
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  -  ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

3.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΔ 

ην πιαίζην ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 27

εο
 Ηνπλίνπ 2001 ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ζεζκνζεηήζεθε ζηε 
ρώξα καο ε ΚΤΑ 107017/28.08.2006 (ΦΔΚ 1225/Β/05.09.2006) πεξί «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
2001/42//ΔΚ "ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη 
πξνγξακκάησλ" ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001», κε ηελ 
νπνία πξνβιέπεηαη ε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε (ΠΔ) σο ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ελόο ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο.  

θνπόο ηεο ΚΤΑ 107017/28.08.2006 είλαη ε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζα πξέπεη λα 
δηελεξγεζνύλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ελόο ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο ζην 
πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ελζσκαηώλεηαη ζην ζρέδην ή πξόγξακκα 
πξηλ ηελ ζεζκνζέηεζή ηνπ. 

Δηδηθόηεξα γηα ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (Γ.Π..) θαη ηα ρέδηα Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο 
Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π), επηβάιιεηαη ε εθπόλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 
(.Μ.Π.Δ.). Γηα ηα ζρέδηα απηά εμεηάδνληαη νη επηπηώζεηο πνπ ζα έρνπλ ε εθαξκνγή ηνπο ζε ηνκείο 
όπσο ν πιεζπζκόο, ε αλζξώπηλε πγεία, ε ρισξίδα, ε παλίδα, ε βηνπνηθηιόηεηα, ην έδαθνο, ηα ύδαηα, 
ν αέξαο, νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο, ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά – ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο - ην ηνπίν, 
αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη πξναλαθεξζέληεο ηνκείο. 

Γηα ηα σο άλσ ζρέδηα ε δηαδηθαζία ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ) πεξηιακβάλεη ηα 
παξαθάησ ζηάδηα: 

 Δθπόλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ). 

 Γηεμαγσγή δηαβνπιεύζεσλ κε αξκόδηνπο θνξείο αλάζεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη κε 
άκεζα ή έκκεζα ελδηαθεξόκελν θνηλό. 

 πλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαβνπιεύζεσλ γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ΠΔ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή απόθαζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθόηεξα, ζην άξζξν 6 ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ νξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε ΜΠΔ: 

εληνπίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνύληαη νη ελδερόκελεο ζεκαληηθέο επηπηώζεηο πνπ ζα 
έρεη ζην πεξηβάιινλ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, θαζώο θαη ινγηθέο ελαιιαθηηθέο 
δπλαηόηεηεο, ζε πεξηεθηηθή κνξθή, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζηόρσλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνύ 
πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο.  
 
πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα απαηηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ελδερόκελσλ 
ζεκαληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή 
πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πθηζηάκελεο γλώζεηο θαη κεζόδνπο εθηίκεζεο, ην 
πεξηερόκελν θαη ην επίπεδν ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο εθπόλεζήο ηνπ θαη ην βαζκό ζηνλ νπνίν νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο δύλαληαη λα 
αμηνινγεζνύλ θαιύηεξα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνύ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε επαλάιεςε 
εθηίκεζήο ηνπο. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ, ην πεξηερόκελν ηεο ΜΠΔ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 
ΚΤΑ 107017/28.08.2006. 
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Δπηπιένλ, ε ΜΠΔ πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο, θαηεπζύλζεηο θαη κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
πξόιεςε, ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε –θαηά ην δπλαηόλ– ηπρόλ ζεκαληηθώλ 
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, θαζώο θαη θαηάιιειν πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκαληηθώλ 
απηώλ επηπηώζεσλ από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο.  

ύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 7 παξ. 9 ηεο ΚΤΑ 107017/2006, ε ΜΠΔ εγθξίλεηαη από ηε 
Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο (ΓΗΠΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ 
είλαη ε αξκόδηα Τπεξεζία γηα ηελ πξνώζεζε έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ κε Τ.Α. ή Κ.Τ.Α. ύζηεξα από ηελ 
πξνβιεπόκελε δηαβνύιεπζε. 

