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 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -  

Δ. Μακεδονίας
        Δ/νση  Περιβάλλοντος και    
        Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ.
        Μακεδονίας 
        samarasant@apdhp-dm.gov.gr

2. ΥΠΕΝ 
α. Γραφείο Υφ. Χωροταξίας & Αστικού 
Περιβάλλοντος
β. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φυσικού 
Περ/ντος & Υδάτων
γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΝ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών, Π.Ε Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ).

Έχοντας υπόψη:

1. α. To Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(Α’ 289), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Το Ν.3208/2003 (Α’ 303) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Το Ν.1337/83 (Α’ 33) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές 
ρυθμίσεις» όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το Ν.2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες 
διατάξεις» (Α 124), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), το Ν.3212/2003 (Α 308) «Άδεια δόμησης, 

mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr
mailto:apostolos.kopanas@0637.syzefxis.gov.gr
mailto:samarasant@apdhp-dm.gov.gr


πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», το Ν.4014/2011 (Α’ 209), το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το Ν. 
4280/2014 (Α’ 159) και εκάστοτε ισχύει.

4. α. Το Ν.3028/2002 (Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Το Ν.3378/2005 (Α΄ 203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)», όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Το Ν.3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3481/2006 (Α΄  162) όπως εκάστοτε ισχύει .

6. Το Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Το Ν.3937/2011 (Α΄ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε 
ισχύει.

8. Το Ν.4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

9. Το Ν.4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

10. Το  Ν. 4258/2014 (Α’ 94) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει

11. Το Ν. 4269/2014 (Α΄ 142) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη», 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

12.  Το Ν. 4447/2016 (Α’ 241) «Χωρικός Σχεδιασμός  - Βιώσιμη ανάπτυξη και λοιπές διατάξεις», 
όπως εκάστοτε ισχύει.

13. Το Ν. 4622/19 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα 
το άρθρο 109 αυτού.

14. Το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»

15. Το Ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 …. διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και 
συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.»

16. Το από 23.2.1987 Π.Δ (Δ΄166) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ Γ.79463/1990 (Δ΄ 706) και το Ν. 4269/2014 (Α΄ 142) και όπως 
εκάστοτε ισχύει.

17. Το Π.Δ 51/07 (Α΄ 54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία 
και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ» 

18. Το Π.Δ 59/2018 (Α΄ 114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» 



19. α. Το Π.Δ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 29/2022 (Α’ 77)
β. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
γ.  Το Π.Δ 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155)
δ. Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  (Α΄2)
ε. Την υπ’ αρ. 2/7.01.2021 (Β΄ 45 ) Απόφαση Πρωθυπουργού & Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά»
στ. Την υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/1140/8.02.2022 (ΥΟΔΔ’ 76) «Ανάθεση καθηκόντων  Γενικού 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Βαρελίδη Πέτρου»

20. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39/31.08.2020 (Α΄ 185) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α)»

21. Την υπ’ αρ. ΕΓ: οικ. 906/29.12.2017 (Β’ 4676) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων  «Έγκριση 
της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων».

22. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331/6.07.2018 (Β’ 2689) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων με θέμα: «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

23. Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) 33318/3028/1998 (Β΄1289) «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (Β΄ 645) και 
εκάστοτε ισχύει.

24. Την ΚΥΑ 23069/2005 (Δ’ 639) «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της 
Βόρειας Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, 
όρων και περιορισμών δόμησης»

25. Την Κ.Υ.Α ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄1225) «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», όπως τροποποιήθηκε  

26. Την Κ.Υ.Α Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Β΄1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ…», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 
8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) και ισχύει.

27. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 146896/17.10.2014 (Β΄2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης 
έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και 
διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»

28. Την Κ.Υ.Α. 50743/2017 (Β’ 4432) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».



29. Την ΥΑ με α.π. 26295/9.10.2003 (Β΄ 1472) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

30. Τη με α.π οικ.: 129756/08.06.2007 Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με 
θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται 
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με αριθμ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ 
ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β’ 1225) ΚΥΑ».

31. Τη με α.π. οικ. 131334/15.10.2010 Εγκύκλιο της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (Υπουργού ΠΕΚΑ) «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη 
διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των μελετών 
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)».

32. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά σε μέτρα, όρους, 
περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του συνόλου 
των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, όπως: η επεξεργασία αστικών λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στερεών, υγρών και αερίων ρύπων, θορύβου κ.ά., οι φυσικές και 
προστατευόμενες περιοχές καθώς και η προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων.

33. Το με α.π. 76036/3.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η εν θέματι ΣΜΠΕ με τη 
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης επ’ αυτής(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67623/4048/10.07.2020).

34. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/101835/6633/21.10.2020 έγγραφο ελέγχου πληρότητας, με το 
οποίο ζητήθηκε από την αρχή σχεδιασμού (Δήμο Γρεβενών) η υποβολή επιπλέον αντιγράφων 
σε ψηφιακή μορφή στην Υπηρεσία μας.

35. Το με αρ. πρωτ. 16169/26.10.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Γρεβενών, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας πρόσθετα αντίγραφα της ΣΜΠΕ σε 
ψηφιακή μορφή (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/103588/6752/27.10.2020).

36. Το με α.π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/109328/7148/13.11.2020 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο 
διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΣΜΠΕ του σχεδίου του θέματος, προς:

 το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας
α)  Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού 
β)  Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
γ)  Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
δ)  Δ/νση Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
ε)  Δ/νση Προστασίας Δασών
στ) Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών καυσίμων
ζ)   Γεν. Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών

 το Υπ. Εθνικής Άμυνας, Δ/νση Γ2 (Υποδομής)
 το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & 

Κλιματικής Αλλαγής
 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Δ/νση Οδικών Υποδομών 
 το Υπουργείο Τουρισμού, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού  
 το Υπ. Ανάπτυξης, Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων



 το Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού
α) Εφορεία Αρχαιοτήτων  Γρεβενών 
β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δ. 
Μακεδονίας

 την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
α) Δ/νση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας 
β) Δ/νση Δασών Γρεβενών  
γ) Δ/νση  Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας

 την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
α) Περιφερειακό Συμβούλιο   
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε Γρεβενών
γ) Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
δ) Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών
ε) Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε  Γρεβενών (ΠΕΧΩΠ)

 την εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - 
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε

 το Δήμο Γρεβενών
 Το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

37. Το με α.π. 17363/24.11.2020 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών με το οποίο γνωρίζεται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ότι ο Δήμος Γρεβενών, ως Αρχή Σχεδιασμού του ΣΧΟΟΑΠ ανήρτησε στις 20.11.2020 
τη ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ στη διαδικτυακή διεύθυνση htpp://www.dimosgrevenon.gr/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=2678:2020-11-20-10-04-02&catid=22:2014-
09-02-08-20-59&Itemid+65 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115777/7608/2.12.2020)  

38. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/115049/1181/30.11.2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση επί των αναφερομένων της ΣΜΠΕ 
και παρέχονται στοιχεία σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς της στην περιοχή του σχεδίου (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115050/7559/30.11.2020)

39. Το με α.π. 123634/9.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (ΔΟΥ) του Υπ. Υποδομών 
και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο δεν γνωμοδοτεί λόγω μη αρμοδιότητας επί του 
συγκεκριμένου οδικού δικτύου (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/118743/7787/10.12.2020)

