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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
&

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θέμα :

Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε.
Μακρυνίτσας του Δήμου Βόλου , Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Το

Ν.4014/2011

(ΦΕΚ

209/Α/21.9.2011)

«Περιβαλλοντική

αδειοδότηση

έργων

και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως ισχύει.
2. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2011) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
3. To Ν.998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/23.04.1992)
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας
του και άλλες διατάξεις», το Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.08.1998) το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ
303/Α/24.12.2003), και το Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9.04.2012) και το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ
159/Α/8.08.2014), και ισχύει.
4. Το Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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5. Το Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/14.03.1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Το Ν.2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 124/Α/13.06.1997) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2742/1999 «Χωροταξικός
σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), το
Ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/3.12.2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων», το
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) και το Ν.
4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08.08.2014) και ισχύει.
7. Το Ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
8. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
9. Το Ν.3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την
προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
10. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «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 (ΦΕΚ 162/Α/2.08.2006)
και ισχύει.
11. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
12. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
13. Το Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14.04.2014) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
14. Το Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28.06.2014) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμισηΒιώσιμη ανάπτυξη», όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Το από 23.2.1987 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 166/Δ/6.03.1987) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης», όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. Γ.79463/1990 (ΦΕΚ 706/Δ/19.12.1990) και το Ν.
4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28.06.2014) όπως ισχύει σήμερα.
16. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
17. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων

Πολιτισμού και

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και

Νησιωτικής

Πολιτικής.

Μετονομασία

του

Υπουργείου

Πολιτισμού,

Παιδεία

και

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
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Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ».
18. Το Π.Δ 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Την υπ. αρ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ Χαρίτση, όπως ισχύει.
20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998)
«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/Ε103/04.04.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.04.2008) και ισχύει.
21. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006) «Εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “Σχετικά με την Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Ιουνίου 2001».
22. Την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.09.2010 (ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010) «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/Ε103/17.02.2012 (ΦΕΚ 415/Β/23.02.2012) και ισχύει.
23. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αρ. 25292/25.06.2003 (ΦΕΚ 1484/Β/10.10.2003)
«Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θεσσαλίας»
24. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου (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 (ΦΕΚ /1225/Β/05. 09.2006) ΚΥΑ».
25. Την 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.)».
26. 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.
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27. α. Το με Α.Π. 9725/28.12.2015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου με
το οποίο διαβιβάσθηκε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε.

Μακρινίτσας, Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας (Α.Π. ΔΙΠΑ: 100316/18.01.2016).
β. Το με Α.Π. 1810/29.03.2016 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου με
το οποίο διαβιβάσθηκαν στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επιπλέον αντίγραφα της εν θέματι ΣΜΠΕ

(Α.Π.

ΔΙΠΑ: 17152/1.04.2016).
γ. Το με αρ. πρωτ. 1005/52559/30.3.2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας στο
οποίο επισυνάπτεται το με Α.Π. έγγραφο της και σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις της δεν
διαφοροποιούν τη Χωροταξική μελέτη (Α.Π. ΔΙΠΑ 17008/31.03.2016).
28. Το με Α.Π. οικ. 20973/20.04.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΣΜΠΕ του
σχεδίου του θέματος προς: τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση
Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, τη Γεν. Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας & Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη Γεν. Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών, τη Δ/νση
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης,

τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών

και

Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, το ΓΕΕΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τη Δ/νση
Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής αλλαγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
το Υπ. Υποδομών, Μεταφορών& Δικτύων, το Υπ. Τουρισμού & Αθλητισμού, το Υπ. Υγείας &
Κοιν. Ασφαλίσεων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας, και την Εφορεία Παλαιολογίας – Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση
Δασών Μαγνησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, το
Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού,

