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ΚΟΙΝ.:

ΟΠΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ

ΑΠΟΦΑΘ
ΘΕΜΑ :

Ζγκριςθ τθσ τρατθγικισ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ) του Γενικοφ
Πολεοδομικοφ χεδίου (ΓΠ) τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ Αγχιάλου, του Διμου Βόλου,
τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Μαγνθςίασ, Περιφζρειασ Θεςςαλίασ.

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΘΕΑΛΙΑ - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ζχοντασ υπ’ όψθ:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»
2. Το Ρ.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ»
3. Τθν Ρ.Υ.Σ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α/6-2-2015) «Αποδοχι παραιτιςεων των Γενικϊν Γραμματζων των
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ Χϊρασ»
4. Το άρκρ. 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Εςωτερικϊν»
5. Το Ν. 998/79 » (ΦΕΚ 289/Α/1979) «περί προςταςίασ των Δαςϊν και των Δαςικϊν εν γζνει
εκτάςεων τθσ χϊρασ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και ιςχφει
6. Το Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) «Επζκταςθ των πολεοδομικϊν ςχεδίων, οικιςτικι ανάπτυξθ και
ςχετικζσ ρυκμίςεισ»
7. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ» όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει
8. Το Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) «Βιϊςιμθ οικιςτικι ανάπτυξθ των πόλεων και οικιςμϊν τθσ
χϊρασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με: το Ν.2742/1999 «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ
και αειφόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 207/Α/1999), το Ν.3212/2003 (ΦΕΚ
308/Α/2003) «Άδεια δόμθςθσ, πολεοδομικζσ και άλλεσ διατάξεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων» και ιςχφει
9. Το Ν. 2637/1998, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2945/2001(ΦΕΚ 223/Α/2001)
10. Το Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25-04-2002) «Εναρμόνιςθ του Ν. 1650/86 με τισ Οδθγίεσ 97/11/Ε.Ε.
& 96/61/Ε.Ε., διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα και άλλεσ
διατάξεισ»
11. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ»
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12. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Ρροςταςία και διαχείριςθ των υδάτων – Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000»
όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το άρκρο 9 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006)
13. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Ρερί προςταςίασ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, κατάρτιςθ
δαςολογίου, ρφκμιςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δαςϊν και δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων και
άλλεσ διατάξεισ»
14. Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/2005) «Κφρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για τθν προςταςία τθσ
αρχαιολογικισ κλθρονομιάσ (ανακεωρθμζνθ)»
15. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»
16. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και
δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου
και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ»
17. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ροινικι προςταςία περιβάλλοντοσ-Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2008/99/ΕΚ-Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων-Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/98/ΕΚ-φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ»
18. Το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα
υδατορζματα-ρυκμίςεισ Ρολεοδομικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ»
19. Το Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) «Χωροταξικι και πολεοδομικι μεταρρφκμιςθ-Βιϊςιμθ
ανάπτυξθ», ωσ ιςχφει
20. Τθν Υ.Α. 9572/1845 (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ μελετϊν Γενικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΓΡΣ) ΚΑΙ Σχεδίων Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ (ΣΧΟΟΑΡ) και
αμοιβζσ μθχανικϊν για τθν εκπόνθςθ μελετϊν»
21. Τθν Υ.Α. 25292/2003 (ΦΕΚ 1484/Β/10-10-2003) «Ζγκριςθ Ρεριφερειακοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ
Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ»
22. Τθν ΥΑ 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004), «Ζγκριςθ πολεοδομικϊν ςτακεροτφπων και ανϊτατα όρια
πυκνοτιτων που εφαρμόηονται κατά τθν εκπόνθςθ των ΓΡΣ, των ΣΧΟΟΑΡ και των πολεοδομικϊν
μελετϊν»
23. Τθν ΚΥΑ οικ.107017/ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ (ΦΕΚ 1225/Β/2006) «Εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ
2001/42/ΕΚ “Σχετικά με τθν Εκτίμθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οριςμζνων ςχεδίων και
προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιουνίου 2001»
24. Τθν ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-2007) «Μζςα ζνδικθσ προςταςίασ του κοινοφ κατά
πράξεων ι παραλείψεων τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με κζματα ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ του κατά
τθ διαδικαςία ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων…»
25. Τθν υπ’ αρικμ. 6876/4871 (ΦΕΚ 128/Α/3-7-2008) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον τομζα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
«Ζγκριςθ του Γενικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ»
26. Τθν υπ’ αρικμ. 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον τομζα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
«Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τισ ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ»
27. Τθν υπ’ αρικμ. 11508 (ΦΕΚ 151/ΑΑΡ/13-4-2009) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον τομζα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
«Ζγκριςθ ειδικοφ πλαιςίου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου ανάπτυξθσ για τθ βιομθχανία
και τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων αυτοφ»
28. Τθν υπ’ αρικμ. 24208 (ΦΕΚ 1138/Β/11-6-2009) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ τθσ
κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτον τομζα του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ
«Ζγκριςθ Ειδικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον Τουριςμό
και τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων αυτοφ», όπωσ ιςχφει
29. Τθν ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/21-7-2010) «Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων
πλθμμφρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2007/60/ ΕΚ «για τθν αξιολόγθςθ και τθ
διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ», του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
23θσ Οκτωβρίου 2007»
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30. Τθν ΚΥΑ 168040/30-10-2010 (ΦΕΚ 1528/Β/2010) ‘Κακοριςμόσ κριτθρίων διαβάκμιςθσ αγροτικισ
γθσ ςε κατθγορίεσ παραγωγικότθτασ’, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ 72528/26-1-2011
(ΦΕΚ 102/Β/2011)
31. Τθν Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και
δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν.
4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
32. Τθν Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) «Κδρυςθ και λειτουργία ειδικοφ δικτυακοφ τόπου για
τθν ανάρτθςθ αποφάςεων ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), των αποφάςεων ανανζωςθσ ι
τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ, ςφμφωνα με το άρκρο 19α του Ν.4014/2011»
33. Τθν Κ.Υ.Α. 48963 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «Ρροδιαγραφζσ περιεχομζνου Αποφάςεων Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α’ τθσ υπ’ αρικμ.
1958/13-1-2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Β’
21), όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209)»
34. Τθν ΚΥΑ 167563/ΕΥΡΕ (ΦΕΚ 964/Β/19-4-2013) «Εξειδίκευςθ των διαδικαςιϊν και των ειδικότερων
κριτθρίων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων των άρκρων 3,4,5,6 και
7 του Ν.4014/2011, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 13 αυτοφ, των ειδικϊν
εντφπων των ανωτζρω διαδικαςιϊν, κακϊσ και κάκε άλλου ςχετικοφ με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ
κζματοσ»
35. Τθν υπ’ αρικμ. 909 (ΦΕΚ 2561/Β/25-9-2014) Απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων «Ζγκριςθ
του Σχεδίου Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ
Θεςςαλίασ»
36. Τθν υπ’ αρικμ. οικ.: 129756/8-6-2007 Εγκφκλιο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ρερ/ντοσ του ΥΡΕΧΩΔΕ με κζμα:
«Διευκρινιςεισ ςχετικά με τα ςχζδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται Στρατθγικι
Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ (ΣΡΕ) ςτα πλαίςια τθσ με αρικμ./ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/28-8-2006
(ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006) ΚΥΑ
37. Τθν υπ’ αρικμ. οικ.: 131334/15-10-2010 Εγκφκλιο τθσ Υπουργοφ ΡΕΚΑ «Διευκρινιςεισ επί
ερωτθμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (ΣΡΕ) κατά τθν
εκπόνθςθ των μελετϊν Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΓΡΣ) και Σχεδίων Χωρικισ και Οικιςτικισ
Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ (ΣΧΟΟΑΡ)
38. Τθν ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι περιβαλλοντικι νομοκεςία που αφορά ςε μζτρα, όρουσ,
περιοριςμοφσ και υποχρεϊςεισ για τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ και προςταςία του ςυνόλου
των περιβαλλοντικϊν μζςων και παραμζτρων, όπωσ θ επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων και
βιομθχανικϊν αποβλιτων, θ διαχείριςθ των υδάτων, θ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, τα
επιτρεπόμενα όρια εκπομπϊν ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων ρφπων, κορφβου κ.α, οι φυςικζσ και
προςτατευόμενεσ περιοχζσ κακϊσ και θ προςταςία ειδϊν και ενδιαιτθμάτων
39. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 9400/16-12-2015 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Βόλου
με το οποίο μασ διαβιβάςκθκε ζνα τεφχοσ τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
(Σ.Μ.Ρ.Ε.) του Σχεδίου του κζματοσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 4156/236024/18-12-2015)
40. Τθν υπ’ αρικμ. 827/2015 πλειοψθφικι Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόλου ζγκριςθσ
παραλαβισ: α) του Β2 ςταδίου τθσ μελζτθσ «Ανακεϊρθςθ και Επζκταςθ του Γενικοφ
Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΡΣ) Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου», β) τθσ Ειδικισ Ζκκεςθσ Αντιςτοίχθςθσ χριςεων
γθσ του Β1 ςταδίου τθσ μελζτθσ «Ανακεϊρθςθ και Επζκταςθ του Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου
(ΓΡΣ) Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου» κακϊσ και των τροποποιιςεϊν τθσ όπωσ προζκυψαν ςτο Β2 ςτάδιο τθσ
παραπάνω μελζτθσ, γ) τθσ μελζτθσ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ τθσ Β1 φάςθσ τθσ μελζτθσ
«Ανακεϊρθςθ και Επζκταςθ του Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΡΣ) Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου» και δ)
τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) για τθν «Ανακεϊρθςθ και
Επζκταςθ του Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΡΣ) Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου»
41. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 429/23318/12-2-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ, με το οποίο
ηθτικθκαν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία
42. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1231/29-2-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Βόλου
περί ‘‘ζγκριςθσ μελετϊν-ζργων ΕΣΡΑ 2007-2013 Διμου Βόλου’’ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.:
690/38175/2-3-2016)
43. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1109/29-3-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Βόλου με
το οποίο μασ διαβιβάςκθκαν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και επιπλζον αντίτυπα τθσ ςτρατθγικισ
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44.

