σ3», 

Εγκατάσταση Συστήµατος Τεχνητής Χιόνωσης µε παράλληλο καθαρισµό και 

στεγανοποίηση της φυσικής οµβροδεξαµενής στη θέση «Ξερόλακκος», 

Κέντρο Υποδοχής και ∆ιηµέρευσης (Σαλέ), Χώρο παροχής υπηρεσιών 

(Αναψυκτήριο), Αποχετευτικό ∆ίκτυο, Προληπτικά Μέτρα για Αποφυγή 

Σχηµατισµού Χιονοστιβάδων, ∆ιαδροµές Ορεινής Ποδηλασίας. 

Για τον εκσυγχρονισµό – επέκταση του Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας 

συνοπτικά έγιναν οι παρακάτω ενέργειες : 

o Ξεκίνησαν οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές διεργασίες ανάθεσης της 

εκπόνησης ενός συνολικού master plan. Τα παραπάνω βήµατα αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της πρότασης από την αρµόδια 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ένταξή της σε χρηµατοδοτικά µέσα. 
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o Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 το έργο «Τεχνική Υποστήριξη για την 

ωρίµανση του έργου “Εκσυγχρονισµός και επέκταση των εγκαταστάσεων 

του ΧΚ Βασιλίτσας”». Στην πορεία δεν υλοποιήθηκε το παραπάνω έργο. 

Υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, των ∆ήµων Γρεβενών και 

Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων και της ∆ιοίκησης του Εθνικού Χιονοδροµικού 

Κέντρου Βασιλίτσας για το συντονισµό των δράσεών τους. 

o ∆ροµολογήθηκε η συνεργασία µε τον ΕΟΤ για τη σύνταξη των µελετών του 

νέου σαλέ και της βελτίωσης των υφιστάµενων κτιριακών υποδοµών. 

o Εκπονήθηκε προκαταρκτική ΜΠΕ για το έργο του εκσυγχρονισµού – 

επέκτασης του ΧΚ. 

o Το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου & Πίνδου 

γνωµοδότησε θετικά επί της ΠΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισµού – επέκτασης 

του Χ.Κ. Βασιλίτσας» µε το αρ. πρωτ. 86/6.3.2012 έγγραφό του. 

o Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 

Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ για το εν λόγω έργο, µε το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 

49280/2039/8.10.2012 έγγραφό του. 

Σύµφωνα µε το Ν.4179/2013 άρθρο 13 «Ρυθµίσεις Χιονοδροµικών Κέντρων και 

Ορειβατικών Καταφυγίων», όπως ισχύει σήµερα (µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν 

µε το Ν.4276/2014, άρθρα 19 και 51), καθορίστηκαν διατάξεις για τα υφιστάµενα 

χιονοδροµικά κέντρα της χώρας, µεταξύ αυτών και του Χιονοδροµικού Κέντρου 

Βασιλίτσας, µε στόχο την έκδοση άδειας λειτουργίας των ΧΚ. 

Με πρωτοβουλία της ΠΕ Γρεβενών έχει συνταχθεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονοµίας της ΠΕ Γρεβενών η νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) του έργου εκσυγχρονισµού, επέκτασης και λειτουργίας υφιστάµενου Εθνικού 

Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας, ώστε να προωθηθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες 

για έγκριση. 

Οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους 

Γρεβενών και Κόνιτσας και το φορέα του Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου 

Βασιλίτσας επιδιώκουν να ενταχθούν τα έργα σε χρηµατοδοτικά πλαίσια, ώστε να 

υλοποιηθούν εγκαίρως. 
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Στόχος της διατύπωσης των εναλλακτικών λύσεων είναι να εντοπιστεί η 

προσέγγιση εκείνη που θα εξασφαλίσει το πληρέστερο αποτέλεσµα ως προς την 

καθιέρωση σαφών κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική και οικιστική οργάνωση 

της ∆Ε και θα επιτρέπει αφενός την ανάπτυξη της περιοχής και την εξυπηρέτηση 

των τωρινών και µελλοντικών κατοίκων, αφετέρου την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη του. Βέβαια, πρέπει να γίνει σαφές, πως τα 

εναλλακτικά πληθυσµιακά σενάρια δεν αποτελούν εναλλακτικές λύσεις, όσον αφορά 

τις προτεινόµενες χρήσεις γης και την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, 

και εποµένως δεν προσφέρουν καµία βοήθεια στην εύρεση αυτής της χωρικής και 

οικιστικής πρότασης που θα εφαρµοστεί και θα οδηγήσει στην βιώσιµη ανάπτυξη 

της ∆Ε. 

5.1 Μηδενική λύση 

Η µηδενική λύση σηµαίνει πως η περιοχή µελέτης δεν αποτελεί αντικείµενο 

παρέµβασης – θεσµικού και παρεµβατικού χαρακτήρα – γεγονός που θα επιτείνει 

µία κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, όπου µεγιστοποιούνται, λόγω του 

ευαίσθητου περιβάλλοντος, τα δυσµενή αποτελέσµατα των οικιστικών πιέσεων και 

πρωτίστως της αυθαίρετης δόµησης, που οδηγεί σε ραγδαία επιδείνωση του 

οικοσυστήµατος. 

Η µη εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ (µηδενική λύση) σε συνδυασµό µε την 

παρατηρούµενη αύξηση ζήτησης κυρίως παραθεριστικής κατοικίας, πιθανόν να 

οδηγήσει σε στρεβλή οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και σε µη αναστρέψιµη 

περιβαλλοντική υποβάθµιση περιµετρικά του οικισµού, µε αποτέλεσµα την 

αποµείωση της αξίας της Σµίξης. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ θα ήταν 

αφορµή για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό πολλών κοινωφελών έργων 

(δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισµός, διευθέτηση των 

ρεµάτων, εξωραϊσµός και ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων, κατασκευή δικτύου 

µονοπατιών, συντήρηση των δασικών δρόµων κά), τα οποία βρίσκονται στην 

κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος και 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
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Η αλόγιστη και χωρίς περιορισµούς τουριστική ανάπτυξη µπορεί να προκαλέσει 

πιέσεις για την αλλαγή των χρήσεων γης. Η διατήρηση της σηµερινής χρήσεως των 

εκτάσεων αυτών επιβάλλεται προκειµένου να µην αλλοιωθεί ο παραδοσιακός 

χαρακτήρας της περιοχής, ενώ η ανάπτυξη του αγροτουρισµού θεωρείται ένα καλό 

µέσον για την εµπόδιση της αλλαγής χρήσεως, όσο και για τη δηµιουργία µιας 

επιπλέον πηγής εισοδήµατος για τους ντόπιους κατοίκους. 

Αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός σεναρίου µηδενικής παρέµβασης θα είναι εκτός 

των πρόσθετων οικιστικών πιέσεων, µε την πιθανή επέκταση της αυθαίρετης 

δόµησης και την περιβαλλοντική υποβάθµιση, η περαιτέρω συρρίκνωση  της 

απασχόλησης στον τοµέα του τουρισµού ως απόρροια της τουριστικής απαξίωσης 

της περιοχής. 

5.2 Τεκµηρίωση προτεινόµενης λύσης  

Η εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ είναι η µόνη λύση που εγγυάται την διασφάλιση της 

οµαλής ανάπτυξης της ∆Ε, διότι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, προβάλλει επιτακτική 

η ανάγκη καθορισµού των ορίων και παραµέτρων ανάπτυξης της οικιστικής 

περιοχής, έτσι ώστε αυτή να µην αποβεί σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Σµίξης (δασική, κτηνοτροφική, 

τουριστική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη), η ανάδειξη και η αξιοποίηση 

των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της και η παράλληλη συµπληρωµατική 

διασύνδεσή τους µε τον ευρύτερο οικονοµικο-λειτουργικό χώρο του Νοµού 

Γρεβενών, που αποτελεί την κεντρική ιδέα του ΣΧΟΟΑΠ, προσδίδει µεγάλη 

αναπτυξιακή δυναµική στην ∆Ε. 

Οι χρήσεις, δράσεις και επεκτάσεις που προτείνονται στην Πρόταση του Β1 Σταδίου 

θεωρείται ότι κινούνται µέσα στα πλαίσια µιας ήπιας αξιοποίησης της περιοχής, 

γεγονός που οφείλεται στο νοµικό καθεστώς για τις περιβαλλοντικά 

προστατευόµενες περιοχές, όπου εντάσσεται και η Σµίξη. 

Λόγω της εντατικοποίησης των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες επείγει 

η εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την αντιµετώπισή τους, κάτι που 

συνάδει µε την πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ για εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης και η 

έγκριση ρυµοτοµικού σχεδίου που θα καθορίζουν τις χρήσεις γης, το πολεοδοµικό 
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κέντρο, το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το µέσο συντελεστή 

δόµησης.  

Η πρόταση για δηµιουργία νέου οικιστικού υποδοχέα, λαµβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 

(639/14.6.05) «Χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. 

Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός 

χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης», δείχνει  τον συνυπολογισµό των 

περιβαλλοντικών παραµέτρων στο σχεδιασµό του ΣΧΟΟΑΠ. Όσον αφορά την 

χωροθέτηση του νέου οικιστικού υποδοχέα (στην Α’ φάση του ΣΧΟΟΑΠ), 

παρουσιάστηκαν αρχικά δύο εναλλακτικές τοποθεσίες, εκ των οποίων αυτή που 

αφορά στη χωροθέτηση στην περιοχή κοντά στο ξωκλήσι του «Προφήτη Ηλία» να 

κρίνεται καλύτερη µε µια πρώτη µατιά από περιβαλλοντική σκοπιά, αν η επιλογή 

στηριχθεί µόνο στον χαρακτηρισµό της περιοχής ως βοσκότοπο. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, όµως, δεν λαµβάνεται υπόψη η µεγάλη απόσταση από τον οικισµό, η 

οποία προϋποθέτει την κατασκευή συνδετήριου οδικού άξονα µε τον οικισµό της 

Σµίξης, ένα έργο µε πρόσθετες περιβαλλοντικές πιέσεις στην περιοχή µελέτης. Η 

εναλλακτική πρόταση χωροθέτησης στην τοποθεσία βορειοδυτικά του οικισµού, 

που βρίσκεται κοντά στον υφιστάµενο οικισµό και εντός της περιφερειακής ζώνης 

του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, που χαρακτηρίζεται ως προς την εδαφική 

κάλυψη ως βοσκότοπος / µερικώς δασοσκεπής, πλεονεκτεί λόγω της κοντινής της 

απόστασης από τον οικισµό, όµως από γεωλογικής άποψης κρίνεται κατάλληλη µε 

προϋποθέσεις, εξαιτίας των κατολισθήσεων που εκδηλώνονται στην ευρύτερη 

περιοχή της Σµίξης. 

Στην περίπτωση µη εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ, τα ανωτέρω σηµεία που 

παρουσιάζονται ως συµβολή του Σχεδίου στην καλύτερη οργάνωση του χώρου 

παύουν να υφίστανται, µε αποτέλεσµα να επικρατεί η Μηδενική λύση, όπως έχει 

παρουσιαστεί στην προηγούµενη ενότητα. 
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής (αβιοτικό και βιοτικό). 

Συγκεκριµένα, περιγράφονται τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής, τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών πόρων, τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά, το ανθρωπογενές περιβάλλον µε την έννοια των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στην περιοχή, οι υφιστάµενες υποδοµές, καθώς και οι πιέσεις που 

δέχεται το περιβάλλον µε την ευρεία του έννοια. Ανάλογα µε τις παραµέτρους του 

περιβάλλοντος που εξετάζονται, η περιοχή µελέτης µπορεί να εντοπίζεται εντός των 

ορίων του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης ή µπορεί να εκτείνεται σε τοπικό ή υπερτοπικό 

επίπεδο. 

6.1 Γεωγραφική θέση του έργου 

Ως περιοχή µελέτης της παρούσας ΣΜΠΕ, ορίζεται το σύνολο της ∆ηµοτικής 

Ενότητας (∆Ε) Σµίξης του ∆ήµου Γρεβενών του Ν. Γρεβενών, όπου θα εφαρµοστεί το 

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης. 

Σηµειώνεται ότι µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης η -πρώην- Κοινότητα 

Σµίξης αποτελεί πλέον ∆ηµοτική Ενότητα (∆Ε) του διευρυµένου ∆ήµου Γρεβενών, ο 

οποίος αποτελείται από δεκατρείς (13) ∆ηµοτικές Ενότητες (τους αντίστοιχους παλιούς 

«Καποδιστριακούς» ∆ήµους ή Κοινότητες). 

Η ∆ηµοτική Ενότητα (∆Ε) Σµίξης καταλαµβάνει έκταση 25.292 στρ. και βρίσκεται στο 

δυτικό άκρο του Νοµού Γρεβενών, στα διοικητικά όρια µε τον Ν. Ιωαννίνων. 

 

Σχήμα 6-1 : Θέση της ΔΕ Σμίξης στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Γρεβενών 
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Έδρα - και µοναδικός οικισµός της - είναι η Σµίξη, µε τον νόµιµο πληθυσµό (δηµότες) να 

ανέρχονται στους 664 (Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσµατα απογραφής 

πληθυσµού − κατοικιών 2011, ΦΕΚ 697/Β/20.03.2014). 

 

Σχήµα 6-2 : Θέση της περιοχής µελέτης στην ευρύτερη περιοχή 

 

Σχήµα 6-3 : Υδρογραφικό δίκτυο, λεκάνες απορροής και προτεινόµενες εκτάσεις επέκτασης 

Σµίξης 
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6.2 Αβιοτικά χαρακτηριστικά 

6.2.1 Γενικά 

Το κλίµα στην επικράτεια του ∆ήµου Γρεβενών είναι ηπειρωτικό µε µεγάλες 

θερµοκρασιακές διακυµάνσεις µεταξύ χειµώνα και καλοκαιριού. Η µορφολογία, 

όµως, καθώς και η σύνθετη, µε έντονες εναλλαγές, τοπογραφία σχηµατίζουν 

πολλές υποπεριοχές µε ιδιαίτερα µικροκλιµατικά χαρακτηριστικά, καθιστώντας 

δύσκολη τη εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για το σύνολό του. 

Για την εκτίµηση των κλιµατολογικών στοιχείων ελήφθησαν στοιχεία από το 

βροχοµετρικό σταθµό Πενταλόφου, που βρίσκεται σε υψόµετρο 1050m για τα 

υδρολογικά έτη 1972-1996. 

6.2.1.1 Θερµοκρασία 

Η ετήσια πορεία της θερµοκρασίας παρουσιάζει απλή καµπύλη µε θερµότερο µήνα 

τον Ιούλιο και ψυχρότερους τους χειµερινούς µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο. Η άνοδος της θερµοκρασίας αρχίζει από τα τέλη Μαρτίου και 

σταθεροποιείται από τα µέσα Απριλίου. Η µέση ετήσια θερµοκρασία για τις ορεινές 

περιοχές πέφτει στους 10 οC. 

6.2.1.2 Βροχοπτώσεις 

Η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι 980 mm, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

βροχοµετρικού σταθµού Πενταλόφου. Οι βροχοπτώσεις δεν κατανέµονται 

οµοιόµορφα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου – 

Μαρτίου παρουσιάζει διπλάσιο βροχοµετρικό ύψος από ότι οι υπόλοιποι µήνες 

Απρίλιος – Σεπτέµβριος. Το θέρος χαρακτηρίζεται σαν ιδιαίτερα ξηρό, µε ξηρότερο 

µήνα τον Ιούλιο. 

Οι πρώτοι παγετοί εµφανίζονται συνήθως το Νοέµβριο και οι τελευταίοι (όψιµοι) 

κατά τα τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου. Πτώση πάχνης παρατηρείται συνήθως 

από τα τέλη Οκτωβρίου ως τα µέσα Απριλίου. 

Χιονοπτώσεις σηµειώνονται κατά κανόνα από τα µέσα Οκτωβρίου µέχρι τα τέλη 

Φεβρουαρίου, συχνά και κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Η διάρκεια παραµονής του 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 106/226 

χιονιού στο έδαφος εξαρτάται από τις υπόλοιπες µετεωρολογικές συνθήκες του 

έτους, ενώ πολλές φορές είναι αρκετά µεγάλη. 

Από πληροφορίες των κατοίκων η Βασιλίτσα καλύπτεται µε χιόνια µέχρι το χωριό 

Σµίξη για τουλάχιστον τέσσερις µήνες το χρόνο. Επίσης στην περιοχή και σε 

υψόµετρο 1.000m το ύψος του χιονιού που έχει παρατηρηθεί είναι από 0,90 – 

2,30m, ενώ σε υψόµετρο 1.500m το ύψος του χιονιού υπερβαίνει τα δύο µέτρα. 

Πίνακας 6-1 : Μηνιαία ύψη βροχής σταθμού Πενταλόφου 

Υδρ. έτος Οκτ. Νοεµ. ∆εκ . Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιούν . Ιούλ. Αυγ. Σεπ. Ετήσιο 

72-73 204,0 27,0 23,5 113,0 126,0 182,0 24,0 43,3 73,5 81,1 42,9 39,0 979 

73-74 115,0 32,4 247,0 75,3 168,0 82,5 119,0 44,9 17,7 2,0 5,1 41,4 950 

74-75 135,0 136,0 42,3 38,2 92,9 84,3 44,4 105,0 47,0 64,6 61,3 17,5 869 

75-76 89,3 94,1 69,6 64,3 151,0 86,6 96,0 74,7 78,7 34,5 32,1 24,8 896 

76-77 69,6 125,0 212,0 98,3 42,0 24,4 39,9 21,7 18,8 8,0 27,9 68,4 756 

77-78 50,0 161,0 121,0 235,0 161,0 109,0 129,9 37,1 20,1 0,0 1,0 115,0 1139 

78-79 144,0 45,7 195,0 249,0 107,0 71,7 135,0 126,0 66,2 20,3 26,7 68,2 1255 

79-80 103,0 107,0 120,0 270,0 68,4 163,0 46,2 156,0 37,9 0,2 16,7 22,3 1111 

80-81 203,0 120,0 238,0 153,0 184,0 61,0 59,0 60,2 12,5 1,0 65,5 37,5 1195 

81-82 130,0 183,0 249,0 42,0 81,0 131,0 148,0 91,0 35,0 12,0 43,1 53,0 1198 

82-83 110,0 139,0 147,0 51,8 101,0 42,3 28,3 63,3 118,0 77,2 14,7 57,5 950 

83-84 43,6 79,3 236,0 143,0 211,0 160,0 112,0 9,8 32,0 0,5 47,1 15,1 1089 

84-85 10,4 78,0 82,8 246,0 52,8 152,0 139,0 61,2 36,1 19,0 0,0 15,0 892 

85-86 45,4 219,0 33,0 129,0 337,0 125,0 21,8 145,0 113,0 21,7 1,0 8,4 1199 

86-87 90,7 93,6 118,0 247,0 138,0 331,0 48,6 64,5 37,5 16,3 19,6 0,0 1205 

87-88 172,0 133,0 47,0 60,8 85,5 92,9 63,1 19,9 44,2 4,0 0,3 23,6 746 

88-89 49,9 242,0 130,0 4 ,5 62,3 78,9 28,2 92,4 39,4 93,2 15,8 21,8 858 

89-90 79,8 87,5 129,0 2 ,0 32,5 23,6 77,6 112,0 7,63 3,8 47,7 30,5 634 

90-91 56,1 155,0 371,0 90,5 199,0 72,3 173,0 89,4 27,9 84,3 34,9 10,5 1364 

91-92 64,1 127,0 71,0 74,0 24,0 20,0 114,0 58,1 88,5 30,7 0,52 2,0 674 

92-93 104,1 45,2 53,5 112,0 111,0 106,0 32,0 66,4 16,5 0,0 12,5 13,0 672 

93-94 39,0 194,0 116,0 141,0 211,0 23,8 78,5 48,3 13,0 26,3 12,7 11,7 915 

94-95 101,0 65,9 105,0 158,0 45,3 155,0 47,0 85,3 23,5 67,2 72,4 59,7 985 

95-96 2,0 74,4 148,0 105,0 128,0 140,0 56,5 42,8 10,0 29,5 24,0 66,2 826 

Μ.Ο. 96,0 117,0 137,0 122,0 121,0 103,0 78,4 72,8 43,7 29,0 26,2 32,9 980 

  
Πηγή : Βροχοµετρικός σταθµός Πενταλόφου, επεξεργασία στοιχείων από ΑΝΚΟ, 2009 
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6.2.1.3 Άνεµοι 

Οι επικρατούντες άνεµοι είναι βόρειοι – βορειοδυτικοί µε µικρή ως µέτρια ένταση. 

Πνέουν κατά κανόνα από τα µέσα της Άνοιξης και επιφέρουν συνήθως πτώση της 

θερµοκρασίας. Νότιοι άνεµοι (Λίβας) πνέουν κυρίως κατά το τέλος της Άνοιξης και 

τους θερινούς µήνες. Το Φθινόπωρο και την Άνοιξη επικρατούν κυρίως άνεµοι 

δροσεροί. 

6.2.1.4 Θόρυβος 

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής. Ως "περιβαλλοντικός θόρυβος" 

νοούνται οι ανεπιθύµητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο 

που δηµιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των 

θορύβων που εκπέµπονται από µεταφορικά µέσα, από οδικές, σιδηροδροµικές και 

αεροπορικές µεταφορές και από χώρους βιοµηχανικής δραστηριότητας, όπως ορίζονται 

στο παράρτηµα II του άρθρου 5 της υπ' αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 

1022/2002). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Environmental Noise Directive 2002/49/EC) έχει προτείνει την 

καθιέρωση δεικτών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

Η παραπάνω Οδηγία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την Αριθµ. 13586/724 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 384/2006). 

Η ρύπανση του ακουστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

διαµορφώνεται πρωτίστως από την κυκλοφορία των οχηµάτων. Η ρύπανση αυτή 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα κυρίως λόγω της µικρής κυκλοφορίας των οχηµάτων 

τοπικό δίκτυο. 

6.2.1.5 Ατµόσφαιρα 

Ως ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα χαρακτηρίζεται η περιεκτικότητά του σε στερεές, 

υγρές ή αέριες ουσίες σε ποσότητα : 

o η οποία µπορεί να βλάψει την υγεία του ανθρώπου ή να του προκαλέσει 

οχλήσεις, 

o που µπορεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της γης σε οποιαδήποτε 

µικρή ή µεγάλη γεωγραφική κλίµακα. 
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Σαν εκποµπή ρύπανσης ορίζεται η ποσότητα των ρύπων που διοχετεύεται στην 

ατµόσφαιρα από την έξοδο κάποιας πηγής και αντιπροσωπεύει το διαθέσιµο δυναµικό 

αυτής.  

6.2.1.5.1 Πηγές ρύπανσης 

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας στην άµεση και ευρύτερη περιοχή του έργου δεν έχει 

καταγραφεί συστηµατικά µέσω µετρήσεων καταγραφών των εκπεµπόµενων ρυπαντικών 

φορτίων κλπ. Η εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης µπορεί να προσεγγισθεί µέσω 

των χρήσεων γης και των σηµαντικότερων πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην 

περιοχή µελέτης. 

Πιο συγκεκριµένα για την ευρύτερη περιοχή µελέτης επισηµαίνονται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• ο οικισµός στην εγγύς περιοχή είναι µικρού µεγέθους και 

• οι τιµές υποβάθρου της περιοχής µελέτης αναµένεται να είναι χαµηλές λόγω των 

χρήσεων γης της περιοχής. 

Οι κύριοι ρυπαντές στην περιοχή µελέτης του νέου έργου είναι: 

 η οδική κυκλοφορία στους ασφαλτοστρωµένους δρόµους και δευτερευόντως 

στο τοπικό οδικό δίκτυο, 

 οι κατοικίες (κυρίως λόγω των συστηµάτων θέρµανσης) και 

 οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής. 

Από τις ανωτέρω αναφερόµενες πηγές σηµαντικότερη για την ατµόσφαιρα είναι η οδική 

κυκλοφορία. Με δεδοµένο τον εποχιακό χαρακτήρα της λειτουργίας των κεντρικών 

θερµάνσεων και της λειτουργίας των κτηνοτροφικών µονάδων η ατµοσφαιρική ρύπανση 

δεν είναι έντονη. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα συστήµατα θέρµανσης, το εκπεµπόµενο ρυπαντικό 

φορτίο από τα συστήµατα θέρµανσης των κατοικιών τους εκτιµάται ότι δεν είναι 

σηµαντικό. Η λειτουργία των συστηµάτων θέρµανσης επιβαρύνει την ατµόσφαιρα κατά 

την χειµερινή περίοδο κυρίως µε ρύπους CO, NOx, SO2, καπνό και σωµατίδια, αλλά 

εκτιµάται ότι δεν δηµιουργούνται ιδιαίτερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

(αιθαλοµίχλης). 
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Οι κτηνοτροφικές µονάδες επιβαρύνουν τοπικά την ατµόσφαιρα και όχι συστηµατικά. Η 

εποχική λειτουργία των κτηνοτροφικών µονάδων οδηγεί στην εκτίµηση ότι η 

επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τέτοιες δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική. 

Καταλήγοντας, οι πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή είναι χαµηλής έντασης 

και σχετικά µικρής δυναµικότητας, όσον αφορά το εκπεµπόµενο ρυπαντικό φορτίο. 

6.2.2 Γεωµορφολογία – Υδρολογία - Υδρογεωλογία 

6.2.2.1 Γεωµορφολογία 

Η ∆ηµοτική Ενότητα (∆Ε) Σµίξης βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Νοµού Γρεβενών, στα 

διοικητικά όρια µε τον Ν. Ιωαννίνων. Ο οικισµός της Σµίξης αποτελεί τον µοναδικό 

οικισµό της ∆ηµοτικής Ενότητας και απέχει – οδικώς - 38 Km περίπου δυτικά - 

νοτιοδυτικά των Γρεβενών.  

Η ∆ηµοτική Ενότητα Σµίξης εντοπίζεται στις ανατολικές πλαγιές του όρους Λύγκος της 

οροσειράς της Βόρειας Πίνδου.  

Η οροσειρά της Πίνδου διασχίζει τον «κορµό» της ηπειρωτικής Ελλάδας µε συνολικό 

µήκος 150 περίπου Km και διαχωρίζεται σε Βόρεια και Νότια Πίνδο, µε την περιοχή 

"σύνδεσής" τους να βρίσκεται στην περιοχή Μετσόβου.  

Η οροσειρά της Βόρειας Πίνδου άρχεται από τον Γράµµο των ελληνοαλβανικών συνόρων 

και καταλήγει, όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή του Μετσόβου. 

Το όρος Λύγκος (κορυφή Βασιλίτσα-2.247m) αποτελεί σηµαντική κορυφογραµµή της 

Βόρειας Πίνδου, άρχεται στην περιοχή των διοικητικών ορίων Γρεβενών – Καστοριάς 

νοτιοανατολικά της Ζούζουλης και µε γενική διεύθυνση Β – Ν διατρέχει τα σύνορα των 

νοµών Ιωαννίνων – Γρεβενών έως την περιοχή νοτιοανατολικά της Βοβούσας.  

Το συνολικό µήκος των κορυφογραµµών του όρους Λύγκος υπερβαίνει τα 27 Km, ενώ οι 

σηµαντικότερες κορυφές από βορρά προς νότο είναι : «Πέρδικα» (1.799m), «Αννίτσα» 

(1.703m), «Γοµάρα» (2.126m), «Μπαλτούµης» (2.026m), «Βασιλίτσα» (2.247m), 

«Κολεός» (1.868m), «Τσιουκάντα» (1.640m), «Αυγό» (2.177m) και «Ζιώγα» (1.905m). 

Η έκταση της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης ορίζεται µεταξύ των κορυφών «Μπαλτούµης» 

και «Βασιλίτσα», ενώ το ανατολικό όριο καθορίζεται από τον «Σµιξιώτικο» ποταµό. 
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o Υφιστάµενος οικισµός Σµίξης 

Ο υφιστάµενος οικισµός της Σµίξης είναι δοµηµένος σε επικλινή έκταση µε γενική 

κλίση προς τα ανατολικά – νοτιοανατολικά, ενώ το µορφολογικό ανάγλυφο 

χαρακτηρίζεται ως αρκετά έντονο µε αυξηµένες µορφολογικές κλίσεις στο δυτικό και 

κεντρικό τµήµα του οικιστικού ιστού και µε ηπιότερες στο ανατολικό τµήµα του. 

Επιπρόσθετα, το µορφολογικό ανάγλυφο στην οικιστική έκταση χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία επιµήκων λοφοειδών εξάρσεων µε γενική διεύθυνση ∆/Β∆-Α/ΝΑ, οι δε 

µορφολογικές υφέσεις διαµορφώνονται µεταξύ τους κατά βάση µε αυξηµένες κλίσεις, 

εντάσσοντας έτσι - κατά θέσεις - την οικιστική περιοχή στις κατηγορίες του µέτριου 

έως έντονου και τοπικά πολύ έντονου µορφολογικού αναγλύφου. 

Το υψόµετρο κυµαίνεται από 1.120,5 m στο νοτιοανατολικό άκρο του οικιστικού 

ιστού της Σµίξης έως 1.301 m στο δυτικό άκρο του, µε την υψοµετρική αυτή 

διαφορά µεταξύ υψηλότερου και χαµηλότερου σηµείου να ανέρχεται στα 180 m 

περίπου. 

o Περιοχή Επέκτασης Οικισµού Σµίξης 

Η προτεινόµενη περιοχή επέκτασης βρίσκεται στα δυτικά και «ανάντη» του 

υφιστάµενου οικισµού, αποτελώντας όµορη - στα βορειοδυτικά -  περιοχή. 

Από γεωµορφολογική άποψη πρόκειται για περιοχή στην οποία εντοπίζονται τόσο 

επικλινείς, όσο και οµαλές – επιµέρους - εκτάσεις. Ειδικότερα το ανατολικό τµήµα της 

προτεινόµενης έκτασης αποτελεί γενικότερα επικλινή έκταση, στο κέντρο της οποίας 

υφίσταται οµαλή περιοχή («πλάτωµα»). 

Αντίθετα, το δυτικό τµήµα της προτεινόµενης έκτασης επέκτασης του οικισµού 

χαρακτηρίζεται από ήπιο - κατά βάση - µορφολογικό ανάγλυφο. Ο συνδυασµός του 

ήπιου µορφολογικού αναγλύφου και της συσσώρευσης αργιλοχώµατος σε κοιλότητες 

του εδάφους έχει ως συνέπεια την δηµιουργία µικρών -εποχιακών ή και µόνιµων- 

λιµνών στην προαναφερόµενη έκταση.  

Το υψόµετρο κυµαίνεται από 1.285,9 m στο νοτιοανατολικό άκρο της προτεινόµενης 

έκτασης επέκτασης της Σµίξης έως 1.373,5 m στο βορειοδυτικό άκρο της, µε την 

υψοµετρική διαφορά µεταξύ υψηλότερου και χαµηλότερου σηµείου να ανέρχεται στα 

87,5 m. 
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o Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχή τουριστικής ανάπτυξης 

Η προτεινόµενη περιοχή "Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχή τουριστικής 

ανάπτυξης" βρίσκεται στα δυτικά και «ανάντη» της προτεινόµενης έκτασης 

επέκτασης του οικισµού, αποτελώντας όµορη -στα δυτικά -  περιοχή. 

Από γεωµορφολογική άποψη πρόκειται για περιοχή στην οποία εντοπίζονται τόσο 

επικλινείς όσο και σχετικά οµαλές εκτάσεις. Ειδικότερα το δυτικό και νότιο τµήµα της 

προτεινόµενης έκτασης "Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχή τουριστικής 

ανάπτυξης" χαρακτηρίζεται από αυξηµένες µορφολογικές κλίσεις, ενώ το ανατολικό - 

βορειοανατολικό τµήµα χαρακτηρίζεται από ηπιότερες κλίσεις. 

Το υψόµετρο στην προτεινόµενη έκταση "Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχή 

τουριστικής ανάπτυξης" κυµαίνεται από 1.336,2 m στο νοτιοανατολικό άκρο της έως 

1.461,7 m στο νοτιοδυτικό άκρο της, µε την υψοµετρική διαφορά µεταξύ 

υψηλότερου και χαµηλότερου σηµείου να ανέρχεται στα 125,5 m. 

 

Β 

Περιοχή Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ.)  
"Περιοχή τουριστικής ανάπτυξης" 

Περιοχή "Επέκτασης Οικισµού Σµίξης" 

Υφιστάµενος οικισµός Σµίξης 

 

Σχήµα 6-4 : ∆ορυφορική εικόνα υφιστάµενου οικισµού και προτεινόµενων επεκτάσεων Σµίξης 

            Πηγή δορυφορικής εικόνας: Google earth, ιδία επεξεργασία 
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6.2.2.1.1 Υδρογραφικό δίκτυο 

o Υφιστάµενος οικισµός Σµίξης 

Σύµφωνα τους τοπογραφικούς χάρτες κλίµακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού (ΓΥΣ), στην έκταση του υφιστάµενου οικισµού Σµίξης, από βορρά προς 

νότο, εντοπίζονται: 

• Ανώνυµο εποχιακό ρέµα γενικής διεύθυνσης ∆-Α στο βόρειο άκρο της Σµίξης. 

Πρόκειται για ρέµα 2ης τάξης κατά Strahler, το οποίο άρχεται στην περιοχή της 

κορυφής «Γκούρας» του χιονοδροµικού κέντρου Βασιλίτσας και µε γενική 

διεύθυνση Ν∆ - ΒΑ διαρρέει την περιοχή δυτικά - νοτιοδυτικά της Σµίξης.  