τη Δ/νση Δημόσιας

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μαγνησίας, τη Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Μαγνησίας,
τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και τη Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και το Δήμου Βόλου.
29. Το πρακτικό της 40ης/ 21.12.2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ. αρ.
900/2015 Απόφαση του σύμφωνα με την οποία αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση παραλαβής
«α. του Β2΄ Σταδίου της μελέτης “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρώην κοινότητας Μακρινίτσας Ν. Μαγνησίας)”, β. της Μελέτης
Γεωλογικής Καταλληλότητας της Α΄ και Β1 Φάσης της μελέτης “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας (πρώην κοινότητας Μακρινίτσας Ν.
Μαγνησίας)” και γ. της Μελέτης Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης
“Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μακρινίτσας
(πρώην κοινότητας Μακρινίτσας Ν. Μαγνησίας)”» σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και υποδείξεις
της Υπηρεσίας.
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30. Το με Α.Π. Δ.Α.Ο.Κ 7443/31.05.2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων με το οποίο αποστέλλεται το πρακτικό νο 9/2016
της ΠΕΧΩΠ Μαγνησίας & Σποράδων (Α.Π. ΔΙΠΑ 29179/8.06.2016).
31. Το με αρ. πρωτ. 3302/12.05.2016 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου με το
οποίο αποστέλλονται τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης στον τοπικό τύπο (Α.Π. ΔΙΠΑ
24421/13.05.2016)
32. Το με Α.Π.3084/11.05.2016 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Μαγνησίας & Σποράδων σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία δεν εκφράζει αντίρρηση για την
υλοποίηση του Σχεδίου με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση αυτού να είναι σύμφωνα με
την κείμενη Περιβαλλοντική και Υγειονομική νομοθεσία και δεν θα επιφέρει επιβλαβείς για τη
δημόσια υγεία καταστάσεις (Α.Π ΔΙΠΑ 24984/17.05.2016)
33. Το με Α.Π. Φ.900/173/466498/17.05.2016 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής και Προστασίας
Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού με τη θετική γνωμοδότησή της επί της ΣΜΠΕ
του Σχεδίου του θέματος (Α.Π. ΔΙΠΑ 25151/18.05.2016).
34. Το

με

Α.Π.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/143796/87084/1355/84/

13.05.2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού με το οποίο γνωστοποιείται στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ότι οι απόψεις της Εφορείας έχουν
διατυπωθεί στο υπ.

αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/184549/

109924/2659/32/17.07.2015 έγγραφο της (γνωμοδότηση επί του Β1 σταδίου της μελέτης
ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Μακρυνίτσας) με παρατηρήσεις

επί της μελέτης

(Α.Π. ΔΙΠΑ:

25011/

17.05.2016).
35. Το με Α.Π. 1030/9.05.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού σύμφωνα με το
οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ, αφού διαπιστώθηκε η
ικανοποιητική αναφορά για τα νεώτερα μνημεία της περιοχής και η αποτύπωση αυτών σε
χάρτη καθώς και η προστασία και η ανάδειξη τους (Α.Π. ΔΙΠΑ: 25031/17.05.2016).
36. Το με Α.Π. 21423/12.05.2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, στο
οποίο αναφέρονται οι κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής για την περιοχή του έργου και
δεν εκφράζει αντίρρηση για την έγκριση της εν θέματι ΣΜΠΕ (Α.Π. ΔΙΠΑ 24762/16.05.2016).
37. Το με Α.Π. οικ. 734/50802/9.06.2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος &
Κλιματικής Αλλαγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με επισημάνσεις επί της
οριοθέτησης γης υψηλής παραγωγικότητας και την αναγκαιότητα γνωμοδότησης της ΠΕΧΩΠ
Μαγνησίας & Σποράδων και με όρους και περιορισμούς τόσο για τις περιοχές αυτές όσο και τις
περιοχές με γεωργική γη και με συνημμένη τη γνωμοδότηση της ΠΕΧΩΠ επί του χωροταξικού
σχεδιασμού (Α.Π. ΔΙΠΑ : 30913/16.06.2016).
38. Το με Α.Π. 1173/92633/14.06.2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας με συνημμένη τη
με αρ. πρωτ. 2380/85511/25.05.2016 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Βόλου

με την οποία

συμφωνεί (αρ. πρωτ. 31748/23.06.2016).
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39. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/143287/86789/2015/865/7.06.2016 έγγραφο της
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού στο οποίο
επισημαίνεται η ύπαρξη μνημείων αρμοδιότητας της και όρους για τις περιοχές στις οποίες
εμπίπτουν (Α.Π ΔΙΠΑ 32334/28.06.2016)
40. Το με Α.Π. Δ.Π.Ε./Β/Φ.6.1/176162/1393/28.06.2016

έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Ορυκτών

Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ με το οποίο εκφράζεται σύμφωνη γνώμη με τις κατευθύνσεις της εν
θέματι ΣΜΠΕ (Α.Π. ΔΙΠΑ 33668/5.07.2016).
41. Το με Α.Π. 13821/18.07.2016 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών του
Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού στο οποίο αναλύονται βασικά στοιχεία της
τουριστικής ανάπτυξης του περιοχής, αναφέρονται προτάσεις για τη βελτίωση των υποδομών
και των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν εκφράζεται αντίρρηση για την έγκριση της εν θέματι
ΣΜΠΕ ( Α.Π. ΔΙΠΑ 37569/26.7.2016).
42. Το με Α.Π. Φ.900.1/419/330382/19.7.2016 έγγραφο του Τμήματος Εθνικής Υποδομής του
ΓΕΕΘΑ με

αναφορά στις στρατιωτικές

εγκαταστάσεις

της

περιοχής

(Α.Π.