45.
46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) του Σχεδίου του κζματοσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.ΘΕ.:
1078/56565/31-3-2016)
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1115/59326/4-4-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ με το οποίο, ςφμφωνα με
το άρκρο 7 τθσ ΚΥΑ οικ.107017/2006/ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ, διαβιβάςκθκε από ζνα (1) αντίτυπο τθσ
ΣΜΡΕ (ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι) για γνωμοδότθςθ προσ:
Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ
Το Τμιμα Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ ΔΙΡΕΧΩΣ Θεςςαλίασ, τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ
Τθν Δ/νςθ Υδάτων Θεςςαλίασ, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ-Στερεάσ
Ελλάδασ
Τθν Δ/νςθ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ
Το Δαςαρχείο Βόλου
Τθ Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ
Το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ, τθσ Ρ.Ε. Μαγνθςίασ
Τθν Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ, τθσ Ρ.Ε. Μαγνθςίασ
Τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Μαγνθςίασ
Τθν Υπθρεςία Νεωτζρων Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Θεςςαλίασ
Τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, του Διμου Βόλου
Τθν Δ/νςθ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ, του Διμου Βόλου
Το Τμιμα Εκνικισ Υποδομισ, του Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
Τθν Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ
Τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων, Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ
Τθν Εφορεία Ραλαιοανκρωπολογίασ-Σπθλαιολογίασ Βόρειασ Ελλάδασ
Το Υπουργείο Ναυτιλίασ
Τθν Ρεριφερειακι Υπθρεςία Τουριςμοφ Θεςςαλίασ- Στερεάσ Ελλάδασ
Τθν Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. Φ.900/151/465235/Σ.1226/18-4-2016 ζγγραφο του Γενικοφ Επιτελείου
Στρατοφ με τθ κετικι γνωμοδότθςι του (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1299/70474/20-4-2016)
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 860/15-4-2016 ζγγραφο με παρατθριςεισ-ςυμπλθρϊςεισ τθσ Υπθρεςίασ
Νεϊτερων Μνθμείων και Τεχνικϊν Ζργων Θεςςαλίασ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1300/70489/20-42016)
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2750/19-4-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Βόλου με
το οποίο διαβιβάςκθκαν ςτθν Υπθρεςία μασ τα αποδεικτικά δθμοςιοποίθςθσ τθσ ΣΜΡΕ ςτισ
εφθμερίδεσ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» και «ΤΑΧΥΔΟΜΟΣ» ςτισ 10-4-2016 (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.:
1303/70550/20-4-2016)
Το από 9-5-2016 Υπόμνθμα του ςυλλόγου κατοίκων περιοχισ «ΣΤΟΥΡΙ» τθσ Νζασ Αγχιάλου του
Διμου Βόλου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1410/79884/9-5-2016)
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ/ΤΡΚΑΧΜΑΕΜ/118391/72377/1088/87/19-52016 ζγγραφο τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Μαγνθςίασ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1564/87592/20-52016)
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 6042/19-5-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ,
Ρ.Ε. Μαγνθςίασ & Σποράδων τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με το οποίο μασ διαβιβάςκθκαν τo υπ’
αρικμ. 07/2016 Ρρακτικό τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Χωροταξίασ και Ρεριβάλλοντοσ
Μαγνθςίασ & Σποράδων τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με παρατθριςεισ για το Σχζδιο του κζματοσ
(αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1587/88401/23-5-2016)
Τα υπ’ αρικμ. 06/2015 και 02/2016 Ρρακτικά τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Χωροταξίασ και
Ρεριβάλλοντοσ Μαγνθςίασ & Σποράδων τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με παρατθριςεισ για το
Σχζδιο του κζματοσ
Το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΕΑ/116775/71412/2356/19-5-2016 ζγγραφο τθσ Εφορείασ
Εναλίων Αρχαιοτιτων με τθ κετικι γνωμοδότθςι τθσ για το Σχζδιο του κζματοσ (αρ. πρωτ.
ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1672/92361/27-5-2016)
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53. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1695/62382/23-5-2016 ζγγραφο του Δαςαρχείου Βόλου ςτο οποίο
παρζχονται ςτοιχεία και παρατθριςεισ για το Σχζδιο του κζματοσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.:
1661/91990/27-5-2016)
54. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 1152/90014/26-5-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Μαγνθςίασ (αρ. πρωτ.
ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1701/93969/31-5-2016)
55. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 3216/23-5-2016 ζγγραφο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ
τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρ.Ε. Μαγνθςίασ & Σποράδων τθσ Ρεριφζρειασ
Θεςςαλίασ με το οποίο γνωμοδοτεί κετικά για το Σχζδιο του κζματοσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.:
1702/93978/31-5-2016)
56. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 46965/2-6-2016 ζγγραφο του Γραφείου Δθμάρχου του Διμου Βόλου περί
‘‘Ρροϊκθςθσ μελετϊν-ζργων ΕΣΡΑ 2007-2013 Υπθρεςίασ Δόμθςθσ Διμου Βόλου’’ (αρ. πρωτ.
ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.ΘΕ.: 1761/97840/6-6-2016)
57. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΡΣ/ΤΑΡΙΡ/113566/69372/1557/669/31-5-2016 ζγγραφο τθσ
Εφορείασ Ραλαιοανκρωπολογίασ-Σπθλαιολογίασ με το οποίο προτείνεται το ςπιλαιο του
Ρροφιτθ Θλία, βόρεια του οικιςμοφ τθσ Νζασ Αγχιάλου (ςυντεταγμζνεσ ειςόδου ςε ςφςτθμα ΕΓΣΑ
87: 397758 4349030) να ενταχκεί ςτισ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ)-Ρεριοχζσ προςταςίασ
φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου (ΡΕΡ-ΦΡΤ) με ηϊνθ προςταςίασ 100μ περιμετρικά τθσ ειςόδου
του (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 1765/97957/6-6-2016)
58. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2593/71383/10-6-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Θεςςαλίασ ςτο οποίο
παρζχονται ςτοιχεία και παρατθριςεισ για το Σχζδιο του κζματοσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.:
1850/102288/13-6-2016)
59. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 1885/104662/16-6-2016 ζγγραφο του Τμιματοσ Ρολεοδομικοφ
Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Θεςςαλίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ με παρατθριςεισ για το Σχζδιο του
κζματοσ
60. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. Δ3/Δ-B/15100/5585/30-6-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ
ςτο οποίο παρζχονται κζςεισ και προτάςεισ για το Σχζδιο τθσ ΣΜΡΕ του κζματοσ, ϊςτε να
διαςφαλιςκεί θ αςφαλισ, ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του αεροδρομίου κακϊσ και θ
προςταςία των αεροςκαφϊν που βρίςκονται ςε πτιςθ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.: 2139/119120/7-72016)
61. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 738/6-7-2016 ζγγραφο τθσ Γραμματείασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Θεςςαλίασ, με το οποίο μασ διαβιβάςκθκε θ υπ’ αρικμ. 97/8/27-6-2016 Απόφαςθ Συνεδρίαςθσ
του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, με τθν οποία εγκρίκθκε κατά
πλειοψθφία θ ΣΜΡΕ του Σχεδίου του κζματοσ με όρουσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.Σ.Θ.:
2201/121910/12-7-2016)
62. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 2175/120893/11-7-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μασ, με το οποίο
ηθτικθκε να γίνουν ςυμπλθρϊςεισ-διορκϊςεισ ςτο τεφχοσ και ςτουσ χάρτεσ του Σχεδίου του
κζματοσ
63. Το υπ’ αρικμ. πρωτ. 5090/20-7-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ του Διμου Βόλου με
το οποίο μασ διαβιβάςκθκε νζο αντίτυπο τθσ ςτρατθγικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
(ΣΜΡΕ) του Σχεδίου του κζματοσ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΡΕ.ΧΩ.ΘΕ.: 2322/128649/22-7-2016)
64. Το γεγονόσ ότι, θ Δ/νςθ Συντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ, θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, το Γενικό
Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ, το Υπουργείο Ναυτιλίασ και θ Ρεριφερειακι Υπθρεςία Τουριςμοφ
Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ, δεν διαβίβαςαν ςτθ Δ/νςθ Ρερ/ντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ
Θεςςαλίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ, τισ απόψεισ τουσ επί τθσ
ΣΜΡΕ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/2006 προκεςμίασ, και
κατά ςυνζπεια ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 7 τθσ ωσ άνω ΚΥΑ, θ αρμόδια αρχι
αξιολογεί τισ ενδεχόμενεσ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του Σχεδίου, λαμβάνοντασ
υπόψθ το φάκελο τθσ ΣΜΡΕ και τα αποτελζςματα των διαβουλεφςεων με τισ δθμόςιεσ αρχζσ και
το ενδιαφερόμενο κοινό και προβαίνει ςτθν εκπόνθςθ ςχεδίου απόφαςθσ ζγκριςθσ ι μθ τθσ
ΣΜΡΕ, ανεξαρτιτωσ αν ζχουν διαβιβαςτεί ι όχι οι γνωμοδοτιςεισ τουσ.
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Αποφαςίηουμε
τθν ζγκριςθ τθσ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) του Γενικοφ Ρολεοδομικοφ
Σχεδίου (ΓΡΣ) τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ Αγχιάλου, του Διμου Βόλου, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Μαγνθςίασ, Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, εφεξισ «Σχζδιο», όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθ ΣΜΡΕ και
ςυνοψίηεται ςτθν ενότθτα Α’ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ και υπό τουσ όρουσ, περιοριςμοφσ και
κατευκφνςεισ τθσ τελευταίασ, οι οποίοι κα πρζπει να τθροφνται κατά τθν εξειδίκευςθ, ζγκριςθ και
υλοποίθςθ του ΓΡΣ, με μζριμνα τθσ Αρχισ Σχεδιαςμοφ.
Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ

Α1. Περιοχι Εφαρμογισ του χεδίου
Θ περιοχι εφαρμογισ του Σχεδίου είναι θ περιοχι εντόσ των ορίων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ
Αγχιάλου του Διμου Βόλου, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μαγνθςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ.
Α2. κοπόσ – ςτόχοι του χεδίου
Το Σχζδιο αποςκοπεί ςτθν οργάνωςθ του αςτικοφ και περιαςτικοφ χϊρου και γενικότερα του
ανκρωπογενοφσ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ του, κατά τρόπο ςφμφωνο με τισ
αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και ςυμβάλλοντα ςτθν αξιοποίθςθ και ανάδειξθ των δυνατοτιτων τθσ
περιοχισ.
Οι κφριοι ςτόχοι του Σχεδίου είναι:
1. Λιψθ μζτρων για τθν προςταςία και φφλαξθ των ευαίςκθτων οικοςυςτθμάτων που περικλείονται
ςτα όρια τθσ Δ.Ε., με ζμφαςθ ςτον Ραγαςθτικό Κόλπο.
2. Ρροςταςία και αξιοποίθςθ των αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων, που αποτελοφν μια ςθμαντικι
παράμετρο ςτον κακοριςμό των χριςεων γθσ, με τον κακοριςμό του κεςμικοφ περιεχομζνου των
ηωνϊν προςταςίασ τουσ και ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, τθ κεςμοκζτθςθ των όρων
προςταςίασ τουσ. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχκεί, είτε με τθ κζςπιςθ ειδικϊν όρων και
περιοριςμϊν δόμθςθσ και χριςεων γθσ, είτε με τθν επιλογι τθσ κζςθσ των κοινόχρθςτων χϊρων
κατά τρόπο, ϊςτε να εξυπθρετείται θ ανάδειξθ των μνθμείων, ςε ςυνεργαςία κάκε φορά με τθν
αρμόδια υπθρεςία.
3. Διατιρθςθ και προςταςία τθσ γεωργικισ γθσ, διαφυλάςςοντασ τισ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ και
ςυνδυάηοντασ τθν με άλλεσ ςυμβατζσ χριςεισ, κακϊσ και εφαρμογι πρακτικϊν με ςτόχο τθ μείωςθ
χριςθσ λιπαςμάτων που προςβάλλουν τα φδατα και το ζδαφοσ (π.χ. Ρρόγραμμα Δράςθσ για τθν
περιοχι του Θεςςαλικοφ πεδίου, που ζχει χαρακτθριςκεί ωσ ευπρόςβλθτθ ηϊνθ από τθ
νιτρορφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ).
4. Ρροςεκτικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων τθσ Δ.Ε., με τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ του υδάτινου
δυναμικοφ (άρδευςθ, φδρευςθ) και τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων γενικότερα από τθ
ρφπανςθ και τθν υπερεκμετάλλευςθ.
5. Συγκζντρωςθ τθσ δόμθςθσ γφρω από τα υφιςτάμενα οικιςτικά ςφνολα και ςεβαςμόσ των ςτοιχείων
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ προδιαγραφϊν για τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ
του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ ςε όςουσ οικιςμοφσ διακζτουν αξιόλογο χαρακτιρα.
6. Ρροςανατολιςμόσ τθσ περιοχισ ςτθν ανάπτυξθ ςυμπλθρωματικά εναλλακτικϊν μορφϊν
τουριςμοφ, με ςτόχο τθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ και του
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ.
7. Οργάνωςθ των χριςεων γθσ κατά μικοσ των ακτϊν τθσ Δ.Ε., με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ
«οργανωμζνου» και προςβάςιμου παραλιακοφ μετϊπου, το οποίο κα διατθριςει τον ιδιαίτερο
χαρακτιρα του, προςελκφοντασ ποιοτικό τουριςμό, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθν παράμετρο τθσ
προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
8. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ (εξαςφάλιςθ επαρκϊν κοινόχρθςτων χϊρων, ορκολογικι
οργάνωςι τουσ, κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ, προςταςία και ανάδειξθ αξιόλογων και ενδιαφερόντων
κτιςμάτων ι περιοχϊν) ςτουσ οικιςμοφσ τθσ Δ.Ε.
9. Μείωςθ των ςυγκεντρϊςεων αζριων ρφπων και των επιπζδων κορφβων, μζςω εφαρμογισ των
κανόνων τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ.
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Α3. υνοπτικι περιγραφι του χεδίου ι Προγράμματοσ
Α3.1 Προγραμματικά μεγζκθ
Το Σχζδιο ζχει χρονικό ορίηοντα ςτοχοκεςίασ το 2033, και βαςίηεται ςε ςενάριο πλθκυςμιακισ εξζλιξθσ
που προβλζπει μόνιμο πλθκυςμό Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου 11.500 κατοίκουσ το 2033 από 6.819 κατοίκουσ
που απογράφθκαν το ζτοσ 2011, βάςει τθσ Απογραφισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό το πλθκυςμιακό μζγεκοσ
κατανζμεται ςτουσ οικιςτικοφσ υποδοχείσ, οι οποίοι προτείνεται να ςυγκροτιςουν πολεοδομικζσ
ενότθτεσ.
Α3.2 Μοντζλο χωρικισ οργάνωςθσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου
Εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ του προτφπου χωρικισ οργάνωςθσ, θ εδαφικι περιφζρεια τθσ Δ.Ε.
οργανϊκθκε ςε ευρφτερεσ ηϊνεσ ανάλογα με τθ χριςθ και το βακμό προςταςίασ τουσ. Οι ηϊνεσ αυτζσ
εξειδικεφονται χωρικά, προςδιορίηεται ο βακμόσ ανάπτυξισ τουσ και κακορίηονται οι βαςικοί όροι
δόμθςισ τουσ. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Ν. 2508/1997, οι ηϊνεσ ζχουν
ομαδοποιθκεί ςε τρεισ ευρφτερεσ περιοχζσ: ςτισ Ρολεοδομθμζνεσ και προσ Ρολεοδόμθςθ Ρεριοχζσ
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι ιδθ κεςμοκετθμζνεσ οικιςτικζσ περιοχζσ, ςτισ Ρεριοχζσ Ελζγχου και
Ρεριοριςμοφ τθσ Δόμθςθσ (ΡΕΡΔ), οι οποίεσ εξυπθρετοφν αφενόσ χριςεισ που δεν κρίνεται ςκόπιμο να
χωροκετθκοφν εντόσ των οικιςτικϊν υποδοχζων και αφετζρου τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ
περιοχισ μελζτθσ και ςτισ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ), οι οποίεσ επιβάλλεται να
προςτατευκοφν και να αναδειχκοφν.
Ρολεοδομθμζνεσ και προσ Ρολεοδόμθςθ Ρεριοχζσ
Στισ Ρολεοδομθμζνεσ και προσ Ρολεοδόμθςθ Ρεριοχζσ εντάςςονται οι Ρεριοχζσ Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ
(ΡΟΑ) και το επιχειρθματικό πάρκο, ωσ ακολοφκωσ:
Στισ Ρεριοχζσ Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ Α’ κατοικίασ περιλαμβάνονται όλοι οι υφιςτάμενοι
εγκεκριμζνοι οικιςμοί που ζχουν οριοκετθκεί είτε με Απόφαςθ Νομάρχθ είτε με εγκεκριμζνθ
πολεοδομικι μελζτθ, οι περιοχζσ επζκταςθσ των υπό ζγκριςθ πολεοδομικϊν μελετϊν ςε Μάρακο
και Κρικαριά και τθν οικιςτικι επζκταςθ ςτον οικιςμό τθσ Νζασ Αγχιάλου.
Στισ Ρεριοχζσ Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ Β’ κατοικίασ περιλαμβάνεται θ προτεινόμενθ προσ
πολεοδόμθςθ περιοχι β’ κατοικίασ ςτον οικιςμό Δθμθτριάδασ.
Το τμιμα τθσ περιοχισ ‘’Στοφπι’’ ςτο οποίο ζχει ςυντελεςτεί Αναδαςμόσ το 1998 κακόςον είναι γθ
υψθλισ παραγωγικότθτασ, εξαιρείται από τισ περιοχζσ προσ πολεοδόμθςθ, ςφμφωνα με:
α) τθν ΚΥΑ 168040/30-10-2010 ‘Κακοριςμόσ κριτθρίων διαβάκμιςθσ αγροτικισ γθσ ςε κατθγορίεσ
παραγωγικότθτασ’ (ΦΕΚ 1528/Β/2010), όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ 72528/26-1-2011
(ΦΕΚ 102/Β/2011), θ φπαρξθ Αναδαςμοφ ι ο Ρρογραμματιςμόσ Αναδαςμοφ, «…χαρακτθρίηει τθν
Γεωργικι Γθ, ωσ υφιςτάμενθ Γεωργικι Γθ Υψθλισ Ραραγωγικότθτασ.»
β) το αρκ. 24 του Συντάγματοσ & τθ νομολογία του Σ.τ.Ε. (Απόφαςθ ΣτΕ 3698/2000, Τμ. Ε`), «…θ
Γεωργικι Γθ Υψθλισ Ραραγωγικότθτασ πρζπει να προςτατεφεται και να διατθρείται θ διαφφλαξθ
τθσ οποίασ εξυπθρετεί επιπλζον αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ, αποκλειςμζνθσ, κατ’αρχιν τθσ οικιςτικισ
εκμετάλλευςθσ αυτισ…».
γ) το άρκρο 56 του Ν. 2637/1998, όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 24 του Ν. 2945/2001(ΦΕΚ
223/Α/2001) για τθ γεωργικι γθ βαςικι επιδίωξθ αποτελεί θ διατιρθςθ και προςταςία του
αυςτθρά γεωργικοφ χαρακτιρα/λειτουργίασ.
δ) τθν παρ. 5 του άρκ. 1 του Ν. 1337/1983, δεν επιτρζπονται οικιςτικζσ επεκτάςεισ εφόςον είναι
αντίκετεσ με του όρουσ προςταςίασ του φυςικοφ & πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τουσ
γενικότερουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ μζςα ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται και θ διαφφλαξθ τθσ
Γεωργικισ Γθσ Υψθλισ Ραραγωγικότθτασ.
Το επιχειρθματικό Ράρκο τφπου Βϋ προτείνεται να χωροκετθκεί ςε μία ζκταςθ 245 ςτρ. περίπου
επί τθσ Ε.Ο.30, μεταξφ των οικιςμϊν Νζασ Αγχιάλου και Μικροκθβϊν, όπου βρίςκονται οι
εγκαταςτάςεισ του Αγροτικοφ Ραραγωγικοφ Συνεταιριςμοφ Νζασ Αγχιάλου «Θ Διμθτρα», βάςει
του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α’/14.06.2011).