Στην συνέχεια, στο βορειοδυτικό άκρο της προτεινόµενη έκτασης "Ελέγχου 

Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχή τουριστικής ανάπτυξης", µεταβάλλει την διεύθυνσή 

του στρεφόµενο προς τα ανατολικά (διεύθυνση ∆-Α), διέρχεται από το βόρειο άκρο 

της Σµίξης, εκβάλλοντας τελικά στο υδατόρεµα «Σµιξιώτικο» ανατολικά - 

βορειοανατολικά του οικισµού. Το συνολικό µήκος του κύριου κλάδου του 

ανέρχεται στα 4 Km περίπου. 

• Μισγάγγεια γενικής διεύθυνσης ∆/Β∆-Α/ΝΑ στο κεντρικό - βόρειο τµήµα της 

Σµίξης. 

Πρόκειται για «εδαφική ταπείνωση - µισγάγγεια», η οποία άρχεται στην περιοχή 

βορείως και παραπλεύρως της πλατείας που έχει κατασκευαστεί σχετικά πρόσφατα 

στο δυτικό τµήµα του οικισµού. Ανατολικά και κατάντη της πλατείας έχει 

διευθετηθεί µε ανοιχτό κανάλι από σκυρόδεµα, µε το οποίο διοχετεύονται οι 

επιφανειακές απορροές προς τα κατάντη.  

• Ανώνυµο εποχιακό ρέµα γενικής διεύθυνσης ∆/Β∆-Α/ΝΑ στο κεντρικό - νότιο τµήµα 

της Σµίξης. 

Πρόκειται για µικρό εποχιακό ρέµα 1ης τάξης κατά Strahler, το οποίο άρχεται σε 

µικρή απόσταση νοτίως της πλατείας που έχει κατασκευαστεί σχετικά πρόσφατα 

στο δυτικό τµήµα του οικισµού. Το υδατόρεµα απολήγει στο νοτιοανατολικό άκρο 

του οικισµού πλησίον και νοτιοδυτικά της ξενοδοχειακής µονάδας «Βάλια Νόστρα». 

Το συνολικό µήκος του κύριου κλάδου του ανέρχεται στα 500 m περίπου, ενώ 
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τµήµα του υδατορέµατος έχει εγκιβωτιστεί και διευθετηθεί µε ανοιχτό κανάλι από 

σκυρόδεµα. 

• Ανώνυµο εποχιακό ρέµα γενικής διεύθυνσης ∆/Β∆-Α/ΝΑ στο νότιο άκρο της Σµίξης. 

Πρόκειται για εποχιακό ρέµα 2ης τάξης κατά Strahler, το οποίο άρχεται σε µικρή 

σχετικά απόσταση (~ 500m) νοτιοδυτικά της Σµίξης. Το υδατόρεµα διέρχεται -µε 

γενική διεύθυνση ∆-Α έως ∆/Β∆-Α/ΝΑ- από το νότιο όριο του οικισµού έχοντας 

δηµιουργήσει βαθειά χαράδρωση. Το συνολικό µήκος του κύριου κλάδου του έως 

το σηµείο απόληξης του στο «Σµιξιώτικο» ρέµα ανατολικά - νοτιοανατολικά του 

οικισµού ανέρχεται στα 900 m περίπου.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι η περιοχή της Σµίξης είναι γενικότερα διαταραγµένη από 

παλαιότερα ή σύγχρονα φαινόµενα αστάθειας, τα οποία επηρεάζουν κτίρια και 

υποδοµές.  

Τα φαινόµενα αστάθειας που εντοπίζονται στην περιοχή του οικισµού δεν έχουν 

αντιµετωπιστεί έως και σήµερα, δεδοµένου ότι δεν έχουν κατασκευαστεί έργα 

αντιστήριξης των πρανών, καθώς και – ολοκληρωµένα - έργα αποστράγγισης και 

διευθέτησης των υδάτων, ανάντη και εντός του οικισµού. 

Από την επιτόπια έρευνα και χαρτογράφηση στην περιοχή µελέτης εντοπίστηκαν 

κατά θέσεις - κυρίως στο βόρειο και ανατολικό τµήµα του υφιστάµενου οικισµού 

της Σµίξης- φαινόµενα εδαφικής αστάθειας, τα οποία αναγνωρίστηκαν – 

µακροσκοπικά - ως  βραδείες, ερπυστικού τύπου, κινήσεις των ανώτερων χαλαρών 

εδαφικών γεωϋλικών. 
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Σχήµα 6-5 :  Σχηµατική απεικόνιση υδρογραφικού δικτύου και διεύθυνσης ροής επιφανειακών 

υδάτων προτεινόµενης έκτασης επέκτασης του οικισµού Σµίξης  

Πηγές υποβάθρων: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 

Πηγή υδρογραφικού δικτύου: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000, ιδία επεξεργασία 

 

o Περιοχή επέκτασης οικισµού Σµίξης 

Σύµφωνα τους τοπογραφικούς χάρτες κλίµακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού (ΓΥΣ), η προτεινόµενη έκταση επέκτασης του οικισµού της Σµίξης -

πρακτικά- δεν διαρρέεται από υδατορέµατα. 

Ειδικότερα, οι µοναδικοί κλάδοι υδατορεµάτων που εντοπίζονται εντός της 

προτεινόµενης έκτασης επέκτασης του οικισµού Σµίξης είναι: 

• τα ανώτατα τµήµατα δύο µικρών κλάδων υδατορεµάτων, οι οποίοι άρχονται στο 

βόρειο άκρο της προτεινόµενη έκταση επέκτασης, 

• ο κύριος κλάδος του υδατορέµατος που διέρχεται -στα κατάντη- από το βόρειο 

όριο του οικισµού της Σµίξης διέρχεται από το νότιο άκρο της προτεινόµενης 

έκτασης επέκτασης. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο συνδυασµός του ήπιου µορφολογικού 

αναγλύφου και της συσσώρευσης αργιλοχώµατος σε κοιλότητες του εδάφους έχει ως 

συνέπεια την δηµιουργία µικρών - εποχιακών ή και µόνιµων - λιµνών. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η λίµνη έκτασης 5 στρ. περίπου, που βρίσκεται 

στο βόρειο άκρο της προτεινόµενης έκτασης επέκτασης. 

 

 

Σχήµα 6-6 :  Σχηµατική απεικόνιση υδρογραφικού δικτύου και διεύθυνσης ροής επιφανειακών 

υδάτων προτεινόµενης έκτασης επέκτασης οικισµού Σµίξης  

Πηγές υποβάθρων: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 

Πηγή υδρογραφικού δικτύου: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000, ιδία επεξεργασία 

 

o Περιοχή ελέγχου χρήσεων γης - περιοχή τουριστικής ανάπτυξης 

Σύµφωνα τους τοπογραφικούς χάρτες κλίµακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού (ΓΥΣ), η προτεινόµενη έκταση "ελέγχου χρήσεων γης - τουριστικής 

ανάπτυξης" του οικισµού Σµίξης διαρρέεται στο κεντρικό της τµήµα από δύο (2) 

υδατορέµατα διεύθυνσης ∆/Β∆-Α/ΝΑ. 

Ειδικότερα, το βόρειο υδατόρεµα άρχεται στην περιοχή της κορυφής «Γκούρας» του 

Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας και διαρρέει την εν λόγω έκταση σε όλο της το 

πλάτος. Στην συνέχεια - στα ανατολικά και κατάντη - διέρχεται από το βόρειο άκρο 

της Σµίξης εκβάλλοντας τελικά στο υδατόρεµα «Σµιξιώτικο». Το συνολικό µήκος του 

κύριου κλάδου του ανέρχεται στα 4 Km περίπου. 

Αντίστοιχα, το νότιο υδατόρεµα άρχεται εντός της προτεινόµενης έκτασης "ελέγχου 

χρήσεων γης - τουριστικής ανάπτυξης" και µε γενική διεύθυνση ∆/Β∆-Α/ΝΑ διαρρέει 

το ανατολικό τµήµα της έκτασης. Στην συνέχεια, στα ανατολικά - στην περιοχή της 

Αγίας Παρασκευής - συνενώνεται µε ανώνυµο υδατόρεµα και τελικά στην περιοχή 
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δυτικά του ορίου της Σµίξης µεταβάλλει την διεύθυνση τους προς νότο, απολήγοντας 

στο βαθύ υδατόρεµα που διέρχεται από το νότιο όριο της Σµίξης.  

 

 

Σχήµα 6-7 : Σχηµατική απεικόνιση υδρογραφικού δικτύου και διεύθυνσης ροής επιφανειακών 

υδάτων Περιοχής Ελέγχου Χρήσεων Γης - Τουριστικής Ανάπτυξης Σµίξης  

Πηγές υποβάθρων: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 

Πηγή υδρογραφικού δικτύου: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000, ιδία επεξεργασία 

 

 

Σχήµα 6-8 : Σχηµατική απεικόνιση υδρογραφικού δικτύου και διεύθυνσης ροής επιφανειακών 
υδάτων περιοχής µελέτης  

Πηγές υποβάθρων: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000, Κτηµατολόγιο Α.Ε. 
Πηγή υδρογραφικού δικτύου: Χάρτες ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000, ιδία επεξεργασία 
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6.2.2.2 Υδρολογία - Υδρογεωλογία 

6.2.2.2.1 Υδρολογικά – Υδρογεωλογικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής 

Εντός των διοικητικών ορίων της ∆Ε Σµίξης αναπτύσσεται ένα πλούσιο υδρογραφικό 

δίκτυο, το οποίο εντάσσεται στην λεκάνη του Βενέτικου ποταµού. 

Η περιοχή µελέτης δοµείται στο µεγαλύτερο τµήµα της από τον σχηµατισµό του 

φλύσχη, γεγονός που περιορίζει την κατείσδυση των οµβρίων υδάτων. 

Συνέπεια της υπεροχής της επιφανειακής απορροής έναντι της κατείσδυσης, αλλά και 

του µεγάλου όγκου κατακρηµνισµάτων που δέχεται η περιοχή (> 900mm/έτος), είναι να 

διαρρέεται από πολυάριθµα υδατορέµατα κυρίως εποχιακής, αλλά και µόνιµης ροής. 

Ειδικότερα, το υδρογραφικό δίκτυο που διαρρέει την ∆ηµοτική Ενότητα Σµίξης άρχεται 

στις ανατολικές πλαγιές των κορυφών «Βασιλίτσα» (2.247m) και «Μπαλτούµης» 

(2.026m) του όρους Λύγκος της Βόρειας Πίνδου και αποστραγγίζει την περιοχή µελέτης 

έχοντας ως αποδέκτη το «Σµιξιώτικο» ρέµα.  

Στην συνέχεια, το «Σµιξιώτικο» ρέµα συνενώνεται -ανατολικά των διοικητικών ορίων της 

∆Ε Σµίξης- µε το ρέµα «Φιλιππιό», δηµιουργώντας το ρέµα «Αετιάς». 

Τελικός αποδέκτης του ρέµατος «Αετιάς», αλλά και όλων των υδατορεµάτων της 

περιοχής είναι ο ποταµός Βενέτικος, ο οποίος εκβάλλει στον ποταµό Αλιάκµονα. 

- ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Ο υφιστάµενος οικισµός της Σµίξης διαρρέεται από µισγάγγειες και - κατερχόµενα εκ 

του όρους Λύγκος - υδατορέµατα, αποδέκτης των οποίων είναι το ρέµα «Σµιξιώτικο» 

ανατολικά του οικισµού. 

Η επικράτηση του σχηµατισµού του φλύσχη και των οφιολιθικών πετρωµάτων στην 

έκταση που καταλαµβάνει η λεκάνη απορροής του ρέµατος «Σµιξιώτικο» έχει ως 

συνέπεια η επιφανειακή απορροή να υπερέχει έναντι της κατείσδυσης και ως εκ 

τούτου η περιοχή να διαρρέεται από πολυάριθµα υδρορέµατα τα οποία συνθέτουν 

ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο. 

Επιπρόσθετα ο µεγάλος όγκος κατακρηµνισµάτων σε συνδυασµό µε το γεωλογικό 

υπόβαθρο έχει ως συνέπεια να παρατηρούνται πληθώρα -διάσπαρτων- πηγαίων 

αναβλύσεων στην περιοχή .  
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Όπως προαναφέρθηκε, τα υδατορέµατα της περιοχής µελέτης άρχονται στις 

ανατολικές πλαγιές των κορυφών «Βασιλίτσα» (2.247m) και «Μπαλτούµης» (2.026m) 

και -αρχικά- µε γενική διεύθυνση Ν/Ν∆ - Β/ΒΑ διαρρέουν την περιοχή δυτικά της 

Σµίξης.  

Στην συνέχεια, βορειοδυτικά της Σµίξης, µεταβάλλουν την διεύθυνση τους 

στρεφόµενα προς τα ανατολικά (διεύθυνση ∆-Α) και τελικά το υδατόρεµα 

«Σµιξιώτικο», το οποίο συγκεντρώνει τις επιφανειακές απορροές της περιοχής 

µεταβάλλει ξανά την διεύθυνση του βόρεια - βορειοανατολικά της Σµίξης, 

στρεφόµενο προς νότο (διεύθυνση Β-Ν). 

Η µορφή του υδρογραφικού δικτύου είναι σύνθετη, καθώς -κατά βάση- προσοµοιάζει 

περισσότερο στην παράλληλη  µορφή, ενώ σε κάποια επιµέρους τµήµατα της 

λεκάνης απορροής προσοµοιάζει και στην δενδριτική µορφή υδρογραφικού δικτύου. 

Η παράλληλη µορφή του υδρογραφικού δικτύου αποτελείται από κύριους κλάδους 

παράλληλους µεταξύ τους και από µικρότερους που συνδέονται µε τους 

µεγαλύτερους υπό οξείες γωνίες, κατά βάση µε γωνίες µικρότερες των 40°. Η 

δηµιουργία παράλληλης µορφής υδρογραφικού δικτύου συνδέεται είτε µε την ύπαρξη 

πετρωµάτων µε απότοµη κλίση είτε µε την ύπαρξη επιµήκων µορφών ξηράς είτε µε 

επικλινείς επιφάνειες οµογενών πετρωµάτων. 

Αντίστοιχα, η δενδριτική µορφή αποτελείται από κλάδους που ενώνονται µεταξύ 

τους, αλλά και µε τον κύριο κλάδο υπό οξείες γωνίες µεγαλύτερες των 30°. Η 

δενδριτική µορφή υδρογραφικού δικτύου αναπτύσσεται σε περιοχές σχετικά οµαλές ή 

µε οµογενή πετρολογική σύσταση. 

  

Σχήμα 6-9 :  Παράλληλη (α) και δενδριτική (β) μορφή υδρογραφικού δικτύου 

(Σωτηριάδης Λ. Δ., Ψιλοβίκος Α. Α., 1975) 

Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας και χάρτες µε τις λεκάνες απορροής στην περιοχή 

των προτεινόµενων επεκτάσεων και του υφιστάµενου οικισµού της Σµίξης.  

α) β) 
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Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η «χάραξη» των υπολεκανών στην περιοχή της 

Σµίξης διενεργήθηκε για τις ανάγκες της µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, και ως 

εκ τούτου δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα, δεδοµένης της σχετικής 

υποκειµενικότητας που υπεισέρχεται στην σχεδίαση - διαχωρισµό τους. 

 

 

Σχήµα 6-10 : Λεκάνες απορροής, υδρογραφικό δίκτυο και διεύθυνση ροής επιφανειακών 

υδάτων περιοχής προτεινόµενων εκτάσεων επέκτασης οικισµού, ελέγχου χρήσεων γης - 

τουριστικής ανάπτυξης και υφιστάµενου οικισµού Σµίξης 
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- ΠΗΓΕΣ 

Αντίστοιχα, εντός, αλλά και στην εγγύς περιοχή των διοικητικών ορίων της ∆Ε Σµίξης, 

εντοπίζεται µεγάλος αριθµός ιδιαίτερα αξιόλογων πηγών.  

Ειδικότερα, από πηγές που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού όγκου της 

Βασιλίτσας υδροδοτείται το µεγαλύτερο τµήµα του Ν. Γρεβενών, καθώς και η πόλη 

των Γρεβενών. Το νερό µεταφέρεται µέσω εξωτερικών δικτύων υδροδότησης, τα 

οποία ονοµάζονται Α΄, Β΄ και Γ΄ κλάδος. 

Επίσης, υπάρχει µεγάλος αριθµός µικρών πηγών, οι οποίες είτε εξυπηρετούν τοπικές 

υδρευτικές ανάγκες (π.χ. ύδρευση οικισµού Σµίξης) είτε καλύπτουν κτηνοτροφικές 

ανάγκες (ποτίστρες). 

Όσον αγορά τον Γ΄ κλάδο, ο οποίος αποτελεί την κυριότερη πηγή υδροληψίας της 

πόλης των Γρεβενών, δεν τροφοδοτείται µε νερό από πηγές, αλλά από υδροληψία 

που έχει κατασκευαστεί στην κοίτη του ρέµατος της «Αετιάς», κατάντη της συµβολής 

του «Φιλιππιού» µε το «Σµιξιώτικο», εκτός και ανατολικά των διοικητικών ορίων της 

∆Ε Σµίξης.  

- Πηγές «Βασιλίτσας» - τροφοδοσία Α΄ κλάδου 

Πρόκειται για διάσπαρτες πηγές, οι οποίες εντοπίζονται σε µεγάλη έκταση στο 

ανατολικό πρανές της Βασιλίτσας νοτιοδυτικά της Σµίξης. Οι σηµαντικότερες απ’ 

αυτές υδροµαστεύθηκαν και τροφοδοτούν τον Α΄ κλάδο, από τον οποίο 

υδροδοτούνται η πόλη των Γρεβενών και οι οικισµοί Καληράχη, Κάστρο, Σύδενδρο, 

Αµυγδαλιά, Μικρό και Μεγάλο Σειρήνι. 

Οι πηγές µετρήθηκαν -κατά την πλέον ξηρή περίοδο του έτους- στις 12.09.2006 σε 

φρεάτιο νοτίως της Σµίξης. Η παροχή ανερχόταν σε ~95 m3/ώρα ή ~2.300 m3/ 

ηµέρα. 

- Πηγές «Γοµάρας» και «Γκούρας» - τροφοδοσία Β΄ κλάδου 

Πρόκειται για πηγές που εντοπίζονται σε δύο περιοχές, νοτιοδυτικά (περιοχή 

Γκούρας) και βορειοδυτικά της Σµίξης (περιοχή Γοµάρα εκτός των διοικητικών ορίων 

της ∆Ε Σµίξης) στις υπώρειες των κορυφών «Βασιλίτσα» και «Γοµάρα». Οι πηγές 

τροφοδοτούν τον Β΄ κλάδο από τον οποίο υδροδοτούνται 23 συνολικά οικισµοί των 

Γρεβενών.  
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Η παροχή των πηγών µετρήθηκε -κατά την πλέον ξηρή περίοδο του έτους- στις 

12.09.2006 σε φρεάτιο στην περιοχή «Αννίτσα» και η παροχή ανερχόταν σε ~104 

m3/ώρα περίπου ή 2.500m3/ηµέρα.  

- Πηγές «Γαλάνη» και «Τσουµάνη» - ύδρευση Σµίξης 

Η ύδρευση του οικισµού της Σµίξης εξασφαλίζεται από αναβλύσεις πηγών της 

περιοχής «Γαλάνη» και «Τσουµάνη». Οι πηγές εντοπίζονται σε µικρή σχετικά 

απόσταση ανάντη και δυτικά της Σµίξης. 

Οι τρεις -3- συνολικά αναβλύσεις των πηγών της περιοχής «Γαλάνη» βρίσκονται 

δυτικά του οικισµού, πλησίον και νοτιοδυτικά της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, 

αποτελώντας τις κύριες πηγές τροφοδοσίας του οικισµού µε νερό.  

Αντίστοιχα, οι πέντε -5- συνολικά αναβλύσεις των πηγών της περιοχής «Τσουµάνη» 

βρίσκονται σε απόσταση 800 - 900 m περίπου δυτικά του οικισµού, πλησίον και 

ανατολικά της οδού Σµίξης – Βασιλίτσας και εντός της έκτασης "Ελέγχου Χρήσεων 

Γης (ΠΕΧΓ) - Περιοχής τουριστικής ανάπτυξης".  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι υδροµαστεύσεις των πηγών στις περιοχές «Γαλάνη» 

και «Τσουµάνη» κατασκευάστηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες (50 - 60 έτη), είναι 

καλυµµένες στο σύνολο τους από γαιώδη υλικά και ως εκ τούτου δεν είναι γνωστή η 

ακριβής θέση υδροµάστευσης τους. Επιπρόσθετα, δεν απεικονίζονται στην εφαρµογή 

θέασης του Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) (http://lmt.ypeka.gr/).  

Επίσης στις δύο προαναφερόµενες περιοχές εντοπίζονται διάσπαρτα και άλλες πηγαίες 

αναβλύσεις, οι οποίες - µε την υδροµάστευση τους - δύναται να αξιοποιηθούν είτε 

ενισχύοντας ποσοτικά το υδρευτικό δίκτυο της Σµίξης είτε για άλλες χρήσεις. 

 

Σχήµα 6-11 : Περιοχές ανάβλυσης πηγών «Γαλάνη» και «Τσουµάνη» 

Αναβλύσεις πηγών 

περιοχής Τσουµάνη 

Αναβλύσεις πηγών 

περιοχής Γαλάνη 
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Τέλος, σηµειώνεται ότι τόσο τα πηγαία όσο και τα επιφανειακά ύδατα της Πίνδου 

χαρακτηρίζονται -γενικότερα- από εξαιρετική ποιότητα, τόσο ως προς τα 

φυσικοχηµικά όσο και ως προς τα µικροβιολογικά τους χαρακτηριστικά.  

6.2.2.2.2 Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής  

Η περιοχή µελέτης υπάγεται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα ∆υτικής Μακεδονίας (Υ∆09) .  

 

Περ ιοχή   
µελέτης  

 

Σχήµα 6-12 : Απόσπασµα χάρτη Υδατικών ∆ιαµερισµάτων Ελλάδος 

Πηγή: Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ, Ειδική Γραµµατεία Υδάτων – 2017 

 
Ειδικότερα, η περιοχή της Σµίξης εντοπίζεται στο δυτικό - νοτιοδυτικό άκρο της Λεκάνης 

Απορροής Ποταµού (ΛΑΠ) Αλιάκµονα, πλησίον του ορίου µε το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 

Ηπείρου (05). 

 

Σχήµα 6-13 : Γεωµορφολογικός χάρτης Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (09) 

           Πηγή: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών κ.αλ., 2014 

Περιοχή  
µελέτης 

Περιοχή  
µελέτης 
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Σηµειώνεται ότι στις 21.12.2017 θεωρήθηκε το αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας 

(EL09) (ΦΕΚ 4676Β/29.12.2017 "Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής 

Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων") στο οποίο - µεταξύ άλλων - αναδιαµορφώθηκαν οι κωδικοί του 

Υδατικού ∆ιαµερίσµατος και των ΥΥΣ µε το GR στην αρχή των κωδικών να γίνεται 

EL για λόγους συµβατότητας µε τις βάσεις δεδοµένων της ΕΕ 

Σύµφωνα µε το Αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας) στην ευρύτερη περιοχή 

µελέτης αναπτύσσονται τα κάτωθι υπόγεια υδατικά συστήµατα (ΥΥΣ) : 

• Υπόγειο Υδατικό Σύστηµα Βόρειας Πίνδου (EL0900310).  

• Υπόγειο Υδατικό Σύστηµα Μεσοελληνικής Αύλακας (EL090Α351). 

Τα στοιχεία που παρατίθενται στην συνέχεια προέρχονται από : 

� το εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του 

Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (GR09), Ιανουάριος 2014, 

� το Παράρτηµα Α: Αξιολόγηση και ταξινόµηση της ποιοτικής (χηµικής) και 

ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστηµάτων (Παραδοτέο 10 

Α΄ Φάσης), Ιανουάριος 2014. 

� το Αναθεωρηµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του 

Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (EL09), ∆εκέµβριος 2017. 

O ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ (EL0900310) 

 

Η ευρύτερη περιοχή του υπόγειου υδατικού συστήµατος EL0900310 «Βόρειας 

Πίνδου» δοµείται από υπερβασικά και βασικά οφιολιθικά πετρώµατα, τα οποία 

είναι επωθηµένα επί των φλυσχικών σχηµατισµών της ζώνης Ωλονού – Πίνδου. 

Στο µέτωπο της επώθησης η οφιολιθική µάζα εµφανίζεται έντονα τεκτονισµένη, 

ενώ το οφιολιθικό υπόβαθρο καλύπτεται κατά θέσεις από νεότερα ιζήµατα του 

Τεταρτογενούς (ποταµοχειµάρρειες αποθέσεις, πλευρικά κορήµατα, κώνοι 

κορηµάτων κ.α.). 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω στο υπόγειο υδατικό σύστηµα EL0900310 «Βόρειας 

Πίνδου» συναντώνται δύο τύποι υδροφορέων: 

� ένας κοκκώδης, ελεύθερος ως µερικώς υπό πίεση κατά θέσεις εντός των 

αδρο-µεσο κλαστικών αποθέσεων του Τεταρτογενούς, 

� ένας ρωγµατικός εντός της οφιολιθικής µάζας. Η κίνηση του υπόγειου νερού 

εντός του ρωγµατικού υδροφορέα γίνεται κατά µήκος του δικτύου των 

δοµικών ασυνεχειών, κατά µήκος µεγάλων τεκτονικών ζωνών και στην 

επιφανειακή ζώνη αποσάθρωσης – χαλάρωσης µε όριο το στεγανό υπόβαθρο 

του υγιούς βράχου. 

Η τροφοδοσία του συστήµατος γίνεται µέσω των ατµοσφαιρικών 

κατακρηµνισµάτων και της διήθησης επιφανειακών νερών. 

Στο ΥΥΣ EL0900310 έχει ανορυχθεί ιδιαίτερα µικρός αριθµός υδρογεωτρήσεων, 

ενώ τα διαθέσιµα στοιχεία δεν είναι επαρκή για τον υπολογισµό των υδατικών, 

ανανεώσιµων αποθεµάτων.  

Ωστόσο, από το γεγονός ότι οι απολήψεις µέσω άντλησης είναι αµελητέες, 

εκτιµάται ότι η διαφορά µεταξύ ανανεώσιµων και αντλούµενων ποσοτήτων είναι 

θετική. 

Πίνακας 6-2 : Απόσπασµα πίνακα απολήψεων υπόγειου νερού από το ΥΥΣ EL0900310 

 

Πίνακας 6-3 : Απόσπασµα πίνακα χαρακτηρισµού χηµικής (ποιοτικής) και ποσοτικής 

κατάστασης ΥΥΣ EL0900310 

 

 

O ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΛΑΚΑΣ (EL090Α351). 

 
Σύµφωνα µε τον υδρογεωλογικό χάρτη που συντάχθηκε από το ΙΓΜΕ (Στάµος Α. 

et al, 2010) και τον υδρογεωλογικό χάρτη που συντάχθηκε στα πλαίσια της 
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µελέτης «Ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, 

υδατικών διαµερισµάτων δυτικής Μακεδονίας, κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης» (ΕΝΜ ΕΠΕ, 2008), το σύνολο των σχηµατισµών της 

Μεσοελληνικής Αύλακας χαρακτηρίζονται ως σχηµατισµοί πολύ µικρής 

διαπερατότητας. Για το λόγο αυτό το ΙΓΜΕ (Στάµος Α. et al, 2010) δεν είχε 

εντάξει την ευρύτερη περιοχή της Μεσοελληνικής Αύλακας σε κάποιο υδατικό 

σύστηµα. 

Η κίνηση του νερού γίνεται µόνο κατά µήκος των µεγάλων τεκτονικών δοµών 

και στη διεπιφάνεια του χαλαρού εδαφικού καλύµµατος και των υποκείµενων 

υγιών, βραχωδών σχηµατισµών. 

Από την κατανοµή των υδροσηµείων που καταγράφηκαν στο υπόγειο υδατικό 

σύστηµα EL090Α351 «Μεσοελληνικής Αύλακας» προέκυψαν τα εξής: 

o καταγράφεται µικρός αριθµός υδρογεωτρήσεων, χαρακτηριστικό ενός 

υδροφορέα επουσιώδους σηµασίας, 

o καταγράφεται σηµαντικός αριθµός διάσπαρτων πηγαίων αναβλύσεων, 

µικρής κατά κανόνα παροχής. 

Η τροφοδοσία του συστήµατος γίνεται µέσω των ατµοσφαιρικών 

κατακρηµνισµάτων, της διήθησης επιφανειακών νερών και της διήθησης 

ποσοστού του νερού άρδευσης. 

Από ποσοτικής άποψης, η διαφορά µεταξύ ανανεώσιµων αποθεµάτων και µέσης 

ετήσιας απόληψης του συστήµατος EL090Α351 θεωρείται θετική, καθώς 

ασκούνται πολύ µικρές πιέσεις, ενώ αντίστοιχα, από ποιοτικής άποψης, 

παρουσιάζει καλή χηµική κατάσταση. 

Πίνακας 6-4 : Απόσπασµα πίνακα απολήψεων υπόγειου νερού από το ΥΥΣ EL090Α351 
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Πίνακας 6-5 : Απόσπασµα πίνακα χαρακτηρισµού χηµικής (ποιοτικής) και ποσοτικής 

κατάστασης ΥΥΣ EL090Α351 

 

 

Επισηµαίνεται ότι το ΥΥΣ Μεσοελληνικής Αύλακας αναφέρεται προφανώς εκ 

παραδροµής µε δύο κωδικοποιήσεις : α) στα κείµενα του αναθεωρηµένου Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Υδάτων ως ΥΥΣ EL090A351 Μεσοελληνικής Αύλακας ενώ β) στους 

πίνακες (τροφοδοσίας – απολήψεων, ποιοτικής – ποσοτικής κατάστασης) ως  ΥΥΣ 

EL090A330.   

6.2.2.2.3 Σχέδιο ∆ιαχείρισης Πληµµύρας 

Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας του Υ∆ 

∆υτικής Μακεδονίας (09), το οποίο εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και 

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2689/Β/06.07.2018 µε τίτλο: «Έγκριση του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής ποταµών του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (EL09) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», η περιοχή µελέτης δεν βρίσκεται σε καµία 

ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµύρας (Ζ∆ΥΚΠ). 
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6.2.2.2.4 Υδρογεωλογικά – Υδρολιθολογικά στοιχεία περιοχής µελέτης 

Στην περιοχή µελέτης οι υδρογεωλογικές συνθήκες καθορίζονται από δύο βασικές 

ενότητες γεωλογικών σχηµατισµών, σε κάθε µία εκ των οποίων η ικανότητα 

αποθηκεύσεως και διακίνησης του υπόγειου νερού παρουσιάζει αξιοσηµείωτες διαφορές. 

 Στην πρώτη ενότητα περιλαµβάνονται οι αποθέσεις των Τεταρτογενών 

παγετώνων, που καλύπτουν επιφανειακά το µεγαλύτερο τµήµα τόσο του 

υφιστάµενου οικισµού Σµίξης, όσο και των προτεινόµενων εκτάσεων επέκτασης 

του οικισµού. 

 Στην δεύτερη ενότητα περιλαµβάνεται ο σχηµατισµός του φλύσχη µε τις 

ετερογενείς λιθολογικές ενότητες που τον συγκροτούν. 

- ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ 

Καστανέρυθρες έως καστανότεφρες αργιλοϊλύες µε πληθώρα αδροµερών υλικών 

ποικίλου µεγέθους (από χάλικες έως µεγάλες πέτρες) οφιολιθικής προέλευσης. 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 128/226 

Τα αδροµερή υλικά είναι κυρίως χαρτζβουργίτες, ενώ το µέγεθος και η 

ποσοστιαία συµµετοχή τους µεταβάλλεται χωρικά. Το µέγεθος των οφιολιθικών 

αδροµερών κυµαίνεται από λίγα εκατοστά (χάλικες) έως µεγάλες πέτρες 

διαµέτρου 50 - 60 cm.  

Γενικά πρόκειται για ηµιπερατό σχηµατισµό, καθώς η υδροπερατότητα του 

καθορίζεται -γενικά- από το ποσοστό των λεπτοµερών γεωϋλικών. Ωστόσο η 

αυξηµένη συµµετοχή αδροµερών υλικών (χάλικες, πέτρες, ογκόλιθοι κ.λπ.) 

συνεπάγεται ότι ο σχηµατισµός χαρακτηρίζεται από -τουλάχιστον- µερική 

υδροπερατότητα. 

Κατά θέσεις η συσσώρευση λεπτοµερών αργιλοϊλύων σε µορφολογικές κοιλότητες 

προκαλεί έµφραξη των πόρων του πυθµένα ("clogging effect"), µε αποτέλεσµα 

να δηµιουργούνται εποχικές ή και µόνιµες µικρές λίµνες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι η λίµνη έκτασης 5 στρ. περίπου που βρίσκεται στο βόρειο άκρο 

των προτεινόµενων επεκτάσεων. 

- ΦΛΥΣΧΗΣ 

Γενικότερα ο φλύσχης αποτελεί έναν ετερογενή -λιθολογικά- σχηµατισµό, µε γαιώδη 

έως και βραχώδη σύσταση και κυκλοθεµατική µορφή ανάπτυξης.  

Τα ιζήµατα του φλύσχη θεωρούνται γενικότερα ως πρακτικά αδιαπέρατοι 

σχηµατισµοί. Ειδικότερα, τα λεπτοµερή ιλυοαργιλικά - αργιλοµαργαϊκά ιζήµατα και οι 

ιλυόλιθοι του φλύσχη δεν επιτρέπουν την κατείσδυση και αποθήκευση ποσοτήτων 

υδάτων.  