ΔΙΠΑ

39859/11.08.2016).
43. Το με Α.Π. 4103/28.07.2016 έγγραφο του Τμήματος Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.
Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά επί της
ΣΜΠΕ του Σχεδίου εφόσον ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και προτάσεις
αντιμετώπισης που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ και με συμπληρωματικούς όρους που
συμπεριελήφθησαν στην παρούσα (Α.Π. ΔΙΠΑ 39716/10.8.2016).
44. Το με Α.Π. 2810/80107/2.08.2016 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας στο οποίο
αναφέρεται η αναγκαιότητα εναρμόνισης της ΣΜΠΕ με τα σχέδια διαχείρισης του υδατικού
διαμερίσματος του υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και λοιπές διατάξεις (Α.Π ΔΙΠΑ
39460/8.08.2016).
45. Το γεγονός ότι η Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού &
Τράπεζας Γης και η Δ/νση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, το Υπ.
Υποδομών και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Θεσσαλίας , δεν διαβίβασαν στην
ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την άποψή τους επί του φακέλου της
ΣΜΠΕ εντός της προβλεπόμενης από την

ΚΥΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006

(ΦΕΚ 1225/Β/5.09.2006) προθεσμίας, και κατά συνέπεια σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ, η ΔΙΠΑ δύναται να προβεί στην εισήγηση για την έκδοση
απόφασης έγκρισης ή μη της ΣΜΠΕ του Σχεδίου, ανεξαρτήτως αν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι
γνωμοδοτήσεις τους.
46. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/353321/32012/4643/27.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης
Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
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Αποφασίζουμε
την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής
& Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου, εφεξής
«Σχέδιο», όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας
απόφασης, και υπό τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της τελευταίας, οι οποίοι θα
πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μακρινίτσας
του Δήμου Βόλου, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού.
Α.

Περιγραφή του Σχεδίου

Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου
Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας
Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου.
Α2. Σκοπός – στόχοι του Σχεδίου
Οι βασικές αρχές/στόχοι του Σχεδίου είναι:
1.

Ο επαναπροσδιορισμός

της εικόνας και λειτουργίας της Δ.Ε Μακρινίτσας

εντός του

Καλλικρατικού Δήμου Βόλου.
2.

Ο καθορισμός των μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση της Δ.Ε.
Μακρινίτσας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και
καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα επίπεδα
σχεδιασμού. Αποτέλεσμα θα είναι η εκτίμηση των αναγκών για πιθανή επέκταση των
οικισμών.

3.

Η πολεοδομική οργάνωση των οικισμών, η θεσμοθέτηση όρων δόμησης και ο
προσδιορισμός των περιοχών που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης μέσω του
μηχανισμού των αναπλάσεων.

4.

Ο καθορισμός των ζωνών παραγωγικών, αναπτυξιακών και τουριστικών δραστηριοτήτων
(χρήσεις γης) με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων, τις δυνατότητες ανάπτυξης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις.

5.

Η καταγραφή/αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Δημοτικής
Ενότητας και ο προσδιορισμός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν
πρόκειται να πολεοδομηθούν.

6.

Η εκτίμηση των αναγκών για κοινωνική και τεχνική υποδομή

7.

Η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Δημοτικής Ενότητας.
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Α.3 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου ή Προγράμματος
Οργάνωση Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος
Οι προτάσεις σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης στο σύνολο της έκτασης της Δ.Ε.
Μακρυνίτσας ταξινομούνται ως εξής:
I. Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης
 Περιοχή οριοθετημένου παραδοσιακού οικισμού Μακρυνίτσας
 Περιοχές ένταξης στο σχέδιο προς πολεοδόμηση για οικιστική χρήση (Λουζίνικο,
Γκιώνη, Αγ. Ταξιάρχης)
II. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)
Οι περιοχές ειδικής προστασίας διακρίνονται σε περιοχές απολύτου προστασίας ΠΕΠ (ΑΠ),
όπου δεν επιτρέπεται η ανέγερση μόνιμων κατασκευών και σε λοιπές περιοχές
προστασίας, στις οποίες οι περιορισμοί εξειδικεύονται ανάλογα