Z:\ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΩΝ-ΝΟ\ΜΠΕ ΝΕΑ ΑΓΥΙΑΛΟΤ.doc

7

ΑΔΑ: Ω9Β2ΟΡ10-6ΥΝ
Προσ πολεοδόμθςθ οικιςτικζσ περιοχζσ τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου
Πολεοδομικι Ενότθτα

Είδοσ κατοικίασ

Ζκταςθ (ςε ςτρ.)

Ρ.Ε.1

Νζα Αγχίαλοσ

επεκτάςεισ

289

Ρ.Ε.4

Δθμθτριάδα

επζκταςθ βϋ κατοικίασ

280

Ρ.Ε.5

Αϊδίνι

Ρ.Ε.6

Μικροκιβεσ

τμιμα οικιςμοφ χωρίσ
.Σ. (α’ κατοικία)
ολόκλθροσ ο οικιςμόσ
(α’ κατοικία)

77
189

Θ πολεοδόμθςθ των οικιςτικϊν επεκτάςεων κα γίνει βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ
Ρεριοχζσ Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ Δόμθςθσ (ΡΕΡΔ)
Στισ Ρεριοχζσ Ελζγχου και Ρεριοριςμοφ Δόμθςθσ εντάςςονται οι περιοχζσ: ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων
πρωτογενοφσ τομζα, ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων τουριςμοφ–αναψυχισ, χωροκζτθςθσ μεμονωμζνθσ
μονάδασ δευτερογενοφσ τομζα και ειδικϊν χριςεων. Στισ ωσ άνω περιοχζσ προτείνονται τα ακόλουκα:
1. Θ περιοχι ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων πρωτογενοφσ τομζα (ΠΕΠΔ-ΠΣ) εντοπίηεται ςτο νότιο
και δυτικό τμιμα του εξωαςτικοφ χϊρου τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου. Θ εν λόγω περιοχι
περιλαμβάνει μόνιμεσ και ετιςιεσ καλλιζργειεσ, με εντατικι μορφι εκμετάλλευςθσ και
αρδεφεται ςε ςθμαντικό βακμό, ενϊ πρόκειται για μία επίπεδθ, εκτεταμζνθ και ςυνεχι
περιοχι που καταλιγει ςε λοφϊδθ περιοχι ιπιων κλίςεων. Σκοπόσ τθσ κεςμοκζτθςισ τθσ είναι
θ διαφφλαξθ του πολυλειτουργικοφ ρόλου τθσ, εφόςον εξυπθρετείται όλοσ ο πρωτογενισ
τομζασ, ςτον οποίο ςτθρίηεται θ οικονομικι βάςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Οι χριςεισ που
προτείνεται να επιτρζπονται παρατίκενται ωσ ακολοφκωσ:
Κτιρια, εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ γεωργικϊν, πτθνοτροφικϊν και λοιπϊν αγροτικϊν
εκμεταλλεφςεων (πχ αποκικεσ, κερμοκιπια, κτιρια ςταβλιςμοφ ηϊων, αντλθτικζσ
εγκαταςτάςεισ, υδατοδεξαμενζσ)
Επαγγελματικά εργαςτιρια
Βιοτεχνίεσ/βιομθχανίεσ χαμθλισ όχλθςθσ με χωροκετικι εξάρτθςθ από αγροτικζσ πρϊτεσ φλεσ
Κτιρια και γιπεδα αποκικευςθσ (μάντρεσ οικοδομικϊν υλικϊν/αυτοκινιτων, κλπ)
Κατοικία
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ ειδικϊν χριςεων (πχ κοιμθτιρια)
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ (πχ εκκλθςίεσ, ευαγι ιδρφματα, ακλθτικζσ και
πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ)
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων
Ρρατιρια καυςίμων και πλυντιρια-λιπαντιρια οχθμάτων
Χϊροι αμαξοςταςίων και χϊροι ςτάκμευςθσ οχθμάτων (πχ αυτοκινιτων, ποφλμαν, φορτθγϊν)
Συνεργεία επιςκευισ οχθμάτων
Επιπλζον επιτρζπεται θ λειτουργία οργανωμζνων περιοχϊν ανάπτυξθσ κτθνοτροφικϊν
δραςτθριοτιτων.
2. Οι περιοχζσ Ανάπτυξθσ Δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με τον Σουριςμό–Αναψυχι (ΠΕΠΔ-ΣΑ)
χωροκετοφνται ςε ηϊνεσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά όπωσ παρακάτω:
Α. Θ Περιοχι ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων τουριςμοφ–αναψυχισ 1 (ΠΕΠΔ-ΣΑ1)
Ρροτείνεται να χωροκετθκεί ςτθ κζςθ Λόγγοσ ςτο νότιο άκρο τθσ Δ.Ε. ςε μία ζκταςθ 390 ςτρ. περίπου,
θ οποία ανικει ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό ςτο Διμο Βόλου (περίπου 80%), με ςκοπό τθν ανάπτυξθ
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δραςτθριοτιτων τουριςμοφ και αναψυχισ ευρείασ κλίμακασ. Ρροτείνεται να ιςχφουν οι ακόλουκεσ
χριςεισ γθσ:
Τουριςτικζσ επιχειριςεισ του άρκρου 1 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α’/2014), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα:
-Τουριςτικά καταλφματα: κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα 5 και 4 αςτζρων, οργανωμζνεσ
τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα
-Εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ (ςυνεδριακά κζντρα, κζντρο καλαςςοκεραπείασ,
κζντρα ακλθτικοφ τουριςμοφ, γιπεδα γκολφ, κλπ)
- Τουριςτικά καταςτιματα
- Γραφεία ενοικίαςθσ αυτοκινιτων
- Τουριςτικά γραφεία
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ αναψυχισ και διαςκζδαςθσ
Εμπορικά καταςτιματα
Στθν ΡΕΡΔ-ΤΑ1 δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ γθπζδου γκολφ.
B. Θ Περιοχι ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων τουριςμοφ–αναψυχισ 2 (ΠΕΠΔ-ΣΑ2)
Ρροτείνεται να χωροκετθκεί νότια του οικιςμοφ τθσ Νζασ Αγχιάλου και ςε επαφι με αυτόν, ςτο χϊρο
του παλιοφ κάμπινγκ, ζκταςθσ 40 ςτρ. περίπου. Στόχοσ είναι θ ανάπτυξθ ιπιων τουριςτικϊν
δραςτθριοτιτων, ςυμβατϊν με τισ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςτο παραλιακό μζτωπο του
οικιςμοφ. Ρροτείνεται να ιςχφουν οι ακόλουκεσ χριςεισ γθσ:
Τουριςτικά καταλφματα του άρκρου 1 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α’/2014), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα: κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα εκτόσ από ςφνκετα τουριςτικά
καταλφματα και μθ κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα εκτόσ από ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα
δωμάτια-διαμερίςματα
Τουριςτικά γραφεία, γραφεία ενοικίαςθσ αυτοκινιτων, επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ
μοτοςικλετϊν, τρίτροχων και τετράτροχων οχθμάτων και τουριςτικζσ επιχειριςεισ οδικϊν
μεταφορϊν του άρκρου 1 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α’/2014), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ εςτίαςθσ-αναψυχισ, πλθν κζντρων διαςκζδαςθσ
Γ. Θ Περιοχι ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων τουριςμοφ–αναψυχισ 3 (ΠΕΠΔ-ΣΑ3)
Ρροτείνεται να χωροκετθκεί ςτο ανατολικό τμιμα τθσ Δ.Ε. και νότια τθσ Ε.Ο. 30, με ςτόχο τθν
ανάπτυξθ ιπιων δραςτθριοτιτων, κατά κφριο λόγο αναψυχισ (πχ αναψυκτιρια, κζντρα εκδθλϊςεων),
ςυμβατϊν και ςυμπλθρωματικϊν του χαρακτιρα των παραλιακϊν οικιςμϊν. Ρροτείνεται να ιςχφουν οι
ακόλουκεσ χριςεισ γθσ:
Κατοικία
Τουριςτικά καταλφματα και ςυγκεκριμζνα κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα, δυναμικότθτασ
ζωσ 100 κλίνεσ
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ αναψυχισ, πλθν κζντρων διαςκζδαςθσ
3. Οι Περιοχζσ ιδιαίτερων χριςεων (ΠΕΠΔ-ΙΧ)
Ρεριλαμβάνουν μια ςειρά υπερτοπικισ εμβζλειασ και ςθμαντικισ ζκταςθσ χριςεισ. Αναλυτικά
πρόκειται για:
Τισ εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ υγρϊν καυςίμων των ΕΛΡΕ που βρίςκονται ςε περιοχι εκτόσ
ορίων οικιςμοφ ςτα ανατολικά τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου, εγκλωβιςμζνεσ από τον οικιςμό Αγ.
Γεωργίου-Μ. Βελανιδιάσ. Ρροτείνεται θ μετεγκατάςταςι τουσ μακριά από οικιςτικι περιοχι
και αν είναι εφικτό εκτόσ Ραγαςθτικοφ Κόλπου. Μζχρι τθ υλοποίθςθ τθσ μετεγκατάςταςθσ
διατθροφνται ςτθν υπάρχουςα κζςθ χωρίσ αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ και αφοφ τθρθκεί θ
κείμενθ νομοκεςία για τθ διαςφάλιςθ του περιβάλλοντοσ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των
ποικιλοτρόπων επιπτϊςεων. Μετά τθν μετεγκατάςταςθ και αφοφ προθγθκεί θ εξυγίανςθ τθσ
περιοχισ, κα επιτρζπονται οι χριςεισ γθσ και οι όροι τθσ ηϊνθσ ΡΕΡΔ-ΤΑ1.
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Τα υπάρχοντα κοιμθτιρια που λειτουργοφν δυτικά τθσ Νζασ Αγχιάλου και νοτιοδυτικά του
Αϊδινίου. Σθμειϊνεται πωσ ςτισ Μικροκιβεσ το μεγαλφτερο τμιμα του νεκροταφείου βρίςκεται
εντόσ του ορίου του οικιςμοφ.
Οι εγκαταςτάςεισ του Σωφρονιςτικοφ Καταςτιματοσ Καςςαβζτειασ ςτθν Τ.Κ. Αϊδινίου, τόςο οι
υφιςτάμενεσ όςο και οι προγραμματιηόμενεσ.
Οι ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ που βρίςκονται διάςπαρτεσ ςε ολόκλθρθ τθν ζκταςθ τθσ Δ.Ε.
Νζασ Αγχιάλου και οι οποίεσ διζπονται από ίδιο νομικό κακεςτϊσ.
Το λατομείο ςχιςτόλικου ςτο βορειοανατολικό άκρο τθσ Δ.Ε. (τμιμα του βρίςκεται εντόσ τθσ
Δ.Ε. Αιςωνίασ), το οποίο δφναται να εξακολουκεί να λειτουργεί ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
νομοκεςία. Μετά τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ του πρζπει να αποκαταςτακεί ςφμφωνα με τθν
εκάςτοτε νομοκεςία.
4. Θ Περιοχι ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων (ΠΕΠΔ-Α) περιλαμβάνει τθν ζκταςθ, δθμοτικισ
ιδιοκτθςίασ και εμβαδοφ 25 ςτρ. περίπου, δυτικά του οικιςμοφ τθσ Νζασ Αγχιάλου. Σε αυτι
προτείνεται θ δθμιουργία ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, ανοιχτϊν και κλειςτϊν, που κα
εξυπθρετοφν ολόκλθρθ τθν Δθμοτικι Ενότθτα αλλά και με δυνατότθτα υπερτοπικισ εμβζλειασ.
Είναι δυνατι θ ανάπτυξι τουσ με τθν ζγκριςθ τοπικοφ ρυμοτομικοφ ςχεδίου.
Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ)
Οι Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (Ρ.Ε.Ρ.) περιλαμβάνουν εκτάςεισ με ιδιαίτερθ οικολογικι, αιςκθτικι
και πολιτιςτικι αξία και ορίηονται ωσ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ, οι περιοχζσ προςταςίασ εκτάςεων
δαςικοφ χαρακτιρα, θ περιοχι προςταςίασ Καταφυγίου Άγριασ Ηωισ, οι περιοχζσ προςταςίασ
αρχαιολογικϊν χϊρων, οι περιοχζσ προςταςίασ φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου και οι περιοχζσ
προςταςίασ υγροτόπων και ρεμάτων.
1. Οι περιοχζσ προςταςίασ εκτάςεων δαςικοφ χαρακτιρα (ΠΕΠ-Δ) είναι περιοριςμζνεσ ςτθ
περιοχι μελζτθσ και εντοπίηονται ςτο βόρειο-βορειοανατολικό τμιμα τθσ. Χαρακτθριςτικό των
εν λόγω εκτάςεων είναι οι ιπιεσ κλίςεισ ενϊ διατρζχονται από υδατορζματα και
περιλαμβάνουν περιοριςμζνεσ διάςπαρτεσ δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ. Εντόσ των περιοχϊν