Ωστόσο, λόγω της λιθολογικής ετερογένειας, επιµέρους λιθολογικές φάσεις 

(ψαµµιτική, ασβεστολιθική) παρουσιάζουν δευτερογενές πορώδες και ως εκ τούτου 

είναι υδροπερατοί.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η υδρογεωλογική συµπεριφορά του φλύσχη εξαρτάται -

µεταξύ άλλων- από την εκάστοτε λιθολογική σύνθεση, η οποία διαφοροποιείται 

χωρικά, καθώς και από την πυκνότητα των τεκτονικών ασυνεχειών που χαρακτηρίζει 

την βραχοµάζα (ψαµµιτική, ασβεστολιθική). 

Γενικότερα, στο σύνολο του ο φλύσχης, ως «πακέτο» διαφορετικών λιθολογικών 

φάσεων, χαρακτηρίζεται ως υδατοστεγανός σχηµατισµός.  
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Στην περιοχή της Σµίξης επικρατεί η αργιλική ενότητα του φλύσχη και ως εκ τούτου 

πρόκειται για υδατοστεγανό σχηµατισµό, που δεν επιτρέπει την κατείσδυση και 

αποθήκευση υδάτων. 

Στα ανώτερα στρωµατογραφικά τµήµατα του σχηµατισµού του φλύσχη παρατηρείται 

ανάπτυξη χαλαρού µανδύα αποσάθρωσης. Το πάχος του µανδύα είναι 

µεταβαλλόµενο και εµφανίζεται αυξηµένο στις οµαλές µορφολογικά εκτάσεις, ενώ 

στα επικλινή τµήµατα γενικά περιορίζεται. Το "σύνηθες" πάχος του µανδύα 

αποσάθρωσης ανέρχεται στα 2-3 m περίπου. 

Εντός του χαλαρού µανδύα αποσάθρωσης του φλύσχη αναπτύσσεται φρεάτιος 

υδροφόρος ορίζοντας, εξαρτώµενος όµως άµεσα από τα όµβρια και τα χιόνια. 

Υδάτινοι ορίζοντες τέτοιου τύπου δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της υγρής 

περιόδου και "εξαφανίζονται" το καλοκαίρι. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στην περιοχή της Σµίξης παρατηρείται κατείσδυση των 

υδάτων εντός της µάζας των υπερκείµενων παγετωδών αποθέσεων και του µανδύα 

αποσάθρωσης του φλύσχη,ωστόσο δεν είναι δυνατή η κατείσδυση και αποθήκευση 

του νερού σε µεγαλύτερα βάθη λόγω της επικράτησης -σε βαθύτερους 

στρωµατογραφικά ορίζοντες- της αργιλικής φάσης του φλύσχη.  

Τα κατακρηµνίσµατα µετά την κατείσδυση τους εντός της µάζας των παγετωδών 

αποθέσεων κινούνται στην διεπιφάνεια µε την υποκείµενη αργιλική ενότητα του 

φλύσχη και τελικά εκφορτίζονται -σε θέσεις όπου το ανάγλυφο το επιτρέπει- 

δηµιουργώντας πηγές επαφής. 

 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 130/226 

 

Σχήµα 6-14 : Σκαρίφηµα "µηχανισµού" ανάβλυσης πηγών επαφής περιοχής Σµίξης 

Ο χαρακτηρισµός της υδροπερατότητας των εδαφικών σχηµατισµών και πετρωµάτων 

γίνεται σύµφωνα µε τις τιµές του συντελεστή υδροπερατότητας Κ (ΙAEG,1979). 

Πίνακας 6-6 : Κατανοµή εδαφών και πετρωµάτων ανάλογα µε τον συντελεστή 

υδροπερατότητας Κ (Bulletin of ΙAEG, No 19,1979)   

Κατηγορίες υδροπερατότητας Κ (cm/sec) Κ (m/sec) 

Πολύ υψηλής υδροπερατότητος Κ>1 Κ>10-2 

Υψηλής υδροπερατότητος 1>Κ>10-2 10-2>Κ>10-4 

Μέσης υδροπερατότητος 10-2>Κ>10-3 10-4>Κ>10-5 

Χαµηλής υδροπερατότητος 10-3>Κ>10-5 10-5>Κ>10-7 

Πολύ χαµηλής υδροπερατότητος 10-5>Κ>10-7 10-7>Κ>10-9 

Πρακτικά αδιαπέρατα Κ<10-7 Κ<10-9 

 

Επίσης, µία προσεγγιστική τιµή του συντελεστή υδροπερατότητας σε συνάρτηση µε 

την κοκκοµετρία εδαφικών κλασµάτων και σχηµατισµών δίνεται από το Νοµόγραµµα 

Breddin (βλ. Σχ.6-15). 
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Σχήµα 6-15 : Νοµόγραµµα εκτίµησης διαπερατότητας εδαφικών σχηµατισµών                           

(Breddin H., 1963) 

Στον πίνακα 6-7 δίνονται συνήθεις τιµές υδροπερατότητας για διάφορα εδαφικά 

κλάσµατα και πετρώµατα. Επισηµαίνεται ότι οι τιµές του πίνακα ουσιαστικά δίνουν 

την «τάξη µεγέθους» της υδροπερατότητας και ως εκ τούτου δεν αποκλείονται 

αποκλίσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

Πίνακας 6-7 : Συνήθεις συντελεστές υδροπερατότητας (k) εδαφικών κλασµάτων - µειγµάτων και 

πετρωµάτων (Σούλιος Γ., 1986) 
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Οι υδρολιθολογικές ενότητες των σχηµατισµών που εντοπίστηκαν στην περιοχή µελέτης 

κατατάσσονται γενικά ως εξής: 

- Σχηµατισµοί µέσης διαπερατότητας 

Στους σχηµατισµούς µέσης διαπερατότητας κατατάσσονται οι «Παγετώδεις 

αποθέσεις», καθώς και ο «µανδύας αποσάθρωσης του φλύσχη». Γενικά πρόκειται για 

ηµιπερατούς σχηµατισµούς, καθώς η υδροπερατότητα τους καθορίζεται από το 

ποσοστό των λεπτοµερών που περιέχουν. Ο συντελεστής περατότητας k στα υλικά 

αυτά εκτιµάται ότι λαµβάνει συνήθεις τιµές 10-4>k>10-5 m/sec. 

- Σχηµατισµοί πολύ χαµηλής διαπερατότητας 

Στους σχηµατισµούς πολύ χαµηλής διαπερατότητας κατατάσσεται η «αργιλική φάση 

του φλύσχη». Ο συντελεστής περατότητας k στα υλικά αυτά λαµβάνει συνήθεις τιµές 

10-6>k>10-9 m/sec, αποτελώντας στεγανούς σχηµατισµούς που δεν επιτρέπουν την 

κατείσδυση και διακίνηση του νερού.  

 

6.2.2.3 Γεωλογία - Σεισµικότητα 

6.2.2.3.1 Γεωλογικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής 

Γεωτεκτονικά, η περιοχή µελέτης τοποθετείται στην γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου. 

Η ζώνη της Πίνδου εκτείνεται από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα προς τον κορµό της 

ηπειρωτικής Ελλάδας στα βουνά της Πίνδου, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδούσια και συνεχίζει 

στην Πελοπόννησο στα βουνά Παναχαϊκό και Ωλονό. Τµήµατα αυτής βρίσκονται στην 

Κρήτη και Ρόδο ακολουθώντας την Α-∆ κάµψη του ∆ιναρικού τόξου. Βορείως της 

Ελληνικής επικράτειας εκτείνεται στην Αλβανία µε το όνοµα Cukali-Krasta και στην 

π.Γ.∆.Μ. µε το όνοµα Budva αντίστοιχα. 

 Σύµφωνα µε τον γεωλογικό χάρτη Ι.Γ.Μ.Ε. κλίµακας 1:50.000 –φύλλο «Πεντάλοφος» 

(Brunn J., 1952)- οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή 

της Σµίξης, από τους νεότερους προς τους αρχαιότερους, είναι οι εξής: 
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Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Γ Ε Ν Ε Σ 

• Αποθέσεις Τεταρτογενών παγετώνων : πρόκειται για αποθέσεις παγετώνων 

που εντοπίζονται στις πλαγιές του Σµόλικα και της Βασιλίτσας. Οι παγετώδεις 

αποθέσεις εντοπίζονται δυτικά της Σµίξης. 

Ηώκαινο 

• Φλύσχης Πίνδου : µάργες, ψαµµίτες και κροκαλοπαγή. Ο σχηµατισµός δοµεί 

µεγάλες εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου, καθώς και την περιοχή του 

οικισµού της Σµίξης. 

Μεσοζωϊκό 

• Ασβεστόλιθοι : πρόκειται για µαζώδεις ή παχυστρωµατώδεις ασβεστολίθους οι 

οποίοι εντοπίζονται σε µεµονωµένες εµφανίσεις. Περιέχουν απολιθώµατα του 

Κρητιδικού, ενώ άλλες εµφανίσεις, κρυσταλλικές και άνευ απολιθωµάτων, 

πιθανότατα αντιπροσωπεύουν το Τριαδικό και το Ιουρασικό. Ο σχηµατισµός 

καλύπτει µικρές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή.  

ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

• Περιδοτίτες, σερπεντινίτες: βασικά πετρώµατα που καλύπτουν µεγάλες 

εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Βασιλίτσας, δυτικά της Σµίξης. 

•  Γάββροι: γάββροι οφιολιθικοί και τροκτόλιθοι, οι οποίοι εντοπίζονται στον 

ορεινό όγκο της Βασιλίτσας, νοτιοδυτικά της Σµίξης. 

•  ∆ολερίτες, βασάλτες, µαξιλαροειδείς λάβες (pillow lavas): δολερίτες, 

βασάλτες και pillow-lavas νοτίως του οικισµού της Σµίξης. 

6.2.2.3.2 Γεωλογικά στοιχεία εγγύς περιοχής 

Στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ) ∆υτικής 

Μακεδονίας (2000 – 2006), το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών 

(ΙΓΜΕ) υλοποίησε το έργο «Έρευνα Γεωτεχνικών ∆εδοµένων ∆υτικής Μακεδονίας».  

Ειδικότερα, στα πλαίσια του «Τεύχους ΙΙΙ: Γεωτεχνικά δεδοµένα µη αστικών περιοχών» 

πραγµατοποιήθηκε τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση -κλίµακας 1:25.000- σε έκταση 140 

Km2 στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του νοµού Γρεβενών µεταξύ των οικισµών Ζιάκα και 

Σαµαρίνας. 

Σύµφωνα µε τον «Τεχνικογεωλογικό χάρτη της ενότητας φλύσχη της ζώνης Πίνδου (Ν. 

Γρεβενών)» κλίµακας 1:25.000 (Κωσταντοπούλου Γ., Βακόνδιος Ι., 2006), οι γεωλογικοί 
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σχηµατισµοί που εντοπίζονται στην εγγύς περιοχή της Σµίξης, από τους νεότερους προς 

τους αρχαιότερους, είναι οι εξής: 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Γ Ε Ν Ε Σ 

• Αποθέσεις κοίτης : χαλαρά αδροµερή υλικά που έχουν κυρίως οφιολιθική, 

ψαµµιτική, ανθρακική ή αµφιβολιτική σύσταση. Τα λεπτοµερή υλικά είναι 

ιλυοαµµώδους κυρίως σύστασης. Το πάχος του σχηµατισµού κυµαίνεται ανάλογα 

µε την θέση, την τάξη και το τµήµα του υδρογραφικού άξονα που καλύπτουν, 

αλλά γενικά δεν υπερβαίνει τα 25m. Χαρακτηρίζεται από υψηλό πορώδες και 

µεγάλη υδροπερατότητα. Ο σχηµατισµός καλύπτει τις ευρύτερες κοίτες των 

ρεµάτων «Σµιξιώτικο» και «Φιλλιπιό». 

• Πλευρικά κορήµατα : γωνιώδη θραύσµατα ποικίλων διαστάσεων (από χαλίκια 

µέχρι ογκόλιθους) που προέρχονται κυρίως από την σειρά του οφιολιθικού 

συµπλέγµατος της Πίνδου και τις µάζες των ασβεστολίθων και κερατολίθων. 

Αποτίθενται συνήθως στην βάση απότοµων πρανών που διαµορφώνονται κατά 

µήκος του δυτικού ορίου της ενότητας του φλύσχη. Γενικά είναι αποπλυµένα ή 

περιέχουν τοπικά γαιώδη συστατικά. Το πάχος τους ποικίλει σηµαντικά από 

δέκατα του µέτρου έως και 15m. Σχηµατισµός χαλαρός, µε µειωµένα 

γεωµηχανικά χαρακτηριστικά και µεγάλη υδροπερατότητα. Τα πλευρικά 

κορήµατα εντοπίζονται στην βάση των πρανών της «Βασιλίτσας» νοτίως του 

οικισµού της Σµίξης. 

• Παγετώδεις αποθέσεις : πρόκειται κυρίως για αδροµερή, χαλαρό έως µέτρια 

συνεκτικό σχηµατισµό, που περιλαµβάνει κροκαλολατύπες 10-30 cm µε λίγα 

χαλίκια, αλλά και ογκόλιθους διαµέτρου 40-50 cm. Τα υλικά είναι κυρίως 

περιδοτιτικής σύστασης και αποσπάστηκαν κατά την κίνηση των παγετώνων από 

τα τεκτονικά υπερκείµενα οφιολιθικά τεµάχη της Βασιλίτσας και του Σµόλικα. Το 

πάχος του σχηµατισµού κυµαίνεται από λίγα µέτρα µέχρι 40 µέτρα περίπου. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή υδροπερατότητα, τοπικά όµως λόγω µεταφοράς και 

συσσώρευσης αργιλοχώµατος σε κοιλότητες του εδάφους η επιφάνεια 

στεγανοποιείται, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µικρές εποχικές ή και µόνιµες 

λίµνες. Οι παγετώδεις αποθέσεις καλύπτουν τις προτεινόµενες εκτάσεις 

επέκτασης του οικισµού και "ελέγχου χρήσεων γης - τουριστικής ανάπτυξης", 

καθώς και το δυτικό τµήµα του υφιστάµενου οικισµού της Σµίξης. 
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Π Α Λ Α Ι Ο Γ Ε Ν Ε Σ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΙΝ∆ΟΥ 

• Ασβεστολιθική ενότητα : περιλαµβάνει εναλλαγές πλακωδών, τεφρόλευκων, 

µικροκρυσταλλικών ασβεστολίθων µε λεπτοστρωµατώδεις ψαµµίτες και 

σπανιότερα πηλίτες. Το ποσοστό συµµετοχής των ασβεστολίθων κυµαίνεται 

γενικά µεταξύ 30% και 80%. Η ενότητα αυτή δοµεί τα τοπογραφικά ανώτερα 

τµήµατα της ευρύτερης περιοχής και υπέρκειται των υπολοίπων ενώ η µετάβαση 

προς την υποκείµενη ενότητα του χαοτικού φλύσχη φαίνεται κανονική και όχι 

τεκτονική. Το πάχος της κυµαίνεται από λίγα µέτρα µέχρι 120 m περίπου. Σε 

περιοχές οµαλού µορφολογικού αναγλύφου αναπτύσσεται ελλουβιακός µανδύας, 

σκουροκάστανου χρώµατος, το πάχος του οποίου δεν υπερβαίνει γενικά τα 

0,5m. Η «ασβεστολιθική» ενότητα του φλύσχη χαρακτηρίζεται γενικά από 

αυξηµένη υδροπερατότητα και καλή γεωµηχανική συµπεριφορά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασµό µε την απουσία έντονων µορφολογικών 

κλίσεων στα υψηλότερα τµήµατα των οροσειρών, που δοµούνται από την  

ασβεστολιθική ενότητα, δεν ευνοούν την εκδήλωση κατολισθήσεων. Αν και η 

ενότητα αυτή παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα από τεχνικογεωλογικής 

πλευράς, δεν ενδείκνυται για οικιστική ανάπτυξη λόγω του ότι δοµεί περιοχές 

µεγάλου υψοµέτρου που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κλιµατολογικών συνθηκών 

(έντονες χιονοπτώσεις, ισχυροί άνεµοι). Ωστόσο τµήµατα δρόµων που 

διασχίζουν την ενότητα αυτή εµφανίζουν αξιοσηµείωτη σταθερότητα, µε µικρές 

απαιτήσεις συντήρησης.    

• «Χαοτική» ενότητα : αποτελείται από µια χαλαρή κύρια µάζα, που συνίσταται 

από αµµοϊλυώδη έως ιλυοαργιλώδη υλικά, χωρίς δοµή, µέσα στα οποία 

περικλείονται ολισθοστρώµατα ποικίλων διαστάσεων που περιλαµβάνουν 

ογκόλιθους άστρωτου ασβεστολίθου και ψαµµίτη, ψηφιδοκροκαλοπαγούς, 

σερπεντινίτη, κερατολίθου καθώς και µάζες πλακώδη ασβεστόλιθου και ψαµµίτη. 

Πρόκειται για ένα χαοτικό σύµπλεγµα µε εξαιρετική ετερογένεια, που 

χαρακτηρίζεται από πολύ µειωµένα γεωµηχανικά χαρακτηριστικά. Η συχνή 

παρουσία ετερογενών ολισθοστρωµάτων και η χαοτική δοµή των υλικών 

φαίνεται ότι αποτελεί πρωτογενές χαρακτηριστικό της ενότητας και οφείλεται 

πιθανά στον τρόπο απόθεσης τους. Αυτή η δοµή χαρακτηρίζει την ενότητα σε 

όλο της το πάχος, που εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 500m. Λόγω της ιλυοαργιλικής 

σύστασης των υλικών της κύριας µάζας τα βαθύτερα στρώµατα της ενότητας 

είναι πρακτικά αδιαπέραστα από το νερό. Ωστόσο στα επιφανειακά στρώµατα 
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λόγω της έντονης αποσάθρωσης τους και της παρουσίας βραχωδών τεµάχων 

ασβεστολίθου, ψαµµίτη, κροκαλοπαγούς κλπ είναι συνήθως δυνατή η διείσδυση 

του νερού σε βάθος 3-5 m. Η ενότητα αυτή υπόκειται της ασβεστολιθικής µέσω 

της οποίας κατεισδύει µεγάλος όγκος νερού είτε απευθείας από τις βροχοπτώσεις 

είτε από την τήξη του χιονιού. Το νερό αυτό εκφορτίζεται κοντά στην επαφή µε 

την υποκείµενη «χαοτική» ενότητα είτε µε την µορφή πηγών επαφής είτε 

διάσπαρτων εκροών που εµποτίζουν συνεχώς τα λεπτοµερή υλικά των 

επιφανειακών στρωµάτων. Η σύσταση των υλικών και η έντονη παρουσία του 

νερού είναι οι βασικές αιτίες εκδήλωσης κατολισθήσεων. Στην «χαοτική» ενότητα 

του φλύσχη εκδηλώνονται συχνές κατολισθήσεις, µικρής ή µεγάλης κλίµακας, µε 

τη µορφή ερπυστικών κινήσεων που συνήθως εξελίσσονται σε ροές γαιών οι 

οποίες συµπαρασύρουν και ογκόλιθους ασβεστολίθου και ψαµµίτη. Η χαοτική 

ενότητα δοµεί µεγάλες εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή καθώς και το 

µεγαλύτερο τµήµα του υφιστάµενου οικισµού της Σµίξης. 

• Ψαµµιτική ενότητα : υπόκειται της «χαοτικής» ενότητας και δοµεί τα τµήµατα 

της περιοχής µε το χαµηλότερο τοπογραφικό ανάγλυφο. Αποτελείται από 

ρυθµικές εναλλαγές ψαµµιτικών στρώσεων πάχους 2-30 cm, µε 

λεπτοστρωµατώδεις ιλυολίθους, πηλίτες καθώς και ορίζοντες κροκαλοπαγών. Η 

συµµετοχή του ψαµµίτη, καθώς και το πάχος των στρώσεων ποικίλει από θέση 

σε θέση, γενικά όµως δεν υπερβαίνει το 50%. Ο προσανατολισµός της στρώσης 

διατηρείται γενικά σταθερός σε µήκος δεκάδων µέτρων µε τοπικές µόνο 

µικροπτυχώσεις ή ανορθώσεις λόγω ρηγµάτωσης. Οι σηµαντικότερες ασυνέχειες 

της ενότητας είναι οι επιφάνειες στρώσης, που είναι γενικά επίπεδες, µε µικρή 

γωνία τριβής που οφείλεται : i) στις αργιλικές ενστρώσεις που συχνά 

παρεµβάλλονται µεταξύ των ψαµµιτικών στρωµάτων ή τις αργιλικές επιστρώσεις 

των επιφανειών, ii) στην τεκτονική καταπόνηση των επιφανειών (πτυχώσεις, 

επωθήσεις) µε αποτέλεσµα την λείανση των επιφανειών και iii) στην 

αποσάθρωση που είναι γενικά εντονότερη κατά τις επιφάνειες στρώσης. Τα 

συστήµατα διακλάσεων που αναπτύσσονται στους ψαµµίτες είναι ασυνεχή, 

µικρού µήκους, µε κυµατοειδείς και τραχείες επιφάνειες. Η κίνηση του υπόγειου 

νερού µέσα από την ενότητα αυτή ευνοείται εκεί που επικρατεί το ψαµµιτικό 

κλάσµα, αφού η παρεµβολή των αδιαπέραστων ιλυολίθων και πηλιτών, εµποδίζει 

την κατείσδυση. Γενικά, η ενότητα αυτή εµφανίζει ικανοποιητική γεωµηχανική 

συµπεριφορά χωρίς σοβαρά προβλήµατα κατολισθήσεων. Σε περιοχές ηπιότερου 

αναγλύφου, που καλύπτονται από δενδρώδη ή θαµνώδη βλάστηση, 
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δηµιουργείται µανδύας αποσάθρωσης σηµαντικού πάχους που µπορεί να 

υπερβαίνει τα 3 m (συνήθως 2-3 m). Τα υλικά του µανδύα έχουν αµµοϊλυώδη 

σύσταση, ενώ η δοµή τους είναι γενικά χαλαρή, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνονται 

µικρής κλίµακας κατολισθήσεις µετά από έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στα 

πρανή των ρεµάτων και στα τεχνητά πρανή των δρόµων. Αντίστοιχα µε την 

«ασβεστολιθική» ενότητα που εµφανίζεται υψηλότερα από το επίπεδο ανάπτυξης 

των οικισµών της περιοχής, η «ψαµµιτική» ενότητα αναπτύσσεται κατά κανόνα 

χαµηλότερα από αυτούς, σε περιοχές µε ισχυρό τοπογραφικό ανάγλυφο, που 

οφείλεται στην διαβρωτική δράση των ρεµάτων της περιοχής. Η ψαµµιτική 

ενότητα του φλύσχη εντοπίζεται νοτίως του υφιστάµενου οικισµού της Σµίξης. 

• Κροκαλοπαγή του φλύσχη/της βάσης της µολάσσας: ασβεστολιθικής 

γενικά σύστασης, µε κροκάλες και χαλίκια, ηµισυνεκτικά και κατά θέσεις ισχυρά 

συγκολληµένα µε ασβεστιτική ή ψαµµιτική συνδετική ύλη. Έχουν περιορισµένη 

εµφάνιση κυρίως µε την µορφή λεπτών ενστρώσεων (10cm – 1m) ή σωµάτων. 

Εµφανίζουν µέτρια έως υψηλή διαπερατότητα ανάλογα µε τον βαθµό 

συγκόλλησης. Σε περιοχές µε ήπιες κλίσεις δεν παρουσιάζουν γενικά 

προβλήµατα, ενώ σε πρανή είναι δυνατό να σηµειωθούν αποκολλήσεις και 

καταπτώσεις. Ο σχηµατισµός των κροκαλοπαγών εντοπίζεται ανατολικά του 

οικισµού της Σµίξης. 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (τεµάχη αυτών περικλείονται στη χαοτική 

ενότητα του φλύσχη σαν ολισθοστρώµατα) 

• Ασβεστόλιθοι : άστρωτοι έως λεπτοπλακώδεις, τεφρού έως λευκότεφρου και 

τοπικά ερυθρωπού χρώµατος. Οι λεπτοπλακώδεις φάσεις συχνά συνοδεύονται 

από λεπτοπλακώσεις κερατόλιθους, χρώµατος ερυθρωπού. Εµφανίζονται σαν 

ολισθόλιθοι ποικίλων διαστάσεων µέσα στην µάζα του φλύσχη είτε σαν 

µεγαλύτερες µάζες στα περιθώρια του. Είναι γενικά υγιής σχηµατισµός, µέτρια 

έως ισχυρά κερµατισµένος. Σε απότοµα φυσικά ή τεχνητά πρανή, είναι δυνατή η 

εκδήλωση αστοχιών µε τη µορφή καταπτώσεων βραχωδών τεµαχίων. 

ΕΠΩΘΗΜΕΝΗ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

• Οφιόλιθοι : αποτελούνται από υγιείς έως σερπεντινιωµένους περιδοτίτες και 

σερπεντινίτες, τεφροπράσινου έως πρασινότεφρου χρώµατος. Συνήθως είναι 

έντονα διαρρηγµένος και καταπονηµένος. ∆ιατηρεί φυσικά πρανή χωρίς την 

εµφάνιση αστοχιών, ενώ οι εδαφικές κινήσεις περιορίζονται στον µανδύα και 

είναι µικρής κλίµακας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της µηχανικής συµπεριφοράς 
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είναι η εµφάνιση µέσα στη βραχοµάζα λείων επιφανειών λόγω δευτερογενών 

ορυκτολογικών αλλοιώσεων κατά µήκος ζωνών διαρρήξεων ή διακλάσεων. Στις 

θέσεις αυτές αναπτύσσονται τάσεις ολίσθησης τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στις 

περιπτώσεις χαλάρωσης της βραχοµάζας µε τη διάνοιξη τεχνητών πρανών. Οι 

οφιόλιθοι συγκροτούν τον ορεινό όγκο της Βασιλίτσας νοτιοδυτικά της Σµίξης, 

ενώ διάσπαρτες µεµονωµένες εµφανίσεις εντοπίζονται γενικότερα στην ευρύτερη 

περιοχή. 

6.2.2.3.3 Γεωλογικά στοιχεία περιοχής µελέτης 

Στην έκταση του υφιστάµενου οικισµού Σµίξης και στην περιοχή της επέκτασης 

εντοπίζονται : 

• Τεχνητές επιχωµατώσεις (µπάζα) : πρόκειται για ετερογενή -χωρίς συνοχή- 

υλικά, ποικίλης προέλευσης, σύστασης και κοκκοµετρίας. Πρόκειται για τεχνητές 

επιχωµατώσεις από ποικίλες εργασίες διαµόρφωσης του οικιστικού ιστού της 

Σµίξης. Γενικά αποτελούνται από γαιώδη και βραχώδη υλικά, καθώς και από 

"υπολείµµατα" οικοδοµικών εργασιών (χαλίκια, τούβλα, προϊόντα σκυροδέµατος, 

κονιάµατα κ.α.). Η σηµαντικότερη απόθεση τους εντοπίζεται στην περιοχή του  

ξενώνα (παλαιό πέτρινο σχολείο) - εκκλησίας του Αγ. Νικολάου στο ανατολικό 

άκρο του οικισµού.  

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 

• Παγετώδεις αποθέσεις : καστανέρυθρες έως καστανότεφρες αργιλοϊλύες µε 

πληθώρα αδροµερών υλικών ποικίλου µεγέθους (από χάλικες έως µεγάλες 

πέτρες) οφιολιθικής προέλευσης. Τα αδροµερή υλικά είναι κυρίως χαρτζβουργίτες 

ενώ το µέγεθος και η ποσοστιαία συµµετοχή τους µεταβάλλεται χωρικά. Το 

µέγεθος τους κυµαίνεται από λίγα εκατοστά (χάλικες) έως µεγάλες πέτρες 

διαµέτρου 50 - 60 cm. Χαλαρός σχηµατισµός, το πάχος του οποίου είναι 

µεταβαλλόµενο από λίγες δεκάδες εκατοστά έως αρκετά µέτρα (6-8 m ορατό 

πάχος). Οι παγετώδεις αποθέσεις καλύπτουν επιφανειακά το µεγαλύτερο τµήµα 

του υφιστάµενου οικισµού Σµίξης καθώς και τις προτεινόµενες εκτάσεις 

επέκτασης του οικισµού και "ελέγχου χρήσεων γης - τουριστικής ανάπτυξης". 

ΠΑΛΑΙΟΓΕΝΕΣ 

• Φλύσχης : τεφρές - τεφροπράσινες αργιλοϊλύες έως αµµοϊλύες, αργιλοµάργες 

και "επιπλέοντες" ολισθόλιθοι σχιστοποιηµένων ψαµµιτών έως ιλυολίθων. 

Πρόκειται για την αργιλική φάση του φλύσχη, η οποία γενικότερα χαρακτηρίζεται 
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από έντονη λιθολογική ετερογένεια, "χαοτική" δοµή και µειωµένα γεωµηχανικά 

χαρακτηριστικά. Στο µεγαλύτερο τµήµα του καλύπτεται από µανδύα 

αποσάθρωσης, αργιλοϊλυώδους σύστασης µε θραύσµατα ψαµµιτών, ιλυολίθων 

αλλά και υπερβασικών πετρωµάτων από τις ανώτερες στρωµατογραφικά 

παγετώδεις αποθέσεις. Το "σύνηθες" πάχος του µανδύα αποσάθρωσης ανέρχεται 

στα 2-3 m, ωστόσο µεταβάλλεται ανάλογα µε την θέση και την µορφολογική 

κλίση.  

Τέλος, εντός του οικιστικού ιστού εντοπίζονται επιχώσεις διαµόρφωσης και οδοστρωσίας 

αποτελούµενες από γαιώδη εδαφικά υλικά (αµµοχάλικα, µείγµατα χονδρόκοκκων – 

λεπτόκοκκων υλικών κ.λπ.). Το σύνηθες πάχος των επιχώσεων του οικιστικού ιστού 

Σµίξης ανέρχεται σε λίγες δεκάδες εκατοστά, ωστόσο κατά θέσεις το πάχος τους είναι 

αυξηµένο. 

6.2.2.3.4 Σεισµικότητα 

a. Γενικά 

Η περιοχή της Σµίξης βρίσκεται πλησίον της επώθησης (κάλυµµα) των οφιολίθων της 

Βόρειας Πίνδου επί του φλύσχη της Πινδικής γεωτεκτονικής ενότητας. 

Η ζώνη της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυµµα που έχει επωθηθεί προς τα 

δυτικά πάνω στη ζώνη Γαβρόβου – Τριπόλεως. Η επώθηση αυτή σε ορισµένες θέσεις 

υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 100 Km.  

Τα τεκτονικά λέπια της Πίνδου εµφανίζονται επωθηµένα το ένα πάνω στο άλλο, µε 

κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και δηµιουργούν συνεχείς επαναλήψεις 

των στρωµάτων της ζώνης, έτσι ώστε πολλές φορές αυξάνουν το φαινοµενικό τους 

πάχος. Μια συνεχής σειρά από έντεκα τέτοια λέπια, αναφέρεται για την οροσειρά της 

Πίνδου, µε γενική διεύθυνση Β-Ν ως ΒΒ∆-ΝΝ∆ και κλίση Α (Μουντράκης ∆., 1985).  

Κατά τη διάρκεια της πτύχωσης δηµιουργήθηκε επίσης σε όλη την έκταση της ζώνης 

µεγάλος αριθµός εγκάρσιων ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης, τα οποία διακόπτουν 

την επιµήκη συνέχεια των λεπίων, ενώ, τέλος, επί του φλύσχη της Πίνδου, 

βρίσκονται επωθηµένες οφιολιθικές µάζες .  