40. Το με α.π. 172362/9.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε Γρεβενών, σύμφωνα με 
το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121689/7934/17.12.20200

41. Το με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΓΡΕ/696798/494849/2806/9.12.2020 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Γρεβενών, με παρατηρήσεις επί του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Σμίξης και ειδικότερα σχετικά με 
τον εντοπισμό χώρου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή επέκτασης του οικισμού και 
την έγκριση με όρους, που λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/146/15/4.01.2021)

42. Το με α.π. 168177/15.01.2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Π.Ε.ΧΩ.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, με το οποίο αποστέλλεται το υπ’ αριθ. 
1/2021 πρακτικό της Επιτροπής ΠΕΧΩΠ, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά  επί 



της ΣΜΠΕ, με προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3915/264/ 
15.01.2021)

43. Το με α.π. 2340/325544/18.01.2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο και 
βάσει του πρακτικού ΠΕΧΩΠ, στην περιοχή του σχεδίου δεν υφίστανται γαίες υψηλής 
παραγωγικότητας και συνεπώς δεν προβαίνει σε παρατηρήσεις, εφόσον δεν θίγεται αγροτική 
γη  (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4476/295/18.01.2021)

44. Το με α.π. 81/19.01.2021 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 
(ΑΔΑ:Ψ46Β46Μ9Θ3-ΟΧ3), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα εξέτασε το 
θέμα στην 8η/20/22.12.2020 συνεδρίασή του και αποδέχτηκε τη σχετική εισήγηση και εξέφρασε 
την άποψη ότι οι κατευθύνσεις και οι ενέργειες που προτείνονται στο σχέδιο κινούνται προς τη 
σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να λάβουν χώρα με τη σωστή σειρά, ώστε να μειωθούν όσο 
γίνεται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον  (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/5506/370/20.01.2021)

45. Το με α.π. 6781/19.01.2021 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος με το οποίο διαβιβάστηκε η 
υπ’ αρ. 1/2021 Απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά 
για τη ΣΜΠΕ, με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι όροι – προϋποθέσεις, όπως 
διατυπώνονται στο υπ’ αριθ. 163602/13-01-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών, το οποίο αποστέλλεται συνημμένα  (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/4621/309/ 
19.01.2021)

46. Το με α.π. 13419/2.02.2021 έγγραφο της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και 
Επιχειρηματικών Πάρκων του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο αναφέρονται στοιχεία 
σχετικά με τον δευτερογενή τομέα και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής (α.π 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11127/790/4.02.2021)

47. Το με α.π. Φ.901/436/391105/13.04.2021 έγγραφο της Δ/νσης Γ2 (Υποδομής) του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί της ΣΜΠΕ χωρίς την απαίτηση 
πρόσθετων όρων/προϋποθέσεων  (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/42825/2888/5.05.2021)

48. Το με α.π. 43299/20.04.2021 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με συνημμένα τα με α.π. 
1340/7.01.2020 και 38933/9.04.2021 έγγραφα της Δ/νσης Δασών Γρεβενών, στο οποίο δίνονται 
στοιχεία σχετικά με τις δασικές εκτάσεις της περιοχής του σχεδίου (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/42877/2891/5.05.2021)

49. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/45897/3060/12.05.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, με το οποίο  
διαβιβάζονται στο Δήμο Γρεβενών οι γνωμοδοτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, προκειμένου να αξιολογηθούν και να υποβληθεί υπόμνημα 
με απόψεις και τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτών.

50. Το με α.π. 7950/22.06.2021 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών με απόψεις επί των γνωμοδοτήσεων   
(α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/60805/3989/23.06.2021).

51. Την με α.π. 2145/151/DCT/16.05.2022 αποστολή από ΑΝΚΟ Α.Ε αντίγραφα χαρτών κατόπιν 
υιοθέτησης  των παρατηρήσεων της ΕΦΑ Γρεβενών (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/49831/3481/18.05.2022).

52. Το γεγονός ότι η προσαρμογή του Σχεδίου, όπως παρουσιάζεται στο υπ’ αρ. 7950/22.06.2021 
έγγραφο του Δήμου Γρεβενών αφορά σε πολεοδομικά/χωροταξικά στοιχεία με ενσωμάτωση 



όρων που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ και κατά συνέπεια δεν 
απαιτείται η εκπόνηση νέας ΣΜΠΕ, ούτε εκ νέου τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσής της.

53. Το γεγονός ότι οι λοιπές Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων δεν διαβίβασαν στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ τις απόψεις τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ εντός της προβλεπόμενης από την 
Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 προθεσμίας, και κατά συνέπεια σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ως άνω Κ.Υ.Α., η ΔΙΠΑ δύναται να προβεί στην περιβαλλοντική 
έγκριση ή μη  του Σχεδίου, ανεξαρτήτως αν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις.

Αποφασίζουμε

την περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) της Δημοτικής Ενότητας Σμίξης, Δήμου Γρεβενών, αναφερόμενο εφεξής ως «Σχέδιο», 
όπως το τελευταίο περιγράφεται στο φάκελο της ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στις ενότητες Α1 και Α2 της 
παρούσας, υπό τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, οι οποίοι θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίησή του, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού. 

Α. Περιγραφή του Σχεδίου
Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου
Ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου, ορίζεται το σύνολο της Δ.Ε. Σμίξης του Δήμου 
Γρεβενών της Π.Ε Γρεβενών της Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Η Δ.Ε Σμίξης καταλαμβάνει 
έκταση 25.292 στρ. και εκτείνεται στα δυτικά όρια της Π.Ε Γρεβενών, στους πρόποδες της 
Βασιλίτσας, της οροσειράς της Βόρειας Πίνδου ενώ στα δυτικά συνορεύει µε την Π.Ε. Ιωαννίνων. Η  
εδαφική περιφέρεια (διοικητική έκταση) της πρώην Κοινότητας Σµίξης αποτελεί µία (1) ∆ηµοτική 
Ενότητα του διευρυμένου ∆ήµου Γρεβενών.

Α2. Σκοπός – στόχοι του Σχεδίου 
Αντικείμενο του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης στην πρώην κοινότητα 
της Σμίξης Γρεβενών είναι να καθορίσει και να οριοθετήσει τις παρούσες αλλά και μελλοντικές 
πιθανές χρήσεις γης για την άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και να θέσει συγκεκριμένους 
όρους στην σχεδιαζόμενη επέκταση των χρήσεων αυτών, έτσι ώστε αυτές να οδηγήσουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξή της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει υποβάθμιση του φυσικού ή ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Έτσι, θα θεσπισθεί ένα μοντέλο χρήσεων εξειδικευμένο στον ορεινό, μικρής 
πυκνότητας πληθυσμού, γεωγραφικό αυτό χώρο, το οποίο θα είναι συμβατό με τους φυσικούς 
πόρους και τις οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται στην περιοχή της Κοινότητας.

Οι βασικοί στόχοι του  ΣΧΟΟΑΠ είναι:
 Ο καθορισμός των μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση της Δ.Ε. Σμίξης με 

βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, καθώς και τις 
κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. 

 Η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού και ο προσδιορισμός των περιοχών του, που απαιτούν 
παρεμβάσεις.



 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.

 Η καταγραφή/αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Δ.Ε. και ο 
προσδιορισμός των περιοχών ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίες δεν πρόκειται να 
πολεοδομηθούν.

 Ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του οικισμού
 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.

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.

Α.3. Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου 
Οργάνωση Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος 
Ο προτεινόμενος σχεδιασμός του συνόλου του Δήμου οργανώνει το χώρο έτσι ώστε να επιτευχθεί 
κατά το δυνατό βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο για οικιστική 
ανάπτυξη, όσο και για ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η οργάνωσή του έχει ως εξής:

1. Περιοχή Οικιστικού υποδοχέα
Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τον υφιστάμενο οριοθετημένο οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων, της 
Σμίξης και την προτεινόμενη περιοχή επέκτασης του οικισμού. Η σημερινή έκταση του οικισμού 
εκτιμάται σε 298 στρ και η επέκταση του σε 120 στρ. Η περιοχή επέκτασης επιλέχθηκε επειδή:

- Αποτελεί λειτουργική συνέχεια του οικισμού
- Παρουσιάζει μέσες υψομετρικές κλίσεις
- Έχει κατάλληλο προσανατολισμό
- Αποτελεί χορτολιβαδική έκταση
- Δε διακόπτεται από οδικούς  άξονες υπερτοπικής σημασίας

Στην περιοχή  που ορίζεται ως οικιστική, οι γενικές χρήσεις  γης είναι:



 Γενική κατοικία
 Πολεοδομικό Κέντρο-Τοπικό Κέντρο συνοικίας γειτονιάς
 Ελεύθεροι χώροι-Αστικό πράσινο

Ο ακριβής συντελεστής δόμησης, η αρτιότητα και οι υπόλοιποι περιορισμοί δόμησης θα 
καθοριστούν από τη πολεοδομική μελέτη του οικισμού.

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)
Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ προβλέπονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) με στόχο την προστασία 
των φυσικών οικοσυστημάτων και των αξιόλογων τοπικών ενοτήτων. Ειδικότερα καθορίζονται:
2.1. ΠΕΠ ΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ: Περιοχή Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 «Όρος Βασιλίτσα»
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 και 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 και είναι 
πυκνά δασωμένη.
2.2. ΠΕΠ περιοχής Προφήτη Ηλία: Περιοχή Προστασίας του Δικτύου Natura 2000 «Όρη Όρλιακα 
και Τσιούργιακας»
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.
2.3. ΠΕΠ ΠΖ: Περιοχή Προστασίας Περιφερειακής Ζώνης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 
Πρόκειται για την περιοχή της Δ.Ε. Σμίξης που εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της διοικητικής 
περιοχής, που εμπίπτει στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου, εκτός της 
περιοχής όπου αναπτύσσεται το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας και εκτός της Περιοχής 
Ελέγχου χρήσεων Γης, στα δυτικά του οικισμού. Πρόκειται για μια περιοχή όπου εναλλάσσονται οι 
δασωμένες και χορτολιβαδικές περιοχές.

3. Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης
Προτείνεται μια περιοχή, που λόγω της θέσης της πρέπει να προστατευτεί από μια ενδεχόμενη 
άναρχη δόμηση, εξ αιτίας της αναμενομένης ζήτησης για ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων και 
άλλων εγκαταστάσεων, λόγω της αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Η περιοχή 
αυτή oργανώνεται με καθορισμένες χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, με στόχο την 
οργανωμένη δόμηση και τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Ορίζεται ως:
ΠΕΧΓ «Περιοχή Τουριστικής Ανάπτυξης», εκτείνεται στα δυτικά της επέκτασης του υφιστάμενου 
οικισμού, είναι δημοτική έκταση, ως επί το πλείστον χορτολιβαδική με δασικές συστάδες και 
γειτνιάζει με το δρόμο που οδηγεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο.



4. Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων

Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ, η περιοχή όπου χωροθετείται το υφιστάμενο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βασιλίτσας προτείνεται, ως περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων, που υπάγεται σε ειδικό καθεστώς 
προστασίας, αφού αποτελεί κέντρο οικολογικού και τοπιολογικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα 
έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης επισκεπτών της Π.Ε Γρεβενών. Η περιοχή εκτείνεται 
σε 5.236 στρ. περίπου, εντός της διοικητικής περιοχής της Δ.Ε Σμίξης και περιλαμβάνει το 
μεγαλύτερο μέρος του Χιονοδρομικού Κέντρου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του εκτείνεται στο Δήμο 
Κόνιτσας της Π.Ε Ιωαννίνων. Στην περιοχή οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές της «ΠΕΠ ΟΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ» ή της ΠΕΠ ΠΖ: Περιοχή Προστασίας Περιφερειακής Ζώνης Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου, ανάλογα σε ποιο τμήμα εμπίπτει ο χώρος, καθώς και οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Βασιλίτσας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην υπ’ αρ.  
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72519/4711/29.07.2021 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Χιονοδρομικού 
Κέντρου (ΑΔΑ: ΨΙ5Μ4653Π8-2Γ3).

5. Τεχνικές υποδομές- δίκτυα
 Μεταφορικό δίκτυο. Προβλέπονται:
- Εκπόνηση μελέτης βελτίωσης του συνόλου της οδού Γρεβενών- Βασιλίτσας
- Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, ασφαλτόστρωση, διαμόρφωση/συντήρηση 

πεζοδρομίων και σήμανση του εσωτερικού οδικού δικτύου
 Ύδρευση. Προβλέπονται:
- Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
- Συντήρηση υφιστάμενων δεξαμενών και κατασκευή νέων.  
- Κατασκευή νέων αγωγών
- Καλλιέργεια νέων πηγών
 Αποχέτευση. Προβλέπεται: 
- Κατασκευή νέου χωριστικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού
 Αποχέτευση ομβρίων. Προβλέπονται:
- Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων
- Ειδικό έργο στη διέλευση του ρέματος
 Υποδομές ασφαλείας-προστασίας. Προβλέπονται:
- Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών, υλοποίηση έργων προστασίας υδατορεμάτων και πηγών, 

εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος δασοπυρόσβεσης

Το Σχέδιο περιγράφεται αναλυτικότερα στο κείμενο και απεικονίζεται στα συνημμένα σχέδια του 
φακέλου της ΣΜΠΕ, που συνοδεύει την παρούσα. Η οργάνωση των χρήσεων γης και τα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος απεικονίζονται στο χάρτη «Οργάνωση Χρήσεων και Προστασία 
Περιβάλλοντος» (κλ. 1:25.000).

Β1. Συμβατότητα του Σχεδίου με  υφιστάμενα χωρικά και λοιπά σχέδια και προγράμματα
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ στη σύνταξη του Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και ελέγχθηκε η συμβατότητά 
του  με τα ακόλουθα:
1. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).



2. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας   (ΦΕΚ 1472/Β/2003 )

3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/2008).

4. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 
151/Α/2009). 

5. Τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4151/Β/22.12.2016)

6. Την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτ. Μακεδονίας  (ΦΕΚ 4676 Β/29.12.2017)

7. Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος  Δυτ. Μακεδονίας  (ΦΕΚ 2689 Β/6.07.2018)

Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες

1.     Ως προς τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΣΜΠΕ: 
1.1. Το σύνολο της διοικητικής έκτασης της Δ.Ε. Σμίξης εμπίπτει εντός του Εθνικού Πάρκου 

Βόρειας Πίνδου (Δ΄ 639/2005)
1.2. Το σύνολό της βρίσκεται εντός περιοχών ενταγμένων στο ∆ίκτυο Προστασίας της Φύσης 

Natura 2000 και συγκεκριμένα εντός: 
 της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης/SCI GR 1310001 «Όρος Βασιλίτσα» και
 της Ζώνης Ειδικής Προστασίας/ SPA GR 4130003  «Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας». 