αυτϊν εντοπίηονται και αγροτεμάχια μθ δαςικοφ χαρακτιρα και για το λόγο αυτό
διαχωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:
α. ςτα δάςθ και τισ δαςικζσ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, ςτα οποία προτείνονται οι ακόλουκεσ
επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ:
Υποδομζσ και ζργα για τθν υπαίκρια δαςικι αναψυχι με ιπιεσ διαμορφϊςεισ του χϊρου
και μονοπατιϊν, χωρίσ αλλοίωςθ του ανάγλυφου με ελαφρζσ μθ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ
όπωσ ξφλινα θμιυπαίκρια περίπτερα, κιόςκια, κακιςτικά, μονοπάτια, παρατθρθτιρια κζασ,
κλπ, που αποςκοποφν ςτθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ και
εκπαίδευςθσ, επιςτθμονικισ ζρευνασ και παρατιρθςθσ τθσ φφςθσ, περιθγιςεων και
επιςκζψεων, υπαίκριασ αναψυχισ, κλπ.
Ζργα προςταςίασ και διαχείριςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και οικοςυςτθμάτων.
Επιπρόςκετα ςτθν Ρ.Ε.Ρ.-Δ επιτρζπεται θ λειτουργία οργανωμζνων περιοχϊν ανάπτυξθσ
κτθνοτροφικϊν δραςτθριοτιτων.
β. ςτισ εκτάςεισ μθ δαςικοφ και μθ αναδαςωτζου χαρακτιρα, ςτισ οποίεσ προτείνονται οι
ακόλουκεσ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ:
Κατοικία
Κτιρια, εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ γεωργικϊν, πτθνοκτθνοτροφικϊν, δαςικϊν και
λοιπϊν αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων
Υπαίκριεσ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ με βοθκθτικά κτίςματα
Κτιρια και εγκαταςτάςεισ αναψυχισ εκτόσ από κζντρα διαςκζδαςθσ
2. Θ Περιοχι προςταςίασ Καταφυγίου Άγριασ Ηωισ (ΠΕΠ-ΚΑΗ) περιλαμβάνει ζνα μικρό τμιμα
ςτα νότια τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου. Σε αυτιν εντάςςεται το Καταφφγιο Άγριασ Ηωισ «Χολόρεμα
– Κουρί» ςφμφωνα με το ΦΕΚ 850Β’/04.07.2001.
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3. Οι Περιοχζσ προςταςίασ αρχαιολογικϊν χϊρων (ΠΕΠ-ΑΧ) περιλαμβάνουν τουσ εξισ
κθρυγμζνουσ και οριοκετθμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ:
αρχαιολογικόσ χϊροσ Φκιωτίδων Θθβϊν (ΦΕΚ 172Β’/23.04.1963) που οριοκετικθκε με
Ηϊνθ Α’ απόλυτθσ προςταςίασ και Β’ Ηϊνθ προςταςίασ (ΦΕΚ 907/Β’/04.07.2005 – όπωσ
διορκϊκθκε από το ΦΕΚ 194/Β’/13.02.2006),
ο αρχαιολογικόσ χϊροσ δυτικά και ανατολικά τθσ Ε.Ο. Ακθνϊν – Θεςςαλονίκθσ (ΦΕΚ
1545Β’/11.12.2002),
ο αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτο λόφο «Μπελίτςι ι Νταλοφκα» ςτθ κζςθ «Καλφμματα» (ΦΕΚ
1922Β’/25.10.1999),
ο αρχαιολογικόσ χϊροσ «Αιδινιϊτθ Μαγοφλα» (ΦΕΚ 172Β’/23.04.1963),
ο αρχαιολογικόσ χϊροσ Αγίου Γεωργίου (Κυνθγϊν) – Μεγάλθσ Βελανιδιάσ (ΦΕΚ
172Β’/23.04.1963) και
ο αρχαιολογικόσ χϊροσ Νζασ Αγχιάλου (μια ςειρά από ςυνολικζσ και μεμονωμζνεσ
κθρφξεισ: ΦΕΚ 68Α’/26.04.1921, 138Α’/04.06.1925, 34Α’/10.02.1925, 139Β’/23.07.1955,
140Β’/12.04.1982, 502Β’/30.08.1983).
4. Θ περιοχι προςταςίασ φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου (ΠΕΠ-ΦΠΣ) αφορά ςε μία
εκτεταμζνθ, ςχεδόν αδόμθτθ περιοχι, αγροτικοφ χαρακτιρα, ανατολικά του οικιςμοφ των
Μικροκθβϊν. Ρεριλαμβάνει αφενόσ τον αρχαιολογικό χϊρο των Φκιωτίδων Θθβϊν (Ηϊνεσ Α’
και Β’, ΦΕΚ 907/Β’/04.07.2005) αφετζρου το θφαίςτειο Μικροκθβϊν, μια περιοχι ιδιαίτερου
γεωεπιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ (γεϊτοποσ). Για τθν προςταςία και διατιρθςι τθσ ορίηεται
ωσ ΡΕΡ και προτείνεται να χαρακτθριςτεί ωσ προςτατευόμενο τοπίο ςφμφωνα με το άρκρο 19
το Ν. 1650/1986, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν. 3937/2011.
5. Θ περιοχι προςταςίασ υγροτόπων και ρεμάτων (ΠΕΠ-Τ) περιλαμβάνει όλεσ τισ κρίςιμεσ
περιοχζσ επιφανειακϊν υδάτων.
α. Οι περιοχζσ προςταςίασ υγροτόπων περιλαμβάνουν τισ τρεισ υγροτοπικζσ περιοχζσ ςτισ
εκβολζσ: (α) του Χολορζματοσ (το ρζμα βρίςκεται εκτόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ και μόνο το
βόρειο τμιμα των εκβολϊν του εντόσ αυτισ), (β) του Λαχανορζματοσ και (γ) των ρεμάτων
Ριπερτηι και Βακφρεμα. Εντόσ αυτϊν απαγορεφεται θ δόμθςθ με εξαίρεςθ τα ζργα
προςτατευτικισ και περιβαλλοντικισ διευκζτθςθσ και προςταςίασ κακϊσ και τα απολφτωσ
αναγκαία ζργα τεχνικισ υποδομισ (πχ φδρευςθσ, αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ) εκτόσ από τθ
δθμιουργία νζων και τθν επζκταςθ υφιςτάμενων δρόμων. Επιτρζπονται ιπιεσ, μθ μόνιμεσ
καταςκευζσ με φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά, με ςκοπό τθν προςταςία και τον εμπλουτιςμό
των υγροτόπων, τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, τθν επιςτθμονικι παρατιρθςθ και γενικά τθ
διαχείριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Επιβάλλεται θ προςταςία τθσ υγροτοπικισ βλάςτθςθσ.
Επιπλζον, απαγορεφεται θ άμεςθ ι ζμμεςθ αποςτράγγιςι τουσ και θ μερικι ι ολικι
επιχωμάτωςι τουσ, θ βόςκθςθ, θ αμμολθψία και θ απόκεςθ αποριμμάτων, αποβλιτων και
αδρανϊν και θ καταςκευι περιφράξεων.
β. Οι περιοχζσ προςταςίασ ρεμάτων αποςκοποφν ςτθ διαφφλαξθ και ενίςχυςθ τθσ παρόχκιασ
βλάςτθςθσ, των οικοςυςτθμάτων και τθσ ποιότθτασ των υδάτων. Ορίηονται με βάςθ τθν
κείμενθ νομοκεςία (Ν. 4258/2014-ΦΕΚ 94/Α’/2014 και ΥΑ 3046/304/1989-ΦΕΚ59/Δ’/1989).
Συγκεκριμζνα περιλαμβάνουν μία ηϊνθ πλάτουσ 20 μ. από κάκε μία των γραμμϊν πλθμμφρασ
(άρκρο 9 του Ν. 4258/2014). Μετά από ζγκριςθ των μελετϊν οριοκζτθςθσ ι/και διευκζτθςθσ
των ρεμάτων θ παραπάνω απόςταςθ επιτρζπεται να μειωκεί, χωρίσ όμωσ να είναι μικρότερθ
των 10 μ. εντόσ τθσ ηϊνθσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςε κάκε περίπτωςθ, απαγορεφεται θ
δόμθςθ, με εξαίρεςθ τα ζργα προςτατευτικισ και περιβαλλοντικισ διευκζτθςθσ και
προςταςίασ κακϊσ και τα υπόλοιπα αναγκαία ζργα τεχνικισ υποδομισ (πχ φδρευςθσ,
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ). Επιπλζον, ιςχφουν οι χριςεισ και οι όροι και περιοριςμοί που
προτείνονται παραπάνω για τισ περιοχζσ προςταςίασ υγροτόπων.
Ραράλλθλα, για τθν ολοκλθρωμζνθ προςταςία του υδάτινου περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ
μελζτθσ προτείνεται από το ΓΡΣ θ ενεργοποίθςθ του οικείου ςχεδίου διαχείριςθσ ΛΑΡ, κακϊσ
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και ςυμπλθρωματικά θ εκπόνθςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ, από
τον οποίο κα προκφψει θ ανάγκθ οριοκζτθςθσ και διευκζτθςθσ ςε ρζματα και θ καταςκευι των
απαραίτθτων αντιπλθμμυρικϊν ζργων.
Τζλοσ, για τα ρζματα των Ρολεοδομθμζνων και των προσ Ρολεοδόμθςθ Ρεριοχϊν προτείνεται
από το ΓΡΣ θ οριοκζτθςθ ςφμφωνα με το Ν. 4258/2014, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Μζχρι τότε, θ
δόμθςθ και οι επεμβάςεισ πλθςίον τουσ κα γίνονται ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα
κείμενθ νομοκεςία.
Β1. υμβατότθτα του χεδίου ι Προγράμματοσ με τον υφιςτάμενο χωροταξικό ςχεδιαςμό
Σφμφωνα με τθ ΣΜΡΕ κατά τθ ςφνταξθ του Σχεδίου ελιφκθςαν υπόψθ τα υπερκείμενα πλαίςια
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ και εξαςφαλίςκθκε θ ςυμβατότθτα του Σχεδίου
μ’αυτά. Μεταξφ άλλων εξαςφαλίςκθκε θ ςυμβατότθτα με τα ακόλουκα ςχζδια ι προγράμματα:
Το Ρεριφερειακό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Θεςςαλίασ (ΦΕΚ
1484/Β’/10-10-03).
Το Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΡΕ.Σ.Δ.Α.) τθσ Θεςςαλίασ (4775/8-112006 Απόφ. Γ.Γ. Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ).
Γενικό Ρλαιςίο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 128/Α’/03-07-08).
Το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ
Ενζργειασ (ΦΕΚ 2464/Β’/03-12-08) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τθ Βιομθχανία (ΦΕΚ
151/Α’/13-04-09).
Το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον Τουριςμό όπωσ
εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 24208/4-6-2009 Απόφαςθ (ΦΕΚ 1138/Β’/2009). Επιςθμαίνουμε ότι με τθν
υπ’ αρικμ. 3632/2015 Απόφαςθ του ΣΤΕ ακυρϊκθκε θ υπ’ αρικμ. 67659/9-12-2013 Απόφαςθ (ΦΕΚ
3155/Β’/12-12-2013) περί τροποποίθςθσ του παραπάνω Ρλαιςίου και κατά ςυνζπεια εφαρμόηεται το
προιςχφον νομοκετικό κακεςτϊσ.
Το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ Καταςτθμάτων Κράτθςθσ
(ΦΕΚ 1575/Β’/28-11-2001).
Το Ειδικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Υδατοκαλλιζργειεσ
(ΦΕΚ 2505/Β’/4-11-2011).
Το Σχζδιο Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ Διαμερίςματοσ Θεςςαλίασ
(οικ. 909/2014 ΦΕΚ 2561/Β/25-9-2014).
Β2. Περιβάλλον περιοχισ - Ευαίςκθτα ςτοιχεία του - Ειδικά προςτατευόμενεσ ηϊνεσ
1. Φυςικό Περιβάλλον
Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου, του Διμου Βόλου, δεν υπάρχουν περιοχζσ οι
οποίεσ να ζχουν οριοκετθκεί και χαρακτθριςκεί ωσ προςτατευόμενεσ με βάςθ τθν εκνικι, κοινοτικι και
διεκνι νομοκεςία. Ωςτόςο, θ περιοχι μελζτθσ, και ςυγκεκριμζνα νότια τθσ Δ.Ε. Νζασ Αγχιάλου,
περιλαμβάνει ζνα μικρό τμιμα του καταφυγίου Άγριασ Ηωισ «Χολόρεμα-Κουρί» του Διμου Αλμυροφ
(ΦΕΚ 850/Β’/4-7-2001).
2. Πολιτιςτικό Περιβάλλον
Βυηαντινά Μνθμεία
Σφμφωνα με το με αρ.πρωτ. 14/26-3-2013 ζγγραφο τθσ 7θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, ςτθν
περιοχι μελζτθσ εμπίπτουν τα εξισ μνθμεία και αρχαιολογικοί χϊροι:
Αρχαιότθτεσ Αρχαιολογικοφ Χϊρου Φκιωτίδων Θθβϊν – Νζασ Αγχιάλου
Θ Bαςιλικι του Αγίου Δθμθτρίου (βαςιλικι Αϋ)
Θ Bαςιλικι του επιςκόπου Ελπιδίου (βαςιλικι Βϋ)
Συγκρότθμα βαςιλικϊν του Αρχιερζωσ Ρζτρου (βαςιλικι Γϋ)
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Τρίκλιτοσ ιδιότυποσ ναΐςκοσ ςε ιδιωτικό οικόπεδο επί τθσ οδοφ Διαμαντοποφλου
Κοιμθτθριακι βαςιλικι (βαςιλικι Δϋ)