με το προστατευόμενο

αντικείμενο. Οι Περιοχές αυτές είναι:
 ΠΕΠ 1- Δάση και δασικές περιοχές
 ΠΕΠ 2- Αναδασωτέες εκτάσεις
 ΠΕΠ 3 (ΑΠ)-Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων- παρόχθιων οικοσυστημάτων- οικολογικοί
διάδρομοι
 ΠΕΠ 4 (ΑΠ)- Γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 ΠΕΠ 5 (ΑΠ)- Ζώνη προστασίας οδικού δικτύου
 ΠΕΠ 6 – Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία με έλεγχο δόμησης
III. Περιοχές Ελέγχου & Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ)
 Περιοχή Ανάπτυξης γεωργικών χρήσεων (ΠΕΠΔ 1)
 Περιοχή Ανάπτυξης κτηνοτροφικών χρήσεων (ΠΕΠΔ 2)
 Περιοχή Προστασίας Πηγών (ΠΕΠΔ 3)
IV. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων
Είναι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία
εγκρίνονται.
 Κοιμητήριο στη θέση Αλώνια (ΠΕΧ 1)
 Περιοχή Αποκατάστασης πρώην λατομείου- αθλητικός χώρος (ΠΕΧ 2)
 Προτεινόμενο αθλητικό και προπονητικό κέντρου (ΠΕΧ 3)
 Τουριστική και πολιτιστική διαδρομή νερού (ΠΕΧ 4)
 Μετεωρολογικός σταθμός (ΠΕΧ 5)
 Καταφύγιο Ανάγκες (ΠΕΧ 6)
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V. Έργα υποδομής
Προβλέπονται μελέτες για την βελτίωση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων έργων
στο οδικό δίκτυο, την

ύδρευση, την αποχέτευση, τη διαχείριση απορριμμάτων, την

ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες καθώς και τη διερεύνηση αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Β1. Συμβατότητα του Σχεδίου ή Προγράμματος με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό
Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ στη σύνταξη του Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και εξετάσθηκε η συμβατότητα
του Σχεδίου με τα ακόλουθα:
1. Το

Γενικό

Πλαίσιο

Χωροταξικού

Σχεδιασμού

και

Αειφόρου

Ανάπτυξης

(ΚΥΑ

6876/4871/12.06.2008- ΦΕΚ 128/Α/3.07.2008).
2. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Θεσσαλίας (ΥΑ 25292/25.06.2003- ΦΕΚ 1484/Β/10.10.2003).
3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΚΥΑ
24208/4.06.2009- ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009).
4. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΚΥΑ 49828/12.11.2008- ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008).
5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΚΥΑ
11508/18.02.2009- ΦΕΚ 151/ΑΑΠΘ/13.04.2009).
6. Τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου.
Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες
1. Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, τμήματα της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου
εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στη ΣΜΠΕ:
1.1. Περιοχές του δικτύου Natura 2000:
 Ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ): «Όρος Πήλιο και παράκτια θαλάσσια ζώνη» με
κωδικό GR 1430001
 Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): «Όρος Πήλιο» με κωδικό GR 1430008.
1.2. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)
 Μακρινίτσα και Πορταριά Πηλίου
 Όρος Πήλιο
1.3. Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)
 Καταφύγιο Άγριας Ζωής- Κ853 στη θέση Σαρακήνος- Καλιακούδα- Λουμπάρδα (ΦΕΚ
599/Β/01)
1.4. Δασικές – αναδασωτέες εκτάσεις
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2. Ιστορικό – Πολιτιστικό – Αρχιτεκτονικό περιβάλλον
Οι θεσμοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, αλλά και άλλοι χώροι όπως προέκυψαν από
την καταγραφή των μελετητών της ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μακρινίτσας καθώς και από τα
σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Το ανωτέρω Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας
Μακρινίτσας, περιγράφεται αναλυτικότερα και απεικονίζεται στο κείμενο και στα συνημμένα σχέδια
του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο ή Πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης και 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 αναγκαιότητα βελτιστοποίησής τους κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται 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 και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων των
λεκανών απορροής που εισέρχονται στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου.
1.5 Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί της νομοθεσίας για την προστασία της γεωργικής
γης υψηλής παραγωγικότητας.