1.3. Υπάρχουν αρκετές δασικές και αναδασωτέες  εκτάσεις 
1.4. Ο οικισμός της Σμίξης διαρρέεται από μισγάγγειες και κατερχόμενα, από το όρος Λύγκος, 

υδατορέματα.
1.5. Στις περιοχές «Γαλάνη» και «Τσουμένη», εντοπίζονται πηγές, οι οποίες αποτελούν και τις 

κύριες πηγές τροφοδοσίας του οικισμού σε νερό.
2.1 Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

(ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) [ΦΕΚ 4676Β/29.12.2017] , η  
περιοχή της Σµίξης εντοπίζεται στο δυτικό - νοτιοδυτικό άκρο της Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού (ΛΑΠ) Αλιάκµονα και στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) «Βόρεια Πίνδος»  
(EL0900290), με καλή ποσοτική και χημική κατάσταση.

2.2 Σύμφωνα µε το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του Υ.∆ ∆υτικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 2689/Β/06.07.2018), η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται σε καμία ζώνη 
δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (Ζ∆ΥΚΠ). 

3. Από πλευράς πολιτιστικού περιβάλλοντος, η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό απόθεμα χώρων 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με πιο πρόσφατο τον εντοπισμό χώρου εγκατάστασης της μέσης 
παλαιολιθικής περιοχής αλλά και νεότερα κτίσματα/μνημεία  και εκκλησίες.



Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης κατόπιν αξιολόγησης και στάθμισης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης 

Δεδομένου ότι βασικοί στόχοι του προτεινόμενου Σχεδίου είναι η προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής του και η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού με 
τον προσδιορισμό των περιοχών του, που απαιτούν παρεμβάσεις, οι προτεινόμενες χρήσεις γης με 
την τήρηση των όρων και περιορισμών της ΣΜΠΕ και της παρούσας απόφασης, θα συμβάλουν στην 
αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού και περιαστικού 
χώρου.

Συνεπώς, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης του Σχεδίου δεν επιβάλλονται   
διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό πέραν των εξειδικευμένων όρων/ περιορισμών και των 
κατευθύνσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση, κατόπιν αξιολόγησης της ΣΜΠΕ και 
στάθμισης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τους φορείς, τις δημόσιες υπηρεσίες και το 
ενδιαφερόμενο κοινό.

Δ.      Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος 
που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου. 

1. Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν την υλοποίηση του 
Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1.1 Η διασφάλιση κατά το δυνατόν των φυσικών διεργασιών, η αποδοτικότητα των φυσικών 
πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, 
ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητά τους.

1.2 Η απορρέουσα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία υποχρέωση της χώρας για την 
προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.

1.3 Η αρχή της πρόληψης.
1.4 Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών, ειδικών και 

περιφερειακών  χωροταξικών σχεδίων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων 
των λεκανών απορροής που εισέρχονται στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου και των 
σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας αυτών.

1.5 Οι κατευθύνσεις των κανονιστικών διατάξεων των θεσμοθετημένων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (ΕΠΜ) που  θα εκπονηθούν για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, εντός της 
περιοχής εφαρμογής του σχεδίου. 

2. Για την αποτελεσματικότερη προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, να τηρούνται τα ακόλουθα:

2.1. Να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 
(Ε.Π.Μ.), που να καθορίζει επιμέρους ζώνες προστασίας και αντίστοιχα ειδικούς όρους και 
περιορισμούς μέσα στις περιοχές του δικτύου Natura 2000.  Μετά την έγκριση – θεσμοθέτηση 
της Ε.Π.Μ. θα ισχύουν στην περιοχή οι όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεων γης που θα 
καθοριστούν από αυτήν.

2.2. Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων καθορισμού των ζωνών προστασίας να περιλαμβάνουν 
σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης πρότασης με τη διατήρηση 



της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της. Επίσης να δίνεται προτεραιότητα στην 
προώθηση εκείνων των δράσεων που ενισχύουν της προστασία και ανάδειξη φυσικών 
ενδιαιτημάτων.

2.3. Για τις περιοχές που ανήκουν ή εφάπτονται σε προστατευόμενες περιοχές, κάθε ανθρώπινη 
δραστηριότητα να γίνεται με γνώμονα την διαφύλαξη της ακεραιότητας και  συνεκτικότητας 
των περιοχών αυτών.

2.4. Κατά τη διαδικασία πολεοδόμησης περιοχών, να ενσωματώνονται κριτήρια προστασίας της 
βιοποικιλότητας.

2.5. Πριν την υλοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων στις Περιοχές Προστασίας (ΠΕΠ) να 
εκπονείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, όπου αυτή προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και να τηρούνται αυστηρά οι πρόσθετοι όροι που τίθενται κατά την έγκρισή 
της.

2.6. Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, για 
την αποφυγή ή τον περιορισμό των επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές, περιοχές του δικτύου 
Natura 2000 και βιοτόπους.

2.7. Να ενθαρρύνονται τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται αρμονικά στο 
περιβάλλον και να αποφεύγονται, όσο είναι δυνατόν, αυτές που ενισχύουν φαινόμενα 
μαζικού τουρισμού που υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

3. Για την αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων , ισχύουν 
τα ακόλουθα:

3.1 Απαγορεύεται η δόμηση σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, και κατ’ επέκταση η 
πολεοδόμηση και ρυμοτομία τους, καθόσον ισχύει και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 24 
του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των 
δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική 
εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα επί  
των σχεδίων πόλεως ισχύουν  τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 
998/79, όπως ισχύει, ενώ για την προστασία και διαχείριση των πάρκων και αλσών ισχύουν 
τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 59 του ιδίου Νόμου. 

3.2 Σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων 
Γρεβενών και Δεσκάτης, μεγάλο μέρος των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή 
επέκτασης του οικισμού Σμίξης χαρακτηρίζονται ως ΔΔ. Η επέκταση του οικισμού δεν είναι 
δυνατή στις δασικού χαρακτήρα, εκτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.998/79 όπως 
ισχύει και το άρθρο 1 του Ν.4280/2014.  Ο χαρακτήρας των εκτάσεων αυτών όμως, θα είναι 
τελεσίδικος μετά την κύρωση των δασικών χαρτών και την εξέταση των ενστάσεων και ως εκ 
τούτο τότε θα είναι δυνατή η επέκταση του οικισμού.

3.3 Οι συμπεριληφθείσες εντός του Σχεδίου, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, εξακολουθούν να 
διέπονται και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσία και υπό το αυστηρό 
καθεστώς προστασίας τους (αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων) σύμφωνα με την 
πάγια νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.



3.4 Οι επεμβάσεις σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, 
προβλέπονται και αφορούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, έργων και 
υποδομών, όπως αυτές περιγράφονται στο έκτο Κεφάλαιο του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, με 
τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, κατόπιν εκδόσεως 
των εγκριτικών αποφάσεων και υποχρεώσεων που θέτει η παρ. 8 του άρθρου 45  του ως άνω 
νόμου, μετά των εδαφίων που προστέθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 4467/2017 (Α’ 56). 