Θ Βαςιλικι Εϋ βρίςκεται ζξω από τα τείχθ και χρονολογείται ςτον 5ο-6ο αιϊνα.
Κτίριο παλαιοχριςτιανικισ εποχισ, πικανόν βαςιλικι ςτθ βορειοανατολικι καμπι του τείχουσ με
ψθφιδωτά δάπεδα.
Θ Βαςιλικι ΣΤϋ βρίςκεται δίπλα ςτο αςτυνομικό Τμιμα τθσ Νζασ Αγχιάλου.
Θ Βαςιλικι του Μαρτυρίου βρίςκεται ςτθ οδό Σταυρίδθ προσ τουσ Λαχανόκθπουσ ςτα νότια τθσ
Νζασ Αγχιάλου.
Το 1983, νότια του αίκριου τθσ Βαςιλικισ του Αρχιερζωσ Ρζτρου, ανακαλφφκθκε το Βαπτιςτιριο
που από το ςχζδιο και τισ διαςτάςεισ του κεωρείται μοναδικό ςτον Ελλαδικό χϊρο.
Συγκρότθμα δθμόςιων κτιρίων, θ αποκάλυψθ του οποίου άρχιςε το 1956 από τον Γ. Σωτθρίου και
ςυνεχίςτθκε από τον Ρ. Λαηαρίδθ ςτα χρόνια 1960-1968 και 1987.
Τμιματα τθσ αρχαίασ και τθσ παλαιοχριςτιανικισ οχφρωςθσ τθσ πόλθσ αποκαλφφκθκαν κυρίωσ ςε
ςωςτικζσ αναςκαφζσ οικοπζδων.
Εκτόσ των ανωτζρω, ζχουν εντοπιςτεί και αναςκαφεί άλλεσ δφο βαςιλικζσ. Σθμαντικά, επίςθσ, κτίςματα
αποκαλφφκθκαν κατά τθν διενζργεια ςωςτικϊν αναςκαφϊν τθσ 7θσ Εφορείασ Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων
ςτθν παραλιακι περιοχι των Λαχανόκθπων:
Δθμόςιο κτίριο παλαιοχριςτιανικισ εποχισ και τετράγωνοσ πφργοσ αποκαλφφκθκαν ςε ιδιωτικό
οικόπεδο επί τθσ οδοφ Μαλτζηου, ςτθ κζςθ «Λαχανόκθποι» Σε άλλο οικόπεδο αποκαλφφκθκαν
περαιτζρω κτίρια που μάλλον ανικουν ςε εγκαταςτάςεισ του λιμανιοφ των Φκιωτίδων Θθβϊν.
Ραρακαλάςςιο κτίριο μεγάλων διαςτάςεων και δθμοςίου χαρακτιρα αναςκάφθκε εν μζρει το
1991 ςτον αγρό κλθρονόμων Κων/νου Κίνθ.
Σε διάφορα ςθμεία ζχει επιςθμανκεί και αποκαλυφκεί το τείχοσ του λιμανιοφ τθσ αρχαίασ πόλθσ
και ςυγκεκριμζνα ςτθν οδό Καςνζτθ και ςε οικόπεδο επί τθσ οδοφ Μαλτζηου.
Λουτρό εποχισ ρωμαιοκρατίασ, αποκαλφφκθκε περί τα 100 μ. νοτιοανατολικά τθσ βαςιλικισ
Μαρτυρίου, κοντά ςτθν παραλία τθσ Νζασ Αγχιάλου.
Ερείπια δεφτερου λουτρικοφ κτίςματοσ αποκαλφφκθκαν κατά τθ ςωςτικι αναςκαφικι ζρευνα ςε
ιδιωτικό οικόπεδο.
Ρολυτελισ παρακαλάςςια ζπαυλθ αποκαλφφκθκε ςε απόςταςθ περίπου 13 μ. δυτικά του τείχουσ
του λιμανιοφ ςε ιδιωτικά οικόπεδα.
Τζλοσ, ςε αρκετά ιδιωτικά οικόπεδα εντοπίςτθκε και αναςκάφθκε μζροσ του παλαιοχριςτιανικοφ
νεκροταφείου τθσ πόλθσ.
Αρχαιότθτεσ ςτον Άγιο Γεϊργιο Κυνθγϊν
Αρχαιότθτεσ ςτον Κόμβο Μικροκθβϊν
Νεϊτερα Μνθμεία
Σφμφωνα με το με αρ. πρωτ. 16/8-1-2013 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ Νεωτζρων Μνθμείων και Τεχνικϊν
Ζργων Θεςςαλίασ, ςτθν περιοχι μελζτθσ εμπίπτουν τα παρακάτω χαρακτθριςμζνα ωσ νεότερα
μνθμεία:
Το Δθμοτικό Σχολείο Νζασ Αγχιάλου, που βρίςκεται ςτθ ςυμβολι των οδϊν Ελλθνικισ Αεροπορίασ
– Ραπάγου – Ραπαδοποφλου ςτθ Νζα Αγχίαλο.
Θ Ραλαιά Δεξαμενι Νζασ Αγχιάλου, που βρίςκεται ςτα πρϊτα υψϊματα ςτα δυτικά όρια τθσ Νζασ
Αγχιάλου.
Τα παραπάνω μνθμεία, όπωσ και ο περιβάλλων χϊροσ τουσ, προςτατεφονται από τισ διατάξεισ του
Ν.3028/2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ».
Κλαςςικζσ-Προϊςτορικζσ Αρχαιότθτεσ
Τζλοσ, ςφμφωνα με το με αρ. πρωτ. 6/21-6-2013 ζγγραφο τθσ ΙΓ’ Εφορείασ Ρροϊςτορικϊν και
Κλαςςικϊν Αρχαιοτιτων, ςτθν περιοχι μελζτθσ υπάρχουν οι εξισ κθρυγμζνοι αλλά και οριοκετθμζνοι
αρχαιολογικοί χϊροι:
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Στο φψωμα «Κάςτρο» κοντά ςτισ Μικροκιβεσ ςϊηονται τείχθ και ερείπια τθσ αρχαίασ πόλθσ των
Θθβϊν και θ περιοχι μζχρι τον δρόμο προσ τον Αλμυρό χαρακτθρίςτθκε ωσ αρχαιολογικόσ χϊροσ.
Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςτο λόφο Μπελίτςι ι Νταλοφκα, μζςθσ νεολικικισ περιόδου που
βρίςκεται ςτθ κζςθ «Καλφμματα».
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα οικιςμϊν τθσ Τελικισ Νεολικικισ-Ρρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ ςτθν
περιοχι δυτικά τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – Θεςςαλονίκθσ.
Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ «Αϊδινιϊτικθ Μαγοφλα» που βρίςκεται ςτα ανατολικά του οικιςμοφ Αϊδίνι.
Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ Αγ. Γεωργίου-Μ. Βελανιδιάσ.
Γ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΠΟΤ ΠΙΘΑΝΩ ΝΑ ΠΡΟΚΤΨΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΓΠ
Τα ζργα, αλλά και οι δραςτθριότθτεσ που είναι πικανόν να προκφψουν από τθν εφαρμογι του ΓΡΣ
είναι ομαδοποιθμζνα ςε τρεισ κατθγορίεσ:
Ζργα τεχνικϊν υποδομϊν
Ζργα κοινωνικϊν υποδομϊν
Αναπτυξιακά ζργα και δραςτθριότθτεσ
Προτεινόμενα ζργα τεχνικϊν υποδομϊν
Τα προτεινόμενα ζργα τεχνικϊν υποδομϊν που ενδεχομζνωσ να προκφψουν κατά τθν εφαρμογι του
ΓΡΣ παρατίκενται ωσ ακολοφκωσ:
Ραράκαμψθ Νζασ Αγχιάλου (νζα χάραξθ Ε.Ο. 30) και καταςκευι ιςόπεδων κόμβων ςτθ
διαςταφρωςθ με τθν υπάρχουςα χάραξθ.
Ζλεγχοσ προςβάςεων (ειςόδων – εξόδων) ςε όλο το μικοσ τθσ Ε.Ο. 30 και διαμόρφωςθ ιςόπεδων
κόμβων (Κρικαριάσ, Μάρακου, Νζασ Αγχιάλου και Μικροκθβϊν).
Μζτρα βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ των πεηϊν ςτα τμιματά τθσ που εφάπτονται ι διαςχίηουν
πολεοδομθμζνεσ περιοχζσ (Άγιοσ Γεϊργιοσ, Μ. Βελανιδιά, Νζα Αγχίαλοσ, Μικροκιβεσ).
Καταςκευι νζασ οδοφ ςφνδεςθσ τθσ Ε.Ο.71 με τθν Ρεριοχι Τουριςμοφ-Αναψυχισ.
Βελτίωςθ γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ε.Ο.71.
Αναβάκμιςθ υφιςτάμενων οδϊν ςφνδεςθσ οικιςμϊν του ανατολικοφ παραλιακοφ μετϊπου με τθν
Ε.Ο.30.
Δθμιουργία δικτφου ποδθλατόδρομων ςτον οικιςμό τθσ Ν. Αγχιάλου και τθν ευρφτερθ περιοχι
κακϊσ και ςτθν κεντρικι περιοχι του οικιςμοφ Αϊδινίου.
Διαμόρφωςθ οδικοφ δικτφου ςε όλεσ τισ περιοχζσ επζκταςθσ των οικιςμϊν.
Τεχνικοοικονομικι μελζτθ - μελζτθ ςκοπιμότθτασ ςφνδεςθσ Επιχειρθματικοφ Ράρκου με τθν
προτεινόμενθ ςιδθροδρομικι γραμμι Βελεςτίνο-ΒΙΡΕ Αλμυροφ.
Αναβάκμιςθ του αλιευτικοφ καταφυγίου Νζασ Αγχιάλου.
Τεχνικοοικονομικι μελζτθ - μελζτθ ςκοπιμότθτασ δθμιουργίασ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ με Βόλο.
Αντικατάςταςθ των τμθμάτων των εςωτερικϊν δικτφων που αποτελοφνται από ακατάλλθλα υλικά
ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ -κατά προτεραιότθτα ςτθ Ν. Αγχίαλο και ςτο Αϊδίνι.
Βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε. και εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων για τθ
διαχείριςι του.
Καταςκευι μιασ κεντρικισ δεξαμενισ.
Ενθμερωτικι εκςτρατεία για τθ μείωςθ κατανάλωςθσ και τθν εξοικονόμθςθ νεροφ.
Καταςκευι δικτφου ςε όλεσ τισ περιοχζσ επζκταςθσ των οικιςμϊν.
Δθμιουργία αποχετευτικοφ δικτφου (εςωτερικά και εξωτερικά δίκτυα και ςφνδεςθ με ΕΕΛ)
Κεντρικισ οικιςτικισ ενότθτασ.
Δθμιουργία αποχετευτικοφ δικτφου (εςωτερικά και εξωτερικά δίκτυα και ςφνδεςθ με ΕΕΛ)
Ανατολικισ οικιςτικισ ενότθτασ.
Επζκταςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ) Βόλου για τθν υποδοχι των λυμάτων
τθσ Κεντρικισ και τθσ Ανατολικισ οικιςτικισ ενότθτασ και του Επιχειρθματικοφ Ράρκου.
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Σφνδεςθ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου με τθν ΕΕΛ Βόλου.
Δθμιουργία δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων ςτουσ οικιςμοφσ τθσ Κεντρικισ και τθσ Ανατολικισ
οικιςτικισ ενότθτασ.
Μελζτθ για τθ δυνατότθτα καταςκευισ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ ΔΕΥΑΜΒ μικρϊν ταμιευτιρων
επιφανειακϊν υδάτων.
Μελζτθ ςκοπιμότθτασ και ςχεδιαςμοφ κομποςτοποίθςθσ.
Ενθμερωτικι εκςτρατεία για τα οφζλθ και τουσ τρόπουσ κομποςτοποίθςθσ.
Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων δράςεων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ οικιςμϊν (δθμοτικά
κτίρια, αςτικζσ υποδομζσ, κοινόχρθςτοι χϊροι).
Σφνδεςθ με το δίκτυο φυςικοφ αερίου.
Καταςκευι δικτφου τθλεπικοινωνιϊν ςε όλεσ τισ περιοχζσ επζκταςθσ των οικιςμϊν.
Επζκταςθ και αναβάκμιςθ ευρυηωνικϊν δικτφων και άλλων ςφγχρονων υπθρεςιϊν
τθλεπικοινωνιϊν.
Απομάκρυνςθ εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ υγρϊν καυςίμων εκτόσ Δ.Ε. και λιψθ απαραίτθτων
μζτρων αςφάλειασ και εκπόνθςθ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ ατυχθμάτων μζχρι τθν απομάκρυνςθ.
Ενίςχυςθ του δικτφου πυροπροςταςίασ.
Δθμιουργία Τοπικοφ Ραρατθρθτθρίου για το περιβάλλον.
Επικαιροποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν κλιματικι αλλαγι.
Δθμιουργία θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων με τα δίκτυα (εςωτερικά και εξωτερικά) τθσ Δ.Ε.
δικτφων και εκπόνθςθ μελζτθσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ.
Προτεινόμενα ζργα κοινωνικϊν υποδομϊν
Τα προτεινόμενα ζργα κοινωνικϊν υποδομϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν κατά τθν εφαρμογι του
ΓΡΣ παρατίκενται ωσ ακολοφκωσ:
Καταςκευι νθπιαγωγείου, παιδικοφ βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ και κζντρου φροντίδασ
θλικιωμζνων, χϊρων πραςίνου, ακλθτιςμοφ και ςτάκμευςθσ και μετατροπι υφιςτάμενου
παιδικοφ ςτακμοφ ςε νθπιαγωγείο ςτθν Ρ.Ε.1.-Ν. Αγχιάλοσ.
Καταςκευι νθπιαγωγείου, δθμοτικοφ ςχολείου, χϊρου πολιτιςμοφ, κζντρου φροντίδασ
θλικιωμζνων, πολιτιςτικοφ κζντρου και χϊρων πραςίνου, ακλθτιςμοφ και ςτάκμευςθσ ςτθν Ρ.Ε.3α
– Άγιοσ Γεϊργιοσ-Μ. Βελανιδιά.
Καταςκευι ιεροφ ναοφ και χϊρων πραςίνου και ακλθτιςμοφ ςτθν Ρ.Ε.3β –Μάρακοσ.
Καταςκευι νθπιαγωγείου, χϊρου πολιτιςμοφ, κζντρου φροντίδασ θλικιωμζνων, ιεροφ ναοφ και
χϊρων πραςίνου, ακλθτιςμοφ και ςτάκμευςθσ ςτθν Ρ.Ε.3γ – Κρικαριά.
Καταςκευι χϊρου πολιτιςμοφ, περιφερειακοφ ιατρείου, ιεροφ ναοφ και χϊρων πραςίνου,
ακλθτιςμοφ και ςτάκμευςθσ ςτθν Ρ.Ε.4.
Καταςκευι χϊρων πραςίνου, ακλθτιςμοφ και ςτάκμευςθσ ςτθν Ρ.Ε.5.
Καταςκευι κζντρου φροντίδασ θλικιωμζνων, πολιτιςτικοφ κζντρου, περιφερειακοφ ιατρείου και