Αποτέλεσµα της πτύχωσης, της επώθησης και της λεπίωσης της ζώνης της Πίνδου 

είναι η έντονη ρηγµάτωση της περιοχής, µε οµάδες παράλληλων ρηγµάτων κυρίως 

ΒΑ - Ν∆, Β∆ - ΝΑ αλλά και ρήγµατα διεύθυνσης Α - ∆. 
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Σύµφωνα µε το επεξηγηµατικό τεύχος του Νεοτεκτονικού χάρτη της Ελλάδος – 

φύλλο Γρεβενά (Λέκκας Ε. et al., 1999), αναφορικά µε την γεωτεκτονική τοποθέτηση 

και στρωµατογραφική διάρθρωση της περιοχής µελέτης, αναφέρονται τα εξής : 

o Ενότητα οφιολίθων Βόρειας Πίνδου 

∆οµούν την ορεινή περιοχή στο νοτιοδυτικό τµήµα της περιοχής του φύλλου, 

όπου µαζί µε τους υπόλοιπους αλπικούς σχηµατισµούς της ενότητας της Πίνδου 

αναπτύσσονται παράλληλα µε το Ν∆ περιθώριο της Μεσοελληνικής αύλακας. Στο 

τεκτονικό κάλυµµα των οφιολίθων της Βόρειας Πίνδου συµµετέχουν τρεις 

βασικές ενότητες, τα τυπικά οφιολιθικά µέλη που σχηµατίσθηκαν στο χώρο του 

ωκεανού, τα µονόµεικτα οφιολιθικά τεκτονικά λατυποπαγή που αναπτύσσονται 

στη βάση του καλύµµατος και ένα σχηµατισµό που χαρακτηρίζεται ως 

«τεκτονικό melange» και περιέχει έναν αριθµό ρηξιτεµαχών που βρίσκονται 

τεκτονικά σφηνωµένα στο µέτωπο του καλύµµατος. 

o Ενότητα Πίνδου 

Αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το σχηµατισµό του φλύσχη που εµφανίζεται 

µε τη µορφή ενός µεγάλης κλίµακας επιµήκους τεκτονικού παραθύρου ανάµεσα 

στις δύο κύριες εµφανίσεις του καλύµµατος των οφιολίθων. Αναπτύσσεται σε µία 

ζώνη πλάτους 6 χιλιοµέτρων µε διεύθυνση Β∆ΝΑ, αντίστοιχη δηλαδή µε αυτή 

του περιθωρίου της Μεσοελληνικής αύλακας 

Αντίστοιχα, σύµφωνα µε το επεξηγηµατικό τεύχος του Νεοτεκτονικού χάρτη της 

Ελλάδος – φύλλο Γρεβενά (Λέκκας Ε. et al., 1999), αναφορικά µε τα ρήγµατα και 

τις κύριες ρηξιγενείς ζώνες της ευρύτερης περιοχής, αναφέρονται τα εξής :  

o Οι κύριες διευθύνσεις ρηγµάτων και ρηξιγενών ζωνών στην περιοχή 

κάλυψης του χάρτη είναι Α - ∆ και ΒΑ – Ν∆. 

o Ως η πιο σηµαντική ρηξιγενή ζώνη στην περιοχή κάλυψης του χάρτη 

αναφέρεται η ζώνη της Πραµορίτσας. Η ρηξιγενής ζώνη Πραµορίτσα έχει 

διεύθυνση Α-∆ και έχει διαµορφώσει την κοίτη του οµώνυµου ποταµού. 

o Οι κύριοι κλάδοι των ποταµών Βενέτικος και Γρεβενιώτικος ταυτίζονται µε 

µεγάλες ρηξιγενείς ζώνες διεύθυνσης ΑΒΑ-∆Ν∆ και οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως πιθανά ενεργές. 

o Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν τα ρήγµατα και οι ρηξιγενείς ζώνες µε 

διεύθυνση Α-∆, µια εκ των οποίων είναι και η προαναφερθείσα της 

Πραµορίτσας, η οποία πιθανότατα εκτείνεται και ακόµη δυτικότερα, 
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έχοντας µάλλον µετατεθεί από ρηξιγενείς ζώνες "λοξές" ως προς αυτή. 

Επίσης  ρηξιγενής ζώνη της ίδιας διεύθυνσης εντοπίζεται, στο Μεγάλο 

Ρέµα, παραποτάµου του Γρεβενιώτικου. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι εγγύτερες στην περιοχή της Σµίξης ενεργές ή 

πιθανά ενεργές τεκτονικές δοµές είναι οι ρηξιγενείς ζώνες «Μεγάλου Ρέµατος», 

«Γρεβενιώτικου»   και «Βενέτικου» ποταµού, ανατολικά της περιοχής µελέτης 

(Σχ. 6-16: Απόσπασµα Νεοτεκτονικού χάρτη Ελλάδας). 

  

Ρηξιγενής ζώνη  
Μεγάλου Ρέµατος 

Ρηξιγενής ζώνη  
Γρεβενιώτικου 

Ρηξιγενής ζώνη  
Βενέτικου 

 

Σχήµα 6-16 : Απόσπασµα Νεοτεκτονικού χάρτη Ελλάδας – φύλλο Γρεβενά                (Λέκκας Ε. 

et al, 1999) 

Επίσης, σύµφωνα µε τον «Σεισµοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδας» κλίµακας 

1:500.000 (Μουγιάρης Ν. κ. αλ., 1989),  µε εξαίρεση την επώθηση των 

οφιολίθων επί του φλύσχη της Πίνδου, δεν εντοπίζεται τεκτονική δοµή στην 

εγγύς περιοχή της Σµίξης (Σχ. 6-17). 

Τέλος, σύµφωνα µε την «Ελληνική Βάση ∆εδοµένων Σεισµογενετικών Πηγών - 

Greek Database of Seismogenic Sources (GreDaSS)» (Caputo R. and Pavlides S., 

2013), στην οποία παρουσιάζονται και αναλύονται 38 σύνθετες και 58 διακριτές 
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σεισµικές πηγές του Ελλαδικού χώρου, δεν εντοπίζεται ενεργή τεκτονική δοµή 

στην ευρύτερη περιοχή της Σµίξης (Σχ. 6-18). 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρατήρηση τεκτονικών δοµών στην 

περιοχή µελέτης είναι δυσχερής, καθώς αφενός οι προτεινόµενες εκτάσεις 

επέκτασης του οικισµού και "περιοχής ελέγχου χρήσεων γης (ΠΕΧΓ) -  

τουριστικής ανάπτυξης" καλύπτονται από εδαφικούς σχηµατισµούς ,και ως εκ 

τούτου λόγω της πλαστικότητας και του κοκκώδους χαρακτήρα οι ασυνέχειες 

«επουλώνονται» ταχέως, αφετέρου η πλειονότητα του οικιστικού ιστού της 

Σµίξης χαρακτηρίζεται από πυκνή δόµηση. 

 

Σχήµα 6-17 : Απόσπασµα Σεισµοτεκτονικού χάρτη της Ελλάδας 

(άνευ κλίµακας)  Μουγιάρης Ν. κ. αλ., 1989 
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Σχήµα 6-18 : Σεισµογενετικές πηγές Β∆ Ελλάδος  

       (anti-Hellenides fault system) (Caputo R. et al, 2013)  

 
b. Σεισµικοί συντελεστές 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ) του 2000, η περιοχή 

µελέτης εντάσσεται στην κατηγορία σεισµικής επικινδυνότητας Ι (από τις τρεις ζώνες 

σεισµικής επικινδυνότητας που είναι διαιρεµένος ο Ελλαδικός χώρος). 

Με βάση τα παραπάνω η µέγιστη σεισµική επιτάχυνση είναι ίση µε Α=0,16g, όπου g 

η επιτάχυνση της βαρύτητας ή 157 cm/sec2. 

Όσον αφορά την κατάταξη των εδαφών που εντοπίστηκαν στην περιοχή 

ενδιαφέροντος, θα πρέπει να σηµειωθούν τα κάτωθι:  

Σύµφωνα µε το επεξηγηµατικό τεύχος του Νεοτεκτονικού χάρτη της Ελλάδος – 

φύλλο Γρεβενά (Λέκκας Ε. et al., 1999), αναφορικά µε την κατάταξη των εδαφών 

βάσει του ΕΑΚ, οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εντοπίζονται στην περιοχή της Σµίξης 

κατατάχθηκαν ως εξής: 

� Οι «παγετώδεις αποθέσεις» κατατάχθηκαν στην -τότε ισχύουσα-  κατηγορία Χ1 

(κατολισθαίνοντα εδάφη). 
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� Ο «φλύσχης», ανάλογα µε την λιθολογική του σύσταση, κατατάχθηκε στην Α και 

Β κατηγορία, ενώ σε περίπτωση έντονης αποσάθρωσης και τεκτονικής 

καταπόνησης, κατατάχθηκε στις -τότε ισχύουσες-  Χ1 (κατολισθαίνοντα εδάφη) 

και Χ6 (Χαλαρά κοκκώδη ή µαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει αποδειχτεί 

ότι είναι επικίνδυνα από άποψη δυναµικής συµπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής) 

κατηγορίες. 

Αντίστοιχα, στα πλαίσια του έργου «Έρευνα Γεωτεχνικών ∆εδοµένων ∆υτικής 

Μακεδονίας» που υλοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ και ειδικότερα στο «Τεύχος ΙΙΙ: 

Γεωτεχνικά δεδοµένα µη αστικών περιοχών» (Κωσταντοπούλου Γ., Βακόνδιος Ι., 

2006), οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εντοπίζονται στην περιοχή της Σµίξης 

κατατάχθηκαν ως εξής: 

� οι «παγετώδεις αποθέσεις» κατατάχθηκαν στην κατηγορία Χ, 

� η «αργιλική  - χαοτική - ενότητα του φλύσχη» κατατάχθηκε στις κατηγορίες ∆ 

έως Χ. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη γεωλογικής καταληλλότητας – Β1 Φάση, τόσο οι «παγετώδεις 

αποθέσεις» όσο και η «αργιλική  - χαοτική - ενότητα του φλύσχη», προσοµοιάζουν 

περισσότερο και κατατάσσονται καταρχήν στις κατηγορίες από Γ (ιλυοαργιλικά 

εδάφη µικρής αντοχής σε πάχος µεγαλύτερο των 5m) έως Χ.  

Πίνακας 6-8 : Κατηγορίες εδάφους κατά ΕΑΚ 2000 (ΟΑΣΠ - ΣΠΜΕ, 2001) 
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Τέλος, σύµφωνα µε την κατάταξη εδαφών στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998 -1:2004 

- Ευρωκώδικας 8, οι κοκκώδεις αποθέσεις που εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης 

προσοµοιάζουν περισσότερο και κατατάσσονται ως εξής: 

� Ο «παγετώδεις αποθέσεις» προσοµοιάζουν περισσότερο και κατατάσσονται 

στα εδάφη της κατηγορίας S1 (αποθέσεις που αποτελούνται ή που περιέχουν 

ένα στρώµα πάχους τουλάχιστον 10 m µαλακών αργίλων/ιλών µε υψηλό 

δείκτη πλαστικότητας (PI>40) και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό), 

� Η «αργιλική  - χαοτική - ενότητα του φλύσχη» προσοµοιάζει περισσότερο και 

κατατάσσεται κατά βάση στα εδάφη κατηγορίας D (αποθέσεις χαλαρών 

έως µετρίως χαλαρών µη συνεκτικών υλικών (µε ή χωρίς κάποια µαλακά 

στρώµατα συνεκτικών υλικών), ή κυρίως µαλακά έως µετρίως σκληρά 

συνεκτικά υλικά), ενώ κατά θέσεις προσοµοιάζει και σε εδάφη 

κατηγορίας S1. 

c. Ποσοτική µελέτη της σεισµικότητας της ευρύτερης περιοχής 

Με τον όρο σεισµικότητα µιας περιοχής εννοούµε µια ποσότητα, η οποία είναι τόσο 

µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερα είναι τα µεγέθη των σεισµών που γίνονται στην 

περιοχή, και όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα γένεσής τους (Papazachos, 1990). 

Για τον ποιοτικό καθορισµό της σεισµικότητας χρησιµοποιούνται κυρίως χάρτες που 

δείχνουν την κατανοµή των επικέντρων των σεισµών σε µια περιοχή. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να παρέχει ένας χάρτης επικέντρων αντικειµενική εικόνα της 

σεισµικότητας, είναι το δείγµα των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του να είναι πλήρες. 

Για την ποσοτική εκτίµηση της σεισµικότητας µίας περιοχής χρησιµοποιούνται 

ποσότητες, όπως είναι η µέση περίοδος επανάληψης των σεισµών µε µεγέθη 

µεγαλύτερα ή ίσα ενός συγκεκριµένου µεγέθους ή το πιθανότερο µέγιστο µέγεθος 

κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Όλα αυτά τα µέτρα 

σεισµικότητας που χρησιµοποιούνται σήµερα βασίζονται στο στατιστικό νόµο 

κατανοµής των µεγεθών των Gutenberg και Richter (1944).  

Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, ο αθροιστικός αριθµός Ν, των σεισµών µε µεγέθη 

µεγαλύτερα ή ίσα του Μ, που έχουν εστίες σε ορισµένο χώρο και συµβαίνουν σε 

ορισµένο χρονικό διάστηµα, t,  δίνεται από τη σχέση: 

LogN = at-bM      (1) 
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όπου  at  και  b είναι παράµετροι. Η παράµετρος b εξαρτάται από το πεδίο των 

τάσεων της περιοχής και την οµοιογένεια του υλικού. Η παράµετρος at εξαρτάται από 

τη σεισµικότητα της περιοχής, από το εµβαδόν της επιφάνειας την οποία καλύπτουν 

τα επίκεντρα και από το χρονικό διάστηµα, t, στο οποίο έγιναν οι σεισµοί. Συνήθως 

ανάγουµε την παράµετρο at σε χρονικό διάστηµα ενός έτους και σε µια µονάδα 

επιφάνειας µε τη σχέση: 

a=  at – logtS      (2) 

όπου S είναι η επιφάνεια  της περιοχής που µελετάται. 

Η µέση περίοδος επανάληψης, Tm (σε έτη), των σεισµών οι οποίοι έχουν µέγεθος Μ 

ή µεγαλύτερο δίνεται από τη σχέση: 

Tm= 10bM-a      (3) 

Το συχνότερα παρατηρούµενο µέγιστο µέγεθος, Mt , σε χρόνο t ετών δίνεται από τη 

σχέση:  

Mt =a/b+ log t/b      (4) 

Οι ποσότητες Tm  και Mt  χρησιµοποιούνται συνήθως ως µέτρα σεισµικότητας. 

Οι Hatzidimitriou et al (1994) υπολόγισαν τη µέση περίοδο επανάληψης σεισµών µε 

µέγεθος Μ>6.0 για ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Ο λόγος που επιλέχτηκε το µέγεθος 

αυτό είναι επειδή στον ελληνικό χώρο αυτοί οι σεισµοί, κατά κύριο λόγο, προξενούν 

εκτεταµένες καταστροφές στις κατασκευές και έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια σε 

ανθρώπινες ζωές (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 1989; Papazachos and Papazachou, 

1997).  

Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν παρουσιαστεί στο χάρτη του Σχήµατος 6-19 στον 

οποίο οι τιµές της µέσης περιόδου επανάληψης έχουν ταξινοµηθεί σε έξι κατηγορίες: 

Τ6.0=5-10 έτη (η κατηγορία µε τη µεγαλύτερη σεισµικότητα), Τ6.0=10-20 έτη, 

Τ6.0=20-30 έτη, Τ6.0=30-50 έτη, Τ6.0=50-100 έτη και Τ6.0 µεγαλύτερη από 100 έτη.  

Σύµφωνα µε τον χάρτη -µε τον οποίο δίνεται µια καθαρή εικόνα της σεισµικότητας µε 

την ποσοτική έννοια- η περιοχή του υφιστάµενου οικισµού Σµίξης και των 

προτεινόµενων επεκτάσεων εντάσσεται στην 5η κατηγορία (Τ6.0 = 50 - 

100 έτη). 
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Σχήµα 6-19 : Χάρτης σεισµικότητας (επιφανειακοί σεισµοί) της ευρύτερης περιοχής του 

Αιγαίου σε σχέση µε τη µέση περίοδο επανάληψης για σεισµούς µε µέγεθος 6.0 ή 

µεγαλύτερο ανηγµένη στη µονάδα επιφάνειας 10000 Km2 (Hatzidimitriou et al., 

1994)  (     Περιοχή µελέτης) 

 

Οι Papaioannou and Papazachos (2000) καθόρισαν τις σεισµικές πηγές στον χώρο 

του Αιγαίου και τις γύρω περιοχές (Σχήµα 6-20).  

Η περιοχή της Σµίξης εντάσσεται στην σεισµική πηγή 23 (∆ροσοπηγή), ενώ στον 

πίνακα 6-9 δίνονται οι παράµετροι σεισµικότητας των πλησιέστερων στην περιοχή 

µελέτης σεισµικών πηγών. 

Πίνακας 6-9 : Στοιχεία των σεισµικών πηγών.  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ a b Mmax 

22 Οχρίδα 4.28 0.91 6.6 

23 ∆ροσοπηγή 4.34 0.93 6.4 

34 Πτολεµαΐδα 3.76 0.86 6.6 

35 Βόλβη 4.04 0.84 7.1 

36 Κοζάνη 3.84 0.87 6.6 
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Στη 1η και 2η στήλη δίνεται ο κωδικός και το όνοµα της πηγής, στη 3η και 4η στήλη είναι οι 

σταθερές a και b της σχέσης των Gutenberg και Richter και στην 5η στήλη δίνεται το µέγιστο 

µέγεθος σεισµού, Mmax, της σεισµικής πηγής (Papaioannou & Papazachos, 2000). 

 
 

Σχήµα 6-20 : Χάρτης σεισµικών πηγών επιφανειακών σεισµών της Ελλάδας και των γύρω 

περιοχών (Papazachos and Papaioannou, 1997b) (    Περιοχή µελέτης) 

6.3 Φυσικό περιβάλλον 

Το σύνολο της περιοχής µελέτης παρουσιάζει σηµαντικό περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον. 

6.3.1 Αξιόλογα οικοσυστήµατα – Προστατευόµενες περιοχές 

Η Βόρεια Πίνδος, εντός της οποίας βρίσκεται και η περιοχή µελέτης, είναι µία 

σηµαντική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή µελέτης 

χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση, βραχώδεις κορυφογραµµές, υψηλές κορυφές, 

µόνιµους και εποχιακούς ορµητικούς χείµαρρους, πολλές πηγές. 

Τµήµα της περιοχής µελέτης (της περιοχής που καλύπτει διοικητικά η Κοινότητα 

Σµίξης) βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής Natura Όρος Βασιλίτσα (µε κωδικό 
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περιοχής : GR1310001). Αυτό το τµήµα εκτείνεται νότια του οικισµού της Σµίξης. 

Αυτό το τµήµα ανήκει στο Εθνικό Πάρκο βόρειας Πίνδου, όπως αυτό 

θεσµοθετήθηκε µε την ΚΥΑ 23069 - ΦΕΚ/∆/639/14.06.2005 περί Χαρακτηρισµού 

της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, 

καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών 

δόµησης και συγκεκριµένα στην τρίτη περιµετρική ζώνη του Εθνικού Πάρκου 

(εκτός των Ζωνών προστασίας της φύσης – Ζώνη Ι και των Ζωνών διατήρησης 

οικοτόπων και ειδών - Ζώνη ΙΙ). 

Επίσης µε το Ν. 3937/2011 που θεσµοθετεί τον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών 

που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο NATURA 2000, έχουν προστεθεί ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (SPA) µε κωδικό περιοχής GR1310004 τα όρη Όρλιακας και οι 

κορυφές του όρους Τσούργιακα της οροσειράς της Β. Πίνδου, που καλύπτουν µία 

µεγάλη έκταση περίπου 10230 Hα (δύο χωρικές ενότητες). Η περιοχή έχει ιδιαίτερη 

οικολογική σηµασία λόγω της ύπαρξης ορθοπλαγιών και φαραγγιών όπου 

φωλιάζουν σηµαντικοί πληθυσµοί αρπακτικών πουλιών (έχει χαρακτηριστεί και ως 

σηµαντική περιοχή για τα πουλιά – µε κωδικό GR050).  

Το υπόλοιπο βόρειο τµήµα της ∆Ε Σµίξης ανήκει στην Περιφερειακή Ζώνη του 

Εθνικού Πάρκου βόρειας Πίνδου. Όπως ορίζεται µε την ανωτέρω ΚΥΑ, στόχος της 

Περιφερειακής Ζώνης είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, των δραστηριοτήτων και 

των έργων που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

του Εθνικού Πάρκου. Παράλληλα, στην Περιφερειακή ζώνη υποστηρίζονται 

δραστηριότητες µε στόχο την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την 

ανάπτυξη ήπιων µορφών αναψυχής (άρθρο 3, παράγραφος ∆α. της ανωτέρω ΚΥΑ). 

A. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

⇒ ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΠΙΝ∆ΟΥ 

Ο Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου είναι ένας από τους σπουδαιότερους Εθνικούς 

∆ρυµούς της χώρας. Περιλαµβάνει την Κοιλάδα της Βάλια – Κάλντα, του 

Αρκουδορέµατος, τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι (Φλέγκα 2.159m) µέχρι 

τις κορυφές του βουνού Αυγό (Υψόµετρο 2.177m). Καλύπτεται από πυκνά 

δάση Μαύρης - Λευκόδερµης Πεύκης και Οξιάς, αποτελεί δε καταφύγιο για 

πολλά είδη πουλιών, που έχουν εξαφανισθεί από τις περισσότερες περιοχές 
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της Χώρας. Ολόκληρη η περιοχή αποτελεί ίσως τον πιο σηµαντικό βιότοπο 

της χώρας για την καφετιά αρκούδα.  

Ο ∆ρυµός της Πίνδου σαν γενική διαπίστωση Ελλήνων και ξένων ειδικών, 

χαρακτηρίζεται µοναδικός από βιολογικό, οικολογικό και ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Συνδυάζει το αισθητικό τοπίο µεγάλης αξίας, τον βιότοπο µε 

µεγάλη ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, πολυποίκιλη γεωµορφολογική 

σύνθεση, αισθητικότητα και µοναδικότητα σε Εθνική και Ευρωπαϊκή 

κλίµακα.  

Με µια πρώτη διερεύνηση, καταµετρήθηκαν 30 είδη δέντρων και θάµνων µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 120 είδη ποώδους βλάστησης µε χαρακτηριστικό την 

εµφάνιση του ενδηµικού είδους Centaurea vlachorum και 18 είδη 

ορχεοειδών. 

⇒ ΛΥΓΚΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ  

Η κύρια κορυφογραµµή της βόρειας Πίνδου, σκεπασµένη µε δάση πεύκων 

και οξιάς. Νησίδες αλπικής ζώνης, που κυριαρχείται από σερπεντίνη. Οι 

ορθοπλαγιές σπανίζουν, ενώ τα επιφανειακά νερά αφθονούν. Στη ΒΑ 

πλευρά, όπου είναι συγκεντρωµένα τα βλαχοχώρια (Περιβόλι, Σµίξη, 

Αβδέλλα) υπάρχει έντονη κτηνοτροφία, η οποία έχει δηµιουργήσει πιο 

ανοιχτούς βιότοπους. 

Κατάσταση : φυσική (οι περισσότερες δασοσυστάδες υλοτοµούνται 

συστηµατικά, αλλά στις πιο απόκρηµνες πλαγιές και στο δασοόριο µένουν 

συχνά ανυλοτόµητες) και ηµι-φυσική (στις οµαλές πλαγιές κοντά στα χωριά 

Σαµαρίνα, Σµίξη, Αβδέλλα, Περιβόλι, Μικρολίβαδο, Μηλιά και πάνω από την 

τεχνητή λίµνη πηγών Αώου, η µακροχρόνια βόσκηση δηµιούργησε 

εκτεταµένα λιβάδια). 

Σπανιότητα : Μοναδική -νοτιότερο όριο εξάπλωσης στην Ευρώπη- 

συστάδα δασόπευκων (Pinus sylvestris) της Πίνδου, στη Βάλια Κάλντα 

(NATURA -2000 1995). 

⇒ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 

Η αξία της περιοχής της Βάλια – Κάλντας και η ανάγκη για την προστασία 

της έχει αναγνωρισθεί όχι µόνο µε την κήρυξή της σαν Εθνικό ∆ρυµό από το 
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1966, αλλά και σε πανευρωπαϊκή κλίµακα µε την ένταξή της στο δίκτυο των 

ιδιαίτερα προστατευόµενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 4 

οδηγία 75/409). Η περιοχή Βάλια Κάλντα αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 

τµήµα της οροσειράς της Πίνδου και έναν από τους µεγαλύτερους και πιο 

σηµαντικούς δρυµούς της Ελλάδας. Βρίσκεται στο ορεινό σύµπλεγµα του 

Λύγκου µεταξύ Μετσόβου, Γρεβενών και Ανατολικού Ζαγορίου. Το κέντρο 

της περιοχής καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της Κοιλάδας Βάλια 

Κάλντα και τις πλαγιές των γύρω κορυφών. Από την κοιλάδα πηγάζουν δύο 

µικρά ορεινά ρέµατα, αυτό της Σαλατούρας και το Ζεστό Ρέµα, τα οποία 

συναντούν το Αρκουδόρεµα (µεγαλύτερο ρέµα και παραπόταµος του 

ποταµού Αώου). Ακόµη, ο δρυµός περιλαµβάνει τα βουνά Αυγό, Πυροστιά, 

Λιβάδι και Μαυροβούνι, τα οποία φτάνουν σε υψόµετρο έως και τα 2.200m. 

Στην περιοχή κυριαρχούν πυκνά δάση µαύρης πεύκης (Pinus nigra) και οξιάς 

(Fagus Silvatica) στις βόρειες πλαγιές, βραχώδεις κορυφογραµµές, ψηλές 

κορυφές, µόνιµους και γρήγορους χείµαρρους, πολλές πηγές και ορεινές 

λίµνες. 

⇒ ΟΡΛΙΑΚΑΣ  

Προεξοχή της Βόρειας Πίνδου προς τα ανατολικά, ασβεστολιθική έξαρση 

που επιβλέπει την κοιλάδα του Βενέτικου. Πολλές µικρές ορθοπλαγιές και 

µικτό δάσος ελάτου-φυλλοβόλων πλατυφύλλων, που γειτονεύει µε 

δρυοδάση και παρουσιάζει ποικιλία σε είδη άνω του µέσου όρου. 

Ενδιαφέρον και σε φυσική κατάσταση χαλικόστρωτο πλάτωµα, στην κοίτη 

του Βενέτικου, που σχηµατίζει µαίανδρους και παραποτάµιες χαµηλές 

συστάδες υγρόφιλων δέντρων, για να καταλήξει σε µικρό φαράγγι. 

Έκταση : 30 τετραγωνικά χιλιόµετρα. 

Φυσική κατάσταση : ηµιφυσική, λόγω έντονης ανθρώπινης 

δραστηριότητας (οικισµοί, οδικό δίκτυο, βόσκηση, συχνή υλοτοµία 

δρυοδασών). Το φαράγγι διατηρείται σε φυσική κατάσταση. 

Ποικιλότητα : 7 γενικές κατηγορίες οικοτόπων, αξιόλογη ποικιλία για µια 

τόσο µικρή περιοχή. Μικρός αριθµός ειδών σπονδυλοζώων, αλλά ανάµεσά 

τους περιλαµβάνονται σπάνια και προστατευόµενα είδη. Η συγκέντρωση 

πολλών οικοτόπων σε µικρή απόσταση έχει ως συνέπεια τη µεγάλη ποικιλία 
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δέντρων και θάµνων. Οι ορθοπλαγιές λειτουργούν ως καταφύγια για σπάνια 

αρπακτικά. 

⇒ ΣΜΟΛΙΚΑΣ 

Μεγάλος ορεινός όγκος που κυριαρχείται από σερπεντίνη. ∆άση πεύκων 

(κυρίως, P. heldreichii) και οξιάς, εκτεταµένη αλπική ζώνη, οφιολιθικοί 

γκρεµοί, άφθονα επιφανειακά νερά. Οι κορυφές σχηµατίζουν πολλές µικρές 

λάκκες µε αλπικές λίµνες. Οι βόρειες πλαγιές του βουνού, χωρίς να 

παρουσιάζουν κάτι το εξαιρετικό, εξασφαλίζουν, στην παρούσα µορφή τους, 

τη δυσπροσιτότητα, Σµόλικα (όπου σερπεντινοδίαιτα ενδηµικά φυτά, 

Χρυσαετός, µεγάλα θηλαστικά). 

Έκταση : 230 τετραγωνικά χιλιόµετρα. 

Ποικιλότητα : 11 γενικές κατηγορίες οικοτόπων, ποικιλία που αντίστοιχή 

της βρίσκουµε µόνο στις περιοχές που περιέχουν τους Εθνικούς ∆ρυµούς 

Βίκου-Αώου και Πίνδου. ∆ιαθέτει την πιο εκτεταµένη αλπική ζώνη µε 

υπόβαθρο από σερπεντίνη, σε όλη τη βόρεια Πίνδο. Είναι η µοναδική θέση 

στην Ελλάδα όπου βρέθηκε το κεντροευρωπαϊκό είδος Mustela putorius 

(Crucitti & Tringalli 1984).  

⇒ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΛΙΑ ΚΙΡΝΑ (τοποθεσία ιδιαίτερης αξίας) 

Βαθιά και δυσπρόσιτη χαράδρα, µε ορθοπλαγιές και σπάνιο ώριµο µικτό 

δάσος, που δεν έχει ακόµα υλοτοµηθεί και δεν διασπάται από δρόµους.  

Ποικιλία βιοτόπων : δασοσυστάδες Pinus heldreichii και P. nigra, µικτό 

δάσος, γκρεµοί, αλπικές λίµνες και λιβάδια σε υπόβαθρο σερπεντίνη. 

⇒ ΑΛΟΓΟΤΟΠΟΣ (τοποθεσία ιδιαίτερης αξίας) 

Χαράδρα µε τραχύ ανάγλυφο και χωρίς δρόµους, η οποία βρίσκεται σε 

επαφή µε τη Βάλια Κίρνα δια µέσου της Πέτρας Γκαγκαράτζα. ∆άσος 

κωνοφόρων, γκρεµοί, αλπικά λιβάδια σε σερπεντίνη.  
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B. ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

� Όρος Βασιλίτσα (GR 1310001) (SCI) 

Το «Όρος Βασιλίτσα» περιλαµβάνεται στο δίκτυο «NATURA 2000», και 

αποτελείται από αξιόλογους οικοτόπους και περιοχές υψηλής αξίας όσον 

αφορά την βιοποικιλότητα.  

Κωδικός Περιοχής: 

    GR1310001 
 

Γεωγραφικό Μήκος: 

    21o 07 

Γεωγραφικό Πλάτος: 

    40o 04 

∆ιοικητική Περιφέρεια: 

    ∆υτική Μακεδονία 

Νοµός: 

    Γρεβενών 

Μέσο Υψόµετρο (m): 

    1.100 

Έκταση (ha): 

    8.012,77 

Πρόκειται για µία τραχιά περιοχή πυκνά δασωµένη και µε αραιή δόµηση. Η 

περιοχή δεν έχει ακόµα µελετηθεί διεξοδικά. Μαζί µε τις γειτονικές 

σηµαντικές περιοχές, το Όρος Σµόλικας και τον Εθνικό ∆ρυµό της Πίνδου, 

σχηµατίζει µία εκτενή και συνεχόµενη φυσική ζώνη.  

� Οικότοποι  

Στην περιοχή απαντούν δέκα (10) τύποι οικοτόπων, εκ των οποίων τρείς (3) 

είναι προτεραιότητας. Παρουσιάζουν εξαιρετική έως καλή 

αντιπροσωπευτικότητα, εξαιρετική έως καλή διατήρηση και εξαιρετική έως 

καλή συνολική αξία. 

Αναλυτικά υπάρχουν : Ασβεστούχοι αλπικοί λειµώνες, Στεπόµορφοι - 

βραχώδεις α-νωδασικοί λειµώνες, Υπο-ηπειρωτικοί στεπόµορφοι λειµώνες 

(τύπος προτεραιότητας), Χλοώδεις διαπλάσεις µε Nardus διαφόρων ειδών 

(τύπος προτεραιότητας), Αλκαλικοί χαµηλοί τυρφώνες, ∆άση οξιάς της 

φυτοκοινωνίας Luzulo - Fagetum, ∆άση οξιάς της φυτοκοινωνίας Asperulo - 

Fagetum, Ελληνικά δάση οξιάς µε Abies borisii-regis (Abieti - Fagetum), 

∆άση ορεινών κωνοφόρων µε µαυρόπευκα (τύπος προτεραιότητας) και 

Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 
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� Οικοσυστήµατα 

Η περιοχή µελέτης διαθέτει πολλά και πλούσια οικοσυστήµατα. Γενικά, όσον 

αφορά την βλάστηση, στην περιοχή µελέτης διαµορφώνονται οι παρακάτω 

ζώνες - οικοσυστήµατα: 

o Οικοσύστηµα ορεινών µεσογειακών κωνοφόρων – οικοσύστηµα 

µαύρης πεύκης 

Στην περιοχή µελέτης εµφανίζεται κυρίως η µαύρη πεύκη (Pinus nigra v. 

Pallasiana), η οποία είναι και το κυρίαρχο είδος της περιοχής. 

Το οικοσύστηµα αυτό εντάσσεται εν µέρει τόσο στην ανώτερη ζώνη της 

δρυός, όσο και στη ζώνη της οξιάς. Ιδιαίτερα η εξάπλωση της µαύρης 

πεύκης εξαρτάται από τη φύση του υπεδάφιου πετρώµατος. 

Η µαύρη πεύκη σχηµατίζει τύπους οικοτόπου προτεραιότητας για 

προστασία σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 92/43, αποτελεί το 

κυρίαρχο είδος της περιοχής και αυτό συνδέεται µε την εµφάνιση των 

οφιολιθικών πετρωµάτων, τα οποία δεσπόζουν σ’ αυτό το χώρο. Η µαύρη 

πεύκη και ιδιαίτερα η ποικιλία της pallasiana αντέχει στη µεγάλη 

συγκέντρωση µαγνησίου που παρατηρείται σε εδάφη που εδράζονται σε 

σερπεντίτες. Ορισµένοι µάλιστα υποστηρίζουν ότι απαιτεί µαγνήσιο για 

την ευδοκίµησή της.  

Επειδή τα άλλα ανταγωνιστικά είδη, όπως η οξιά και ελάτη δεν αντέχουν 

στο µαγνήσιο, η µαύρη πεύκη έχει κυριαρχήσει στην περιοχή των 

οφειτικών πετρωµάτων, όπου και δηµιουργεί διαρκή εδαφικά εξαρτώµενα 

οικοσυστήµατα. 

Η µαύρη πεύκη δηµιουργεί µια σειρά ακόµη σταθµικών τύπων, τόσο στην 

κύρια περιοχή εξάπλωσής της, όσο και στα όρια επαφής µε 

οικοσυστήµατα άλλων ειδών (Οικότονους), όπως της ευθύφλοιου και 

πλατύφυλλου δρυός, της ελάτης, της οξιάς και της λευκόδερµης πεύκης, 

µε τα οποία δηµιουργεί µεικτές συστάδες (µεικτά οικοσυστήµατα). 