3.5 Επί των αναδασωτέων εκτάσεων δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση, πλην των περιπτώσεων 
που ορίζουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

3.6 Στο πλαίσιο των επεμβατικών δράσεων να λαμβάνονται μέτρα αποφυγής ισχυρών 
διαταράξεων και να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι όποιες επεμβάσεις να 
επιφέρουν την ελάχιστη φθορά και απώλεια της υφιστάμενης φυτοκοινότητας και του 
ευρύτερου δασικού περιβάλλοντος. 

3.7 Επιβάλλεται η λήψη μέτρων αποκατάστασης των χώρων διατάραξης μετά από εκπόνηση 
ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, οι οποίες θα προβλέπουν και θα προτείνουν ήπιες και 
συμβατές με την ευρύτερη δασική περιοχή και τις επικρατούσες σταθμολογικές συνθήκες, 
παρεμβατικές δράσεις δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και εξέλιξης των 
οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των περιοχών. 

3.8 Η διατήρηση και διαφύλαξη του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα αποτελεί σημαντική 
μέριμνα, ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης να χρησιμοποιείται 
αναλόγως, για το μέγιστο της επιτυχούς φυτικής αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις που 
απαιτείται απομάκρυνση της υπάρχουσας δασικής βλάστησης συντάσσεται, θεωρείται και 
εγκρίνεται αρμοδίως πίνακας υλοτομίας προκειμένου να εκτιμηθεί το υφιστάμενο ξυλώδες 
κεφάλαιο και ο απολήψιμος ξυλώδης όγκος, προβλέποντας τον τρόπο διακίνησης, διάθεσης 
και εμπορίας των δασικών προϊόντων που θα παραχθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας και καθ’ υπόδειξη της οικείας δασικής Αρχής.

3.9 Σε περιπτώσεις εργασιών διευθέτησης ρεμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στα ανάντη των ρεμάτων, καθώς και στην ευρύτερη 
περιοχή των λεκανών απορροής, προς αποφυγή και αποτροπή χειμαρρικών φαινομένων, 
πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών στα κατάντη και πεδινά τμήματα. 

3.10 Οποιαδήποτε επιμέρους δραστηριότητα ή ανάληψη συγκεκριμένης δράσης στην περιοχή, 
κατά το μέρος που αφορά δασικές διατάξεις, παρακολουθείται από το οικείο Δασαρχείο .

3.11 Να ενισχυθεί το δίκτυο αγροτικής οδοποιίας και η διάνοιξη δασικών και αντιπυρικών ζωνών 
για την προστασία των δασικών πυρήνων, καθώς λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της 
πυκνότητας της βλάστησης ο κίνδυνος πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο είναι μεγάλος.

3.12 Για την παρακολούθηση εφαρμογής των όρων και περιορισμών που αφορούν στις δασικές 
διατάξεις της παρούσας Απόφασης, αρμόδιο είναι το οικείο Δασαρχείο.

4. Για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, να τηρούνται τα ακόλουθα:
4.1.  Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ως Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Ν. 2945/2001, μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ οριοθέτησής της καθώς και το 
επιτρεπτό χωροθέτησης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, γίνεται κατόπιν σχετικής 



γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής ΠΕΧΩΠ και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών.

4.2. Σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως 
Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας επιτροπής 
της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, επιτρέπονται μόνο οι 
δραστηριότητες που συνάδουν με το χαρακτήρα της ίδιας της αγροτικής εκμετάλλευσης, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3874/2010 (Α΄ 151), όπως ισχύει. Εξαίρεση αποτελούν 
έργα εθνικής άμυνας, μεγάλα αναπτυξιακά έργα και Στρατηγικές Επενδύσεις του Ν. 
3894/2010, όπως ισχύει (άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4146/2013) καθώς και έργα που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρ. 11 (α και β) του άρθρου 51 του ν. 4178/2013, όπως ισχύουν.

5. Η εφαρμογή του Σχεδίου να λάβει υπόψη το κτηνοτροφικό κεφάλαιο των κατοίκων, 
μετακινούμενης ποιμενικής κτηνοτροφίας, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα από τη 
μείωση των χορτολοβαδικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για βοσκή αιγοπροβάτων και 
βοοειδών. Οι βοσκήσιμες γαίες (βοσκότοποι) της περιοχής εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ, 
καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία (Ν. 4351/2015, ΦΕΚ 164/Α/2015, όπως ισχύει) σε εκτάσεις που η συγκεκριμένη 
χρήση είναι συμβατή με την περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.

6. Για τις εγκαταστάσεις εσταβλισμένης και ημιεσταβλισμένης κτηνοτροφίας ισχύουν οι όροι και 
προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (Ν. 4056/2012 και Ν. 4235/2014, όπως ισχύουν). 
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όταν 
αυτά εκπονηθούν από την Περιφέρεια, όπως ορίζει ο Ν. 4351/2015, όπως επίσης και των 
ρυθμίσεων που ορίζονται στον ίδιο νόμο για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
στις εκτός οικισμών περιοχές. Για τη χωροθέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, να 
τηρούνται οι αποστάσεις από τα όρια των οικισμών, ανάλογα με τη δυναμικότητα των 
μονάδων, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 (Α’ 52), όπως ισχύει, καθώς 
και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
τις οποίες ρυθμίζονται σχετικά θέματα. 

7. Το μεγαλύτερο μέρος της Δ.Ε. Σμίξης περιλαμβάνεται εντός των ορίων της εξηρημένης υπέρ 
του δημοσίου, περιοχής Πίνδου, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 2586/19.03.1987 (Β΄210) 
Υπουργική Απόφαση. Κατά συνέπεια να εξασφαλίζεται, συνδυαστικά  και υπό την τήρηση των 
τεχνικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της κάθε περιοχής, η δυνατότητα αξιοποίησης 
του ορυκτού πλούτου της περιοχής. 

8. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Σχεδίου, να ακολουθούνται 
οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

8.1 Στην περιοχή πέριξ της εποχικής λίμνης εντοπίστηκε αρχαιολογικός χώρος σημαντικότατης 
θέσης - εγκατάστασης κυνηγών Home Neaderthalensis της μέσης παλαιολιθικής εποχής. 
Συνεπώς, για την προστασία του χώρου θα πρέπει:



α) Η ένταξη της έκτασης των δύο τμημάτων, δηλαδή του ΒΔ τμήματος της προτεινόμενης 
ζώνης οικιστικής επέκτασης Σμίξης Π.Ε.1, ΙΙ  στην Περιοχή Ελέγχου Χρήσης Γης Π.2.3 να γίνει 
με την πρόβλεψη: i) της διατήρησης των φυσικών/υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών του 
«οικισμού των κυνηγών», ii) της διατήρησης των μνημείων/τεχνολογικών υπολοίπων, 
τεχνικών έργων και iii) της προστασίας της τουριστικής αξιοποίησης και διατήρησης της 
ποιότητας και των ανθρωπογενών πόρων της θέσης,
β) Να εξαιρεθεί το ΒΔ τμήμα από τη ζώνη οικιστικής επέκτασης Σμίξης Π.Ε.1
γ) Να οριοθετηθεί ο χώρος σε συνεργασία με την αρμόδια ΕΦΑ Γρεβενών.

8.2 Οι επιμέρους μελέτες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΣΜΠΕ, 
να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη από το Ν. 3028/02 διαδικασία έγκρισής τους.