χϊρων πραςίνου και ςτάκμευςθσ ςτθν Ρ.Ε.6.
Προτεινόμενα αναπτυξιακά ζργα και δραςτθριότθτεσ
Τα αναπτυξιακά ζργα και οι δραςτθριότθτεσ που ενδεχομζνωσ προκφψουν κατά τθν εφαρμογι του ΓΡΣ
παρατίκενται ωσ ακολοφκωσ:
Ζργα, κτίρια, εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ αγροτικισ παραγωγισ και προϊκθςθσ γεωργικϊν,
κτθνοτροφικϊν και λοιπϊν ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ περιοχι ανάπτυξθσ πρωτογενοφσ
τομζα.
Εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτον εξωαςτικό χϊρο.
Εγκαταςτάςεισ τουριςμοφ ςτθ περιοχι ανάπτυξθσ τουριςμοφ-αναψυχισ
Εργαςίεσ προςταςίασ, αναςτιλωςθσ, ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ μνθμείων και υποδομϊν
που ςυμβάλλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των εργαηομζνων και επιςκεπτϊν και ςτθν ανάδειξθ των
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αρχαιολογικϊν χϊρων ςτισ περιοχζσ προςταςίασ αρχαιολογικϊν χϊρων κακϊσ και ςε
οποιαδιποτε άλλθ περιοχι.
Ζργα διευκζτθςθσ υδατορεμάτων.
Δ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΕΙ ΠΟΤ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΣΟ ΧΕΔΙΟ Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΔΙΑΣΑΘ ΚΑΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ ΣΘΝ ΕΓΚΡΙΘ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ.
1. Κατά το ςχεδιαςμό των ζργων και δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου, να
λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα:
1.1. Θ αναγκαιότθτα βελτιςτοποίθςισ τουσ κατά τρόπον ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διαςφάλιςθ
κατά το δυνατόν των φυςικϊν διεργαςιϊν, θ αποδοτικότθτα των φυςικϊν πόρων, θ
ιςορροπία και θ εξζλιξθ των οικοςυςτθμάτων κακϊσ και θ ποικιλομορφία, ιδιαιτερότθτα ι
μοναδικότθτά τουσ.
1.2. Θ απορρζουςα από τθν Εκνικι και Κοινοτικι νομοκεςία υποχρζωςθ τθσ χϊρασ για τθν
προςταςία και διατιρθςθ τθσ βιολογικισ ποικιλότθτασ.
1.3. Θ αρχι τθσ πρόλθψθσ.
1.4. Οι κατευκφνςεισ, όροι και περιοριςμοί των κεςμοκετθμζνων γενικϊν και ειδικϊν
χωροταξικϊν ςχεδίων, κακϊσ και των ςχεδίων διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων των λεκανϊν
απορροισ που ειςζρχονται ςτθν περιοχι εφαρμογισ του Σχεδίου.
1.5. Οι κατευκφνςεισ, όροι και περιοριςμοί τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία τθσ γεωργικισ γθσ
υψθλισ παραγωγικότθτασ.
2. Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ των περιοχϊν με ειδικό κακεςτϊσ προςταςίασ και κατ’
επζκταςθ των ςτοιχείων που τισ χαρακτθρίηουν (π.χ. είδθ χλωρίδασ και πανίδασ, οικότοποι,
οικοςυςτιματα κ.λπ.) κατά το ςχεδιαςμό των ζργων και δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθν
υλοποίθςθ του Σχεδίου να λαμβάνεται υπόψθ θ οικολογικι ςθμαςία τθσ εκάςτοτε περιοχισ
υλοποίθςθσ ζργων ι δραςτθριοτιτων και ιδίωσ το εάν περιλαμβάνουν είδθ χλωρίδασ ι πανίδασ ι
τφπουσ οικοτόπων που τελοφν υπό κακεςτϊσ προςταςίασ.
3. Για τθν αποτελεςματικότερθ προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ, των φυςικϊν οικοτόπων και τθσ
άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ, να τθρείται θ διαδικαςία ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων των ζργων και
δραςτθριοτιτων του ΓΡΣ για τθν αποφυγι ι κατά το δυνατό μείωςθ επιπτϊςεων ςε φυςικζσ περιοχζσ
και βιοτόπουσ.
4. Για τθν προςταςία των εδαφϊν ςε προςτατευόμενεσ ι μθ περιοχζσ και τθν αποφυγι απϊλειασ,
ρφπανςθσ ι υποβάκμιςισ τουσ, να ακολουκοφνται οι εξισ κατευκφνςεισ:
4.1. Ενκάρρυνςθ των ενδιαφερόμενων για τθν υλοποίθςθ των ζργων ςε κατάλλθλεσ περιοχζσ (με
γνϊμονα τθν αξιοποίθςθ κατά το δυνατόν υποβακμιςμζνων περιοχϊν και εδαφϊν αντί
παραγωγικϊν εδαφϊν), αποφεφγοντασ κατά το δυνατόν τθ χωροκζτθςι τουσ ςε περιοχζσ με
μοναδικό χαρακτιρα τοπίου (λόγω τθσ ποικιλίασ του φυςικοφ ανάγλυφου που παρουςιάηουν)
και μεγάλθ αιςκθτικι αξία (λόγω του αξιόλογου βακμοφ φυςικότθτασ που παρουςιάηουν).
4.2. Για τα κζματα που αφοροφν ςτα ςτερεά απόβλθτα
4.2.1. Οι δράςεισ του Σχεδίου για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων να
προωκοφνται κατά προτεραιότθτα, ςφμφωνα με τον Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό. Να
ενκαρρφνονται κατά το δυνατόν παρεμβάςεισ ανακφκλωςθσ και εναλλακτικισ
διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων.
4.2.2. Να προωκοφνται ζργα, δράςεισ και παρεμβάςεισ που ενκαρρφνουν τθ χριςθ κακαρϊν
τεχνολογιϊν, πρακτικϊν μείωςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και αποφυγισ διάκεςθσ
επικινδφνων αποβλιτων, ελαιωδϊν ουςιϊν, αλάτων, ι άλλων ρφπων ςτο ζδαφοσ.
4.2.3. Για τθ ςυνολικι διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ζτςι όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν
Οδθγία Ρλαίςιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλθτα» και ςτον Νόμο 4042/2012, να
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εφαρμόηεται το Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων τθσ Ρεριφζρειασ
Θεςςαλίασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
5. Οι αναδαςωτζεσ εκτάςεισ που εμπίπτουν εντόσ των ορίων του Σχεδίου να προςτατευκοφν
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ.
6. Για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων ςτθ μελζτθ του ΓΡΣ να τθρθκοφν οι παρακάτω
κατευκφνςεισ:
6.1. Οποιοδιποτε ζργο αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων ςυμπεριλαμβανομζνων και των μζτρων για
τθν προςταςία και αποκατάςταςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ να τεκμθριϊνεται ότι είναι
ςυμβατό με τθν υπ’αρικμ. 909/2014 (ΦΕΚ 2561/Β/25-9-2014) Απόφαςθ Εκνικισ Επιτροπισ
Υδάτων «Ζγκριςθ των Σχεδίων Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν του Υδατικοφ
Διαμερίςματοσ Θεςςαλίασ».
6.2. Κατά τθ διαδικαςία οριοκζτθςθσ των ρεμάτων τθσ περιοχισ του Σχεδίου να ακολουκοφνται οι
εξισ κατευκφνςεισ:
6.2.1. Θ προτεραιότθτα οριοκζτθςθσ κα πρζπει να αποδίδεται ςτα εντόσ οικιςτικϊν
υποδοχζων τμιματά τουσ.
6.2.2. Κατά τθν οριοκζτθςθ και τον κακοριςμό ηωνϊν προςταςίασ να λαμβάνονται υπόψθ: ο
ενιαίοσ χαρακτιρασ ζκαςτου υδατορζματοσ (υδραυλικι και οικολογικι ςυνζχεια των
διαφόρων τμθμάτων του) ςυμπεριλαμβανομζνων και των τμθμάτων του εκτόσ τθσ
περιοχισ εφαρμογισ του Σχεδίου και θ αναγκαιότθτα προςταςίασ τθσ φυςικισ τουσ
οντότθτασ. Ειδικότερα για τα εντόσ οικιςμϊν τμιματα υδατορεμάτων ο κακοριςμόσ
ηωνϊν προςταςίασ κα πρζπει να αποςκοπεί ςτθν αξιοποίθςι τουσ ωσ περιοχϊν
αναψυχισ, με διατιρθςθ όμωσ, κατά το δυνατόν, των ςτοιχείων του φυςικοφ
χαρακτιρα τουσ (π.χ. φυςικι βλάςτθςθ, μαιανδριςμοί).
6.2.3. Θ οριοκζτθςθ των υδατορεμάτων κα πρζπει να γίνει κατά τρόπον ϊςτε να μθν
προχποκζτει διευκζτθςθ με κάλυψθ τμθμάτων τουσ ι ζντονεσ επεμβάςεισ που
ςυνεπάγονται ςοβαρι περιβαλλοντικι τουσ υποβάκμιςθ, όπωσ επζνδυςθ τθσ διατομισ
τουσ με ςκυρόδεμα, ευκυγραμμίςεισ εκτεταμζνων τμθμάτων (απαλοιφι
μαιανδριςμϊν) κ.λ.π.. Σε περιπτϊςεισ τμθματικισ οριοκζτθςθσ κα πρζπει να επιλζγεται
περίοδοσ επαναφοράσ που να επιτρζπει τθν ομαλι μετάβαςθ προσ τα ανάντθ και
κατάντθ τμιματά τουσ. Ειδικότερα για τα τμιματα εντόσ ορίων οικιςμϊν ι
πολεοδομικϊν ςχεδίων, κακϊσ και εντόσ περιοχϊν που αναμζνεται να αποτελζςουν
μελλοντικζσ επεκτάςεισ αυτϊν, θ οριοκζτθςθ κα πρζπει να γίνεται με περίοδο
επαναφοράσ τουλάχιςτον πεντθκονταετίασ.
6.2.4. Να τθροφνται οι διατάξεισ του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’/14-4-14) «Διαδικαςία
οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα – ρυκμίςεισ Ρολεοδομικισ
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
7. Για τθν προςταςία των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των υδάτινων ςωμάτων τθσ περιοχισ του
Σχεδίου να ακολουκοφνται οι εξισ κατευκφνςεισ:
7.1. Κατά τθ χωροκζτθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων που παράγουν υγρά απόβλθτα κάκε είδουσ,
εντόσ και εκτόσ οικιςτικϊν υποδοχζων και περιοχϊν παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, κα
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ ςτο υδρογραφικό δίκτυο
(υδατορζματα, τάφροι κ.λπ. φδατα), ανεπεξζργαςτων υγρϊν αποβλιτων ι επεξεργαςμζνων
υγρϊν αποβλιτων με παραμζτρουσ εκτόσ των ορίων που ζχουν κεςπιςτεί για τουσ αποδζκτεσ.
Κατά ςυνζπεια τα εν λόγω ζργα και δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να διακζτουν επαρκείσ
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των υγρϊν αποβλιτων τουσ.
8. Για τα κζματα που αφοροφν ςτα οδικά ζργα:
8.1. Να προωκείται όπου απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του οδικοφ δικτφου με τθ βζλτιςτθ
αξιοποίθςθ και ορκολογικι διαχείριςθ τθσ υφιςτάμενθσ οδικισ υποδομισ. Σε κάκε
περίπτωςθ κα πρζπει κατά τθ ςυμπλιρωςθ του οδικοφ και τθν τυχόν ανάπτυξθ νζων οδικϊν
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ςυνδζςεων να λαμβάνονται υπόψθ τα προγραμματιηόμενα οδικά ζργα ςτθν περιοχι του
Σχεδίου.
8.2. Με γνϊμονα τθν περιβαλλοντικι και αιςκθτικι προςταςία, τθ διατιρθςθ του τοπίου και του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και των ιδιαίτερων οικοςυςτθμάτων των ορεινϊν όγκων να
λαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα μζτρα ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι επιπτϊςεισ από τα
οδικά ζργα.
9. Να εκδοκοφν πράξεισ χαρακτθριςμοφ για τισ εκτάςεισ που ευρίςκονται εγγφσ των οικιςτικϊν
υποδοχζων όπωσ αυτοί εμφανίηονται ςτουσ χάρτεσ τθσ ΣΜΡΕ, προκειμζνου να μθν