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

κριτήρια

επιλογής

προτάσεων/καθορισμού

των

ζωνών

προστασίας

να

περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης
πρότασης με την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της. Επίσης να
δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση εκείνων των δράσεων που ενισχύουν τη
προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.
2.2 Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και
δραστηριοτήτων του ΣΧΟΟΑΠ για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν μείωση επιπτώσεων
σε φυσικές περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura 2000 και βιοτόπους.
2.3 Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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2.4 Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ο χαρακτηρισμός των περιοχών του Δικτύου
Natura 2000 γίνεται με την έκδοση Π.Δ/γματος σε εφαρμογή Ειδικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης. Κατά συνέπεια, μετά την έκδοση Π. Δ/γματος για τις περιοχές που εμπίπτουν
στην περιοχή του έργου, οι όροι και περιορισμοί στις ΠΕΠ με προστατευόμενες
περιοχές να εναρμονιστούν με τις κατευθύνσεις του Π.Δ./γματος.
3.

Για την αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών εκτάσεων της Δ.Ε. Μακρινίτσας :
3.1 Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) τα υφιστάμενα δάση, δασικές και
αναδασωτέες εκτάσεις δεν δύναται να αλλάξουν χρήση παρά μόνο σύμφωνα με
όσα ορίζει η δασική νομοθεσία (Ν. 998/1979 και Ν. 4280/2014).
3.2 Ο

δασικός

ή

μη

χαρακτήρας

των

δασικών

εκτάσεων

(τόσο

στις

προς

πολεοδόμηση περιοχές, όσο και στον εξωαστικό χώρο) θα εξετάζεται κατά
περίπτωση από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εκάστοτε
δασική νομοθεσία, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών
χαρτών. Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων και των προς
πολεοδόμηση

περιοχών,

δασικοί

θύλακες

μένουν

εκτός

σχεδίου

και

προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.
4. Τμήματα εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται εντός του ανατολικού
ορίου της Δ.Ε. Μακρινίτσας και συγκεκριμένα εντός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας
ΠΕΠ 1 και ΠΕΠ 2. Οι εγκαταστάσεις αυτές να οριοθετηθούν σύμφωνα με τους χάρτες
της Πολεμικής Αεροπορίας και να αναφέρονται ως στρατιωτικές περιοχές (δηλ.
περιοχές ιδιαίτερης χρήσης).
5. Η βοσκή ζώων επιτρέπεται βάσει διαχειριστικού σχεδίου

βόσκησης της περιοχής

σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία
και τη βοσκή, παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοικανότητα της κάθε περιοχής,
διασφαλίζοντας την αειφόρο διαχείριση (Ν. 4351/2015, ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015). Οι
βοσκήσιμες γαίες (βοσκότοποι) της περιοχής εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ να καθορισθούν
από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν.
4351/2015, ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015) σε εκτάσεις που η συγκεκριμένη χρήση είναι
συμβατή με την περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.
6. Για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, να εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
6.1 Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ή όχι
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ οριοθέτησής
της

καθώς και το επιτρεπτό χωροθέτησης των δραστηριοτήτων εντός αυτών να
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γίνεται κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής ΠΕΧΩΠ και της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Μαγνησίας.
6.2 Οι προβλέψεις της νομοθεσίας για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας που αφορούν αντικείμενα του πεδίου εφαρμογής του Σχεδίου, να
ενσωματωθούν στις κατευθύνσεις, όρους και περιορισμούς των περιοχών ΠΕΠΔ1 και
ΠΕΠΔ4 για τις ζώνες που περιλαμβάνουν ζώνες προστασίας της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας.
δραστηριότητες

Συγκεκριμένα
να

συνάδουν

οι
με

τυχόν
το

επιτρεπτές

χαρακτήρα

της

προς
ίδιας

χωροθέτηση
της

αγροτικής

εκμετάλλευσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3874/2010 όπως ισχύει και
τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου Νόμου.