 

3.2 ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

θνπόο ηνπ «ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο Γήκνπ 
Κηιειέξ», είλαη ε ζπκκόξθσζε ηεο Γηνίθεζεο, δή ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, κε ηα θξηζέληα ζηελ αξηζκ. 
2702/2018 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ ηΔ, κε ηελ νπνία αθπξώζεθε ε 4153/42375/28-9-2009 Απόθαζε 
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ 
Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» (ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) θαζόζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή "Λαραλόθεπνη" ηνπ 
νηθηζκνύ Νίθαηαο, γηα παξάιεηςε νπζηώδνπο ηύπνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο εθπόλεζήο ηνπ.  

ηόρνο ηνπ «ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο Γήκνπ 
Κηιειέξ», είλαη πξώηνλ ε αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ αθύξσζε ηεο 4153/42375/28-9-2009 Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πεξί «Έγθξηζε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο Ν. Λάξηζαο» 
(ΦΔΚ 527/ΑΑΠ/2009) θαζώο ε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο 
θαηαζηάζεηο (κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ, ίδξπζε νηθνλνκηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θιπ.), θαη δεύηεξνλ ε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ δηνηθνύκελνπ πξνο ηελ 
δηνίθεζε. 

 

3.3 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΛΖΦΘΔΗ ΤΠΟΦΖ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ 

Σν ρέδην ζέηνληαο ην πιαίζην γηα ηελ νξγαλσκέλε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ 
αλαδηνξγάλσζε ησλ ππαξρόλησλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο, αιιά θαη 
ηε ζπκκεηνρή ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, ελζσκαηώλεη 
ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη πξνάγεη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ν πξνηεηλόκελνο ζρεδηαζκόο έρεη σο ζθνπό ηελ αξηηόηεξε ρσξηθή 
νξγάλσζε θαη ηελ βηώζηκε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ιακβάλνληαο ππόςε 
ην ζύλνιν ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο.  

Σν πξνηεηλόκελν ρέδην εληάζζεηαη ινηπόλ ζε πιαίζην ζην νπνίν ην πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία ηνπ 
απνηεινύλ πξσηαξρηθό ζηόρν. Οη πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο δελ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ θαζώο 
είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηελ ηζρύνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  

Οη πξνηεηλόκελεο ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο είλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 
θαη ηνλ ππεξθείκελν ζρεδηαζκό ηνπ ΠΠΥΑΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη εμεηδηθεύνπλ ηηο 
θαηεπζύλζεηο ηνπο ζηε ρσξηθή ελόηεηα ηνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο. 

Ζ εθαξκνγή απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ/πξνηάζεσλ ζα απνηξέςεη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
(έζησ θη αλ ζην κέιινλ νη πηέζεηο γηα νηθηζηηθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ εληαζνύλ) θαη ζα 
νδεγήζεη: 

I. ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, κέζα από ηε 
ζαθή νξηνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ γεο (ηδίσο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο κεηαπνίεζεο) θαη ηνλ 
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πεξηνξηζκό ηεο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο ζηηο θξίζηκεο δώλεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο (Γ/Σ.Κ. 
Νίθαηαο, Νέαο Λεύθεο, Νέσλ Καξπώλ, Μνζρνρσξίνπ). 

II. ηε δηαθύιαμε ηεο γεσξγηθήο γεο από άζθνπε ή/θαη αιόγηζηε ρξήζε, δεδνκέλνπ ηνπ δηηηνύ 
ηεο ξόινπ: (α) σο παξαγσγηθό θεθάιαην (θαιιηέξγεηα-εξγαζία) θαη (β) σο νηθηζηηθό 
θεθάιαην (θαηνηθία). 

III. ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ ηνπίνπ (ηδίσο ησλ ιόθσλ θαη ησλ 
πεξηαζηηθώλ αιζπιιίσλ). 

Αληίζεηα, ε κε εθαξκνγή ηνπο (θαη κάιηζηα ζην άκεζν κέιινλ) είλαη δπλαηό λα νδεγήζεη ζε 
αλεμέιεγθηε θαη πεξηβαιινληηθά νρινύζα ρξήζε ηνπ ρώξνπ, ππνβαζκίδνληαο ην επίπεδν δηαβίσζεο 
ησλ θαηνίθσλ θαη πεξηνξίδνληαο (ή/θαη αθπξώλνληαο) ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ Γήκνπ».  

 

3.4 ΘΔΜΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

3.4.1. Πεπιβαλλονηικό Θεζμικό και κανονιζηικό πλαίζιο  

ηελ παξνύζα παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη ην επξσπατθό θαη  εζληθό ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην, 
κε ην νπνίν ηίζεληαη νη αξρέο θαη νη ζηόρνη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη 
αλαθνξά ζηηο παξακέηξνπο απηέο από ηηο νπνίεο ζα πξνθύςνπλ νη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ.   

1. Αημόζθαιπα  

 Οδεγία 2008/50/ΔΚ/21.05.2008 «Γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη θαζαξόηεξν 
αέξα γηα ηελ Δπξώπε, νπνία ζπζζσκαηώλεη ηελ 96/62/EΚ θαη ηηο ηξεηο ζπγαηξηθέο ηεο 
(1999/30/ΔΚ, 2000/69/ΔΚ θαη 2002/3/ΔΚ), όπσο θαη ηελ απόθαζε 97/101/ΔΚ γηα ηελ 
θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη δεδνκέλσλ 
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο από κεκνλσκέλνπο ζηαζκνύο θαη δίθηπα». 

 Οδεγία 2004/107/ΔΚ «ζρεηηθά κε ην αξζεληθό, ην θάδκην, ηνλ πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο 
πνιπθπθιηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα». 

 Οδεγία 2003/87/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληόο ηεο Κνηλόηεηαο- Σξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 96/61/ΔΚ». 

 Οδεγία 2001/81/EC «ζρεηηθά κε εζληθά αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ γηα νξηζκέλνπο 
αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο». 

 Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 488Β/30.03.2011) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 21

εο
 Μαΐνπ 

2008». 

 Τ.Α. Ζ.Π. 22306/1075/Δ103/2007 (ΦΔΚ 920Β/08.06.2007) «Καζνξηζκόο ηηκώλ - ζηόρσλ θαη 
νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ αξζεληθνύ, ηνπ θαδκίνπ, ηνπ πδξαξγύξνπ, ηνπ 
ληθειίνπ θαη ησλ πνιπθπθιηθώλ αξσκαηηθώλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/107/ΔΚ ”ρεηηθά κε ην αξζεληθό, ην θάδκην, ηνλ 
πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο πνιπθπθιηθνύο αξσκαηηθνύο πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ 
αηκνζθαηξηθό αέξα“ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15

εο
 Γεθεκβξίνπ 2004 ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 14122/549/Δ.103/2011 (ΦΔΚ 488Β/30.03.2011) θαη 
ηελ Τ.Α. 174505/607/2017 (ΦΔΚ 1430Β/26.04.2017). 
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 KYA 29459/1510/8.7.2005 (ΦΔΚ 992B/14-07-2005) «Καζνξηζκόο εζληθώλ αλώηαησλ νξίσλ 
εθπνκπώλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2001/81/ΔΚ «ζρεηηθά κε εζληθά αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ γηα νξηζκέλνπο 
αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2001» 

  KYA Αξηζ. Ζ.Π. 9238/332/2004 (ΦΔΚ 405Β/ 27-02-2004) «Οξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο 
πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ζε βελδόιην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα». 

 Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (Π.Τ..) 34/2002, (ΦΔΚ 125Α/05-06-2002) «Οξηαθέο θαη 
θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηόηεηαο ηεο αηκόζθαηξαο ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ, δηνμείδην ηνπ αδώηνπ 
θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, ζσκαηηδίσλ θαη κνιύβδνπ». 

2. Κλίμα  

 Οδεγία 2009/28/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο 
θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζηόρνπ ηνπ 20% από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο αλά θξάηνο κέινο. 
 

 Οδεγία 2004/101/ΔΚ γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ Δπξσπατθνύ κεραληζκνύ Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ 
Δθπνκπώλ κε ηνπο άιινπο επέιηθηνπο κεραληζκνύο έξγσλ ηνπ Πξσηνθόιινπ. 
 

 Οδεγία 2003/87/ΔΚ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/29/ΔΚ γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο ηεο ΔΔ κε ηνλ θαζνξηζκό αλώηαηνπ νξίνπ 
εθπνκπώλ θαη γηα ηελ ελαξκόληζε ηεο θαηαλνκήο δηθαησκάησλ ζηηο εηαηξείεο.  
 

 Οδεγία 2002/358/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο 
αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληόο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 

  Απόθαζε 2005/166/ΔΚ «γηα ζέζπηζε ησλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο αξηζ. 
280/2004/ΔΚ γηα ηνλ κεραληζκό παξαθνινύζεζεο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Κνηλόηεηα θαη εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Κηόηνπ. 
 

 Ν. 3017/2002 (ΦΔΚ 117Α/30-5-2002) «Κύξσζε ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Κπόην ζηε ύκβαζε – 
πιαίζην ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο». 

3. Θόπςβορ 

 Π.Γ. 1180/1981 (ΦΔΚ 293 Α/06.10.1981) «Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο 
ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ πάζεο θύζεο κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη απνζεθώλ θαη ηεο εθ ηνύησλ δηαζθαιίζεσο πεξηβάιινληνο ελ γέλεη». 
 

  Π.Γ. 149/2006 (ΦΔΚ 159 Α/28.7.2006) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο όζνλ 
αθνξά ηελ έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θηλδύλνπο πξνεξρόκελνπο από θπζηθνύο παξάγνληεο 
(ζόξπβνο) ζε ελαξκόληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΔΚ» 
 

 Κ.Τ.Α. 37393/2028/03 (ΦΔΚ 1418 Β/01.03.2003) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο εθπνκπέο ζνξύβνπ 
ζην πεξηβάιινλ από εμνπιηζκό πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ Κ.Τ.Α. 9272/471/07 (ΦΔΚ 286 Β/02.03.2007). 
 

 Κ.Τ.Α. 13586/724/06 (ΦΔΚ 384 Β/28.03.2006) «Καζνξηζκόο κέηξσλ, όξσλ θαη κεζόδσλ γηα 
ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζνξύβνπ ζην πεξηβάιινλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2002/49/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ινπλίνπ 2002». 
 

 Κ.Τ.Α. 211773/12 (ΦΔΚ 1367 Β/27.04.2012) «Καζνξηζκόο Γεηθηώλ Αμηνιόγεζεο θαη Αλσηάησλ 
Δπηηξεπνκέλσλ Οξίσλ Γεηθηώλ Πεξηβαιινληηθνύ Θνξύβνπ πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ιεηηνπξγία 
ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εηδηθώλ αθνπζηηθώλ κειεηώλ ππνινγηζκνύ θαη 
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εθαξκνγήο (ΔΑΜΤΔ) αληηζνξπβηθώλ πεηαζκάησλ, πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ 
παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Τδαηικοί πόποι  

 Οδεγία 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ 
πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000. 
 

 Οδεγία 2009/90/ΔΔ «γηα ηελ ζέζπηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ρεκηθή αλάιπζε θαη 
παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» 

 Οδεγία 2006/118/ΔΚ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 2006 ζρεηηθά κε «ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ 
πδάησλ από ηε ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε». 
 