ςυμπεριλθφκοφν δαςικζσ εκτάςεισ εντόσ και προτεινόμενων οριοκετιςεων οικιςμϊν.
10.Για τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ περιοχισ του Σχεδίου, να ακολουκοφνται οι
ακόλουκεσ κατευκφνςεισ:
10.1 Τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που χωροκετοφνται εντόσ τθσ περιοχισ του Σχεδίου, όπωσ ζργα
οδοποιίασ, ζργα υποδομισ κ.λ.π., κα πρζπει να μθν ενζχουν κινδφνουσ για τθν υποβάκμιςθ
ςτοιχείων του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. αρχαιολογικοί χϊροι, μνθμεία, ιςτορικοί τόποι
κ.λπ.) ενϊ, κατά τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςισ τουσ, κα πρζπει να εξετάηεται κατά
περίπτωςθ θ ςυμβατότθτά τουσ με αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μνθμεία και εν γζνει ςτοιχεία τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ.
11. Θ προςαρμογι του Σχεδίου, μετά τθν ζγκριςι του, ςε νεότερα, λεπτομερζςτερα ι ακριβζςτερα
δεδομζνα που αφοροφν τθν προςταςία ςτοιχείων του φυςικοφ ι ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ τθσ
περιοχισ του, όπωσ θ οριοκζτθςθ υδατορεμάτων και ο κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ τουσ, ο
χαρακτθριςμόσ εκτάςεων δαςικοφ χαρακτιρα που ςτο Σχζδιο ζχουν άλλθ χριςθ, και θ κιρυξθ νζων
αρχαιολογικϊν χϊρων ι μνθμείων ι θ τροποποίθςθ των διατάξεων ιδθ κθρυγμζνων είναι δυνατι
δυνάμει τθσ παροφςασ Απόφαςθσ άνευ τιρθςθσ των διαδικαςιϊν Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ
Εκτίμθςθσ ι Ρεριβαλλοντικοφ Ρροελζγχου.
12. Για τθν προςταςία του τοπίου κα πρζπει να τθροφνται τα ακόλουκα:
12.1. Κατά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των ζργων και δράςεων του Σχεδίου να διαςφαλίηεται
κατά το δυνατόν το τοπίο και οι ςυνιςτϊςεσ που το απαρτίηουν.
12.2. Να παρακολουκείται θ αποκατάςταςθ των χϊρων διαχείριςθσ αποβλιτων, εφόςον
υπάρχουν, μετά τθν ολοκλιρωςθ και τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τουσ.
13. Για τθν προςταςία του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ κα πρζπει να
εφαρμόηονται τα ακόλουκα:
13.1. Εφαρμογι βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν για να ελαχιςτοποιθκεί θ προκαλοφμενθ
περιβαλλοντικι όχλθςθ από τθν παραγωγι κάκε είδουσ αποβλιτων.
13.2. Ορκολογικι χωροκζτθςθ του δικτφου των υποδομϊν (ζργων διαχείριςθσ αποβλιτων,
ανακφκλωςθ, επεξεργαςία, διάκεςθ κ.λπ.) που κα αναπτυχκοφν, λαμβάνοντασ υπόψθ το
είδοσ, το κόςτοσ και τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τουσ κακϊσ και το επιπλζον απαιτοφμενο
δίκτυο μεταφορϊν.
14.Δεν κα τεκοφν ςτο πλαίςιο του Σχεδίου περιοριςμοί ςτθν εγκατάςταςθ και λειτουργία
εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ ςκοπϊν Εκνικισ Άμυνασ ςε οποιαδιποτε περιοχι ι ηϊνθ του.
15. Ρρο τθσ υλοποίθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων που χωροκετοφνται εντόσ τθσ περιοχισ εφαρμογισ
του Σχεδίου και τα οποία κατατάςςονται ςτουσ πίνακεσ τθσ ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’/2012) όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, κα πρζπει να τθρείται θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςισ τουσ, ςτθν οποία
κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και οι όροι, περιοριςμοί και κατευκφνςεισ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ
ζγκριςθσ τθσ ΣΜΡΕ του Σχεδίου.
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16. Τα μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ που αναφζρονται ςτθ Στρατθγικι Μελζτθ
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) που ςυνοδεφει τθν παροφςα Απόφαςθ, και εξειδικεφουν όρουσ,
περιοριςμοφσ και κατευκφνςεισ αυτισ, ιςχφουν εφόςον δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα παραπάνω.
το χζδιο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ επίςθσ όλα τα αναφερόμενα:
1. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. Δ3/Δ-B/15100/5585/30-6-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ
Αεροπορίασ ςτο οποίο παρζχονται κζςεισ και προτάςεισ για το Σχζδιο τθσ ΣΜΡΕ του κζματοσ,
ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ αςφαλισ, ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του αεροδρομίου κακϊσ
και θ προςταςία των αεροςκαφϊν που βρίςκονται ςε πτιςθ, (60) ςχετικό
2. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 1885/104662/16-6-2016 ζγγραφο του Τμιματοσ Ρολεοδομικοφ
Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ Δ/νςθσ Ρεριβ/ντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Θεςςαλίασ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ Στερεάσ Ελλάδασ, (59) ςχετικό
3. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. 2593/71383/10-6-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Θεςςαλίασ, (58)
ςχετικό
4. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΡΣ/ΤΑΡΙΡ/113566/69372/1557/669/31-5-2016 ζγγραφο
τθσ Εφορείασ Ραλαιοανκρωπολογίασ-Σπθλαιολογίασ με το οποίο προτείνεται το ςπιλαιο του
Ρροφιτθ Θλία, βόρεια του οικιςμοφ τθσ Νζασ Αγχιάλου (ςυντεταγμζνεσ ειςόδου ςε ςφςτθμα
ΕΓΣΑ 87: 397758 4349030) να ενταχκεί ςτισ Ρεριοχζσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ)-Ρεριοχζσ
προςταςίασ φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου (ΡΕΡ-ΦΡΤ) με ηϊνθ προςταςίασ 100μ
περιμετρικά τθσ ειςόδου του, (57) ςχετικό
5. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. 1695/62382/23-5-2016 ζγγραφο του Δαςαρχείου Βόλου, (53) ςχετικό
6. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΕΑ/116775/71412/2356/19-5-2016 ζγγραφο τθσ
Εφορείασ Εναλίων Αρχαιοτιτων, (52) ςχετικό
7. Στο υπ’ αρικμ. 07/2016 Ρρακτικό τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Χωροταξίασ και Ρεριβάλλοντοσ
Μαγνθςίασ & Σποράδων τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, το οποίο μασ διαβιβάςκθκε με το υπ’
αρικμ. πρωτ. 6042/19-5-2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, Ρ.Ε.
Μαγνθςίασ & Σποράδων τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ, (50) ςχετικό
8. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ/ΤΡΚΑΧΜΑΕΜ/118391/72377/1088/87/
19-5-2016 ζγγραφο τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Μαγνθςίασ, (49) ςχετικό
9. Στο υπ’ αρικμ. πρωτ. 860/15-4-2016 ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ Νεϊτερων Μνθμείων και Τεχνικϊν
Ζργων Θεςςαλίασ, (46) ςχετικό
10. Σε ςχετικι γνωμοδότθςθ (προτάςεισ & παρατθριςεισ) που κα αποςτείλει εκ των υςτζρων το
Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ.
Ε. ΤΣΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΩΝ ΘΜΑΝΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΑΠΟ ΣΘΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1. Θ παρακολοφκθςθ των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι του Σχεδίου
πραγματοποιείται με ευκφνθ τθσ Αρχισ Σχεδιαςμοφ και με τθ ςυνεργαςία και υποςτιριξθ κάκε
Υπθρεςίασ με αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ περιβαλλοντικϊν μζςων και παραμζτρων ςτον τομζα
τουσ, προκειμζνου μεταξφ άλλων να εντοπιςτοφν εγκαίρωσ απρόβλεπτεσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ και να
λθφκοφν τα κατάλλθλα επανορκωτικά μζτρα. Ρρογράμματα παρακολοφκθςθσ του περιβάλλοντοσ
υλοποιοφμενα από τρίτουσ φορείσ, δφνανται να ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ προσ
αποφυγι διπλοφ ελζγχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παρακολοφκθςθ, από πλευράσ Αρχισ Σχεδιαςμοφ,
ςυνίςταται ςτθ λιψθ, τιρθςθ και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων που διατίκενται ς’ αυτιν από τουσ
ωσ άνω φορείσ.
2. Θ ωσ άνω παρακολοφκθςθ διεξάγεται μζςω εκκζςεων που εκπονοφνται με ςυχνότθτα που
επιτρζπει τθν ζγκαιρθ λιψθ των διορκωτικϊν μζτρων που τυχόν κρικοφν απαραίτθτα και τουλάχιςτον
ανά διετία από το χρόνο ζγκριςθσ του Σχεδίου. Το περιεχόμενο των εκκζςεων αυτϊν κα πρζπει να
ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ:
2.1. Θ ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ ζχει ςκοπό τθν καταγραφι δεικτϊν που ςυνδζονται με τισ
δράςεισ του Σχεδίου και αντιπροςωπεφουν ενδεχόμενεσ περιβαλλοντικζσ μεταβολζσ, όπωσ οι
αναφερόμενοι ςτθ ΣΜΡΕ. Θ Αρχι Σχεδιαςμοφ οφείλει να μεριμνά για τθ ςυγκζντρωςθ των
ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ των δράςεων του Σχεδίου. Θ ζκκεςθ για
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κάκε περίοδο μελζτθσ ςυντάςςεται, υποβάλλεται και δθμοςιοποιείται εντόσ του πρϊτου
εξαμινου τθσ επόμενθσ περιόδου.
2.2. Θ αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των ςχετιηόμενων με το περιβάλλον ςτόχων του
Σχεδίου γίνεται με ςυγκριτικι αποτίμθςθ των ςτοιχείων των διαδοχικϊν εκκζςεων. Σκοπόσ τθσ
ςφγκριςθσ των παραπάνω ςτοιχείων αποτελεί θ ποςοτικοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν μεταβολϊν
που οφείλονται ςτο υλοποιθκζν τμιμα του Σχεδίου, θ ςφγκριςθ με τισ εκτιμιςεισ τθσ ΣΜΡΕ και τισ
εξελίξεισ ςτο κεςμικό πλαίςιο για το περιβάλλον, κακϊσ και θ διαπίςτωςθ τθσ αναγκαιότθτασ ι μθ
ανάλθψθσ διορκωτικϊν ενεργειϊν. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ είτε ςθμαντικϊν αποκλίςεων από
τισ εκτιμιςεισ τθσ ΣΜΡΕ είτε νζων υποχρεϊςεων από το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, προτείνονται κατάλλθλα επανορκωτικά μζτρα.
3. Οι προτεινόμενοι δείκτεσ παρακολοφκθςθσ ανά περιβαλλοντικι παράμετρο, ζχουν ωσ εξισ:
Περιβαλλλοντικοί
Παράγοντεσ
Βιοποικιλότθταχλωρίδα-πανίδα