8.3 Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων εμπίπτουν, 
σύμφωνα με το Ν. 3028/02 και όλα τα κτίρια ή κτίσματα που είναι άνω των 100 τελευταίων 
ετών (παλαιά κτίσματα, γεφύρια, νερόμυλοι, αλώνια κ.λπ). Για κάθε εργασία, επέμβαση, 
αλλαγή χρήσης σε μνημεία ή στον περιβάλλοντα χώρο τους, αποξήλωση υφιστάμενων 
παλαιών λιθόστρωτων ή κρηνών, οικοδομική δραστηριότητα πλησίον μνημείου, καθώς και 
εγκατάσταση ή λειτουργία βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, τοποθέτησης 
τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων ή εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου 
έργου ή εργασίας πλησίον μνημείου, απαιτείται  η έγκριση της προαναφερόμενης Υπηρεσίας.

8.4 Γενικά τα έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός της περιοχής του Σχεδίου, όπως 
έργα οδοποιίας, έργα υποδομής κ.λπ., θα πρέπει να μην ενέχουν κινδύνους για την 
υποβάθμιση στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος (πχ αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 
ιστορικοί τόποι κ.λπ), ενώ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους να 
εξετάζεται κατά περίπτωση η συμβατότητά τους με αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και εν 
γένει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

8.5 Όλες οι εκσκαφικές εργασίες στην περιοχή εφαρμογής - υλοποίησης του σχεδίου 
εποπτεύονται και ελέγχονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, στο πλαίσιο του Ν. 
3028/2002, όπως ισχύει. Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών 
να πραγματοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό  
από το φορέα του έργου, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων με δαπάνη που 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να 
ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών εγγράφως τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 

8.6 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εργασιών, εντοπιστούν αρχαιότητες, οι εργασίες να 
διακοπούν, προκειμένου να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα η συνολική δαπάνη της 
οποίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, και από τα αποτελέσματα της οποίας θα 
εξαρτηθεί η πορεία των εργασιών, έπειτα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του 
ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/02.  

9. Κατά τον καθορισμό των ορίων και την πολεοδόμηση των οικισμών  στην περιοχή εφαρμογής 
του Σχεδίου να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 



9.1 Οι οικιστικές επεκτάσεις δεν επιτρέπονται εφόσον είναι αντίθετες με τους όρους προστασίας 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η 
διαφύλαξη των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και των υδάτινων πόρων.

9.2 Κατά την μελλοντική πολεοδόμηση των οικισμών απαιτείται η εκπόνηση γεωλογικών μελετών 
για τις εν λόγω περιοχές, ώστε να καθοριστούν οι ακατάλληλες ζώνες, οι γενικοί όροι, τα 
αναγκαία μέτρα, κ.λπ.

9.3 Να προηγηθεί των πολεοδομικών μελετών η οριοθέτηση διερχόμενων ή εφαπτόμενων στους 
οικισμούς, ρεμάτων.

9.4 Να δίνεται προτεραιότητα στην εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων σε οργανωμένους 
χώρους και θεσμοθετημένες περιοχές, στην κατεύθυνση της ελάχιστης δυνατής αλλοίωσης 
του αστικού και αγροτικού τοπίου.

10.    Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, να ακολουθούνται οι παρακάτω 
κατευθύνσεις:

10.1. Η εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ να μην επιβαρύνει την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των 
υπόγειων υδατικών συστημάτων, τα οποία αναπτύσσονται στην περιοχή.

10.2. Οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων για 
την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος, αλλά και ο προγραμματισμός 
των έργων που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ να είναι συμβατά με το 
Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος  Δυτικής Μακεδονίας.  

10.3. Για την απόληψη ύδατος από οποιονδήποτε υδροφορέα για ύδρευση και άρδευση και για 
όλα τα σχετικά έργα ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Μακεδονίας.

10.4. Τα σημεία υδροληψίας που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε νερό και 
ειδικότερα οι ακριβείς θέσεις των πηγών στις περιοχές «Γαλάνη» και «Τσουμάνη» να 
δηλωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών  στο Εθνικό Μητρώο Σημείων 
Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) και να είναι νόμιμα αδειοδοτημένα για τις συγκεκριμένες χρήσεις.

10.5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αναθεωρημένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας, να οριστούν ζώνες προστασίας 
έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (Μέτρο 
Μ09Β0401). 

10.6. Η λεπτομερής οριοθέτηση των ζωνών προστασίας να γίνει μετα την εκπόνηση των 
προβλεπόμενων από το ΣΔΛΑΠ του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας, 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
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 τα «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 µμικροβιολογική 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), όπως ισχύει, 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 απόβλητά 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. 

10.7. Για το πόσιμο νερό  να εφαρμόζονται τα μέτρα του Αναθεωρημένου ΣΔΛΑΠ και ειδικότερα τα 
μέτρα για την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για την Προστασία των 
Υδάτων και να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία περί πόσιμου 
ύδατος.

10.8. Το νερό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στο πλαίσιο 
της διασφάλισης ποιοτικής παραγωγής του πρωτογενούς τομέα, με προϋπόθεση την άσκηση 
ελέγχου και την καταμέτρηση των εκμεταλλευόμενων υδάτων, για την ορθολογική χρήση 
τους. Για το σκοπό αυτό να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ισχύον ΣΔΛΑΠ μέτρα. 

10.9. Να εξασφαλίζεται ότι οι οικισμοί να έχουν ολοκληρωμένα και συντηρημένα δίκτυα 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, ώστε να μεγιστοποιείται η παροχετευτικότητά τους και να 
ελαχιστοποιούνται ζημιές και ατυχήματα σε περίπτωση φαινομένων πλημμύρας.

10.10.Κατά το υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού να εξεταστεί συνολικά και τεκμηριωμένα το θέμα 
της εξασφάλισης των αναγκαίων ποσοτήτων νερού για την κάλυψη όλων των μελλοντικών 
αναγκών χρήσης νερού, που θα προκύψουν από την εφαρμογή του (ύδρευση, άρδευση 
πρασίνου, πυρασφάλεια, κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία για την 
κατάσταση των υδάτων, τους περιβαλλοντικούς στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης για τη 
συγκεκριμένη περιοχή, την αναγκαιότητα λήψης συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των 
υδατικών πόρων και τις εναλλακτικές δυνατότητες υδροδότησης.

10.11.Να προωθούνται προτάσεις που ενθαρρύνουν τη χρήση τεχνολογιών ανακύκλωσης κι 
εξοικονόμησης νερού. 

10.12.Κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων στο ΣΧΟΟΑΠ χρήσεων (οικιστικές και τουριστικές) 
να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους 



αστοχίες όπως: ερπυσμός, πτώση βράχων, απόπλυση ή διαρροή εδαφών, διαρροή ρυπαντών 
στο έδαφος.

11. Όσον αφορά τα ρέματα να τηρούνται τα εξής:
11.1. Για τα τμήματα ρεμάτων εντός των οικιστικών υποδοχέων, απαιτείται υποχρεωτικά η 

οριοθέτησή τους. Ο καθορισμός των ορίων τους θα πρέπει να προηγηθεί των Πολεοδομικών 
Μελετών, που θα ακολουθήσουν την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ.