7. Για την εγκατάσταση πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.
4056/2012 και της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13.06.2012 Εγκυκλίου της Δ/νσης Εισροών Ζωικής
Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου ρυθμίζονται θέματα
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
8. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες ή μη περιοχές και την αποφυγή
απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
8.1 Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων για την υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες περιοχές
(με γνώμονα την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών αντί
παραγωγικών εδαφών), αποφεύγοντας κατά το δυνατόν την χωροθέτησή τους σε περιοχές
με μοναδικό χαρακτήρα τοπίου και μεγάλη αισθητική αξία .
8.2 Για τις προβλεπόμενες στο ΣΧΟΟΑΠ

χρήσεις (οικιστικές, βιοτεχνικές-βιομηχανικές και

τουριστικές) κατά την χωροθέτησή τους να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
να αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους αστοχίες όπως: ερπυσμός, πτώση βράχων,
απόπλυση ή διαρροή εδαφών, διαρροή ρυπαντών στο έδαφος.
9. Για τα θέματα που αφορούν στα στερεά απόβλητα:
9.1 Οι δράσεις του Σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να
προωθούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Να
ενθαρρύνονται κατά το δυνατόν παρεμβάσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων.
9.2 Να προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την χρήση
καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής
διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων, ή άλλων ρύπων στο
έδαφος.
9.3 Για την συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έτσι όπως αυτά ορίζονται
στην Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα» και στον Νόμο 4042/2012, να
12
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εφαρμόζεται το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ακολουθούνται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:
10.1 Οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των
μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος θα πρέπει να
είναι συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος των Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (ΣΔΛΑΠ) Θεσσαλίας και τα προγράμματα μέτρων
που εντάσσονται εκεί. Ενδεικτικά αναφέρεται το μέτρο WD08B130 για την προστασία των
πηγών πόσιμου νερού.
10.2 Κατά την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ να προταθούν μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών
φαινομένων στις περιοχές μέγιστης επικινδυνότητας και σύμφωνα με την ΚΥΑ

Η.Π

31822/1542/Ε103/20.07.2010 (ΦΕΚ 1108/Β/21.07.2010).
10.3 Στην

περιοχή

ΠΕΠ

3

(ΑΠ)-Ζώνες

Προστασίας

Ρεμάτων-

παρόχθιων

οικοσυστημάτων- οικολογικοί διάδρομοι,

ορίζεται ζώνη προστασίας 50 μέτρων

από τις όχθες και εκατέρωθεν

σε όλα τα ρέματα που διασχίζουν

αυτών

τις

περιοχές NATURA 2000. Για όλα τα υπόλοιπα ρέματα που δεν περιλαμβάνονται
στις παραπάνω περιοχές το πλάτος της ζώνης προστασίας ορίζεται στα 20 μέτρα
από τις όχθες τους και εκατέρωθεν αυτών.
10.4 Για τα τμήματα των ρεμάτων εντός των οικιστικών υποδοχέων, απαιτείται
υποχρεωτικά η οριοθέτησή τους.
10.5 Κατά την διαδικασία οριοθέτησης των ρεμάτων της περιοχής του Σχεδίου, να
ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
10.5.1. Η προτεραιότητα οριοθέτησης θα πρέπει να αποδίδεται στα εντός οικιστικών
υποδοχέων τμήματά τους.
10.5.2. Κατά την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών προστασίας να λαμβάνονται
υπόψη: ο ενιαίος χαρακτήρας έκαστου 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, μεανδρισμοί).
10.5.3. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε 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 (απαλοιφή μεανδρισμών) κλπ.
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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
θα πρέπει να γίνεται με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πεντηκονταετίας, εκτός εάν οι
αντικειμενικές συνθήκες καθιστούν αναγκαστική την επιλογή μικρότερης περιόδου
επαναφοράς.
10.5.4. 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».
11. Για την προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων σωμάτων της περιοχής του
Σχεδίου, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
11.1 Να

χωροθετηθούν

οι

απαραίτητες

βάσει

σχετικών

μελετών

Εγκαταστάσεις

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δ.Ε. σε κατάλληλες θέσεις βάσει περιβαλλοντικών,
χωροταξικών ή/και άλλων κριτηρίων. Η εν λόγω χωροθέτηση είναι δυνατή

δυνάμει της

παρούσας Απόφασης χωρίς την τήρηση των διαδικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης ή Περιβαλλοντικού Προελέγχου.
11.2 Κατά τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα κάθε
είδους,

εντός

και

εκτός

οικιστικών

υποδοχέων

και

περιοχών

παραγωγικών

δραστηριοτήτων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση στο
υδρογραφικό δίκτυο (υδατορέματα και τάφροι) ή σε παράκτια ύδατα, 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.
12. Σχετικά με τη χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) , σημειώνεται ότι θα πρέπει
να συνάδει με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ,
όπως ισχύει και να εξειδικεύεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, τη φέρουσα ικανότητα και
κατόπιν γνωμοδότησης των οικείων ΠΕΧΩΠ των ΔΑΟΚ με σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής
μελέτης για αιολικές εγκαταστάσεις εντός ΖΕΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις
και περιορισμούς που καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
13. Η Δ.Ε. Μακρινίτσας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και για ο λόγο αυτό
είναι αρκετά φημισμένος τουριστικός προορισμός. Στην περιοχή μπορούν να αναπτυχθούν
ειδικές μορφές τουρισμού (όπως π.χ πολιτιστικός τουρισμός, οικοτουρισμός, κλπ) και να δοθεί
περισσότερη έμφαση στην ανάδειξη του υφιστάμενου οικιστικού