 Ν. 3199/2003 (ΦΔΚ 280 Α/09.12.2003) «Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000». 
 

 Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ 91 Α/25.4.2002) «Δλαξκόληζε ηνπ λ. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 
96/61/ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 
 

 Π.Γ. 51/2007 (ΦΔΚ 54-Α/8.3.2007) «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 
νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ «γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ 
πδάησλ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000» 
 

 Κ.Τ.Α. 145116/2011 (ΦΔΚ 354 Β/08.03.2011) «Καζνξηζκόο κέηξσλ, όξσλ θαη δηαδηθαζηώλ γηα 
ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Τ.Α. νηθ. 191002/2013, (ΦΔΚ 2220 Β/09.09.2013). 
 

 Κ.Τ.Α. 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192 Β/14.03.1997) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
αζηηθώλ ιπκάησλ», όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ. Αξηζ. 19661/1982/1999 Κ.Τ.Α. 
(Β΄1811) θαη ηελ ππ. Αξηζ. 48392/939/2002 Κ.Τ.Α. (Β΄ 405). 
 

  Κ.Τ.Α. Τ2/2600/01 (ΦΔΚ 892 Β/11.07.2001) «Πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο», 
ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3

εο
 

Ννεκβξίνπ 1998, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε από ηελ Κ.Τ.Α. 
ΓΤΓ2/Γ.Π.νηθ.38295/07 (ΦΔΚ 630 Β/26.04.2007), άξζξν 18. 
 

 Κ.Τ.Α. 39626/2208/Δ130/09 (ΦΔΚ 2075 Β/25.09.2009) «Kαζνξηζκόο κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ λεξώλ από ηελ ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ζε ζπκκόξθσζε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/118/ ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ πδάησλ από 
ηελ ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε», ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
12εο Γεθεκβξίνπ 2006. 
 

 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1β/221/1965 (ΦΔΚ 138 Β /24.02.1965) «Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη 
βηνκεραληθώλ απνβιήησλ», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο ππ. αξ. Γ1/17831/71 (ΦΔΚ 
986Β'/10.12.1971), Γ4/1305/74 (ΦΔΚ 801Β'/09.08.1974) θαη Γ.ΤΓ2/ Γ.Π.νηθ.133551/08 (ΦΔΚ 
2089Β'/09.10.2008) όκνηεο. 
 

 ΚΤΑ ππ αξηζκ. 51354/2641/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1909 Β/8.12.2010) «Καζνξηζκόο Πξνηύπσλ 
Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) γηα ηηο ζπγθεληξώζεηο νξηζκέλσλ ξύπσλ θαη νπζηώλ 
πξνηεξαηόηεηαο ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
2008/105/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 
ζρεηηθά κε Πξόηππα Πνηόηεηαο Πεξηβάιινληνο (ΠΠΠ) ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ θαη 
ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη κεηέπεηηα θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ πκβνπιίνπ 
82/176/ΔΟΚ, 83/513/ΔΟΚ, 84/491/ΔΟΚ θαη 86/280/ΔΟΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 
2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη γηα ηηο 
ζπγθεληξώζεηο εηδηθώλ ξύπσλ ζηα εζσηεξηθά επηθαλεηαθά ύδαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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 ΚΤΑ 39626/2208/Δ130 (ΦΔΚ 2075Β/25-09-2009) ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ λεξώλ από ηελ ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε, κε ηελ νπνία 
ελζσκαηώζεθε ε Θπγαηξηθή Οδεγία 2006/118/ΔΚ ζρεηηθά κε «ηελ πξνζηαζία ησλ ππόγεησλ 
πδάησλ από ηε ξύπαλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε» θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. 
 