11.2. Κατά τον σχεδιασμό υδραυλικών έργων σε ποταμούς και ρέματα, να λαμβάνεται υπόψη ο 
ενιαίος χαρακτήρας των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίηση 
τους ως φυσικά στοιχεία μέσα στο οικιστικό περιβάλλον.

11.3. Για τα οριοθετημένα ρέματα ισχύουν οι αποστάσεις από τις όχθες τους που ορίζονται από  τη 
μελέτη οριοθέτησής τους.

11.4. Να προστατεύονται τα ρέματα από κάθε είδους ανθρωπογενείς επεμβάσεις που 
δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία τους και συμβάλλουν στην εξέλιξη 
φαινομένων πλημμυρών.

11.5. Να γίνεται συντήρηση και διευθέτηση, όπου απαιτείται, των υδάτινων κλάδων που 
αποστραγγίζουν τον ορεινό όγκο και διατρέχουν τις κατάντη ημιορεινές και πεδινές περιοχές. 
Επίσης, για την προστασία των πρανών των ρεμάτων από τη διάβρωση, σε θέσεις όπου 
κυριαρχούν επιρρεπή στις αποσαθρωτικές και διαβρωτικές διεργασίες γεωυλικά, να 
προβλέπεται η κατασκευή, σε κεντρικούς κλάδους, δασοτεχνικών  φραγμάτων ανάσχεσης. 

11.6. Κατά την διαδικασία οριοθέτησης των ρεμάτων της περιοχής του Σχεδίου, να ακολουθούνται 
οι εξής κατευθύνσεις:
i. Κατά την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών προστασίας να λαμβάνονται υπόψη: ο 

ενιαίος χαρακτήρας κάθε υδατορέματος (υδραυλική και οικολογική συνέχεια των 
διαφόρων τμημάτων του) συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων του εκτός της 
περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, και η αναγκαιότητα προστασίας της φυσικής τους 
οντότητας. Ειδικότερα για τα εντός οικισμών τμήματα υδατορεμάτων ο καθορισμός ζωνών 
προστασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποίησή τους ως περιοχών αναψυχής, με 
διατήρηση όμως κατά το δυνατόν των στοιχείων του φυσικού χαρακτήρα τους (πχ φυσική 
βλάστηση).

ii. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων να γίνει με τρόπο που να μην προϋποθέτει διευθέτηση 
με κάλυψη τμημάτων τους, ή έντονες επεμβάσεις που συνεπάγονται σοβαρή 
περιβαλλοντική τους υποβάθμιση, όπως επένδυση της διατομής τους με σκυρόδεμα, 
ευθυγραμμίσεις εκτεταμένων τμημάτων κ.λπ. Σε περιπτώσεις τμηματικής οριοθέτησης θα 
πρέπει να επιλέγεται περίοδος επαναφοράς που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση προς 
τα ανάντη και κατάντη τμήματά τους. Ειδικότερα για τα τμήματα εντός ορίων οικισμών ή 
πολεοδομικών σχεδίων, η οριοθέτηση να γίνεται με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 
πεντηκονταετίας, εκτός εάν οι αντικειμενικές συνθήκες καθιστούν αναγκαστική την 
επιλογή μικρότερης περιόδου επαναφοράς.

iii. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.04.2014) «Διαδικασία 
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.



12.     Για την προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωμάτων της περιοχής του 
Σχεδίου, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: 

12.1 Για την διαχείριση των αστικών λυμάτων, δεδομένου ότι ο οικισμός της Σμίξης δε διαθέτει 
αποχετευτικό δίκτυο, να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκαλούνται λόγω της ανεξέλεγκτης 
ή μέσω μεθόδων ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας (π.χ. υποδιαστασιολογημένοι ή χωρίς 
προδιαγραφές απορροφητικοί βόθροι) διάθεσης των λυμάτων. Να κατασκευαστεί νέο 
χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο θα συλλέγει το σύνολο των ακαθάρτων του οικισμού 
και θα το οδηγεί σε περιοχή 1,7χλμ. περίπου, νοτιοανατολικά της εισόδου του οικισμού, στην 
οποία θα εγκατασταθεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

12.2 Καθίσταται αναγκαία: α) η εφαρμογή των μέτρων της πρώτης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ, β) η 
συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με έμφαση στις περιοχές συγκέντρωσης 
δραστηριοτήτων και γ) η αυστηρή τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σχετικά 
με τη χρήση νερού και την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων.

12.3 Κατά τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα κάθε είδους, 
εντός και εκτός οικιστικών υποδοχέων και περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, να 
λαμβάνεται υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση στο υδρογραφικό δίκτυο, ανεπεξέργαστων 
υγρών αποβλήτων, ή επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με παραμέτρους εκτός των ορίων 
που έχουν θεσπιστεί για τους αποδέκτες. Κατά συνέπεια τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες 
θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους.

13.     Για τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων:
13.1 Να προωθούνται δράσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, για την μείωση του συνολικού όγκου των προς διάθεση αποβλήτων.
13.2 Να υλοποιούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για την προώθηση της χρήσης καθαρών 

τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης επικινδύνων 
αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων, ή άλλων ρύπων στο έδαφος.

13.3 Για την συνολική διαχείριση των αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία Πλαίσιο 
2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα»  και στον Νόμο 4819/2021,  να εφαρμόζεται το Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

14.    Για τα θέματα που αφορούν στα οδικά έργα:
14.1 Να προωθείται, όπου απαιτείται, η συμπλήρωση του οδικού δικτύου, με τη βέλτιστη 

αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση της υφιστάμενης οδικής υποδομής. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει, κατά την συμπλήρωση του οδικού δικτύου και την τυχόν ανάπτυξη 
νέων οδικών συνδέσεων να λαμβάνονται υπόψη τα προγραμματιζόμενα οδικά έργα στην 
ευρύτερη περιοχή του Σχεδίου.

14.2 Κατά την εκπόνηση των μελετών τόσο της εσωτερικής οδοποιίας, όσο και της οδικής 
σύνδεσης των οικισμών, να ληφθούν υπόψη εκτός από την ασφάλεια της οδικής κίνησης και 
η λειτουργικότητα και το μέγεθος των οδών, το οποίο θα πρέπει αφενός μεν να είναι το 



απαιτούμενο αφετέρου δε να μην επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην χλωρίδα, την πανίδα 
και άλλους περιβαλλοντικούς  παράγοντες της περιοχής. 

14.3 Να εξασφαλίζεται οδικό δίκτυο ικανό, βάσει γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, 
να επιτρέπει τη διέλευση αστικών λεωφορείων και πυροσβεστικών οχημάτων.

14.4 Με γνώμονα την περιβαλλοντική και αισθητική προστασία, να λαμβάνονται όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από την κατασκευή και 
λειτουργία των οδικών έργων.

15.    Να διατηρηθούν οι νομίμως υφιστάμενες μονάδες στις σημερινές τους θέσεις, με βασική 
επιδίωξη την επιβίωση και τον μετασχηματισμό αυτών, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του 
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία. Για 
τη διατήρηση των υφιστάμενων μονάδων στις σημερινές τους θέσεις ισχύει  το άρθρο 70 του 
Ν. 4549/18 (ΦΕΚ Α' 105/14-6-18), που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 3325/05 
(ΦΕΚ Α’ 68/11-3-05). Οι δραστηριότητες που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε 
θεσμοθετημένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν υποχρεούνται σε 
απομάκρυνση στην περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης, που καθιστά αυτές μη συμβατές με 
τη νέα χρήση γης. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου η 
του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τη μεταβολή της χρήσης γης και μέσα στα όρια του 
βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή 
γνωστοποίησης λειτουργίας.