αποθέματος και των

στοιχείων του δημόσιου χώρου (κρήνες, καλντερίμια, κλπ). Για τη βελτίωση των υποδομών και
14
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των παρεχόμενων υπηρεσιών προτείνεται η υλοποίηση Αθλητικού & Προπονητικού κέντρου, η
αξιοποίηση συνεδριακών και πολιτιστικών χώρων κλπ αλλά και η υπογειοποίηση του δικτύου
ηλεκτροδότησης, η χωροθέτηση χώρου στάθμευσης με ταυτόχρονη λειτουργία μικρών
λεωφορείων και ίσως (κατόπιν συγκεκριμένων μελετών) η κατασκευή γραμμής τελεφερίκ.

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 και την τυχόν ανάπτυξη νέων
οδικών συνδέσεων να λαμβάνονται υπόψη τα προγραμματιζόμενα οδικά έργα στην
περιοχή του Σχεδίου.
14.2 Με γνώμονα την περιβαλλοντική και αισθητική προστασία, τη

διατήρηση

του

τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων
των ορεινών όγκων, να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις από τα οδικά έργα.
15. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Σχεδίου, να ακολουθούνται
οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
15.1 Οι περιοχές προστασίας του Σχεδίου που αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους ή
μνημεία και συγκεκριμένα οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας ΠΕΠ -ΑΧ να ακολουθήσουν τα
αναφερόμενα στα σχετικά έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων.
χώρων και μνημείων και οι θέσεις τους να

Τα όρια των αρχαιολογικών

προσαρμοσθούν στα νεότερα διαθέσιμα

δεδομένα για την οριοθέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και να αποτυπωθούν στους σχετικούς χάρτες
του Σχεδίου.
15.2 Λόγω του εντοπισμού πολλών

χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος απαιτείται η

επίβλεψη εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών, των εκσκαφών για την ανέγερση νέων
οικοδομών, αλλά και των πάσης φύσεως εκσκαφικών εργασιών και διαμορφώσεων, ακόμη
και επιφανειακών, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης νέων αγροτικών οδών και της
βελτίωσης υφισταμένων, είτε απαιτείται γι' αυτήν πολεοδομική έγκριση, είτε όχι (π.χ.
εγκατάσταση κτηνοτροφικών ή βιοτεχνικών μονάδων, ανέγερση οικοδομών, διανοίξεις ή
βελτιώσεις οδών κ.ά.).
15.3 Ειδικότερα για τα μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας ΠαλαιοανθρωπολογίαςΣπηλαιολογίας, όπως αυτά έχουν αναφερθεί στη ΣΜΠΕ και τα σχετικά έγγραφα της
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας, να αποτυπωθούν αναλυτικά στους
χάρτες και για το σύνολο των σπηλαίων και βραχοσκεπών, να προβλεφθεί ζώνη
προστασίας 100μ περιμετρικά της εισόδου τους, έτσι ώστε να προστατεύονται

και τα
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σπήλαια που εμπίπτουν σε Περιοχές ΠΕΠΔ. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις της ΠΕΠΔ
περιλαμβάνονται έργα και δραστηριότητες, οι οποίες δύνανται να επιφέρουν άμεσες και
έμμεσες βλάβες στα μνημεία ενώ σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία οι
συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από οποιαδήποτε χωροθέτηση. Σε κάθε
περίπτωση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση όσων έργων επιτρέπονται κανονικά ή κατ’
εξαίρεση, θα πρέπει να γνωμοδοτεί η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας.
15.4 Επισημαίνεται ότι εκτός από τα κηρυγμένα μνημεία και όλα τα κτίρια παλαιότερα των
εκάστοτε τελευταίων 100 ετών υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
30128/2002, σύμφωνα με τις οποίες «η κατεδάφιση νεώτερων ακινήτων που είναι
προγενέστερα των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες
απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, ακόμα κι αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν
χαρακτηριστεί ως μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας».
15.5 Τα έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός της περιοχής του Σχεδίου, όπως
έργα οδοποιίας, έργα υποδομής κ.λ.π., θα πρέπει να μην ενέχουν κινδύνους για την
υποβάθμιση στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος (πχ αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,
ιστορικοί τόποι κλπ), ενώ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους, θα
πρέπει 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.
15.6