Τα οικοσυστήµατα της µαύρης πεύκης έχουν υποστεί στο παρελθόν και 

εν µέρει υφίστανται ακόµη και σήµερα ισχυρές πιέσεις από την 
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κτηνοτροφία και τις αλόγιστες υλοτοµίες, ιδιαίτερα σε περιοχές του 

Νοµού Γρεβενών. 

Η µαύρη πεύκη είναι ένα ηµιφωτόφυτο – ηµισκιόφυτο είδος και από µια 

ορισµένη ηλικία και πέρα διασπάται µόνιµα η συγκόµωση των συστάδων 

της µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια πυκνή παρεδαφιαία βλάστηση 

από αγρωστώδη και ποώδη φυτά, πολλά από τα οποία είναι άριστα 

κτηνοτροφικά φυτά. Το γεγονός αυτό συντέλεσε, ώστε να δέχονται τα 

δάση της µαύρης πεύκης ισχυρές πιέσεις βοσκής από τη νοµαδική 

κτηνοτροφία. 

Ο συνδυασµός αλόγιστων υλοτοµιών του παρελθόντος, των πυρκαγιών 

και της βοσκής οδήγησε σε αφανισµό πολλά δάση µαύρης πεύκης. Από 

το άλλο µέρος οι έρπουσες πυρκαγιές βοήθησαν την εξάπλωσή τους σε 

βάρος άλλων λιγότερο προσαρµοσµένων στην πυρκαγιά οικοσυστηµάτων 

(δρυς, ελάτη, οξιά). 

Σήµερα, η µαύρη πεύκη βρίσκεται σε µια δυναµική επέκταση της 

κυριαρχίας της. Ως πρόσκοπο είδος καταλαµβάνει γυµνές εκτάσεις ή 

εισέρχεται σε υποβαθµισµένα οικοσυστήµατα πλατύφυλλων ειδών 

δηµιουργώντας πρόσκοπα (πρόδροµα) οικοσυστήµατα. Γενικά µετά τη 

µείωση της βοσκής τόσο τα πρόσκοπα, όσο και τα διαρκή εδαφικά 

εξαρτώµενα οικοσυστήµατα της µαύρης πεύκης βρίσκονται στη φάση της 

ανόρθωσης.   

o Οικοσυστήµατα ψυχροβιότερων φυλλοβόλων πλατύφυλλων – 

∆άση οξιάς 

Η οξιά στη χώρα µας δεν δηµιουργεί εκτεταµένες ζώνες, όπως στην 

Κεντρική Ευρώπη, τη Ρουµανία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία, 

αλλά εµφανίζεται σε µικρότερες ή µεγαλύτερες νησίδες σε πυριτικά 

πετρώµατα κατά κανόνα και σε βορινές, βορειοδυτικές και 

βορειοανατολικές πλαγιές από ένα υψόµετρο 900 – 1.800 µέτρων. 

Εδώ το κλίµα είναι ορεινό, µεσογειακό και πλησιάζει προς το κλίµα της 

Κεντρικής Ευρώπης. Οι χειµώνες είναι δριµύτεροι, τα χιόνια διαρκούν 

µερικούς µήνες και η ξηρή περίοδος χωρίς να εξαφανίζεται εντελώς, 

περιορίζεται σηµαντικά στους 1 – 1 ½ µήνες. Στην υπό µελέτη περιοχή 
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εµφανίζεται σε µέσης σύστασης εδάφη που εδράζονται σε σχιστοφυείς 

ψαµµόλιθους (φλύσχη) και σε Β, Β∆, και ΒΑ πλαγιές, κυρίως στο χώρο 

του εθνικού δρυµού της Βάλια Κάλντας, αλλά στο χώρο µεταξύ των δύο 

δρυµών (Λάιστα κλπ). 

Σε υποβαθµισµένα οικοσυστήµατα του τύπου αυτού εισέρχονται η µαύρη 

πεύκη και η υβριδογενής ελάτη. 

Τα είδη οξιάς που συνθέτουν τα οικοσυστήµατα αυτά είναι η µοισιακή 

οξιά (Fagus moesiaca v. Tainiolepis) και µορφή της µοισιακής που 

πλησιάζει προς τη δασική οξιά (Fagus sylvatica). Και τα δύο είδη δίνουν 

λευκό, ευκατέργαστο ξύλο, κατάλληλο για χρήσεις, όπως σαµάρια, 

δούγες κ.λπ. Επειδή, όµως, για όλες τις χρήσεις, και ιδιαίτερα για δούγες 

και σαµάρια, χρειάζονταν ευθύινο ξύλο, έγινε µια επιλογική υλοτοµία, µε 

αποτέλεσµα τη γενετική υποβάθµιση µε κυριαρχία στρεψύινων και 

στρεβλών κορµών. 

Οι παραπάνω χρήσεις έχουν περιορισθεί σήµερα αρκετά και τα 

οικοσυστήµατα της οξιάς βρίσκονταν στο δρόµο της ανόρθωσης. Το 

ατµιστό ξύλο της οξιάς (φουρνιστή οξιά) είναι πολύτιµο για την 

επιπλοποιία. Αλλά επειδή είναι κατάλληλο και τορνευτό ξύλο, µπορεί να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη ξυλογλυπτικής και µικρο-οικοτεχνίας στους 

κατοίκους των χωριών που κατοικούνται ακόµη κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα. 

Γι’ αυτό επιβάλλεται η συστηµατική καλλιέργεια των δασών της οξιάς, 

ώστε σε συνδυασµό µε τη φυσική τους αναγέννηση, να παράγουν 

πολύτιµο ξύλο στη µεγαλύτερη κατά το δυνατόν αναλογία. 

o Οικοσυστήµατα ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio – picetalia) 

Στην περιοχή εµφανίζονται δύο κατ’ εξοχή ψυχρόβια κωνοφόρα. Από το 

Vaccinio piceion εµφανίζεται µόνο η δασική πεύκη (Pinus sylvestris) σε 

µια µεµονωµένη κηλίδα 30 – 32 ατόµων, τη µεγαλύτερη έκταση της 

ζώνης αυτής καταλαµβάνουν τα οικοσυστήµατα της λευκόδερµης πεύκης 

(P. leucodermis ή heldreichii) (ρόµπολο). 
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Από τα 1.400 µέτρα περίπου µέχρι τα 1.650 – 1.700 δηµιουργεί µεικτές 

συστάδες µε µαύρη πεύκη και από τα 1.650 µέχρι τα 1.950 (2.000), 

δηλαδή µέχρι τα δασοόρια δηµιουργεί αµιγείς συστάδες ή µεικτές µε 

ελάτη ή οξιά µε συνοδά είδη τα Selseria nitida, Polygala nicaeensii, 

Narduw stricta κ.ά. 

Το ξύλο της λευκόδερµης πεύκης είναι από τα πολυτιµότερα που έχουµε. 

∆ηµιουργεί σε µεγάλη ηλικία ωραίο χρωµατισµένο εγκάρδιο. Είναι 

ευκολοκατέργαστο, κατάλληλο για ξυλογλυπτική, βαρελοποιία, 

κατασκευές, πατώµατα, επενδύσεις κατασκευής επίπλων κλπ. Τα αιθέρια 

έλαια της ρητίνης της συνίστανται κατά 99% από λεµονίνη, γεγονός που 

προσδίδει στο ξύλο ένα πολύ ευχάριστο άρωµα και το καθιστά ιδανικό 

για την κατασκευή βαρελιών µεταφοράς νερού, βιτσελών κλπ.   

o Εξωζωνικά οικοσυστήµατα (παρόχθια) 

Κατά µήκος των κύριων, αλλά και δευτερευόντων ρευµάτων, 

δηµιουργούνται περισσότερο ή λιγότερο εκπεφρασµένα παρόχθια 

οικοσυστήµατα µε Platanus orientalis, Alnus glutinosa, Salix incana, Salix 

sp. Κ.λπ. 

o Εξωδασικά οικοσυστήµατα 

Πάνω από τα δασοόρια, τα οποία κατά το µεγαλύτερο µέρος τους είναι 

ανθρωπογενή, εµφανίζεται µια θαµνώδης και ποώδης βλάστηση, η οποία 

έχει υποβαθµιστεί από την υπερβόσκηση, γιατί οι εκτάσεις αυτές 

χρησιµεύουν ως θερινά βοσκοτόπια για τα κοπάδια της νοµαδικής 

κτηνοτροφίας. 

o Σποραδικά είδη 

Είναι είδη τα οποία δεν δηµιουργούν δικά τους οικοσυστήµατα, αλλά 

συναντώνται σποραδικά σε οικοσυστήµατα άλλων ειδών. Στην υπόψη 

περιοχή τα σηµαντικότερα σποραδικά είδη είναι είδη σφενδάµου : 

τρίλοβος σφένδαµος (Acer monspesula num), πεδινή σφένδαµος (Acer 

campestre), αµβλεία σφένδαµος (Acer obtusatum), ορεινή σφένδαµος 

(Acer pseudoplatanus), πλατανοειδής σφένδαµος (Acer platanoides). 
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Ιδιαίτερα τα Acer obtusatum και Acer pseudoplatanus δηµιουργούν 

µεικτά οικοσυστήµατα µε οξιά, µαύρη πεύκη, καθώς και µε οξιά και 

µαύρη πεύκη και ελάτη. Επίσης εµφανίζεται και η αγριοκερασιά. 

6.3.2 Χλωρίδα – Πανίδα 

6.3.2.1 Χλωρίδα 

Κυρίαρχο δασικό είδος στην ευρύτερη ηµιορεινή περιοχή είναι η φυλλοβόλος δρυς. 

Πρόκειται για υποβαθµισµένα πρεµνοφυή δάση κακής ποιότητας και µικρής 

αποδοτικότητας (µικρότερη από 40m3/εκτάριο). Η δασοσκεπής έκταση βρίσκεται 

ανάµεσα από γεωργικές καλλιέργειες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Μεγάλο µέρος 

από τα δρυοδάση είναι ταλαιπωρηµένο από την υπερβόσκηση και τις συνεχείς 

υλοτοµίες. 

Χαµηλά στους πρόποδες η χλωρίδα περιορίζεται σε οξιές, διάσπαρτα έλατα και 

πεύκα και στην κορυφή υπάρχουν γέρικα ρόµπολα και µαυρόπευκα. Η περιοχή είναι 

κατάφυτη από οξιές, µαυρόπευκο, ρόµπολα, έλατα, άρκευθο, αγριοµηλιές, 

σφένδαµο και φτελιά. Η περιοχή ενδιαφέροντος υπάγεται στην αρµοδιότητα του 

∆ασαρχείου Γρεβενών. 

Στην ευρύτερη περιοχή εµφανίζονται και άλλα φυλλοβόλα, πλατύφυλλα (γάβρα – 

παλιούρια), άλλα δε φυτά είναι το πουρνάρι και τα κέδρα, καθώς και στα ρέµατα 

της ευρύτερης περιοχής απαντώνται Ιτιά (SALYX), Πλατάνι (Platanus Orientalis). 

Γενικά, στην ευρύτερη περιοχή µελέτης βρίσκονται πολλά είδη φυτών, 

σηµαντικότερα όµως είναι τα ενδηµικά είδη. Τα πιο σπάνια φυτά βρίσκονται στις 

κορυφές των βουνών. Πολλά από αυτά είναι ενδηµικά της Πίνδου, ενώ κάποια 

ενδηµικά ενός και µόνο βουνού της. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι :  

 Violaceae – Viola aldanica Halacsy 

Είναι ενδηµικό είδος. Απαντάται στη Βόρεια Πίνδο στις περιοχές Μαυροβούνι, 

Μηλιά, Αυγό, Βασιλίτσα. Αναπτύσσεται πάνω σε υψόµετρο 1.650 – 2.500 µέτρα. 

Ανθίζει από τον Ιούνιο µέχρι τον Αύγουστο. 
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 Soldanella pindicola Hansskn 

Είναι σπάνιο είδος και τύπος βοτάνου µε θεραπευτικές ιδιότητες. Απαντάται στη 

Βασιλίτσα. Αναπτύσσεται σε µέρη µε πηγές και λιωµένο χιόνι, πάνω σε 

κρυστάλλινους υποσταθµούς σε υψόµετρο 1.600 – 2.400 µέτρα. Ανθίζει Μάιο 

µέχρι Ιούνιο. 

 Galium ophioilithicum krendl 

Είναι ενδηµικό είδος και απαντάται στη Βόρειο Πίνδο στην περιοχή του Σµόλικα. 

Αναπτύσσεται σε βραχώδεις πλαγιές σε υψόµετρο 2.300 – 25.00 µέτρα πάνω σε 

σερπεντίτη. Ανθίζει τον Ιούνιο µέχρι τον Αύγουστο. 

 Narthecium scardium kosanin 

Είναι ενδηµικό είδος και δεν είναι ευπαθές, ούτε απειλούµενο. Απαντάται στη 

Βόρεια Πίνδο, Μαυροβούνι, Σµόλικας. Αναπτύσσεται σε υψόµετρο 1.500 – 2.100 

µέτρα, πάνω σε σερπεντίτη. Ανθίζει τον Ιούλιο. Είναι τύπος βοτάνου και έχει 

θεραπευτικές ιδιότητες. 

 Orobanche rechingeri Gilli 

Είναι ενδηµικό είδος που απαντάται στη Βόρειο Πίνδο. Αναπτύσσεται σε 

βραχώδεις πλαγιές, πάνω σε σερπεντίτη σε υψόµετρο 400 – 2.150 µέτρα. 

Ανθίζει τον Μάιο µέχρι τον Ιούνιο. 

 Trifollium Pamassi Boiss et Spruner 

Είναι ενδηµικό είδος που απαντάται στη Βόρεια Πίνδο. Αναπτύσσεται πάνω σε 

γρανίτη και ασβεστόλιθους και σε σερπεντίτη, σε 1.500-2.650 µέτρα. 

 ssp. rechingeri Grentez 

Είναι ενδηµικό είδος που απαντάται στη Βόρεια Πίνδο (Βασιλίτσα, Μπότσα 

βορειοανατολικά της Βασιλίτσας). 

 Borumuellera tympphaea Hausskn 

Είναι ενδηµικό είδος αλλά δεν είναι ούτε ευπαθές ούτε απειλούµενο. Απαντάται 

στη Βόρειο Πίνδο, Κολεό της Βασιλίτσας, ανάµεσα Γοµάρα και Σµίξη : Μπλάτσα. 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 160/226 

Αναπτύσσεται σε βραχώδη µέρη ανάµεσα σε σχισµές και ρωγµές. Επίσης 

αναπτύσσεται στις πλευρές των δρόµων πάνω από σερπεντίτη σε υψόµετρο 800 

– 2.050 µέτρα. 

 Alyssum smolikanum Nyarady 

Είναι σπάνιο είδος που απαντάται στη Βόρεια Πίνδο (Βασιλίτσα και 

βορειοανατολικά της Βασιλίτσας). Αναπτύσσεται σε βραχώδεις πέτρινες πλαγιές, 

πάνω σε σερπεντίτη και σε υψόµετρο 1.700 – 2.600 µέτρα. Παράγει ώριµα 

φρούτα από µέσα Ιουλίου µέχρι το Σεπτέµβριο. 

  Aubrieta glabrescens Turrill 

Είναι ενδηµικό είδος που απαντάται στη Βόρειο Πίνδο στο Σµόλικα. 

Αναπτύσσεται σε βραχώδη και χαλκώδη πλαγιές πάνω σε σερπεντίτη σε 

υψόµετρο 2.375 – 2.637 µέτρα. Ανθίζει τον Ιούνιο – Ιούλιο. 

 Bertroria obligua 

Είναι ενδηµικό είδος, που απαντάται στη Νότια Πίνδο και στη Βόρεια Πίνδο στη 

Σαµαρίνα. Αναπτύσσεται σε βραχώδεις πλαγιές και σε υψόµετρο 1.800 – 2.300 

µέτρα.  

 Barbarea sicula 

Είναι ενδηµικό είδος που απαντάται στην Βόρεια Πίνδο (βορειοανατολικά της 

Βασιλίτσας).  

 ssp. rechingeri Melzh 

Είναι ενδηµικό είδος και απαντάται στη Βόρεια Πίνδο (Βασιλίτσα). Αναπτύσσεται 

πολύ καλά σε εδάφη σερπεντίτη. 

6.3.2.2   Πανίδα 

Το ορεινό τµήµα της περιοχής µελέτης είναι µία από τις σηµαντικότερες περιοχές 

στην Ελλάδα όσον αφορά την πανίδα. Στην περιοχή ζουν µεγάλα και σπάνια 

θηλαστικά, όπως η αρκούδα, ο λύκος και υπάρχει πλούσια ορνιθοπανίδα. 

Τα κυριότερα είδη της πανίδας στην περιοχή είναι : 
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� Τα δάση αποτελούν καταφύγιο αρκούδας (Ursus arctos), αγριογούρουνων 

(Sus scrofa), ζαρκαδιών (Carpeolus carpeolus), λύκων (Canis lupus), λαγών 

(Lepus europaus), αλεπούς (Vulpes vulpes), σκίουρων (Sciurus vulgaris), 

κουναβιούι (Martes Foina), ασβού (Meles meles), αγριόγατας (Felis 

Silvestris), αγριόγιδου (Rupicarpa rupicarpa balcanica), σκαντσόχοιρου, 

νυφίτσας, δασοπόντικου, τσακαλιού, νυχτερίδας κ.ά. 

� Τα πτηνά που απαντώνται στην περιοχή είναι : αετοί, γεράκια, κουκουβάγια, 

κότσυφας (TURDUS MERYLA), τσίχλα (TURDUS ISCIVORIS), φάσσα 

(COLUMBUS PALUMBUS), καρακάξα (PICA – PICA), κίσσα (CARRYLYS 

GLANDURIVUS),  κουρούνα, σπουργίτι (PASSET DOMESTICYS) κα. 

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ 

Το όρος Βασιλίτσα είναι ένας σηµαντικός βιότοπος για σπάνια θηλαστικά (αρκούδα, 

βίδρα, αγριόγιδο), ενώ τα υποαλπικά λιβάδια της περιοχής αποτελούν σηµαντικές 

κυνηγετικές περιοχές για αρπακτικά πουλιά. Σε κάποια από τα τρεχούµενα νερά 

αυτής της περιοχής υπάρχουν αξιόλογοι πληθυσµοί άγριας πέστροφας (Salmo 

macrostigma). Γενικά έχουν καταγραφεί: 

• Θηλαστικά : 1 είδος προτεραιότητας του Παραρτήµατος II της Κοινοτικής 

Οδηγίας 92/43 και 1 είδος του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου. 

• Αµφίβια / Ερπετά : 2 είδη του Παραρτήµατος II της Κοινοτικής Οδηγίας 

92/43 και ένα είδος που προστατεύεται βάσει ∆ιεθνών Συµβάσεων. 

• Ιχθυοπανίδα : 3 είδη του Παραρτήµατος II της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43, 

4 είδη του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου και 1 είδος που προστατεύεται 

βάσει ∆ιεθνών Συµβάσεων. 

• Ασπόνδυλα : 1 ενδηµικό είδος. 

• Είδη ζώων : Ursus arctos, Triturus cristatus, Bombina variegata, Salmo 

macrostigma, Barbus meridionalis, Cobitis taenia. 

Όσον αφορά την άγρια πανίδα, στην περιοχή της Βασιλίτσας, απαντούνται 47 

σηµαντικά είδη, εκ των οποίων 12 είναι ελληνικά ενδηµικά, 1 προστατεύεται από 

την Συνθήκη της Βέρνης, 7 είδη περιλαµβάνονται στο Κατάλογο του Παγκόσµιου 

Κέντρου Προστασίας και Καταγραφής και/ ή στον Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο, 5 
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είδη προστατεύονται από το Π.∆. 67/81, 1 είναι σπάνιο στην Ελλάδα, 19 είναι 

ενδηµικά των Βαλκανίων και, τέλος, 2 είδη έχουν την κυρία περιοχή εξάπλωσης 

τους στα Βαλκάνια επεκτεινόµενα και προς την Τουρκία ή την Ιταλία. 

6.4 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

6.4.1 Πληθυσµιακά στοιχεία  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής του πληθυσµού του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, η ∆Ε 

της Σµίξης παρουσιάζει πληθυσµιακό µέγεθος (πραγµατικός πληθυσµός) ίσο µε 468 

κατοίκους (εµφάνισε µείωση κατά 8% σε σχέση µε το 2001). 

Τα στοιχεία των απογραφών του πληθυσµού για την ∆Ε Σµίξης, παρουσιάζουν 

µεγάλες διακυµάνσεις ανά δεκαετία, γιατί οι κάτοικοι δεν απογράφονται εξ’ 

ολόκληρου στον οικισµό της Σµίξης. Μεγάλο ποσοστό αυτών απογράφηκαν και 

εγγράφηκαν ως κάτοικοι στο Νοµό Λάρισας, που διαµένουν το µεγαλύτερο 

διάστηµα. Για αυτό δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα µόνο από 

την ανάλυση των στοιχείων των απογραφών. 

Από τα στοιχεία των απογραφών εµφανίζεται ότι το 1971 οι κάτοικοι στην ∆Ε ήταν 

4 και το 1981 ανήλθε σε 208 κατοίκους. Το 1991 αντίστοιχα εµφανίζονται 491 

κάτοικοι και το 2001 509 κάτοικοι, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 6-10 : Πληθυσµιακή µεταβολή περιόδου 1981-2011 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

  

1981 1991 2001 2011 1981-81 
1991-
2001 

2001-
2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9.739.589 10.259.900 10.964.020 10.940.777 5,3 6,9 -0,2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

252.650 293.015 301.522 285.002 16 2,9 -5,5 

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 36.421 36.797 37.947 32.308 1 3,1 -14,9 

∆Ε ΣΜΙΞΗΣ 208 491 509 468 136,1 3,7 -8,1 

Πηγή : Απογραφές πραγµατικού πληθυσµού ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων ΑΝΚΟ 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο πληθυσµός της Κοινότητας αυξάνεται σηµαντικά το 

καλοκαίρι, τις γιορτές, αργίες, καθώς και τα Σαββατοκύριακα της χειµερινής 

περιόδου. Αυτό συµβαίνει, επειδή µέρος του πληθυσµού αποτελείται από 
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µετακινούµενους κτηνοτρόφους, που τους καλοκαιρινούς µήνες µεταφέρουν τα 

κοπάδια τους στα βοσκοτόπια της Κοινότητας, και από υλοτόµους και κατοίκους 

που παραθερίζουν την καλοκαιρινή περίοδο στο χωριό. Κατά τη χειµερινή περίοδο 

η αύξηση του πληθυσµού τα Σαββατοκύριακα παρατηρείται λόγω των επισκεπτών 

του οικισµού και του χιονοδροµικού κέντρου. 

6.4.2 Αναγνώριση κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Σµίξης είναι ότι αποτελεί έναν µικρό, ορεινό οικισµό, 

του οποίου ο πληθυσµός µετακινείται διαρκώς. Έτσι, οι οικονοµικές δραστηριότητες 

που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή έχουν «εποχικό» χαρακτήρα και δεν υφίστανται 

καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η απασχόληση αφορά κυρίως τον τοµέα της 

κτηνοτροφίας και τις υπηρεσίες τουρισµού και αναψυχής (ξενώνες και εστιατόρια). 

Άλλες δραστηριότητες, είτε δεν εµφανίζονται καθόλου, όπως η γεωργία, είτε 

εµφανίζονται µε µικρή κλίµακα, όπως η δασοπονία. 

6.4.2.1 Πρωτογενής τοµέας 

Η ορεινή µορφολογία της περιοχής µελέτης δεν επιτρέπει την ύπαρξη γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων στην ∆Ε Σµίξης. Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στην ∆Ε Σµίξης είναι 

σχεδόν ανύπαρκτες. Έτσι, ο πρωτογενής τοµέας στην περιοχή σχετίζεται 

αποκλειστικά µε την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα 

αποτελούσε από τις αρχές του 19ου αιώνα και αποτελεί µέχρι σήµερα, βασική 

συνιστώσα στην ευρύτερη περιοχή µελέτης, αποτελώντας µία από τις κύριες 

παραγωγικές δραστηριότητες.   

Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη φυσική 

διαµόρφωση του εδάφους, τις κλιµατολογικές συνθήκες και την ύπαρξη 

βοσκοτόπων. Η µορφή της κτηνοτροφίας που κυριαρχούσε στην ευρύτερη περιοχή, 

στον παρελθόν, σχετίζονταν και µε την κοινωνική δοµή των ορεινών πληθυσµών. 

Έτσι, διαµορφώθηκαν τα τσελιγκάτα ως µορφή διοίκησης και εκµετάλλευσης και η 

νοµαδική – µετακινούµενη κτηνοτροφία ως µορφή εκτροφής.  

Οι ορεινοί βοσκότοποι αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια της εαρινής και καλοκαιρινής 

περιόδου. Η περίοδος του έτους που κατοικείται η Σµίξη από τους κτηνοτρόφους 

είναι από την 20η Μαΐου ως την 20η Οκτωβρίου, περίπου. Τον υπόλοιπο χρόνο οι 
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κτηνοτρόφοι «κατεβαίνουν» σε µέρη της Θεσσαλίας, κυρίως, στον Τίρναβο και 

στην Λάρισα. Εκεί, η µορφή της εκµετάλλευσης είναι η σταβλισµένη κτηνοτροφία. 

Στην Σµίξη δεν υπάρχει καµία µόνιµη κτηνοτροφική εκµετάλλευση. Στην ευρύτερη 

περιοχή µελέτης κυριαρχούν οι µορφές της ποιµενικής, µετακινούµενης 

κτηνοτροφίας µε κύριο εκπρόσωπο την αιγοπροβατοτροφία ελεύθερης βοσκής. 

Άλλος κτηνοτροφικός κλάδος ή άλλη µορφή εκτροφής που εντοπίζεται, αλλά σε 

µικρότερο βαθµό, είναι η βοοτροφία.  

Στην ∆Ε Σµίξης δραστηριοποιούνται 25 κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εκ των 

οποίων οι 23 ασχολούνται µε την αιγοπροβατοτροφία και οι υπόλοιπες 2 µε την 

βοοτροφία. Στις µονάδες αυτές απασχολούνται, περίπου, 50 άτοµα, εκ των οποίων 

λίγοι αλλοδαποί, είναι οικογενειακής µορφής και αποτελούν την κύρια απασχόληση 

και πηγή εισοδήµατος των κτηνοτρόφων. Ο µέσος όρος του «δυναµικού» της 

εκµετάλλευσης είναι 337 πρόβατα/εκµετάλλευση και 158 βοοειδή/εκµετάλλευση.  

Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι στην περιοχή είναι σε ηλικία κάτω των 60 ετών. Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση του αριθµού του ζωικού κεφαλαίου ανά 

εκµετάλλευση και µείωση των κτηνοτροφικών µονάδων. Επίσης, δεν σηµειώνεται 

µεγάλο ενδιαφέρον για ένταξη των παραγωγών σε προγράµµατα χρηµατοδότησης 

και µόνο 3 ως 5 κτηνοτρόφοι από την Σµίξη έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα 

επιδότησης νέων αγροτών.     

Οι υφιστάµενες κτηνοτροφικές µονάδες δεν έχουν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 

και δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένες. 

Η ∆Ε Σµίξης παραχωρεί στους κτηνοτρόφους, στην ύπαιθρο, κάποιες υποτυπώδεις 

εγκαταστάσεις, στέγαστρα (σε αριθµό 6 µε 7) για την στέγαση των ζώων. Επίσης, 

υπάρχουν στην περιοχή κάποιες υποτυπώδεις σταβλικές εγκαταστάσεις για τις 

ανάγκες στέγασης των ζώων.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιοχή υπάρχει ένας κτηνοτροφικός σύλλογος.  

Βασικό πρόβληµα για την κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι η ανεπάρκεια των 

βοσκοτόπων. Οι υφιστάµενοι βοσκότοποι στην περιοχή µελέτης, επαρκούν για 

περίπου δύο µήνες (ως 20 Ιουλίου, περίπου). Έπειτα οι ανάγκες σίτισης των ζωικού 

κεφαλαίου καλύπτονται είτε από ζωοτροφές, είτε από βοσκότοπους που νοικιάζουν 

οι κτηνοτρόφοι από όµορους ΟΤΑ.   
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Ζωική Παραγωγή 

Το ζωικό κεφάλαιο αποτελείται από 7.759 προβατοειδή και 316 βοοειδή, σύµφωνα 

µε πρόσφατα στοιχεία. 

∆ασοπονία 

Τα εκτεταµένα δάση αποτελούν σηµαντική πλουτοπαραγωγική συνιστώσα στην 

ευρύτερη περιοχή µελέτης. Η συνεισφορά τους στη διαµόρφωση του τοπίου, στην 

περιβαλλοντική ισορροπία, την αναψυχή και την οικονοµία των ορεινών περιοχών 

είναι ανεκτίµητη. 

Η διαχείριση και η εκµετάλλευση των δασών σχετίζονται µε την έκταση, τη θέση 

και την ποιότητα του δάσους. 

Η µεγαλύτερη παραγωγή τεχνικής ξυλείας γίνεται από τα ∆ηµόσια δάση, η 

αξιοποίηση των οποίων συνήθως ανατίθεται σε τοπικούς δασικούς συνεταιρισµούς. 

Τα προϊόντα υλοτοµίας που παράγονται στα δασικά συµπλέγµατα στην ευρύτερη 

περιοχή µελέτης, καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Στην ∆Ε Σµίξης είναι ενεργοί δύο ∆ασικoί Συνεταιρισµοί, οι οποίοι αριθµούν 10-12 

µέλη ο καθένας. Για τους µισούς από αυτούς η δραστηριότητα της δασοπονίας 

αποτελεί την κύρια απασχόληση και πηγή εισοδήµατος, ενώ για τους υπόλοιπους 

δευτερεύουσα και περιστασιακή απασχόληση. Βασική απασχόληση του 

συνεταιρισµού είναι η υλοτοµία που ανατίθεται από το δασαρχείο και 

πραγµατοποιείται από τον Μάη ως τον Οκτώβρη.  

Την δεκαετία του ΄70 στην περιοχή παρατηρούνταν φαινόµενα παράνοµης 

υλοτοµίας, σήµερα όµως, τέτοια φαινόµενα δεν σηµειώνονται τόσο στη Σµίξη, όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή, µε αποτέλεσµα το δάσος να επεκτείνεται. 

6.4.2.2 ∆ευτερογενής τοµέας 

Σήµερα στην περιοχή υφίστανται ελάχιστες δραστηριότητες του δευτερογενή 

τοµέα. 
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6.4.2.3 Τριτογενής τοµέας 

Ο τριτογενής τοµέας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης αφορά, κυρίως, στην παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών. Μικρές εµπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών καλύπτουν κάποιες βασικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. 

Τουριστική κίνηση τους χειµερινούς µήνες παρατηρείται επίσης στο Χιονοδροµικό 

Κέντρο Βασιλίτσας, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση. 

Στην ∆Ε Σµίξης υπάρχουν 300 περίπου δηλωµένες κλίνες, από διάφορους ξενώνες 

που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Αθροιστικά, µαζί µε τις αδήλωτες κλίνες, η 

δυναµικότητα τους, προσεγγίζει τις 400.  

Στις τουριστικές επιχειρήσεις, την χειµερινή περίοδο, σε καθηµερινή βάση, 

εργάζονται και ζουν στον οικισµό, περίπου, 40 µε 50 εργαζόµενοι. Ο αριθµός των 

ατόµων αυτών αυξάνεται τα σαββατοκύριακα και τις αργίες (άλλοι 20, περίπου, 

εργαζόµενοι). Από τους εργαζόµενους αυτούς ένα ποσοστό 10-20% είναι 

αλλοδαποί. 

Η εποχή που οι ξενώνες έχουν πληρότητα είναι το καλοκαίρι (Αύγουστο, για 20 

µέρες περίπου) και τον χειµώνα για 35 µέρες περίπου. Οι ξενώνες παραµένουν 

ανοιχτοί το µεγαλύτερο µέρος του καλοκαιριού (Ιούλιο – Αύγουστο) και καθ’ όλη 

την διάρκεια του χειµώνα. Οι επισκέπτες που δέχεται η ∆Ε Σµίξης κατά την διάρκεια 

του έτους, υπολογίζεται περίπου 15.000 άτοµα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της τοπικής 

αρχής. 

Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των υφιστάµενων ξενώνων, εκτός από έναν 

ξενώνα που είναι τεσσάρων αστέρων, οι υπόλοιποι είναι Γ’ κατηγορίας. Η ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι χαµηλή και ο ανταγωνισµός που δέχονται οι 

µικροί ξενώνες από µεγαλύτερες και ποιοτικότερες τουριστικές επιχειρήσεις της 

ευρύτερης περιοχής, είναι µεγάλος.  

Επενδυτική ∆ραστηριότητα 

Όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα στον τριτογενή τοµέα, είναι σχετικά 

περιορισµένης κλίµακας. 

Με το Leader I, το Leader II και τα ιδιωτικά έργα του ΟΠΑΑΧ έχουν ενταχθεί 

ιδιωτικά έργα συνολικού προϋπολογισµού 1.818.435 ευρώ, στην Κοινότητα Σµίξης. 

Τα έργα αυτά αφορούν κατασκευή ή εκσυγχρονισµό τουριστικών καταλυµάτων, 
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ξενώνων ή ξενοδοχείων ή ενοικιαζόµενων δωµατίων, την επισκευή και ανάπλαση 

του καταφυγίου της Βασιλίτσας, κλπ.  