16. Για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλη την περιοχή 
εφαρμογής του Σχεδίου, να τηρούνται οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β’ 2464/2008).

17. Για την προστασία και διαχείριση του τοπίου:
17.1 Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του Σχεδίου να διασφαλίζεται 

κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν. 
17.2 Να δίνεται προτεραιότητα στην ελάχιστη δυνατή αλλοίωση του αστικού και αγροτικού τοπίου 

της περιοχής.
17.3 Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3827/2010 (ΕΚ 30 Α’/25.02.2010) «Κύρωση της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου», όπως ισχύει.
17.4 Μετά την παύση λειτουργίας οποιασδήποτε εγκατάστασης να λαμβάνεται μέριμνα 

αποκατάστασης του τοπίου και προσαρμογής του  στο περιβάλλον της περιοχής. 
17.5 Να προωθηθούν έργα υπογειοποίησης δικτύων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού.

18. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει 
να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

18.1 Εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούμενη περιβαλλοντική     
όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.

18.2 Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών (έργων διαχείρισης αποβλήτων, 
ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση αποβλήτων κ.λπ.) που θα αναπτυχθούν, λαμβάνοντας 



υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς και το επιπλέον 
απαιτούμενο δίκτυο μεταφορών. 

18.3 Για την προστασία του κοινού από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, θα πρέπει η 
ενίσχυση των κέντρων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης  και 
των δικτύων τηλεπικοινωνιών, να εγκρίνεται μετά από  διαπίστωση, κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, ότι ο βαθμός έκθεσης των κατοίκων   είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

19. Να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση έργων για την προστασία της περιοχής από φυσικές 
καταστροφές και έντονα καιρικά φαινόμενα.

20. Κατά την υλοποίηση του Σχεδίου να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της συνιστώσας της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), όπως αυτό εγκριθεί βάσει του άρθρου 43 του 
Ν. 4414/2016.

21. Δεν τίθενται στο πλαίσιο του Σχεδίου περιορισμοί στην εγκατάσταση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκοπών εθνικής άμυνας, σε οποιαδήποτε περιοχή ή ζώνη του.

22. Προ της υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός της περιοχής 
εφαρμογής του Σχεδίου, τα οποία κατατάσσονται στους πίνακες της ΥΑ  
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24.02.2022 (Β΄841) όπως εκάστοτε ισχύει, να τηρείται η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 
όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις της παρούσας Απόφασης περιβαλλοντικής έγκρισης του 
Σχεδίου.

23. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, και 
εξειδικεύουν όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα παραπάνω.

Ε. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εφαρμογή του προγράμματος

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 
Σχεδίου πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού, με τη συνεργασία και 
υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και 
παραμέτρων στον τομέα τους, προκειμένου μεταξύ άλλων να εντοπιστούν εγκαίρως 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. 
Προγράμματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος υλοποιούμενα από τρίτους φορείς, 
δύνανται να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης προς αποφυγή διπλού ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή η παρακολούθηση από πλευράς Αρχής Σχεδιασμού, συνίσταται στη λήψη, 
τήρηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που διατίθενται σ’ αυτήν από τους ως άνω 
φορείς.



2. Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρακολουθούνται είναι οι εξής, ανά 
περιβαλλοντικό τομέα:

2.1. Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα- Πανίδα – Δάση 
- Έκταση αποκατεστημένων / αναφυτεμένων περιοχών
- Έκταση δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων 
- Αριθμός δασικών πυρκαγιών  - Καμένη γη – Αναδασωθείσες εκτάσεις
- Επικινδυνότητα εμφάνισης πυρκαγιών 

2.2. Έδαφος
- Πλήθος και είδος έργων προστασίας εδάφους από τη διάβρωση / Πλήθος και είδος 

επεμβάσεων
- Πλήθος και είδος υλοποιημένων μέτρων πρόληψης – προστασίας από ρύπανση
- Ποσότητες στερεών που διατίθενται σε ΧΥΤΑ
- Ποσότητες υγρών αποβλήτων που δεν καταλήγουν σε  εγκατάσταση επεξεργασίας
- Ποσοστό ανακύκλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων

2.3. Ύδατα
- Βελτίωση υδατικού ισοζυγίου υπογείων νερών 
- Χρήση νερού ανά τομέα δραστηριότητας (%)
- Ποσοστό πληθυσμού συνδεδεμένο σε ΕΕΛ
- Πλήθος κυρώσεων για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτων 

και επεξεργασίας – διάθεσης υγρών αποβλήτων
2.4. Χρήσεις γης

- Ποσοστό μεταβολής των χρήσεων γης
- Έκταση εγκαταλελειμμένης – υποβαθμισμένης γης
- Πλήθος νέων κατοικιών – πολεοδομική ανάπτυξη 

Ο τελικός καθορισμός του συνόλου των δεικτών που θα εξετάζονται αποτελεί αντικείμενο του 
προγράμματος παρακολούθησης. 

3. Τα αποτελέσματα της ως άνω παρακολούθησης αποτυπώνονται σε σχετική έκθεση ανά διετία 
από το χρόνο έγκρισης του Σχεδίου. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

3.1 Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις 
του Σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως οι 
αναφερόμενοι στη ΣΜΠΕ. Η Αρχή Σχεδιασμού οφείλει να μεριμνά για την συγκέντρωση των 
σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του Σχεδίου. Η έκθεση για 
κάθε περίοδο μελέτης συντάσσεται, υποβάλλεται και δημοσιοποιείται εντός του πρώτου 
εξαμήνου της επόμενης περιόδου.

3.2 Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετιζόμενων με το περιβάλλον στόχων του Σχεδίου 
γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών εκθέσεων. Σκοπός της 
σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών 
μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του Σχεδίου, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις 
της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της 
αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε 
σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το εκάστοτε 



ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά 
μέτρα.

ΣΤ. Χρονικό διάστημα ισχύος
Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της μέχρι την έγκριση του Σχεδίου, 
ενώ μετά την έγκριση του τελευταίου η ισχύς της επεκτείνεται για το διάστημα ισχύος του Σχεδίου.
Η προσαρμογή του Σχεδίου, μετά την έγκρισή του, σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα 
δεδομένα που αφορούν την προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
της περιοχής του, εξετάζεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας 
περιβαλλοντικού προελέγχου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της ΚΥΑ 107017/2006 (Β’ 
1225), όπως εκάστοτε Ισχύει.

Ζ. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις
1. Η ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η Αρχή Σχεδιασμού του Σχεδίου οφείλει να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών από την 

παραλαβή της παρούσας Απόφασης, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού 
και ειδικότερα στην διαβίβαση της παρούσας στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για να 
λάβει γνώση, καθώς και στην δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο ή σε 
περίπτωση έλλειψής του σε μία εφημερίδα με ευρύτερη περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια.

3. Το Σχέδιο όπως τελικά θα εγκριθεί πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την παρούσα Απόφαση, 
ενώ στην απόφαση έγκρισης του Σχεδίου θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι όροι, 
περιορισμοί και κατευθύνσεις της παρούσας Απόφασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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