Η πραγματοποίηση έργων

και η άσκηση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το

Σχέδιο, όπως διαδρομές περιήγησης στις οποίες εντάσσονται και μνημεία, οι
βελτιώσεις επαρχιακών και δημοτικών οδών, η δημιουργία χώρων στάθμευσης και
η προσπελασιμότητα στους τόπους αρχαιολογικού κ.ά. ενδιαφέροντος,
υλοποίηση επεμβάσεων σε προστατευτέα

τυχόν

μνημεία, εργασίες αποκατάστασης

παλαιών οικιών κ.λ.π. γίνεται κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια Όργανα και
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συμμόρφωση με τα
οριζόμενα

από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την

προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Υπ, Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών
Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και Εφορεία ΠαλαιοανθρωπολογίαςΣπηλαιολογίας ) όλες οι μελέτες που αφορούν σε έργα που γίνονται σε μνημεία ή πλησίον
αυτών και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.
15.7 Για την έγκριση ή μη έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου Γ.13 και Γ.14 της
σελίδας 14, οι οποίες αποτελούν μείζονος σημασίας παρεμβάσεις στο περιβάλλον
μνημείων και του προστατευμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ιστορικού τόπου
τμήματος του οικισμού της Μακρυνίτσας (ΦΕΚ 352/Β/31.05.1967) απαιτείται Απόφαση του
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Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων
του Υπουργείου.
16. 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, όπως:, η οριοθέτηση υδατορεμάτων και ο καθορισμός ζωνών
προστασίας τους, ο χαρακτηρισμός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που στο Σχέδιο έχουν άλλη
χρήση, και η κήρυξη νέων αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων ή η τροποποίηση των διατάξεων
ήδη κηρυγμένων, είναι δυνατή δυνάμει της παρούσας Απόφασης άνευ τήρησης των
διαδικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ή Περιβαλλοντικού Προελέγχου.
17. Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα :
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 παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης αποβλήτων,
εφόσον υπάρχουν, μετά την ολοκλήρωση και την παύση της λειτουργίας τους.
18. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει
να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
18.1 Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων 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 κλπ) που θα αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη το
είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς και το επιπλέον
απαιτούμενο δίκτυο μεταφορών.
19. Να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του φυσικού πλούτου της περιοχής
εφαρμογής του Σχεδίου με τη δημιουργία θεματικών διαδρομών (περιβαλλοντικών, αγροτικών,
πολιτιστικών κ.λ.π.) οι οποίες να δικτυώνουν τις περιοχές με αγροτική ανάπτυξη και ιδιαίτερο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
20. Προ της υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός της περιοχής
εφαρμογής του Σχεδίου, και τα οποία κατατάσσονται στους πίνακες της ΥΑ 1958/13.01.2012
(ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) όπως εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι όροι,
περιορισμοί και κατευθύνσεις της παρούσας Απόφασης έγκρισης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου.
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21. 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.
Δ. 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, και 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. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω εκθέσεων που εκπονούνται με συχνότητα που
επιτρέπει την έγκαιρη λήψη των διορθωτικών μέτρων που τυχόν κριθούν απαραίτητα, και
τουλάχιστον ανά πενταετία από το χρόνο έγκρισης του Σχεδίου. Το περιεχόμενο των εκθέσεων
αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
2.1. 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.
2.2. 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.
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3. Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρακολουθούνται αναφέρονται
λεπτομερέστερα στο Κεφάλαιο Ζ5 της ΣΜΠΕ.
Ε.

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.
Σε περίπτωση τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των σχετικών διαδικασιών που
προβλέπονται από την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.09.2006),
εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσαρμογής του Σχεδίου σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή
ακριβέστερα δεδομένα που αφορούν την προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της περιοχής του, κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα (Γ) της παρούσας.
ΣΤ.

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,
με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες
περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, και να αποστείλει στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ τα αποδεικτικά
διενέργειας της ανωτέρω δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.
107017/2006.

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
και οι προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Α. ΜΠΑΛΤΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Δ΄
4. Κ. Παπανδρέου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ
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