Μζτρα
αντιμετϊπιςθσ
Μείωςθ των
μετακινιςεων
εντόσ του
Καταφυγίου
Άγριασ Ηωισ
Κακαριςμόσ τθσ
περιοχισ από
άχρθςτα υλικά και
απορρίμματα

Ζδαφοσ

Διάκεςθ
απορριμμάτων
ςτον υφιςτάμενο
ΧΥΤΑ Βόλου
Κατάλλθλθ
διαμόρφωςθ
πρανϊν και
ςτακεροποίθςθ
για τθν αποφυγι
διάβρωςθσ του
εδάφουσ

Νερό

Δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ
Καταγραφι και
παρακολοφκθςθ
μεταβολισ ζκταςθσ
οικοτόπων
Καταγραφι και
παρακολοφκθςθ
μεταβολισ
πλθκυςμοφ ειδϊν
χλωρίδασ και
πανίδασ
Ραρακολοφκθςθ
μεταβολϊν των
χριςεων γθσ ςτθν
περιοχι

Σφνταξθ ζκκεςθσ
κάκε πενταετία

Φορζασ
παρακολοφκθςθσ
Διμοσ Βόλου ςε
ςυνεργαςία με
αρμόδιουσ φορείσ,
όπωσ το ΕΚΒΥ και το
Ρανεπιςτιμιο
Θεςςαλίασ

Σφνταξθ ζκκεςθσ
κάκε πενταετία

Φορζασ Εφαρμογισ
Γ.Ρ.Σ. ςε ςυνεργαςία
με το Διμο Βόλου

Σφνταξθ ζκκεςθσ
ετθςίωσ

Δθμοτικι Επιχείρθςθ
Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ
Μαγνθςίασ και Διμοσ
Βόλου

Ραρακολοφκθςθ
εξζλιξθσ/ανάπτυξθσ
βιολογικϊν
καλλιεργειϊν ςτθ
Δθμοτικι Ενότθτα

Εκπόνθςθ
τεχνικογεωλογικισ
μελζτθσ για
ςτακεροποίθςθ
προβλθματικϊν
περιοχϊν
Διαχείριςθ νεροφ
Ραρακολοφκθςθ
από αρμόδιουσ
τθσ ποιότθτασ του
φορείσ
υδρευτικοφ νεροφ
από τθ Δ.Ε.Υ.Α.
Αντικατάςταςθ
Βόλου.
παλαιϊν αγωγϊν
φδρευςθσ ςε
Ραρακολοφκθςθ
οικιςμοφσ
εξζλιξθσ και
ολοκλιρωςθσ
Ενθμζρωςθ
αποχετευτικϊν
κατοίκων και
ζργων και
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Περιβαλλλοντικοί
Παράγοντεσ

Αζρασ

Μζτρα
αντιμετϊπιςθσ
επιςκεπτϊν για τθ
ςθμαςία του
Ραγαςθτικοφ
Κόλπου και των
ρεμάτων τθσ
περιοχισ

Αποφυγι ςκόνθσ
κατά τθν
καταςκευι ζργων
Αντικατάςταςθ
καυςτιρων
παλαιάσ
τεχνολογίασ για
κζρμανςθ
κατοικιϊν

Τοπίο

Ρροςεκτικι χριςθ
εντομοκτόνων και
παραςιτοκτόνων
ςτισ καλλιζργειεσ
Ρροϊκθςθ
ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ
Αποκατάςταςθ
τοπίου μετά το
τζλοσ των
καταςκευαςτικϊν
ζργων
Υιοκζτθςθ ειδικϊν
μορφολογικϊν
κανόνων για τθ
δόμθςθ εντόσ των
οικιςμϊν

Δείκτεσ
παρακολοφκθςθσ
επεξεργαςίασ
λυμάτων από τθ
Δ.Ε.Υ.Α. Βόλου.
Ραρακολοφκθςθ
των ποιοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν
των ακτογραμμϊν
και του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ ςτισ
παραλιακζσ ηϊνεσ
Ραρακολοφκθςθ/
Ζλεγχοσ εκπομπϊν
καυςαερίων
οχθμάτωνμθχανθμάτων που
ςυμμετζχουν ςτθν
καταςκευι ζργων

Εφαρμογι όρων
και κανόνων
δόμθςθσ εντόσ και
εκτόσ των οικιςμϊν
τθσ Δ.Ε. Νζασ
Αγχιάλου
Κακαριότθτα
κοινόχρθςτων
χϊρων

Αποτζλεςμα

Φορζασ
παρακολοφκθςθσ

Δεν απαιτείται
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν
ςφνταξθ ζκκεςθσ,
Υπθρεςιϊν Διμου
οι ζλεγχοι κα
Βόλου
πραγματοποιοφνται
ςτο πλαίςιο των
Μελετϊν
Ρεριβαλλοντικϊν
Επιπτϊςεων των
ζργων

Δεν απαιτείται θ
ςφνταξθ ζκκεςθσ

Διεφκυνςθ
Ρολεοδομίασ/Υπθρεςία
Δόμθςθσ
Και
Διεφκυνςθ
Κακαριότθτασ και
Κοινόχρθςτων Χϊρων

Αναπλάςεισ
κοινόχρθςτων
χϊρων
Σ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΙΧΤΟ
Θ παροφςα Απόφαςθ ιςχφει για δζκα (10) ζτθ από τθν ζκδοςι τθσ μζχρι τθν ζγκριςθ του Σχεδίου, ενϊ
μετά τθν ζγκριςθ του τελευταίου θ ιςχφσ τθσ επεκτείνεται για το διάςτθμα ιςχφοσ του Σχεδίου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του Σχεδίου, απαιτείται θ τιρθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν που
προβλζπονται από τθν ΚΥΑ ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/2006, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων
προςαρμογισ του Σχεδίου ςε νεότερα, λεπτομερζςτερα ι ακριβζςτερα δεδομζνα που αφοροφν τθν
προςταςία ςτοιχείων του φυςικοφ ι ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ του, κατά τα
αναφερόμενα ςτθν ενότθτα (Ε) τθσ παροφςασ.
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Η. ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1. Θ ΣΜΡΕ που ςυνοδεφει τθν παροφςα Απόφαςθ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.
2. Θ παροφςα Απόφαςθ κοινοποιείται ςτθν Αρχι Σχεδιαςμοφ προκειμζνου εντόσ δζκα (10) θμερϊν
από τθν παραλαβι τθσ να τθ διαβιβάςει ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Θεςςαλίασ για να λάβει γνϊςθ
και με δθμοςίευςθ ςχετικισ
ανακοίνωςθσ ςε δφο (2) τουλάχιςτον θμεριςιεσ εφθμερίδεσ
περιφερειακισ ι εκνικισ εμβζλειασ. Στθ ςυνζχεια να αποςτείλει ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Θεςςαλίασ - Στερεάσ Ελλάδασ, Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Θεςςαλίασ τα αποδεικτικά
διενζργειασ τθσ ανωτζρω δθμοςιοποίθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9(β) του άρκρου 5 τθσ αρ.
ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ. 107017/2006 ΚΥΑ.
3. Το Σχζδιο όπωσ τελικά κα εγκρικεί πρζπει να είναι εναρμονιςμζνο με τθν παροφςα Απόφαςθ, ενϊ
ςτθν Απόφαςθ ζγκριςθσ του Σχεδίου κα πρζπει να αναφζρονται ρθτά οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ
παροφςασ Απόφαςθσ.

Ο ΑΚΩΝ ΣΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΣΘ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ
Εςωτ. διανομι
1. Φ.6/Β
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμιμα Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1.

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ρεριφερειακό Συμβοφλιο
Διοικθτιριο
411 10 ΛΑΡΙΑ

2.

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Δ/νςθ Λιμενικϊν Υποδομϊν
Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2
18510 ΠΕΙΡΑΙΑ

3.

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ
Ρ.Ε. Μαγνθςίασ
Διοικθτιριο Βόλου
380 01 ΒΟΛΟ

4.

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φαρςάλων 148
413 35 ΛΑΡΙΑ

5.

ΥΡΘΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΩΝ ΜΝΘΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Μεταμορφϊςεωσ 41 & Γαηι
380 01 ΒΟΛΟ

6.

Δ/ΝΣΘ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΡΙΘΕΩΘΣΘΣ ΔΑΣΩΝ
Τςιμιςκι 5
411 10 ΛΑΡΙΑ

7.

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ & Υδροοικονομίασ
Ρ.Ε. Μαγνθςίασ
Ελ. Βενιηζλου και Αναλιψεωσ
381 00 ΒΟΛΟ

8.

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ
Σχεδιαςμοφ
Διοικθτιριο
411 10 ΛΑΡΙΑ

9.

Γ.Ε.Ε.Θ.Α./Γ’ Κλάδοσ/Γ2
Τμιμα Εκνικισ Υποδομισ
Στρατόπεδο Ραπάγου
Λ. Μεςογείων 227 – 231
154 51 ΧΟΛΑΡΓΟ, ΑΣΣΙΚΘ

10.

Διμοσ Βόλου
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Μικραςιατϊν 81
κτίριο Σπίρερ
383 33 ΒΟΛΟ

11.

ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ
Ακαναςάκθ 1
382 22 ΒΟΛΟ

12.

ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Ξενοφϊντοσ 1
383 33 ΒΟΛΟ

13.

Εφορεία Ραλαιοανκρωπολογίασ-Σπθλαιολογίασ 14.
Βόρειασ Ελλάδασ
Ναυαρίνου 28
55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Υπθρεςία Ρολιτικισ Αεροπορίασ
Λεωφ. Β. Γεωργίου 1 Ελλθνικό
Τ.Θ. 73751
16604 ΕΛΛΘΝΙΚΟ

15.

ΥΡΡΟΤ - ΕΟΤ
Ρεριφερειακι Υπθρεςία Τουριςμοφ
Θεςςαλίασ- Στ. Ελλάδασ
Ρλατεία ιγα Φεραίου
38001 ΒΟΛΟ

16.

Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ
Ρ.Ε. Μαγνθςίασ και Σποράδων
Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων
Τμιμα Δομϊν Ρεριβάλλοντοσ
Διοικθτιριο Βόλου
380 01 ΒΟΛΟ

17.

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων
Ερεχκείου 59
117 42 ΑΘΘΝΑ

18.

ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
Μοναςτθρίου 95
54627 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
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