Τη στιγµή αυτή, υπάρχει προς ένταξη ιδιωτικό έργο εκσυγχρονισµού καταλύµατος 

στο πρόγραµµα CLLD Leader, συνολικού προϋπολογισµού 221.000,00€. 

6.4.3 Απασχόληση – Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ., το 

ποσοστό ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναµικού της περιφέρειας για το 1ο 

τρίµηνο του έτους 2015 ανέρχεται σε ποσοστό στο 29%. 

Την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014, η ανεργία ήταν στα επίπεδα του 28,4%. 

Στα ίδια επίπεδα περίπου κυµαίνεται η ανεργία και για το ∆ήµο Γρεβενών (30-

32%). 

Πίνακας 6-11 : Χαρακτηριστικά του µόνιµου πληθυσµού ως προς την απασχόληση 
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∆Ε Σµίξης 454 100 6 x 111 34 x x 195 
∆ήµος 

Γρεβενών 
25.905 4.441 702 351 8.010 2.686 342 294 9.035 

 
Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ (2011) 

Ως προς τους την τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης, η ∆Ε παρουσιάζει µεγάλη 

µεταστροφή στον τριτογενή τοµέα (παροχή υπηρεσιών) µε ποσοστό που ανέρχεται 

στο 66% του συνόλου των απασχολουµένων. 

Στο δευτερογενή τοµέα απασχόλησης (επεξεργασία – µεταποίηση προϊόντων) 

απασχολείται περίπου το 14%. 

Στο πρωτογενή τοµέα (δηλ. στην παραγωγή πρώτων υλών, όπως γεωργία 

κτηνοτροφία κ.λ.π.) απασχολείται περίπου το 20%. 
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Πίνακας 6-12 : Απασχολούµενοι ανά τοµέα απασχόλησης 
 

Τοµέας απασχόλησης 
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∆Ε Σµίξης 134 27 19 88  
∆ήµος 

Γρεβενών 
7.140 1.281 1.229 4.576 54 

 
                             Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ (2011) 

6.5 Χρήσεις και κάλυψη γης 

6.5.1 Υφιστάµενες χρήσεις στον εξωαστικό χώρο  

Η ∆Ε Σµίξης βρίσκεται στα Β-∆ όρια του Νοµού Γρεβενών, στους πρόποδες της 

Βασιλίτσας. 

Η ευρύτερη περιοχή της Βασιλίτσας έχει ενταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000». Η 

περιοχή µελέτης είναι ορεινή, ενώ απουσιάζουν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η 

γεωµορφολογία, οι εδαφολογικές συνθήκες και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

συνέβαλαν στην σηµερινή εικόνα των χρήσεων γης στην περιοχή. 

Μια γενική κατηγοριοποίηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΝΚΟ 

(GIS), είναι : οι άγονες εκτάσεις, οι βοσκότοποι, οι δασοσκεπείς εκτάσεις, οι 

µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και οι οικισµοί. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, στην ∆Ε Σµίξης, το µεγαλύτερο ποσοστό 

χρήσεων γης καταλαµβάνουν οι δασοσκεπείς εκτάσεις (ποσοστό 44,3%), 

ακολουθούν οι βοσκότοποι (ποσοστό 28,4%) και οι µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 

(ποσοστό 24,2%). Εποµένως, οι δασοσκεπείς µε τις µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 

αποτελούν τις κυρίαρχες χρήσεις στον εξωαστικό χώρο στη ∆Ε Σµίξης. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΝΚΟ, 2009) 

1,8%

28,4%

44,3%

24,2%
1,3%

ΑΓΟΝΑ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

∆ΑΣΟΣΚΕΠΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΡΙΚΩΣ ∆ΑΣΟΣΚΕΠΕΙΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

∆ιάγραµµα 1 : Κατανοµή χρήσεων γης στην ∆Ε Σµίξης 
 

Οι δασοσκεπείς εκτάσεις στην περιοχή µελέτης αφορούν, κυρίως, δάση οξιάς και 

µαύρης πεύκης, ενώ εµφανίζονται και δρύες. Η εµφάνιση της µαύρης πεύκης στην 

περιοχή µελέτης σχετίζεται µε το έδαφος και τα πετρώµατα. 

Το οικοσύστηµα της µαύρης πεύκης έχει υποστεί στο παρελθόν και υφίσταται έως 

σήµερα, πιέσεις από την κτηνοτροφία και την παράνοµη υλοτοµία. Η µαύρη πεύκη 

έχει την ιδιότητα να δηµιουργεί µια πυκνή παρεδάφια βλάστηση, η οποία αποτελεί 

κτηνοτροφική τροφή. 

Η οξιά εµφανίζεται στην περιοχή µελέτης σε µικρές ή µεγαλύτερες νησίδες σε ένα 

υψόµετρο από 900 ως 1.800 m. 

Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ (2001) ο εξωαστικός χώρος της ∆Ε 

Σµίξης, καλύπτεται σε µεγαλύτερο ποσοστό από δάση και ηµι-φυσικές εκτάσεις 

(µεταβατικές δασώδεις – Θαµνώδεις εκτάσεις, εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου 

βλάστηση). Τα δάση καλύπτουν το 32,8% του εξωαστικού χώρου, (ΕΛΣΤΑΤ, 

2001). 

Οι βοσκότοποι καλύπτουν µεγάλο, επίσης, µέρος των εξωαστικών χρήσεων γης της 

Κοινότητας. Η χρήση “Βοσκότοποι – Συνδυασµοί Θαµνώδεις και / ή Ποώδους 

βλάστησης” καλύπτει ποσοστό 13,4% των συνολικών εκτάσεων, ενώ η χρήση 

“Βοσκότοποι – Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση”, καλύπτει ποσοστό 9,5%. 

Στον Πίνακα και στο ∆ιάγραµµα που ακολουθούν φαίνεται η κατανοµή των 

εξωαστικών εκτάσεων της Σµίξης (ΕΛΣΤΑΤ, 2001). 
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Πίνακας 6-13 : Χρήσεις γης 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΜΙΞΗΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΣΥΕ, 2001)
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Βοσκότοποι - Συνδιασµοί θαµνώδους και
/ή ποώδους βλάστησης

Βοσκότοποι - Εκτάσεις µε αραιή ή
καθόλου βλάστηση

∆άση

Μεταβατικές δασώδεις-θαµνώδεις
εκτάσεις

Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση

 

∆ιάγραµµα 2 : Κατανοµή εκτάσεων ∆Ε Σµίξης 
 

Μια πολύ σηµαντική δραστηριότητα µε ευµενείς επιπτώσεις στη κοινωνική και 

αναπτυξιακή φυσιογνωµία της ευρύτερης περιοχής αποτελεί το χιονοδροµικό 

κέντρο, το οποίο βρίσκεται στα δυτικά του οικισµού της Σµίξης, στα όρια των 

Νοµών Γρεβενών και Ιωαννίνων, 42 Km οδικώς από την πόλη των Γρεβενών µε την 

αξιοποίηση των κατάλληλων γυµνών υψιπέδων και πλαγιών που καλύπτονται µε 

χιόνι όλη τη χειµερινή περίοδο. 

Το Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας είναι από τους σηµαντικότερους πόλους έλξης 

επισκεπτών του Ν. Γρεβενών, αλλά και της ∆υτικής Μακεδονίας. Οι σηµερινές 

εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου αναπτύσσονται στο διάσελο βόρεια της 

κορυφής της Βασιλίτσας και της κορυφής του Μπαλτούµη των ορεινών όγκων της 

Βασιλίτσας και της Γοµάρας, στα όρια των ∆Ε Σµίξης Γρεβενών και ∆ίστρατου του 

Ν. Ιωαννίνων.  

Σηµειακές χρήσεις που εντοπίζονται στον εξωαστικό χώρο αποτελούν τα διάσπαρτα 

ξωκλήσια και οι κτηνοτροφικές µονάδες µε τις υποτυπώδεις σταβλικές 

εγκαταστάσεις, είτε ιδιωτών είτε της ∆Ε που παραχωρούνται στους κτηνοτρόφους. 
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Πίνακας 6-14 : Ποσοστιαία κατανοµή χρήσεων γης 
 

 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ 
ΒΟΣΚΟ-
ΤΟΠΟΙ 

∆ΑΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ ΝΕΡΑ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΑΛΛΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25,5 13,3 59,6 0,7 1,0 0,0 100,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 27,7 39,2 27,3 3,4 1,9 0,6 100,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 29,9 39,6 22,3 2,3 4,0 2,0 100,0 

 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων ορθοφωτοχαρτών Υπ. Γεωργίας, ΑΝΚΟ 2005 & Απογραφή χρήσεων ΕΛΣΤΑΤ 1991 
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ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (%)

25,5%

13,3%59,6%

0,7%1,0%0,0%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

∆ΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΝΕΡΑ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

∆ιάγραµµα 3 : Ποσοστιαία κατανοµή χρήσεων γης στο Νοµό Γρεβενών 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

27,7%

39,2%

3,4%

27,3%

0,6%

1,9%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

∆ΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ

ΝΕΡΑ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

∆ιάγραµµα 4 : Ποσοστιαία κατανοµή χρήσεων γης στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

29,9%

39,6%

2,3% 4,0% 2,0%

22,3%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

∆ΑΣΗ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ

ΑΠΟ ΝΕΡΑ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 
∆ιάγραµµα 5 : Ποσοστιαία κατανοµή χρήσεων γης στο σύνολο της χώρας 

 

Όπως φαίνεται στα παραπάνω διαγράµµατα ο Νοµός Γρεβενών έχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό δασών τόσο από την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, όσο και από το 

σύνολο της χώρας.  

6.5.2 Καθεστώς γης 

Σηµαντικός παράγοντας για την ολοκληρωµένη ανάλυση των χωρικών δεδοµένων 

και τον προγραµµατισµό για την ρύθµιση του χώρου στο χωροταξικό και 

πολεοδοµικό σχεδιασµό αποτελεί η γνώση της δοµής του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. 

Στα πλαίσια της µελέτης του ΣΧΟOΑΠ, έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης των 

περισσοτέρων διαθέσιµων στοιχείων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή. 

Ο χώρος κατ’ αρχήν εξετάσθηκε στις δύο βασικές του παραµέτρους: 

• την εξωαστικήπεριοχή και 

• την περιοχή εντός των ορίων των οικισµών. 
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Στην ∆Ε Σµίξης δεν υπάρχουν αγροκτήµατα και η εξωαστική περιοχή αποτελείται 

από χερσολιβαδικές (βοσκότοπους) και δασοσκεπείς εκτάσεις. 

Οι δασοσκεπείς εκτάσεις  ανήκουν στο δηµόσιο µε διαχειριστική αρχή το δασαρχείο 

Γρεβενών. 

Για τις γυµνές από δασική βλάστηση περιοχές, που αποτελούν ουσιαστικά τους 

βοσκότοπους της ∆Ε Σµίξης, υπήρξαν δικαστικές διαµάχες µεταξύ της Κοινότητας 

και του Ελληνικού δηµοσίου. Σύµφωνα µε τις δικαστικές αποφάσεις 32/1997 του 

Πολυµελές Πρωτοδικείου Γρεβενών, 82/2004 του Εφετείου ∆υτικής Μακεδονίας και 

την τελεσίδικη υπ’ αρ. 1730/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου η Τοπική Κοινότητα 

της Σµίξης αναγνωρίστηκε ως ιδιοκτήτης των εκτάσεων αυτών. 

Οι παραπάνω εκτάσεις είναι γυµνές από δασική βλάστηση και αποτελούν 

βοσκότοπους. Οι εκτάσεις αυτές αφέθηκαν από το έτος 1760 από το τότε 

Οθωµανικό Κράτος στην κοινή χρήση των κτηνοτρόφων του χωριού Σµίξη 

Γρεβενών και χρησιµοποιούνταν από αυτούς για την βοσκή των ζώων τους από το 

έτος αυτό µέχρι το 1912 που απελευθερώθηκε η Σµίξη από τους Τούρκους. Μετά 

το 1912 ιδρύθηκε ως νοµικό πρόσωπο της αυτοδιοίκησης η Κοινότητα Σµίξης και 

από τότε µέχρι σήµερα οι δηµότες της κοινότητας συνέχισαν και συνεχίζουν να 

χρησιµοποιούν τις εκτάσεις αυτές για την βοσκή των ζώων τους. 

Το 1991 µε προεδρικό διάταγµα ιδρύεται στην περιοχή της ∆Ε Σµίξης Ν.Π.∆.∆ µε 

την επωνυµία «Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας» και µε εισήγηση του δασαρχείου 

Γρεβενών γίνεται πρόταση να παραχωρηθούν 1.892 στρέµµατα της περιοχής της 

Κοινότητας για την κατασκευή εγκαταστάσεων του χιονοδροµικού, θεωρώντας ότι 

οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Από αυτά τα 1.892 στρέµµατα, τα 1.431 

παραχωρήθηκαν για χρήση και τα 461 κατά κυριότητα στην Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού (ΓΓΑ) µε την υπ’ αριθµό 122/4.4.1995 πράξη του Υπουργικού 

Συµβουλίου µε τον όρο να συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

και να τεθούν επιπρόσθετοι όροι από τα υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε, Ανάπτυξης και 

Γεωργίας. 

Μετά τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις και µε την παράλληλη προσφυγή των 

κτηνοτρόφων της Κοινότητας στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) που µε την 

2066/2003 απόφασή του ακύρωσε την ΜΠΕ και τους επιπρόσθετους 

περιβαλλοντικούς όρους. 
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Επειδή σηµαντικό τµήµα των παραπάνω εκτάσεων του χιονοδροµικού κέντρου µε 

τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίστηκαν ως δηµοτικές, το Κοινοτικό 

Συµβούλιο Σµίξης µε την υπ’ αριθµ. 43/2007 απόφασή του δήλωσε την πρόθεσή 

του για την παραχώρηση κατά χρήση στο Ελληνικό δηµόσιο και κατά προέκταση 

στη ΓΓΑ, έκτασης 1.980 στρεµµάτων για την λειτουργία και την περαιτέρω 

ανάπτυξη του χιονοδροµικού κέντρου της Βασιλίτσας.  

Εντός του οικισµού της Σµίξης οι οικοπεδικές εκτάσεις είναι ιδιόκτητες και το 

µεγέθος τους ποικίλει καθώς προήλθαν από διαδοχικές κατατµήσεις κληρονοµικής 

διαδοχής. Το µέσο µέγεθος των οικοπέδων ανέρχεται σε 340 m2. Οι Κοινοτικές 

εκτάσεις είναι οι διαµορφωµένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.  

6.6 Ιστορικό & πολιτιστικό περιβάλλον 

6.6.1 Προστατευόµενα στοιχεία πολιτιστικού αποθέµατος 

Τα ευρήµατα που φέρει καθηµερινά στο φως στο νοµό Γρεβενών η αρχαιολογική 

σκαπάνη, δεν είναι λίγα. Φωτίζουν την ιστορία του τόπου και συµπληρώνουν τις 

γνώσεις µας γι' αυτόν. Αρχαία κτίσµατα, είδη καθηµερινής χρήσης, πολεµικές 

συνήθειες, ταφικά έθιµα, κοινωνικές και πολιτισµικές επαφές. 

Στα σύνορα της Σµίξης µε τους Φιλιππαίους, σώζεται τοίχος από µεγάλες πέτρες 

που φανερώνει στο σηµείο  εκείνο µια πρωτύτερη κατοίκηση.  

Χαρακτηρισµένο «µνηµείο» στην περιοχή µελέτης είναι το κτήριο ιδιοκτησίας 

Παρασκευής Νάσικα [ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/57187/1607 ΦΕΚ Β 1229/2006: 

«Χαρακτηρισµός ως µνηµείου του κτηρίου ιδιοκτησίας Παρασκευής Νάσικα στην 

Κοινότητα Σµίξης Γρεβενών (400585)»]. 

Σύµφωνα µε τη παραπάνω απόφαση, το κτίριο ιδιοκτησίας Π. Νάσικα, 

χαρακτηρίζεται ως µνηµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1.β, του 

Ν.3028/2002, γιατί πρόκειται για κτίσµα µε πολύ ενδιαφέροντα µορφολογικά και 

αρχιτεκτονικά στοιχεία και θεωρείται σηµαντικό για τη µελέτη της αρχιτεκτονικής, 

κοινωνικής και λαογραφικής εξέλιξης της περιοχής.   

Οι εκκλησίες, καθώς και άλλα αξιόλογα κτίσµατα στην ∆Ε Σµίξης, δεν έχουν 

χαρακτηριστεί ως «διατηρητέα». Ωστόσο, όλα τα κτίρια «ηλικίας» άνω των 100 
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ετών προστατεύονται από το θεσµικό πλαίσιο του Νόµου 3028/2002 «Για την 

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».  

Άλλα προστατευόµενα στοιχεία πολιτιστικού αποθέµατος δεν υπάρχουν στην 

περιοχή µελέτης.  

6.6.2 Λοιπά αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού, ιστορικού περιβάλλοντος περιοχής µελέτης 

Οι διάφορες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή µελέτης 

συντέλεσαν στην διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της περιοχής. 

Στα µνηµεία της µεταβυζαντινής και νεότερης ιστορίας που είναι καταγεγραµµένα 

στην περιοχή, συµπεριλαµβάνονται και τα παραδοσιακά σπίτια στην Σµίξη. Λίγα 

παραδοσιακά πέτρινα σπίτια 100-150 ετών, που διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

και κατοικούνται, προσδίδουν ιδιαιτερότητα στον οικισµό. Εντυπωσιακό είναι 

επίσης και το πέτρινο σχολείο του 1933.  

Αξιόλογα κτίσµατα στην περιοχή, αποτελούν: 

• Η εκκλησία του Αγ. Αθανασίου, η οποία είναι η πρώτη εκκλησία που κτίστηκε 

αφού ολοκληρώθηκε το χωριό. Το 1760 ο ναός µετατράπηκε σε ηµιυπόγειος, 

όπως είναι σήµερα. 

• Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Κάηκε το 1889 και µετά από 2 χρόνια 

ξαναχτίστηκε στο ρυθµό της βασιλικής. 

• Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου (1870), που ανακαινίστηκε πρόσφατα. 

• Το εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Τα τελευταία χρόνια ο ναός ανακαινίστηκε. 

• Η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, που χτίστηκε την δεκαετία του 1940. 

• Η εκκλησία του Αγ. Παντελεήµονα. 

Οι εκκλησίες της Σµίξης εκτός από αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον έχουν και µεγάλο 

ιστορικό ενδιαφέρον.  

Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, σύµφωνα µε την παράδοση, είναι η πρώτη 

εκκλησία που χτίστηκε, αφού ολοκληρώθηκε το χωριό. Βρίσκεται µέσα σε 

πανέµορφο πυκνό δάσος από οξιές και πεύκα. Αρχικά είχε χτιστεί µέσα στη γη από 

το φόβο των αλλόθρησκων Τούρκων και Αλβανών. Σύµφωνα µε λίθινη επιγραφή 

στο υπέρθυρο του ναού, το 1760 αφαιρέθηκαν τα γύρω χώµατα και ο ναός 
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µετατράπηκε σε ηµιυπόγειος. Η αγιογράφηση έγινε το 1767, καταστράφηκε όµως 

αργότερα. Στην πίσω πλευρά της εκκλησίας υπάρχει κοιµητήριο. Επί Τουρκοκρατίας 

οι Σµιξιώτες λειτούργησαν κρυφό σχολειό στον Αγ. Αθανάσιο.  

Μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που 

χτίστηκε το 1750 και ιστορήθηκε το 1810, το καµπαναριό χτίστηκε το 1887. Ο ναός 

κάηκε ολοσχερώς στις 29/5/1889 χάνοντας το ξυλόγλυπτο τέµπλο του και το 

γυναικωνίτη µε το ξύλινο καφασωτό, που ξεχώριζε. Μετά από δύο χρόνια 

ξαναχτίστηκε στον τύπο της βασιλικής, όπως ήταν και πριν. Το σηµερινό 

ξυλόγλυπτο τέµπλο, οι εικόνες και η αγιογράφηση αγιορείτικης τεχνοτροπίας 

προκαλούν το θαυµασµό των επισκεπτών.  

Στην άκρη του χωριού βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (1870), η οποία 

ανακαινίσθηκε πρόσφατα και ολοκληρώθηκε η αγιογράφηση. 

Στα ανατολικά του οικισµού, στην απέναντι κορυφογραµµή σε υψόµετρο 1.338 m, 

στην βρίσκεται το παλιό ξωκλήσι του Προφ. Ηλία, που χτίστηκε ίσως και πριν την 

καταστροφή του οικισµού "Μπίγκα".  

∆υτικά της Σµίξης, δίπλα στη βρύση "Τζιλέτιν" µέσα σε πλούσια βλάστηση από 

αιωνόβια µαυρόπευκα, συναντάµε την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής που χτίστηκε 

µε αφορµή ένα όραµα που παρουσιάστηκε σε νεαρή κοπέλα του χωριού. Η 

εκκλησία χτίστηκε την δεκαετία του 1940. 

Πάνω σε πευκόφυτο λόφο, νότια της Σµίξης σε υψόµετρο 1.100 m βρίσκεται η 

εκκλησία του Αγ. Παντελεήµονα µε ωραίο τέµπλο και παλιές εικόνες.  

Παλιές πέτρινες βρύσες κοσµούν τον οικισµό, η ηλικία των οποίων προκαλεί το 

σεβασµό τους: η "Ματσάλι" στην πλατεία κατασκευάστηκε πριν 350-400 χρόνια, η 

"Μηλίκη" είναι στην άκρη του χωριού, η "Σιόπουτλου Ντιντζιά" φτιάχτηκε πριν 350 

χρόνια, η βρύση "Σακελλάρη" και η βρύση της Αγ. Παρασκευής, που έγινε 

ταυτόχρονα µε την ίδρυση του χωριού. 

6.6.2.1 Πολιτιστικές υποδοµές 

Αξιοσηµείωτη είναι η πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή 

µε εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα είτε µε πρωτοβουλία και αρωγή του ∆ήµου 

Γρεβενών, είτε του Μορφωτικού και Λαογραφικού Συνδέσµου Σµιξιωτών «Η ΩΡΑΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ» καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως στα πλαίσια του εορτασµού 
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του ∆εκαπενταύγουστου, διατηρώντας και αναπτύσσοντας την παράδοση και 

κληρονοµιά του τόπου µας και συµβάλλοντας στην προαγωγή δράσεων πολιτισµού. 

Ο Μορφωτικός και Λαογραφικός Σύνδεσµος Σµιξιωτών «Η ΩΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ» 

ιδρύθηκε το 1960, απαριθµεί 600 περίπου ενεργά µέλη, διαθέτει χορευτικό 

συγκρότηµα µε µεγάλη ποικιλία παραδοσιακών στολών και εκδίδει τρίµηνη τοπική 

εφηµερίδα µε το διακριτικό τίτλο «Η ΣΜΙΞΗ».Οι δραστηριότητες του συνδέσµου 

περιλαµβάνουν την αναβίωση εθίµων συµβάλλοντας στη διοργάνωση των 

πανηγυριών καθώς κι άλλων εορταστικών εκδηλώσεων αλλά και εκδροµών. 

Επιπλέον µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου κάθε χρόνο στις 24 Ιουνίου 

διοργανώνεται γιορτή Κλείδωνα που περιλαµβάνει χορευτικές παραστάσεις µε θέµα 

την αναβίωση του εν λόγω εθίµου . Στις 29 και 30 Ιουνίου γιορτάζουν οι Άγιοι 

Απόστολοι. Ακολουθεί ο εορτασµός του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου, ενώ µετά 

το πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής, του Αγ. Παντελεήµονα και της Μεταµόρφωσης 

του Σωτήρα (6 Αυγούστου). 

Το ∆εκαπενταύγουστο διοργανώνονται τα «ΣΜΙΞΙΩΤΙΚΑ» που περιλαµβάνουν 

πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων χορευτικές παραστάσεις, διαγωνισµό ζωγραφικής 

καθώς και αθλητικών (αγώνες δρόµου, άλµατος εις τριπλούν, ποδοσφαίρου), όπως 

επίσης και στις 17 Αυγούστου διοργανώνεται το έθιµο του Νυφοδιαλέγµατος. 

Επιπροσθέτως στα πλαίσια του εθελοντισµού διοργανώνει «Ηµέρες περιβάλλοντος» 

µε εθελοντική συµµετοχή των δηµοτών σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες, καθώς 

και «Ηµέρες Αιµοδοσίας» στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. 

Επίσης στην περιοχή έχει συσταθεί Βιοτεχνικός Σύλλογος που δραστηριοποιείται 

στην παραγωγή παραδοσιακών υφαντών, τα οποία στη συνέχεια πωλούνται σε 

επισκέπτες ή διοχετεύονται στην αγορά προσφέροντας επιπλέον εισόδηµα στους 

κατοίκους της περιοχής και αποτελώντας ταυτόχρονα προϊόν ιδιαίτερης πολιτιστικής 

σηµασίας. 

Τέλος στην περιοχή, λόγω και της γειτνίασης της µε το Χιονοδροµικό Κέντρο 

Βασιλίτσας, δραστηριοποιείται ο Ελληνικός Χιονοδροµικός Σύλλογος Σµίξης 

Γρεβενών, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται για το 

συγκεκριµένο άθληµα να εγγραφεί και να συµµετέχει στα µαθήµατα που γίνονται 

σε µια προσπάθεια να προωθηθεί η ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής µε τον 

αθλητισµό. 
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6.6.3 Τοπία ιδιαίτερης αισθητικής ή συµβολικής αξίας 

Η ευρύτερη περιοχή µελέτης αποτελεί ενδιαφέρουσα περιοχή όσον αφορά στο 

φυσικό της περιβάλλον. Η βιοποικιλότητά της είναι αξιόλογη, δεδοµένου ότι 

αναπτύσσονται σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, ορισµένα από τα οποία 

απειλούνται να εξαφανιστούν.  

Η περιοχή της ∆Ε Σµίξης κυριαρχείται από δασικές εκτάσεις και βοσκότοπους και 

δεν υπάρχουν καθόλου γεωργικές καλλιέργειες. Αυτές οι δύο βασικές χρήσεις είναι 

που διαµορφώνουν την εικόνα της ∆Ε. Βασικό γνώρισµα της περιοχής είναι ο 

ορεινός της χαρακτήρας.  

Η γενικότερη εικόνα της εξωαστικής περιοχής µελέτης αποτελείται από δάση οξιάς 

και δάση µαύρης Πεύκης.  

Πέρα από την ευρύτερη περιοχή που ανήκει στο δίκτυο “NATURA” (Όρος 

Βασιλίτσα) και η περιγραφή του γίνεται σε άλλη ενότητα της µελέτης, κάποια τοπία 

ιδιαίτερης αισθητικής αξίας είναι: 

� Στην θέση «Ταµπούρι», υπάρχει εκτεταµένο δάσος οξιάς µε υψηλή βλάστηση. 

Η θέση αυτή βρίσκεται βόρειο – δυτικά του οικισµού της Σµίξης. Ο βαθµός 

συγκόµωσης (%) του δάσους, στην περιοχή αυτή, είναι ο µεγαλύτερος 

δυνατός (κλάση 3 - από 70-1002%). Εποµένως, το ποσοστό εδαφοκάλυψης σε 

αυτήν την περιοχή είναι το µεγαλύτερο δυνατό, σύµφωνα µε την επεξεργασία 

του ορθοφωτοχάρτη από την ΑΝΚΟ.   

� Στην θέση «Σκάκαρα», που υπάρχει αξιόλογο δάσος οξιάς. 

� Νότια του οικισµού της Σµίξης, στον εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου. Στην 

περιοχή αυτή συναντάµε δασικές συστάδες οξιάς µαζί µε µαύρη πεύκη. Ο 

χώρος αυτός βρίσκεται σε επαφή µε το νότιο όριο του οικισµού και αποτελεί 

έναν όµορφο χώρο εκτεταµένου δάσους. Η περιοχή αυτή ανήκει στο δίκτυο 

“NATURA” και προστατεύεται από την νοµοθεσία. 

                                                           
2 Ο βαθµός συγκόµωσης αποτυπώνει την ορθή προβολή της κόµης των δένδρων στο έδαφος.  
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6.7 Τεχνικές υποδοµές 

6.7.1 Μεταφορικές υποδοµές 

6.7.1.1 Υποδοµές µεταφορών στην ευρύτερη περιοχή 

H Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µετασχηµατίζεται από ακριτική Περιφέρεια 

αποκοµµένη από τους γείτονες της, σε Περιφέρεια πύλη της χώρας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο αναδιαρθρώνονται οι οικονοµίες των προς βορρά 

γειτονικών χωρών, τόσο η Περιφέρεια αποβάλλει το χαρακτήρα του συνοριακού 

αδιεξόδου και µετασχηµατίζεται σε µια Περιφέρεια συνοριακή στα εξωτερικά 

σύνορα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία 

αυτή παίζει κατά κύριο λόγο η Εγνατία Οδός και οι κατασκευαζόµενοι κάθετοι 

άξονες αυτής. Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών και µε την εκτέλεση έργων 

οδικών υποδοµών στις προς βορρά χώρες και µελλοντικούς εταίρους στην ΕΕ η 

«ενδοχώρα» της Περιφέρειας έχει αυξηθεί σηµαντικά µε ανάλογες επιπτώσεις, τόσο 

στο αναπτυξιακό της πρότυπο όσο και στη συνοχή της. 

Σιδηροδροµικό δίκτυο υπάρχει µόνο στον άξονα Φλώρινα – Αµυνταίου / 

Πτολεµαΐδα – Κοζάνη. Η σηµερινή λειτουργία του (µόνο στον άξονα Φλώρινα – 

Αµυνταίου) δεν εναρµονίζεται µε τις προοπτικές που διανείχθηκαν από το έργο της 

Εγνατίας Οδού και των Καθέτων αξόνων. Ακόµα και σήµερα, η προβληµατική 

λειτουργία του σιδηροδρόµου είναι εµφανής, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη 

µεταφορά εµπορευµάτων ή υλικών. 

Στον τοµέα των αεροµεταφορών η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται 

σήµερα από τα αεροδρόµια Καστοριάς και Κοζάνης στα οποία πραγµατοποιούνται 

µόνο πτήσεις δροµολογίων εσωτερικού. Το αεροδρόµιο Καστοριάς διαθέτει πλέον 

υποδοµή αεροδιαδρόµου για διεθνείς πτήσεις. 

Η ∆Ε Σµίξης γεωγραφικά δεν βρίσκεται κοντά στους νέους διαµορφοµένους άξονες. 

Το οδικό δίκτυο στα διοικητικά όρια της ∆Ε αποτελείται µόνο από δηµοτικούς και 

δασικούς δρόµους.   

6.7.1.2 Γενική περιγραφή οδικού δικτύου 

Ο οικισµός της ∆Ε Σµίξης είναι χωροθετηµένος κατά µήκος του µόνου βασικού 

οδικού άξονα που υφίσταται στα όρια της ∆Ε, βρίσκεται σε απόσταση 40 
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χιλιοµέτρων περίπου δυτικά της πόλης των Γρεβενών. Η οικιστική περιοχή 

αναπτύσσεται σε ορεινό µορφολογικό ανάγλυφο, στις ανατολικές πλαγιές της 

Βασιλίτσας σε υψόµετρο που κυµαίνεται από 1.150m έως 1.300m περίπου. 

Το ορεινό δηµοτικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από αρκετές φουρκέτες από µέτριο 

πλάτος διατοµής του δρόµου και αρκετά τεχνικά που έχουν κατασκευαστεί στον 

βασικό οδικό άξονα. 

Ο βασικός οδικός άξονας, συνολικού µήκους 2,15 Km, εντός των διοικητικών ορίων 

της ∆Ε Σµίξης, είναι η συνέχεια του ασφαλτοστρωµένου δρόµου που συνδέει την 

πόλη των Γρεβενών µέσω της Επαρχιακής οδού Γρεβενά – Μαυραναίοι – Αναβρυτά 

– Πολυνέρι µε την Σµίξη, συνεχίζει προς το χιονοδροµικό κέντρο της Βασιλίτσας και 

από εκεί στο ∆ίστρατον. 

Επίσης στην διχάλα πριν από το χιονοδροµικό κέντρο υπάρχει ο νέος δρόµος που 

συνδέει την Σµίξη µε την Επαρχιακή οδό Γρεβενών – Σαµαρίνας, η οποία είναι 

ασφαλτοστρωµένη και ξετυλίγεται µέσα από δάση οξιάς, δρυός και µαυροπεύκης 

και περνά από ποτάµια και ρέµατα. 

Το κύριο οδικό δίκτυο της ∆Ε Σµίξης συµπληρώνουν ορισµένοι άλλοι δρόµοι 

τοπικής σηµασίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ∆ηµοτικοί δρόµοι, κύριοι και λοιποί  

δασικοί.  

6.7.1.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά οδικού δικτύου 

Αν κρίνουµε τους δρόµους µε βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, τα 

τµήµατα της οδού Πολυνέρι – Σµίξη – Χιονοδροµικό Βασιλίτσα – ∆ίστρατο και 

Σµίξη – Σαµαρίνα παίζουν ρόλο πρωτεύοντα άξονα καθώς δέχονται το σύνολο των 

τοπικών και υπερτοπικών µετακινήσεων από τις όµορες ∆Ε και όµορους ∆ήµους.  

Οι υπόλοιποι, χαρακτηρισµένοι σαν δηµοτικοί δρόµοι, λειτουργούν µαζί µε τους 

δασικούς και εξυπηρετούν τις τοπικές µετακινήσεις.   

6.7.1.4 Υφιστάµενη κατάσταση κύριου οδικού δικτύου 

Το οδικό δίκτυο που διατρέχει την ∆Ε Σµίξης ουσιαστικά αποτελείται από έναν 

κύριο οδικό άξονα, που έχει και το µεγαλύτερο φόρτο της περιοχής. Έχει σαν 

αφετηρία το ανατολικό όριο της ∆Ε και καταλήγει στα βορειοδυτικά όρια της. Το 

πλάτος της διατοµής του δρόµου κυµαίνετε από 6 έως 8 µέτρα περίπου, το 
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µεγαλύτερο ποσοστό των διατοµών είναι µικτές µιας και πρόκειται για δρόµο 

ορεινής οδοποιίας.     

Ο κύριος οδικός άξονας είναι ασφαλτοστρωµένος σε όλο το µήκος του (23,55km). 

Το οδικό τµήµα το οποίο διέρχεται µέσα από τον οικισµό γενικά δεν είναι σε καλή 

κατάσταση, το οδόστρωµα σε πολλά σηµεία έχει υποστεί καθίζηση και σε άλλα 

είναι κατεστραµµένο είτε λόγου κακής κατασκευής είτε λόγω παλαιότητας. Πρέπει 

επίσης να αναφερθεί, ότι λόγωτου ότι κατά τους χειµερινούς µήνες χρησιµοποιείται 

αλάτι και σε συνδυασµό µε τις χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν τον χειµώνα 

στην περιοχή, το οδόστρωµα επιβαρύνεται, µε αποτέλεσµα να επιταχύνεται η 

φθορά του. 

Στην επιχωµατική πλευρά των διατοµών του δρόµου παρατηρείται και η 

µεγαλύτερη καταστροφή λόγο του ότι δεν πάρθηκαν κατάλληλα µέτρα ώστε να 

προστατευθεί το επίχωµα από τα νερά (επένδυση πρανών, καλύτερη στράγγιση 

επιχώµατος και κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στην οριογραµµή του δρόµου), 

είτε υπόγεια είτε επίγεια.  

Το εσωτερικό δίκτυο της Σµίξης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παρατηρείται 

µεταβαλλόµενο πλάτος οδοστρώµατος και κακή απορροή των υδάτων που 

επιβαρύνουν το οδόστρωµα. Επίσης πρέπει σηµειωθεί η έλλειψη κρασπεδόρειθρων 

και πεζοδροµίων σχεδόν σε όλο το δίκτυο.  

6.7.1.5 Αγροτικό οδικό δίκτυο 

Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες ούτε και αγροτικό 

δίκτυο.  

6.7.1.6 ∆ασικό οδικό δίκτυο 

Στην περιοχή της ∆Ε Σµίξης, το υπόλοιπο οδικό δίκτυο εκτός οικισµού πέρα από το 

δηµοτικό, είναι όλο δασικό και κατά βάση αποτελείται από χωµατόδροµους που 

είναι σε µέτρια κατάσταση. Αυτό το δασικό δίκτυο εξυπηρετεί κατά βάση τις 

διάφορες κτηνοτροφικές µονάδες που υπάρχουν διάσπαρτες µέσα στα διοικητικά 

όρια της ∆Ε. Επίσης κάποιοι από τους δρόµους αυτούς καταλήγουν στις διάφορες 

βουνοκορυφές της περιοχής µελέτης, όπως για παράδειγµα στην κορυφή όπου 

βρίσκεται το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. 
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Σαν κύριος δασικός δρόµος χαρακτηρίζεται ο δρόµος που έχει σαν αφετηρία την 

διακλάδωση µε τον παλαιό δρόµο Σµίξης-Σαµαρίνας στην περιοχή «ΦΑΓΚΟΥ 

ΓΚΡΟΣΟΥ». Ο δρόµος αυτός βρίσκεται στα βόρεια του οικισµού της Σµίξης και 

διατρέχει το βόριο τµήµα του οικισµού στα όρια της Κοινότητας καταλήγοντας 

στην βασική κοινοτική οδό στην περιοχή «ΚΑΜΠΙΤΣΙΟ» στο ύψος της θέσης του 

βιολογικού καθαρισµού. Το µήκος του δρόµου αυτού είναι περίπου 6.850 µέτρα και 

είναι χωµατόδροµος. 

Στα 2.500 µέτρα περίπου κατά µήκος του κύριου δασικού δρόµου από την θέση 

«ΦΑΓΚΟΥ ΓΚΡΟΣΟΥ», ξεκινά άλλος κύριος, δασικός δρόµος, κάθετος στον πρώτο 

και κατευθυνόµενος στο βόρειο τµήµα του οικισµού. Στα 1.130 µέτρα περίπου από 

την αρχή του καθέτου υπάρχει διχάλα από την οποία ξεκινούν δύο δρόµοι, 

ασφαλτοστρωµένοι πλέον, που καταλήγουν σε διαφορετικές εισόδους του 

οικισµού. Πριν από την διχάλα τα πρώτα 1.130 µέτρα είναι χωµατόδροµος. Όλοι οι 

υπόλοιποι δασική δρόµοι δεν µπορούν να χαρακτηριστούν σαν κύριοι. 

6.7.1.7 Υπάρχον δίκτυο µέσων µαζικής µεταφοράς 

Στην ∆Ε Σµίξης δεν υπάρχουν µέσα µαζικής µεταφοράς.  

6.7.2 Ύδρευση 

Η ύδρευση του οικισµού της Σµίξης σήµερα εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τις 

πηγές της περιοχής «Γαλάνη» και «Τσουµάνη», οι οποίες χωροθετούνται στη 

βορειοδυτική πλευρά του όρους Βασιλίτσα (σε υψόµετρο περίπου +1.500m). 

Οι πηγές της περιοχής «Γαλάνη» βρίσκονται στη δυτική πλευρά του οικισµού, 

κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, σε απόσταση περίπου 150m από 

αυτήν και αποτελούν τις κύριες πηγές τροφοδοσίας του οικισµού µε νερό. Η 

καλλιέργεια των τριών αυτών πηγών έχει πραγµατοποιηθεί πριν από 50 χρόνια. 

Οι πηγές της περιοχής «Τσουµάνη» βρίσκονται βόρειο-δυτικά του οικισµού, σε 

απόσταση περίπου 800m και είναι κοντά στο δρόµο Σµίξης – Βασιλίτσας. Η 

καλλιέργεια των πέντε αυτών πηγών έχει πραγµατοποιηθεί πριν 50 χρόνια.  

Από την πηγές της περιοχής «Γαλάνη», τροφοδοτείται η δεξαµενή ∆1, 

χωρητικότητας 100m3, µε αγωγούς PVC Φ90 και Φ63, συνολικού µήκους 0,6Km. 
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Από τη δεξαµενή ∆1, µε αγωγό από PVC 10atm διαµέτρου Φ90 συνολικού µήκους 

800m περίπου, τροφοδοτούνται οι παλιές δεξαµενές 50m3 και 25m3, οι οποίες 

βρίσκονται εντός του οικισµού.  

Τα προβλήµατα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού είναι : 

o Η προβληµατική λειτουργία της καλλιέργειας των πηγών στις δύο θέσεις. 

o Η ανυπαρξία αποθήκευσης του νερού τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω 

έλλειψης κεντρικής αποθηκευτικής δεξαµενής. 

o Η κακή κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του οικισµού. 

Το εσωτερικό δίκτυο του οικισµού υδροδοτείται από την υφιστάµενη δεξαµενή 

∆1 από οπλισµένο σκυρόδεµα, προσφάτως κατασκευασµένη και όγκου 100m3, η 

οποία βρίσκεται 150m περίπου δυτικά του οικισµού και σε υψόµετρο +1.343,0m. Η 

∆1 είναι σε πολύ καλή κατάσταση και µε αγωγό από PVC Φ90, µήκους 800m, 

τροφοδοτεί την άνω ζώνη του οικισµού µε ικανοποιητικές πιέσεις. Επιπλέον, η άνω 

ζώνη τροφοδοτείται από τις πηγές «Τσουµάνη», µε αγωγό PVC Φ63 µήκους 800 

µέτρων περίπου, χωρίς την παρεµβολή δεξαµενής. 

Οι δεξαµενές ∆2 και ∆3, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω τροφοδοτούνται από τη 

δεξαµενή ∆1, είναι 50 και 25m3 αντίστοιχα, από οπλισµένο σκυρόδεµα, παλιές και 

σε µέτρια κατάσταση και βρίσκονται εντός του οικισµού. Από αυτές τροφοδοτείται 

η χαµηλή ζώνη του οικισµού µε αρκετά προβλήµατα κατά τη λειτουργία της. 

Εξαιτίας της µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς που υπάρχει µεταξύ των δεξαµενών 

της άνω και της κάτω ζώνης του οικισµού της Σµίξης (140m), παρεµβάλλονται στη 

διαδροµή του εσωτερικού αγωγού πιεζοθραυστικά φρεάτια και γίνεται διαχωρισµός 

του εσωτερικού δικτύου σε ζώνες. 

Τα προβλήµατα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού είναι : 

o Ο µη ορθός διαχωρισµός του οικισµού σε υδραυλικές ζώνες για ισοκατανοµή 

της πίεσης. 

o  µεγάλο ποσοστό διαρροών και συχνές θραύσεις των αγωγών. 
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6.7.3 Αποχέτευση ακαθάρτων 

Ο οικισµός δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αλλά απορροφητικούς 

βόθρους µε αποδέκτη τον Σµιξιώτικο ποταµό. 

6.7.4 Αποχέτευση οµβρίων 

Ο οικισµός δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων παρά µόνο σε λίγα σηµεία 

(πολύ µικρού µήκους) που οδηγούν τα όµβρια είτε σε παρακείµενα ρέµατα είτε σε 

κανάλια-µικρά ρέµατα που διασχίζουν τον οικισµό. 

Επισηµαίνεται ότι η Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ εκπόνησε 

µελέτη για την κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης 

ακάθαρτων και οµβρίων στον οικισµό Σµίξης και σύµφωνα µε αυτή για τα όµβρια 

γίνονται έργα παροχέτευσης ανάντη του οικσµού, ώστε να µειωθούν σε µεγάλο 

βαθµό οι ποσότητες που διέρχονται από τις φυσικές µισγάγγειες µέσα στον οικισµό. 

6.7.5 Απορρίµατα 

Η ορθολογική αντιµετώπιση του προβλήµατος των απορριµµάτων είναι ο κεντρικός 

στόχος της προσπάθειας που ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του ΄90 και το 

συνολικό σχέδιο εξελίσσεται µε επιτυχία και αποτελεί το πρώτο σε πανελλήνιο 

επίπεδο πρόγραµµα Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

(ΟΣ∆Α) που εφαρµόζεται σε περιφερειακή κλίµακα. 

Όλοι οι ΟΤΑ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας συµµετέχουν στο ΟΣ∆Α. 

Σήµερα, δεν υπάρχει ενεργή «χωµατερή» εντός των ορίων της ∆Ε και η µοναδική 

χωµατερή που λειτουργούσε ως την δεκαετία του ΄90 έχει αποκατασταθεί. 

Εποµένως, δεν τίθεται θέµα αποκατάστασης παλιών χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης 

απορριµµάτων στην περιοχή µελέτης.  

Τα στερεά απόβλητα της περιοχής µελέτης, διατίθενται στην Τοπική Μονάδας 

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α) των Γρεβενών, που χωροθετείται έξω από την 

πόλη των Γρεβενών  και από εκεί καταλήγουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις  της 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 
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6.7.6 Τηλεπικοινωνίες 

6.7.6.1 Τηλεφωνικές γραµµές 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση της ∆Ε Σµίξης γίνεται µε ΣΑΡ (Συνδροµητικά Αγροτικά 

Ραδιοσυστήµατα). 

Εντός της ∆Ε αναπτύσσονται δίκτυα υπόγειων και κυρίως εναέριων τηλεφωνικών 

γραµµών που συνδέουν τους συνδροµητές µε το υπερκείµενο ΣΑΡ. 

Στην περιοχή έχει εγκατασταθεί δίκτυο οπτικών ινών. 

6.7.6.2 Κινητή τηλεφωνία 

Η ευρύτερη περιοχή της ∆Ε Σµίξης καλύπτεται πλήρως από δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας, όλων των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια 

και δεν εντοπίζονται µη καλυπτόµενες περιοχές πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που 

εντοπίζονται σε περιοχές µε πολύ έντονο ανάγλυφο. 

6.7.7 Ενεργειακά δίκτυα 

Η ευρύτερη περιοχή της ∆Ε Σµίξης καλύπτεται επαρκώς από δίκτυα και εξοπλισµό 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθµιση και επέκταση των οποίων εξαρτάται 

κάθε φορά από την ανάπτυξη του φορτίου και τις απαιτήσεις σε ηλεκτροδότηση. 

Αρµόδια υπηρεσία είναι η ∆ΕΗ. ∆ΠΜ-Θ/Περιοχή Κοζάνης. 

6.7.8 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης και εκτός αυτής έχουν γίνει προτάσεις για 

αδειοδότηση διαφόρων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και συγκεκριµένα για αιολικές 

εγκαταστάσεις και για µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

ελάχιστα εκτείνονται εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας, ενώ κατά κύριο λόγο 

εκτείνονται στα χωρικά όρια διπλανών Ενοτήτων. 
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6.8 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος 

Η µηδενική λύση δεν προβλέπει καµιά σχεδιασµένη παρέµβαση, αλλά υποθέτει τη 

συνέχιση της σηµερινής κατάστασης και αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως αυτή 

επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Όσον αφορά συγκεκριµένες 

περιβαλλοντικές ή µη παραµέτρους, οι προβλέψεις έχουν ως εξής : 

� Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την ενταντική 

κτηνοτροφία θα αυξάνονταν διαρκώς, δηµιουργώντας σηµαντικό αριθµό 

προβληµάτων στην περιοχή, αφενός ρυπαίνοντας το φυσικό περιβάλλον µε 

τα απόβλητα των υφιστάµενων µονάδων και αφετέρου δηµιουργώντας ένα 

αρνητικό περιβάλλον για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής. 

� Η έλλειψη σχεδιασµού για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής µέσα από 

τον πολεοδοµικό σχεδιασµό θα οδηγούσε σε µια ανεξέλεγκτη κατάσταση, 

όπου η χωροθέτηση τουριστικών ανωδοµών θα λειτουργούσε εν τέλει ως 

τροχοπέδη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

� Η έλλειψη εγκεκριµένου χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού για 

τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που ανήκουν στη διοικητική 

περιφέρεια της ∆Ε Σµίξης, θα οδηγούσε σταδιακά στην καταστροφή των 

οικοσυστηµάτων. 

� Η έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού θα απαξίωνε σταδιακά τους οικιστικούς 

χώρους και αντίστοιχα την αξία της ακίνητης περιουσίας. Τόσο οι τεχνικές 

όσο και οι κοινωνικές υποδοµές δε θα επαρκούσαν, µε αποτέλεσµα την 

υποβάθµιση του χώρου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ η 

έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών στους ορεινούς οικισµούς θα 

οδηγούσε στην εγκατάλειψή τους από τους κατοίκους τους. 

� Η έλλειψη ενός σχεδίου χρήσεων γης, όπως το ΣΧΟΟΑΠ, θα λειτουργούσε 

ανασταλτικά στην προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή. 

Ειδικότερα, µε την µη εφαρµογή του σχεδίου και συνέχιση της σηµερινής 

κατάστασης αναµένονται: 
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� Μειωµένες δηµόσιες επενδύσεις, σε αναλογία µε τις δυσχερείς οικονοµικές 

συνθήκες, και ακόµη πιο περιορισµένες ιδιωτικές λόγω έλλειψης σχεδίου 

χρήσεων γης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων. 

� Άναρχη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου 

περιοχές µε αποτέλεσµα τη σύγκρουση χρήσεων γης, περιβαλλοντική 

υποβάθµιση, αισθητική ρύπανση και µη αξιοποίηση στο έπακρο των 

δυνατοτήτων της περιοχής. 

� Υποβάθµιση τουρισµού και µηδενική ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών του. 

� Υποβάθµιση των οικισµών, χωρίς να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών 

σε κοινόχρηστο και κοινωφελή εξοπλισµό. 

� Κίνδυνος υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, των 

πολιτιστικών και φυσικών πόρων ακόµη και από την λειτουργία 

υφιστάµενων δραστηριοτήτων. 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

7.1 Γενικά 

Η εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόµενου σχεδιασµού στο 

περιβάλλον της περιοχής αφορά στην προβλεπόµενη εξέλιξή της σε σχέση µε τη 

µηδενική λύση. Ο έλεγχος των χρήσεων γης και ο καθορισµός των ζωνών 

προστασίας των ευαίσθητων περιοχών της ∆Ε Σµίξης λειτουργεί σαφώς θετικά για 

την περιοχή, ωστόσο στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά όλα τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά του χώρου και αξιολογούνται οι άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις που 

θα έχει το σχέδιο. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η έκταση, ο χαρακτήρας, η 

ένταση, η διάρκεια, οι δυνατότητες ανάταξης και αντιµετώπισης και η συνεργιστική 

και σωρευτική δράση τους και εξετάζονται για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο. Η 

εκτίµηση των επιπτώσεων αξιολογείται διαφορετικά για κάθε στοιχείο του φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αποτυπώνεται σε µορφή µήτρας ως 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή. Η αξιολόγηση και εκτίµηση γίνεται 

καταρχήν ποιοτικά, ωστόσο προβλέπεται στους δείκτες παρακολούθησης και ο 

ποσοτικός έλεγχος αυτών, όπως αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια. 

Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός επηρεάζει άµεσα την πλειονότητα των 

περιβαλλοντικών παραµέτρων. Κατά συνέπεια, η εκτίµηση των επιπτώσεων του 

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, καθώς και η ενσωµάτωση 

περιβαλλοντικών στόχων και η συνεκτίµησή τους µαζί µε τους αναπτυξιακούς, 

κρίνεται απαραίτητη µέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού. 

Οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ µπορεί να είναι άµεσες ή 

έµµεσες, σηµαντικές ή όχι, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυπρόθεσµες, 

µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, µόνιµες ή προσωρινές. 

Στις επόµενες ενότητες οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν µέχρι αυτό το σηµείο 

συντίθενται και αξιολογούνται, ώστε να εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες στρατηγικές 

επιπτώσεις του προτεινόµενου σχεδίου στο περιβάλλον. 
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7.2 Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρµογής του 

ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης βασίστηκε στο «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για τη Στρατηγική 

συνοχής 2007-2013» (Φεβρουάριος 2006) (Handbook on SEA of Cohesion Policy 

2007-2013, Greening Regional Development Network, February 2006). Ο 

προσδιορισµός των επιπτώσεων στοχεύει στον εντοπισµό των πιθανών µεταβολών 

στις παραµέτρους του περιβάλλοντος. 

Αρχικά γίνεται καθορισµός των περιβαλλοντικών τοµέων, στόχων και δεικτών που 

είναι σχετικοί και µπορεί να επηρεαστούν από το υπό µελέτη σχέδιο. Στη συνέχεια 

γίνεται µια πρώτη εκτίµηση των θετικών/αρνητικών επιπτώσεων συγκεκριµένων 

στόχων και προτεραιοτήτων σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

θεωρήθηκαν σηµαντικοί για το υπό εξέταση σχέδιο και προτείνονται εναλλακτικές 

προσεγγίσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους διάστασης. 

Για την µεταβολή κάθε περιβαλλοντικής συνιστώσας προσδιορίζονται έξι ιδιότητες 

που συναποτελούν την ταυτότητα της επίπτωσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι: 

o Η κατεύθυνση της επίπτωσης αν δηλαδή θα υπάρξει θετική ή αρνητική 

µεταβολή. 

o Η έκταση - γεωγραφική εξάπλωση της επίπτωσης. 

o Η ένταση της επίπτωσης (µικρή, µεσαία ή µεγάλη). 

o Ο µηχανισµός εµφάνισης (πρωτογενής ή δευτερογενής επίπτωση). 

o Ο χρονικός ορίζοντας της µεταβολής (βραχυ-, µέσο- ή µακροπρόθεσµη 

αλλαγή). 

o Η συσσώρευση ή/και η συνέργια που η υπό χαρακτηρισµό µεταβολή µπορεί 

να παρουσιάσει είτε µε άλλες επιπτώσεις του σχεδίου είτε µε άλλα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής. 

Το επόµενο βήµα είναι η αποτίµηση των επιπτώσεων από συγκεκριµένες δράσεις σε 

σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και προτείνονται µέτρα αποφυγής 

ή αντιµετώπισης των επιπτώσεων αυτών. 
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Οι πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις που εκτιµάται ότι µπορούν να εµφανιστούν λόγω 

της εφαρµογής του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων 

θα αξιολογηθούν µε βάση την έντασή τους και την θετική ή την αρνητική τους 

επίδραση στον περιβαλλοντικό τοµέα. Οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται βάσει της 

κλίµακας που δίνεται στην επόµενη παράγραφο. 

o Εφόσον µια συγκεκριµένη ιδιότητα του ΣΧΟΟΑΠ έχει θετικό αντίκτυπο σε 

κάποιον από τους εξεταζόµενους περιβαλλοντικούς τοµείς τότε 

βαθµολογείται µε  . 

o Εφόσον µια συγκεκριµένη ιδιότητα του Σχεδίου έχει ουδέτερο αντίκτυπο σε 

κάποιον από τους εξεταζόµενους περιβαλλοντικούς τοµείς τότε 

βαθµολογείται µε -. 

o Εφόσον µια συγκεκριµένη ιδιότητα του Σχεδίου έχει αρνητικό αντίκτυπο σε 

κάποιον από τους εξεταζόµενους περιβαλλοντικούς τοµείς τότε 

βαθµολογείται µε  . 

Τέλος, γίνεται εκτίµηση των σωρευτικών επιπτώσεων του προγράµµατος. Αφού 

εκτιµηθούν οι επιπτώσεις του σχεδίου στο σύνολό τους, συσχετίζονται µε την 

υφιστάµενη κατάσταση και τα άλλα παράλληλης εξέλιξης σχέδια και εκτιµώνται και 

καταγράφονται οι πλέον σηµαντικές συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις. 

Για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου δηµιουργήθηκε 

µήτρα στην οποία εκτιµάται το εάν αναµένονται ουσιαστικές µεταβολές στην κάθε 

περιβαλλοντική παράµετρο, η οποία αποτελεί και περιβαλλοντικό δείκτη. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και σε συνδυασµό µε την ευαισθησία 

του περιβάλλοντος ως προς τη συγκεκριµένη µεταβολή αξιολογείται η 

αναγκαιότητα λήψης µέτρων είτε προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης αρνητικών 

επιπτώσεων είτε προς µεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους από τις θετικές 

επιπτώσεις. 

7.3 Προσδιορισµός περιβαλλοντικών στόχων 

Ως µεταβολές στρατηγικού επιπέδου σε µια από τις παραµέτρους που εξετάζονται 

θεωρούνται οι διαφοροποιήσεις που αναµένονται στο επίπεδο αναφοράς της 

συγκεκριµένης παραµέτρου σε µια περιοχή ευρύτερη αυτής της εφαρµογής του 
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Σχεδίου. Μεταβολές µικρότερης έκτασης και τοπικού µόνο χαρακτήρα θα 

αντιµετωπιστούν στα πλαίσια των επιµέρους ΜΠΕ που θα διεξαχθούν εντός των 

ορίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση των έργων του 

σχεδίου. 

Στο µακροσκοπικό επίπεδο της εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης είναι 

δυνατόν να εκτιµηθούν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους πιο κάτω τοµείς: 

• Βιοποικιλότητα 

• Πληθυσµός 

• Ανθρώπινη Υγεία 

• Πανίδα - χλωρίδα 

• Εδαφος - µείωση της ρύπανσης και απώλειας εδαφών 

• Απορρίµµατα 

• Ύδατα 

• Ατµόσφαιρα 

• Κλιµατικοί παράγοντες 

• Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

• Πολιτιστική κληρονοµιά 

• Τοπίο 

• Σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων 

Κάποιοι από τους τοµείς αυτούς έχουν συνάφεια µεταξύ τους και µπορούν να 

εξεταστούν από κοινού. Τέτοια συνάφεια µπορεί να υπάρξει µεταξύ των τοµέων: 

• Βιοποικιλότητα και χλωρίδα – πανίδα. 

• Πληθυσµός και Ανθρώπινη υγεία. 

• Έδαφος και Απορρίµµατα. 

• Ατµόσφαιρα και κλιµατικοί παράγοντες. 

• Πολιτιστική κληρονοµιά και τοπίο. 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 194/226 

Για τους προαναφερθέντες περιβαλλοντικούς τοµείς επιλέγονται οι εξειδικευµένοι 

βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του 

ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης. 

Πίνακας 7-1 : Πίνακας περιβαλλοντικών στόχων 

Α/Α Περιβαλλοντικός Τοµέας Περιβαλλοντικός Στόχος 

1 Βιοποικιλότητα Χλωρίδα - Πανίδα 

o Προστασία βιοποικιλότητας και βιοτόπων και αποφυγή µη 
αντιστρέψιµων απωλειών 

o Επίπτωση στον αριθµό, τον τύπο και την κατάσταση 
διατήρησης των οικοτόπων 

o Αποφυγή της διάσπασης βιοτόπων 
o Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και την 

πανίδα, τις φυσικές περιοχές και τα προστατευόµενα είδη 

2 Πληθυσµός και Ανθρώπινη υγεία 

o Βελτίωση βασικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού 
µέσω της περίθαλψης, της µείωσης της φτώχειας και της 
ανεργίας 

o Επίδραση στην πληθυσµιακή σύνθεση της περιοχής 
o Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 
o ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους εργασίας 
o Προστασία ανθρώπινης υγείας 

3 
Μείωση ρύπανσης των εδαφών 
και µείωση των απορριµάτων 

o Βελτίωση της κατάστασης και της έκτασης των 
υποβαθµισµένων περιοχών 

o Πρόκληση απωλειών εδάφους 
o Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη 

ποσότητας και ποιότητας 
o Μείωση απορριµµάτων στο ελάχιστο και 

επαναχρησιµοποίηση µέσω ανακύκλωσης ή ανάκτησης 
ενέργειας 

o Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης υλικών 

4 Μείωση ρύπανσης νερών 

o Μείωση της ρύπανσης των υδάτων σε επίπεδα αβλαβή 
για τα φυσικά συστήµατα 

o Επιπτώσεις στις απολήψεις νερού 
o Μείωση στην παραγωγή υγρών αποβλήτων 
o Μείωση κινδύνου πληµµυρών 

5 
Μείωση ρύπανσης αέρα 

µείωση εκποµπών θερµοκηπίου- 
ενέργεια 

o Μείωση αέριας ρύπανσης σε επίπεδα αβλαβή για τα 
φυσικά συστήµατα 

o Μείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων 
o Μείωση αεριών θερµοκηπίου 
o Μείωση της ρύπανσης από συµβατικές πηγές ενέργειας 
o Επιρροή στην ποιότητα της ατµόσφαιρας στο αστικό 

περιβάλλον 
o Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή των εκποµπών CO2 

6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
o Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 
o Προώθηση αειφόρου κατασκευής 

7 
Πολιτιστική κληρονοµιά 

και τοπίο 

o Προστασία και ανάδειξη κτηρίων, µνηµείων και χώρων 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

o Προστασία και ανάδειξη αστικού τοπίου 
o Επίδραση στον αριθµό των περιοχών και των µνηµείων 

(πολιτιστικών, ιστορικών - αρχιτεκτονικών) από την 
εφαρµογή του σχεδίου. 

o Αλλοίωση στις παραδόσεις και την πολιτιστική ταυτότητα 
o Επίδραση στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του 

τοπίου 
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Οι τυχόν επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης εκτιµώνται ως 

προς τα εξής επιµέρους χαρακτηριστικά: 

o Χαρακτήρας επιπτώσεων (αρνητικές - ουδέτερες - θετικές). Αφορά στο 

είδος των επιπτώσεων - επιδράσεων και αποδίδει το θετικό ή αρνητικό 

χαρακτήρα της εκτιµώµενης περιβαλλοντικής µεταβολής. 

• Θετικές : Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που συνεπάγονται ευνοϊκές 

µεταβολές και αναβάθµιση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Ως 

αναβάθµιση χαρακτηρίζεται η θετική εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, η 

βελτίωση των συνθηκών που διαµορφώνουν το ανθρωπογενές περιβάλλον 

και η βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών µέσων, όπως του 

τοπίου, της ατµόσφαιρας, των υδάτων κλπ. 

• Ουδέτερες : Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που δεν προκαλούν σηµαντική 

µεταβολή της κατάστασης του περιβάλλοντος. 

• Αρνητικές : Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος. 

o Ένταση επιπτώσεων (Ισχυρές, µέτριες, ασθενείς). Ο εν λόγω χαρακτηρισµός 

σχετίζεται άµεσα µε την εξέταση των παραµέτρων εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφορά στο µέγεθος της επίπτωσης. 

o Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς επιπτώσεων (Τοπικό, ευρύτερο). Ο εν 

λόγω χαρακτηρισµός σχετίζεται άµεσα µε την εξέταση των παραµέτρων 

εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφορά στη χωρική εξάπλωση 

της περιβαλλοντικής επίπτωσης µεταβολής. 

o Χρονικός ορίζοντας εµφάνισης (Βραχυπρόθεσµη, µακροπρόθεσµη) και 

παραµονής επιπτώσεων (Προσωρινή-Μόνιµη). Αφορά στον χρόνο που 

αναµένεται να µεσολαβήσει µεταξύ υλοποίησης του σχεδίου και εµφάνισης της 

περιβαλλοντικής µεταβολής (βάσει του οποίου η επίπτωση χαρακτηρίζεται ως 

άµεση - βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη) και αφετέρου ο 

χρόνος παραµονής, δηλαδή το εάν πρόκειται για προσωρινή ή µόνιµη 

επίπτωση. 

o Αθροιστικότητα ή συνέργεια. Αφορά τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής 

µεταβολής να αλληλεπιδράσει µε άλλες επιπτώσεις, µε τρόπο που να 
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µεταβάλλεται η τελική ένταση ή έκτασή της και παρουσιάζεται υπό µορφή 

"ναι" ή "όχι". 

o ∆υνατότητα αντιµετώπισης ή περαιτέρω βελτίωσης. Παρουσιάζεται υπό 

µορφή "ναι" ή "όχι". Η επίπτωση εµπεριέχει δυνατότητες πρόληψης, 

αναστροφής ή ουσιαστικής ελαχιστοποίησης. Για θετικού χαρακτήρα 

επιπτώσεις, παρουσιάζεται η ύπαρξη ή µη δυνατότητας για περαιτέρω 

βελτίωση. 

Στη συνέχεια εντοπίζονται οι δυνατότητες πρόληψης και αναστροφής των 

επιπτώσεων, ώστε να δοθεί η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν τα 

µέτρα αντιµετώπισης που θα ληφθούν στις περιβαλλοντικές µελέτες των επιµέρους 

έργων. 

7.4 Ευρήµατα της αξιολόγησης 

H αξιολόγηση γίνεται µε βάση την σηµερινή κατάσταση στην περιοχή και τις 

υφιστάµενες χρήσεις της σε σχέση µε την υπό διαµόρφωση κατάσταση. H 

αξιολόγηση εστιάζεται στο πώς το ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης θα επηρεάσει τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί, όσον αφορά τον χαρακτήρα των 

επιπτώσεων στους επιµέρους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
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Πίνακας 7-2 : Αξιολόγηση περιβαλλοντικών στόχων 
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   Πηγή : Ιδία επεξεργασία οµάδας µελέτης
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7.5 Πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης 

7.5.1 Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Ως βιοποικιλότητα µιας περιοχής ορίζεται το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών 

ειδών, των οικοσυστηµάτων και των πολιτισµών της. Τα µέλη µιας φυσικής 

βιοκοινότητας εξελίσσονται παράλληλα προσαρµοζόµενα στο πέρασµα του χρόνου 

στις αλλαγές του βιοτικού και αβιοτικού τους περιβάλλοντος (τροποποιήσεις 

τοπικού κλίµατος, εισαγωγή/αφαίρεση ανταγωνιστικών ατόµων - ειδών στην 

περιοχή κά). Η γενετική ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει τους περισσότερους 

πληθυσµούς των διαφορετικών ειδών προσφέρει συνήθως, τουλάχιστον σε ένα 

ποσοστό του πληθυσµού, επαρκείς δυνατότητες προσαρµογής σε βαθµιαίες 

αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών. Ωστόσο, όταν οι παραπάνω αλλαγές είναι 

ριζικές και συµβαίνουν απότοµα (καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, εισαγωγή 

ξενικών ανταγωνιστικών ειδών στο οικοσύστηµα κά) τα άτοµα αδυνατούν να 

προσαρµοστούν άµεσα και κατά συνέπεια οι πληθυσµοί τους απειλούνται. 

Το ΣΧΟΟΑΠ Σµίξης έχει σαν στόχο την προστασία και ανάδειξη των βιοτόπων, των 

ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και της βιοποικιλότητας της περιοχής δίνοντας 

ανάλογα µέτρα και κατευθύνσεις. 

Θετικές αναµένονται οι επιπτώσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων µε την παράλληλη 

εφαρµογή µέτρων και λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος µε 

την θεσµοθέτηση και διαχωρισµό των επιτρεποµένων χρήσεων στις 

καταλληλότερες περιοχές. Επίσης στο πλαίσιο του σχεδίου δεν προτείνονται 

παρεµβάσεις που οδηγούν σε κατασπατάληση του εξωαστικού χώρου, ενώ σε κάθε 

περίπτωση δίνεται προτεραιότητα ως προς την οικολογική αξία των οικοτόπων και 

των προστατευόµενων περιοχών. 

Αρνητικές αναµένονται οι επιπτώσεις από την επέκταση του οικισµού της Σµίξης 

λόγω της κατάληψης γης για κατασκευή δικτύων καθώς και η επικείµενη 

οικοδόµηση της περιοχής που θα οδηγήσει σε εκτοπισµό των οικοσυστηµάτων, σε 

αποψίλωση της χλωρίδας, αλλά και σηµαντικό περιορισµό της πανίδας λόγω 

υποβάθµισης και εκποπισµού των χώρων διαβίωσης της. 

Αρνητικές, αλλά µικρής έντασης και έκτασης, αναµένονται οι επιπτώσεις στην 

βιοποικιλότητα από την βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού 
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δικτύου µέσω εκτόπισης αυτών (οικοσυστηµάτων) και κατάληψη του χώρου από το 

κατάστρωµα των οδών και των συνοδών τεχνικών έργων. 

7.5.2 Επιπτώσεις στον πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία 

Το προτεινόµενο Σχέδιο δεν επηρεάζει µε άµεσο τρόπο τον πληθυσµό και τη 

δηµόσια υγεία. 

Έµµεσα όµως τα µέτρα και οι κατευθύνσεις που προτείνονται µέσω του ΣΧΟΟΑΠ 

Σµίξης αναµένεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στη βελτίωση της ζωής των 

κατοίκων της περιοχής, καθώς έχουν σαν προτεραιότητα την προστασία, ενίσχυση 

και αναβάθµιση του αστικού χώρου και του περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος 

γενικότερα. 

Η εφαρµογή του Σχεδίου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αστικού 

περιβάλλοντος µέσω της αναδιάρθρωσης του οικιστικού υποδοχέα. 

Ως εκ τούτου, το προτεινόµενο σχέδιο επηρεάζει πρωτίστως θετικά τους 

παράγοντες που επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης υγείας. 

7.5.3 Επιπτώσεις στα νερά και στο έδαφος 

Έµµεσες θετικές επιπτώσεις αναµένονται από τα µέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος, καθώς και από τα µέτρα διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων, 

µε την ολοκλήρωση των έργων που προτείνονται, όπως η δηµιουργία νέου 

αποχετευτικού δικτύου για την αποχέτευση των ακαθάρτων λυµάτων, των όµβριων 

υδάτων στον οικισµό καθώς και η κατασκευή νέου εσωτερικού και εξωτερικού 

δικτύου ύδρευσης. 

Παράλληλα, ο έλεγχος των χρήσεων γης, ειδικά όσον αφορά σε ρυπογόνες 

δραστηριότητες, θα προστατεύσει τον υδροφόρο ορίζοντα και τα επιφανειακά νερά 

της περιοχής. 

Όσον αφορά στα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της δεν 

αναµένονται καθόλου αρνητικές επιπτώσεις. Αντίθετα, η οργάνωση και η προστασία 

του χώρου από τον περιορισµό της αυθαίρετης δόµησης αναµένεται να 

λειτουργήσει θετικά ως προς την προστασία των εδαφών και των χαρακτηριστικών 

του. 
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7.5.4 Επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα 

Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος δεν αναµένεται να επηρεαστεί από 

την πολεοδόµηση της περιοχής. Αντίθετα, ο καθορισµός των ΠΕΠ και ο έλεγχος 

των χρήσεων γης θα προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον και θα περιορίσουν 

χρήσεις και δραστηριότητες που δύναται να επιβαρύνουν το ατµοσφαιρικό 

περιβάλλον. 

Αρνητικά αποτελέσµατα ενδέχεται να προκύψουν µόνο σε περιπτώσεις ανάπτυξης 

νέων δραστηριοτήτων και κατασκευής νέων έργων χωρίς την εφαρµογή 

κατάλληλων µέτρων και δράσεων προστασίας και χωρίς την τήρηση της 

νοµοθεσίας, των περιβαλλοντικών όρων και των απαραίτητων µέτρων πρόληψης 

της ρύπανσης. 

7.5.5 Επιπτώσεις στα υλικά περουσιακά στοιχεία 

Στις περιοχές συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων, νέων οικιστικών 

υποδοχέων, κατασκευής ή/και βελτίωσης µεταφορικών και κοινωνικών υποδοµών 

και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος αναµένεται αύξηση της αξίας της 

γης ανάλογα φυσικά µε τη φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. 

7.5.6 Επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον 

Η ανάπτυξη ήπιων µορφών τουρισµού, η εφαρµογή προγραµµάτων πολιτιστικού 

και περιηγητικού τουρισµού και η βελτίωση των πολιτιστικών υποδοµών θα έχει ως 

αποτέλεσµα µόνιµες και στρατηγικού χαρακτήρα επιπτώσεις προς τη θετική 

κατεύθυνση, όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

7.5.7 Επιπτώσεις στο τοπίο 

Όσον αφορά στο αστικό τοπίο, το σύνολο των δράσεων θα είναι ευνοϊκό ως προς 

τη βελτίωσή του και την αισθητική του αναβάθµιση. Μέτρα τα οποία θα έχουν 

ισχυρή επίδραση θα είναι: η πολεοδοµική αναµόρφωση σε επίπεδο γειτονιάς, ο 

περιορισµός των επιβαρυντικών χρήσεων, ο κυκλοφοριακός και συγκοινωνιακός 

σχεδιασµός. Οι επιπτώσεις στο τοπίο θα είναι κατά κανόνα µεσο-/µακροπρόθεσµες, 

και θα επιφέρουν µόνιµη αναβάθµιση της προσφερόµενης ποιότητας ζωής. 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 202/226 

Παράλληλα, µε την επέκταση του οικισµού Σµίξης, η επιβάρυνση του τοπίου µε νέα 

κτίρια αναµένεται µικρή. 

Η οριοθέτηση συγκεκριµένων περιοχών για την ανάπτυξη τουριστικών 

δραστηριοτήτων, µπορεί αρχικά να ενισχύσει την αύξηση των τουριστικών δοµών 

στην περιοχή, ωστόσο µακροπρόθεσµα θα λειτουργήσει θετικά, καθώς θα 

περιορίσει τη διάχυση τουριστικών εγκαταστάσεων σε όλη την περιοχή, γεγονός 

που θα δηµιουργούσε υποβάθµιση του τοπίου. 

Όσον αφορά στο φυσικό τοπίο δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις. 

7.6 Μέτρα για τον περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 

σχεδίου 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ θα πρέπει να προσδιοριστούν τα µέτρα 

πρόληψης, περιορισµού και αντιµετώπισης των πιθανών δυσµενών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από την εφαρµογή του Σχεδίου. 

Σε γενικές γραµµές, το ΣΧΟΟΑΠ Σµίξης αναµένεται να έχει θετική επίδραση στο 

σύνολο των περιβαλλοντικών παραµέτρων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

σχεδιασµός του έχει γίνει µε στόχο την αειφορία και την αντιµετώπιση της ποικιλίας 

των θεµάτων που χρόνια τώρα δεν επιλύονται και δρουν σωρευτικά στην 

υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης 

της περιοχής εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ Σµίξης. 

Σχετικά µε τις δυσµενείς επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν στη προηγούµενη 

ενότητα, θα γίνει ανάλυση των µέτρων πρόληψης, περιορισµού και αντιµετώπισης 

των προβλεπόµενων δυσµενών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν κατά την 

εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων από το σχέδιο. Η ανάλυση θα γίνει σε 

επίπεδο περιβαλλοντικής παραµέτρου. 

Επίσης, η Οδηγία προβλέπει και την κατάρτιση συστήµατος παρακολούθησης, έτσι 

ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών στο πλαίσιο εφαρµογής του 

ΣΧΟΟΑΠ Σµίξης, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 
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7.6.1 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Το προτεινόµενο σχέδιο δεν συνδέεται µε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις υψηλής 

έντασης. Για την εξασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων που προτείνονται για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων του φυσικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η 

συνεχής επόπτευση από το ∆ήµο Γρεβενών, καθώς η και ενηµέρωση και η 

συµµετοχή των πολιτών. 

Στο ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης προτείνονται για την προστασία της βιοποικιλότητας 

της περιοχής τα εξής: 

• Καθαρισµός των περιοχών των υδατορεµάτων µε τρόπο, ώστε να µην 

καταστρέφονται τα νεαρά φυτά και η αυτοφυής βλάστηση. 

• Συνεχής αύξηση των χώρων πρασίνου εντός των οικιστικών υποδοχέων µετά 

από εκπόνηση ειδικών µελετών, ώστε να µη διαταραχθεί η οικολογική - 

περιβαλλοντική ισορροπία. 

• Ενίσχυση της πυροπροστασίας (σχεδίαση προγράµµατος δασοπυρόσβεσης, 

πυκνότητα και κατάσταση των υδροστοµίων εντός του οικισµού, επιτήρηση τους 

θερινούς µήνες). 

Για να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 

ληφθούν αυστηρά περιοριστικά µέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις 

προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας σε σχέση µε τον ενεργειακό τοµέα και 

την προστασία των υδάτινων πόρων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

αποκατάστασης της φυτοκάλυψης µε κατάλληλα είδη χλωρίδας και προστασίας της 

πανίδας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ζώνες, που θα επιτρέπονται οι 

αναπτυξιακές επενδύσεις και τα έργα, όπου οι παρεµβάσεις θα πρέπει να είναι ήπιες 

και να συµπεριλαµβάνουν έργα προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά την περιοχή επέκτασης του οικισµού της Σµίξης για την προστασία 

της βιοποικιλότητας προτείνεται η δυνατότερη δυνατή εκτόπιση δασικών ειδών 

κατά την µελέτη πολεοδόµησης, η χρήση ψυχρών υλικών για την κατασκευή 

δρόµων, αλλά και η υποχρέωση φυτεύσεων µε αυτόχθονα είδη στους 

κοινόχρηστους χώρους. 
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Επίσης, στις περιοχές όπου προβλέπονται τουριστικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

προβλεφθούν µέτρα περιορισµού της ρύπανσης και ηχορύπανσης από τους 

επισκέπτες, καθώς και µέτρα επιτήρησης των χώρων αυτών για να µην υπάρξουν 

επιπρόσθετες επιπτώσεις λόγω της αµέλειας των επισκεπτών. 

Συνεργατικά η υλοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης, όσον αφορά τη 

βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής δεν αναµένεται να έχει 

στρατηγικού χαρακτήρα αρνητικές επιπτώσεις, αλλά µάλλον θετικές, οι οποίες θα 

περιοριστούν σε τοπικό - σηµειακό επίπεδο (οι αρνητικές). 

7.6.2 Πληθυσµός και ανθρώπινη υγεία 

Μέσα στους στόχους του ΣΧΟΟΑΠ είναι : η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η 

αειφόρος ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση της 

ποιότητας των µετακινήσεων και των καθηµερινών λειτουργιών των πολιτών και η 

αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζουν. Τα µέτρα που 

προτείνονται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας αφορούν: 

• Την παρακολούθηση από την πολιτεία της τήρησης της νοµοθεσίας και των 

εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων από όλους τους εµπλεκόµενους των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

• Την βελτίωση - αναβάθµιση του οδικού δικτύου και την αναβάθµιση των 

συγκοινωνιακών µεταφορών. 

• Την πρόβλεψη της οµαλής και εύρυθµης πρόσβασης και διέλευσης των 

οχηµάτων και ειδικά των βαρέων, αποφεύγοντας, στο βαθµό που αυτό είναι 

δυνατό, τις διελεύσεις από τον οικισµό. 

7.6.3 Νερά και έδαφος 

Για την πρόληψη της ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθµισης των υδατικών πόρων 

κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου της ποιότητας του νερού της υπόγειας 

υδροφορίας, καθώς και ελέγχου της εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων στις 

υφιστάµενες δραστηριότητες. Ο προτεινόµενος έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται 

από φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις εγκαταστάσεις εντός των ορίων της 

µελέτης, αλλά και σε εκείνες που την επιβαρύνουν από περιβαλλοντική άποψη. 
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Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ (Πρόταση και Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλλότητας – Β1 

Στάδιο) έχουν προβλεφθεί δράσεις προστασίας και διαχείρισης των υδατικών 

πόρων της περιοχής. Παρόλα αυτά αναµένονται επιπτώσεις από τις αναπτυξιακές 

δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται µε την ρύπανση των υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων. 

Τα µέτρα που πρέπει, επιπλέον των οριζόµενων από το Σχέδιο, να ληφθούν, είναι: 

• Η χωροθέτηση των νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε περιοχές που 

δεν θα θίγουν τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και η αποµάκρυνση των 

δραστηριοτήτων αυτών από τις ήδη επιβαρηµένες περιοχές. 

• Η τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε τη χρήση 

νερού και την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και η 

εντατικοποίηση των ελέγχων της εφαρµογής τους. 

• Η παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις περιοχές 

συγκέντρωσης δραστηριοτήτων. 

• Η πιστή εφαρµογή των προβλέψεων και µέτρων του σχεδίου διαχείρισης 

υδάτων ∆υτικής Μακεδονίας. 

Όσον αφορά το έδαφος, πιέσεις προβλέπονται να προκύψουν και από τα νέα 

κατασκευαστικά έργα που θα γίνουν κατά την επέκταση των υποδοµών και των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων κάθε τύπου. Ιδιαίτερα έντονες αναµένονται να είναι 

οι πιέσεις στα σηµεία όπου θα συγκεντρώνουν λειτουργίες ή επιχειρήσεις του 

τριτογενούς τοµέα. 

Προκειµένου οι πιέσεις αυτές να είναι πιο ήπιες, καθώς ανασταλτικά µέτρα θα 

οδηγήσουν στην αναστολή της ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρµοστούν τα 

ακόλουθα: 

• Αυστηρά περιοριστικά µέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές 

κατασκευής και λειτουργίας των νέων έργων. 

• Τήρηση των σχετικών νοµικών διατάξεων και των εγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

• Αποκαταστάσεις των χώρων επέµβασης µε φυτεύσεις και αναπλάσεις. 
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• Εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης απορριµµάτων στους πόλους 

αναψυχής και στις ευαίσθητες φυσικές περιοχές, που ήδη έχουν 

επισκεψιµότητα ή αναµένεται αυτή να αυξηθεί. 

7.6.4 Ατµόσφαιρα 

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής µελέτης είναι σχετικά καλή. Παρόλα 

αυτά η ατµόσφαιρα αναµένεται να επηρεαστεί δυσµενώς στις περιοχές τουριστικής 

δραστηριότητας και αναψυχής. 

Σχετικά µε τις παραµέτρους αυτές τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον 

περιορισµό των επιπτώσεων είναι: 

• Συχνοί έλεγχοι των εµπλεκόµενων για την τήρηση των κείµενων νοµικών 

διατάξεων και των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων. 

• Αυστηροί έλεγχοι στα οχήµατα για κατοχή ισχύουσας κάρτας ελέγχου 

καυσαερίων. 

• Πρόβλεψη της οµαλής και εύρυθµης πρόσβασης των οχηµάτων και ειδικά 

των βαρέων οχηµάτων, αποφεύγοντας, στο βαθµό που αυτό είναι αυτό 

δυνατό, τις διελεύσεις από την περιοχή οικιστικού υποδοχέα. 

7.6.5 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Γενικά, από το σύνολο των µέτρων και κατευθύνσεων που προβλέπονται από το 

ΣΧΟΟΑΠ Σµίξης, αναµένεται ότι θα υπάρξει αύξηση της αξίας των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

Βέβαια, ρυθµίσεις όπως αυτή του καθορισµού των χρήσεων γης, θα προκαλέσουν 

αντιδράσεις αρχικά από τους θιγόµενους. 

Για την περαιτέρω άµβλυνση των όποιων επιπτώσεων από την εφαρµογή του 

προτείνονται τα παρακάτω: 

• Ουσιαστική διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς και πολίτες, ώστε 

να υπάρχει η απαιτούµενη κοινωνική συναίνεση µε τις προτεινόµενες 

αλλαγές χρήσεων. 
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• Έλεγχοι των αρµόδιων υπηρεσιών για την εφαρµογή του προτεινόµενου 

σχεδίου. 

7.6.6 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Το Σχέδιο προβλέπει µια σειρά µέτρων προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων της 

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς. Γενικά, δεν προβλέπονται δυσµενείς 

επιπτώσεις καθώς υπάρχει πρόνοια προστασίας και ανάδειξής τους. 

7.6.7 Τοπίο 

Τα µέτρα που θα πρέπει να εφαρµοστούν είναι ένας συνδυασµός των µέτρων που 

έχουν προταθεί σχετικά µε τη βιοποικιλότητα και χλωρίδα, το έδαφος και τα ύδατα 

και αυτών που ήδη προβλέπονται από το ΣΧΟΟΑΠ ∆Ε Σµίξης.  
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται υπό τη µορφή των γενικών κατευθύνσεων τα 

µέτρα, οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των σηµαντικών 

δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή του υπό µελέτη Σχεδίου, 

το οποίο θα περιλαµβάνεται στην κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του 

υπό µελέτη Σχεδίου. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, τα 

στοιχεία κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου 

περιλαµβάνουν τα εξής : 

i. Προτάσεις κατευθύνσεων και µέτρων για την πρόληψη, τον περιορισµό και 

την, κατά το δυνατόν, αντιµετώπιση των σηµαντικών δυσµενών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

ii. Προτάσεις για το σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου (monitoring). 

Η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 7, παράγραφος 10 της 

ανωτέρω ΚΥΑ περιλαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία : 

a. σχετικά µε τη διαβούλευση µε τις δηµόσιες αρχές και το ενδιαφερόµενο 

κοινό, 

b. για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο σχέδιο ή πρόγραµµα 

από την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, 

c. για τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις για την προστασία και 

διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του 

σχεδίου ή προγράµµατος, 

d. για το προβλεπόµενο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου ή 

προγράµµατος, 

e. για το χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης. 

Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εν λόγω απόφασης. 
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Ως γενική κατεύθυνση για την εφαρµογή του Σχεδίου είναι η τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας σχετικά µε την αδειοδότηση των έργων. 

Το ίδιο το Σχέδιο περιέχει ήδη κάποιες δράσεις που µπορούν να λειτουργήσουν 

βελτιωτικά για τις πιθανές επιπτώσεις. 

Σε γενικές γραµµές τα προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των πιθανών 

σηµαντικών επιπτώσεων του σχεδίου και των συνολικών επιπτώσεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 8-1 : Προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης σηµαντικών επιπτώσεων 

Επίπτωση Προτεινόµενη αντιµετώπιση 

Απώλεια Βιοποικιλότητας 

o ∆ιαφύλαξη των χαρακτηρισµένων περιοχών 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

o Προστασία θεσµοθετηµένων χρήσεων πρασίνου. 

o Έλεγχος κινήσεων και επισκεπτών και επαρκής 
ενηµέρωσή τους. 

o Αύξηση των χώρων πρασίνου. 

Υποβάθµιση συνθηκών υγείας, 

πληθυσµού 
o Βελτίωση τοπικών υποδοµών υγείας. 

Ρύπανση ή καταστροφή 

εδαφών, νερού και αέρα 
o Ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Υποβάθµιση πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και τοπίου 
o Έργα ανάπλασης, ανάδειξης και προστασίας 

πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπίου. 

Ενέργεια 

o Ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

o Υλοποίηση προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 
τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις υπηρεσίες του 
∆ήµου. 

 

Για το σύνολο των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν, καθώς και για τα συνοδά 

έργα αυτών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η Νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του 

περιβάλλοντος και να εκπονούνται οι σχετικές µελέτες (ΠΠΕΑ, ΜΠΕ) και στη 

συνέχεια να εφαρµόζονται τα οριζόµενα µέτρα, οι περιορισµοί και οι όροι από τις 

σχετικές εγκρίσεις και τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται, εάν λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω 

παράγοντες στο σχεδιασµό των παρεµβάσεων, ήτοι : 

• Σχεδιασµός των παρεµβάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται 

συνολικά οι δυσµενείς επιδράσεις στο γύρω περιβάλλον. 

• Οι οικολογικά ευαίσθητες περιοχές να παραµένουν ανεπηρέαστες. 

• Η πολιτιστική κληρονοµιά και τα µνηµεία παραµένουν ανεπηρέαστα. 

• Οι περιοχές που αντιµετωπίζουν ήδη περιβαλλοντικές πιέσεις δεν 

επηρεάζονται περαιτέρω. 

• Οι περιοχές µε περιβαλλοντική υποβάθµιση και σηµαντικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται κατά προτεραιότητα. 

• Ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιπτώσεων στο τοπικό οικοσύστηµα και το 

έδαφος µε την κατάληψη µόνο των απαιτούµενων, για την υλοποίηση, 

εκτάσεων κατά την κατασκευαστική φάση και την πρόβλεψη µέτρων 

προστασίας / αποκατάστασης. 

• Τήρηση των ορίων που προβλέπονται για την εκποµπή ατµοσφαιρικών 

ρύπων και τη διάθεση υγρών απόβλητων. 

• Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον, όπως είναι οι 

τεχνολογίες ανακύκλωσης και εξοικονόµησης υδατικών πόρων, 

µείωσης/αποφυγής της διάθεσης αποβλήτων (υγρών και στερεών) στο 

περιβάλλον. 

Για τη µείωση των περιστατικών καταπατήσεων εκτάσεων (σε δασικές περιοχές), 

συγκρούσεων χρήσεων γης, υποβάθµισης του αισθητικού περιβάλλοντος και τοπίου 

κλπ είναι δυνατή η λήψη και µελέτη αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών 

φωτογραφιών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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9. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Σµίξης δεν παρουσιάστηκαν 

συγκεκριµένες δυσκολίες. 

Έτσι, οι δυσκολίες σύνταξης αφορούσαν κυρίως στην έλλειψη αναλυτικών 

προδιαγραφών, αλλά και την έλλειψη εκτενούς διεθνούς και ελληνικής 

βιβλιογραφίας. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες εκτιµάται ότι ξεπεράστηκαν µε χρήση 

των υφισταµένων προδιαγραφών της ελληνικής νοµοθεσίας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και µε χρήση στοιχείων και εµπειρίας από διάφορους διαδικτυακούς 

τόπους. 

Σε κάθε περίπτωση, έγινε προσπάθεια, η παρούσα µελέτη να καλύψει ικανοποιητικά 

τόσο τις τυπικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας, όσο και τις ουσιαστικές ανάγκες ενός 

Σχεδίου-Προγράµµατος (ΣΧΟΟΑΠ) και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. 
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10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές µελέτες και 

έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των προτάσεων στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε 

Σµίξης. 

Το ισχύον εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στις απαιτούµενες διαδικασίες 

(µελέτες, εγκρίσεις) για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνει: 

• Εγκύκλιος 37/1995 (Αρ.Πρωτ. : 3429/11.9.1995) «Περί εκπόνησης µελετών 

∆ηµοσίων Έργων». 

• Εγκύκλιος 38/05 (Αρ.Πρωτ.: 3434/15-11-2005) Συµπλήρωση, αναµόρφωση 

και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 «Περί εκπόνησης µελετών 

∆ηµοσίων Έργων». 

• Νόµος 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005) «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις». 

• Νόµος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 

άλλες διατάξεις». 

Στην Εγκύκλιο 38/2005 ορίζονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται κατά 

την εκπόνηση µελετών ∆ηµόσιων Έργων όπως Οδικά έργα, Υδραυλικά έργα και 

Κτιριακά έργα. 

Στο πρόγραµµα ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ παρουσιάζεται κατάλογος µε τις 

προτεινόµενες µελέτες πολεοδόµησης που κρίνονται σκόπιµες να εκπονηθούν κατά 

προτεραιότητα για την πρώτη 5ετία. Οι µελέτες αυτές αφορούν την 

κτηµατογράφηση, τη µελέτη πολεοδόµησης και εφαρµογής, τη γεωλογική µελέτη 

και τηνοριοθέτηση των ρεµάτων των περιοχών επέκτασης που θα πολεοδοµηθούν 

κατά απόλυτη προτεραιότητα. 
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11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

 
 

Φωτο 1: Σµιξιώτικος ποταµός - παράνοµες αµµοληψίες 
 
 

 
 

Φωτο 2: Κτίριο ιδιοκτησίας Παρασκευής Νάσικα 
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Φωτο 3: Κτίριο ιδιοκτησίας Παρασκευής Νάσικα  
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Φωτο 4: Το καµπαναριό (έτος κατασκευής 1887) 

 
 

 

 
Φωτο 5: Το παλιό σχολείο που λειτουργεί ως ξενώνας  

 

 
Φωτο 6 : Το κτίριο της Κοινότητας Σµίξης 
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Φωτο 7 : Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

 

 
Φωτο 8: Κατοικίες στο κέντρο του οικισµού 

 
Φωτο 9: Κατοικίες στο κέντρο του οικισµού 
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Φωτο 10: Κατοικίες στο κέντρο του οικισµού 

 
 

 
Φωτο 11: Αξιόλογα πέτρινα κτίρια γύρω από την πλατεία του οικισµού 
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Φωτο 12: Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 

 
 

Φωτο 13: Πετρόχτιστη βρύση στην πλατεία  

 
Φωτο 14: Μνηµείο Γιάννη Νάσικα  
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Φωτο 15: Πλακοστρωµένο τµήµα του οικισµού 

 
Φωτο 16: Πλακοστρωµένο τµήµα του οικισµού 

 
 
 
 
 



Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆ηµοτικής Ενότητας Σµίξης 
∆ήµου Γρεβενών 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
 

[151/DCTWA-11] [27/04/2020] [ΜΠ/ΜΠ] ΑΝΚΟ Σελ. 220/226 

 
 

Φωτο 17 : Ασφαλτοστρωµένος δρόµος στον οικισµό της Σµίξης 
 

 

 
 

Φωτο 18 : Ασφαλτοστρωµένος δρόµος στον οικισµό της Σµίξης 
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12. ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ 

Την παρούσα µελέτη συνοδεύουν οι παρακάτω χάρτες τεκµηρίωσης της 

στρατηγικής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ 

της ∆Ε Σµίξης : 

1. DCTWF01 – Φυσικό περιβάλλον ∆Ε Σµίξης. 

2. DCTWF02 – Πολιτιστικό, ιστορικό και αρχιτεκτονικό απόθεµα ∆Ε Σµίξης. 

3. DCTWF03 – Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής ∆Ε Σµίξης. 

4. DCTWF04 – ∆οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης. 

5. DCTWF05 – Οργάνωση χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος. 

6. DCTWF06 – Πολεοδοµική οργάνωση – Ζώνες κινήτρων, µηχανισµών, 

παρεµβάσεων. 

7. DCTWH01 – Χάρτης γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων. 

8. DCTWH02 – Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας. 
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13. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

a. Βιβλιογραφία 

� Μελέτη Οικολογική Χωροταξική χαρακτηριστικών οικοσυστηµάτων ορεινών 

όγκων Βόρειας Πίνδου, Προτάσεις προστασίας – διαχείρισης, Μουσείο 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα Νοέµβριος 1992. 

� Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (1997), Το έργο των οικοτόπων στην 

Ελλάδα – ∆ίκτυο Φύση 2000, Θεσσαλονίκη. 

� Μελέτη Χωρικών Επιπτώσεων των Κοινοτικών Προγραµµάτων και Πολιτικών 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, ΥΠΕΧΩ∆Ε, µελετητής 

∆.Σταµατογιαννόπουλος, 1997-98. 

� Μελέτη Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

µελετητής ∆.Σταµατογιαννόπουλος, 1998-99. 

� European Spatial Development Perspective (ESDP) ή ΣΑΚΧ (Σχέδιο Ανάπτυξης 

Κοινοτικού Χώρου), Συµφωνηθέν από Άτυπο Συµβούλιο Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Ε.Ε., Potsdam, 1999. 

� Επικαιροποίηση µελέτης Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας, ΥΠΕΧΩ∆Ε, µελετητής Καρανίκας, 2002. 

� Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ορεινών Όγκων Βόρειας Πίνδου, ∆/νση 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού ΥΠΕΧΩ∆Ε, Απρίλιος 2002. 

� The urban part of rural development: the role of small and intermediate urban 

centers in rural and regional development and poverty reduction, International 

Institute for environment and development (IIED), London 2003. 

� Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην Ε.Ε.: Πλαίσιο ∆ράσης, Ε.Ε. COM (1998) 605 

τελικό, Βρυξέλλες, 2004. 

� Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: 

Στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας, 2007-2013, Επιτροπή ΕΚ 

COM (2005) 299, Βρυξέλλες 2005. 
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� ∆οµή Προτάσεων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας ενόψει του 1ου Εθνικού 

Περιφερειακού Συνεδρίου περιόδου 2007-2013, Π.∆.Μ., Ιούλιος 2005. 

� Μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων δηµιουργίας Πάρκων Αιολικής Ενέργειας 

στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ∆/νση 

Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα, Νοέµβριος 2008. 

� Ειδική µελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων εγκατάστασης µικρών 

υδροηλεκτρικών έργων δυναµικότητας ≤5 MW στην περιοχή του Εθνικού 

Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας 

Ηπείρου, Ιωάννινα, Νοέµβριος 2008. 

� Σχέδιο διαχείρισης προστατευόµενης περιοχής Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου, ∆/νση ∆ασών Περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα 2008. 

� Προσαρµογή της κτηνοτροφίας της Κοινότητας Σµίξης στα σύγχρονα 

περιβαλλοντικά και διατροφικά δεδοµένα, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής & 

Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Βόλος 2009. 

� ΑΝΚΟ, Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 

κοινότητας Σµίξης Νοµού Γρεβενών - Α΄ Στάδιο Προκαταρκτική µελέτη 

γεωλογικής καταλληλότητας, Μάρτιος 2010. 

� ΑΝΚΟ, Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 

κοινότητας Σµίξης – Α΄ Στάδιο,  ∆εκέµβριος 2010. 

� Επιχειρησιακό Σχέδιο δήµου Γρεβενών 2015-2019, Α’ φάση – Στρατηγικός 

Σχεδιασµός, Αύγουστος 2015. 

� Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκσυγχρονισµού, επέκτασης και 

λειτουργίας υφιστάµενου Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας, 

µελετητής Τµήµα Περ/ντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Γρεβενών, Ιούνιος 2017. 

� ΑΝΚΟ, Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆Ε 

Σµίξης δήµου Γρεβενών – Β1΄ Στάδιο Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, 

∆εκέµβριος 2017. 

� ΑΝΚΟ, Σχέδιο χωρικής & οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ∆Ε 

Σµίξης – Β1΄ Στάδιο,  Σεπτέµβριος 2018. 
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b. Νοµοθεσία 

� Νόµος 2742/1999 για το χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη. 

� Νόµος 2508/1997 για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών. 

� Απόφαση µε αρ. 9572/1845/00 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., για τις τεχνικές 

προδιαγραφές εκπόνησης Γ.Π.Σ. 

� Απόφαση µε αρ. 10788/5.3.04 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., για τα πολεοδοµικά 

σταθερότυπα. 

� Νόµος 1577/1985 και Νόµος 2831/2000 περί του Γενικού Οικοδοµικού 

Κανονισµού. 

� Π.∆. 23-2-1987 «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» όπως ισχύει 

σήµερα. 

� Π.∆. 24.4.1985 (Φ.Ε.Κ. 181∆’/3.5.1985) «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών 

της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και 

περιορισµών δόµησής τους». 

� Κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (περιοχές Natura2000). 

� Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωµένης διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης». 

� Ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142/Α/2014), «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση – 

Βιώσιµη ανάπτυξη». 

� Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011), «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάντηση µε δηµιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

� Ν.3937 (ΦΕΚ 30/Α/31.5.2011), «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 
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� Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/25.02.2010), «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 

του Τοπίου. 

� ΚΥΑ Αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.10717 – ΦΕΚ 1225/Β’/5.9.2006, «Εκτίµηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την 

εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 

Ιουνίου 2001». 

� Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄ 1472Β/09.10.2003). 

� ΦΕΚ 241/Α΄/23.12.2016 (ν.4447/2016), περί Χωρικού σχεδιασµού – Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

� ΦΕΚ 79/Α΄/09.04.2012 (ν.4067/2012), περί Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού. 

� ΦΕΚ 128/Α΄/03.07.2008, περί Έγκρισης Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

� ΦΕΚ 2464/Β΄/03.07.2008, περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και 

της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. 

� (ΦΕΚ 181Β) 107/2014 απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί «Έγκριση των 

Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού 

∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας». 

� Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δυτικής Μακεδονίας, 2014-2020. 

� ΦΕΚ 4676Β/29.12.2017 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής 

Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

� Π.∆. 17.10.1978 (ΦΕΚ 538∆’/3.5.1978) «Περί καθορισµού όρων και 

περιορισµών δόµησης γηπέδων κείµενων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των 
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πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 

οικισµών». 

� Π.∆. 24.05.1985 (ΦΕΚ 270∆’/31.5.1985) «Τροποποίηση των όρων και 

περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κείµενων εκτός των ρυµοτοµικών 

σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του 

έτους 1923 οικισµών 

� Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/29.06.2018, ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59 Κατηγορίες 

και περιεχόµενο χρήσεων γης. 

� ΦΕΚ 2689/Β΄/06.07.2018 απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί «Έγκριση 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής ποταµών 

του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας (EL09) και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 
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