 ΤΑ 1811/2011 «Οξηζκόο αλώηεξσλ απνδεθηώλ ηηκώλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ξύπσλ, νκάδσλ ξύπσλ ή δεηθηώλ ξύπαλζεο ζε ππόγεηα ύδαηα, ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ. αξηζκ. 39626/2208/Δ130/2009 ΚΤΑ (Β’ 2075)». 

5. Έδαθορ – Γιασείπιζη ζηεπεών αποβλήηων  

 Ν. 4042/2012, (ΦΔΚ 24 Α/13.02.2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο –Δλαξκόληζε 
κε ηελ νδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Ρύζκηζε 
ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 
 

 Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α/06.08.2001) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ - Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 

 ΠΓ 82/2004 (64 Α/2.3.2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο Κ.Τ.Α 98012/2001/96 «θαζνξηζκόο κέηξσλ 
θαη όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (40/Β) «κέηξα, όξνη θαη 
πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ» 
 

 Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75 Α/05.03.2004) «Μέηξα θαη όξνπο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ ησλ νρεκάησλ. Πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηνπο». 
 

 Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80 Α/05.03.2004) -Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537/1438/95 Κ.Τ.Α «δηαρείξηζε 
ησλ ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο» 
(Β/781) θαη 19817/00 Κ.Τ.Α «ηξνπνπνίεζε ηεο 73537/95 Κ.Τ.Α θ.ιπ.» (Β/963) «κέηξα, όξνη θαη 
πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ηιεθηξηθώλ ηειώλ θαη 
πζζσξεπηώλ» 
 

 Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81 Α/05.03.2004) «Μέηξα, όξνπο θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
αληαιιαθηηθώλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθώλ κεηαηξνπώλ ζε ζπκκόξθσζε κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 1000/53/ΔΚ». 
 

  Π.Γ. 15/2006 (ΦΔΚ 12 Α/03.02.2006) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 117/2004 (Α/82) ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/96 
ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 8

εο
 Γεθεκβξίνπ 2003». 

 

 Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β/24.08.2010) «Μέηξα, όξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)», 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4030/2011 (ΦΔΚ 249 Α/25.11.2011) «Νένο ηξόπνο έθδνζεο 
αδεηώλ δόκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
 

 Κ.Τ.Α. 50910/2727/16.12.2003 (ΦΔΚ 1909 Β/22.12.2003) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηε δηαρείξηζε 
ζηεξεώλ απνβιήησλ. Δζληθόο θαη πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο δηαρείξηζεο 
 

 Τ.Α. ΑΠ 01.98012/2001/1995 (ΦΔΚ 40 Β/19.01.1996) «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην Π.Γ. 82/2004 
(ΦΔΚ 64 Α/02.03.2004) «Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ» (40/Β) «κέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Ληπαληηθώλ Διαίσλ». 
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6. Πολιηιζηική Κληπονομιά 

 Ν. 2039/1992 (ΦΔΚ 61 Α/13.04.1992) «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξώπεο». 

 Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153Α/28.06.2002) «Πξνζηαζία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». 

 Ν. 3378/2005 (ΦΔΚ 203 Α/19.08.2005) «Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο (αλαζεσξεκέλε)». 

7. Φςζικό πεπιβάλλον και βιοποικιλόηηηα  

 Ν.998/1979 (ΦΔΚ 289/Α/29.12.1979) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο 
ρώξαο». 

 Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303Α/24.12.2003) «Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε 
δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011) «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94Α/14.04.2014) «Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα 
πδαηνξέκαηα – ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
από ην Ν. 4414/2016 (ΦΔΚ 149Α/09.08.2016), ην Ν. 4231/2014 (ΦΔΚ 160Α/08.08.2014), ην Ν. 
4315/2014 (ΦΔΚ 269Α/29.12.2014) θαη ην Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241Α/23.12.2016). 

8. Σοπίο 

 Ν.1465/1950 «Σνπία Ιδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο».  
 

 Ν. 3208/2003 (ΦΔΚ 303Α/24-12-2003) «Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε 
δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ν. 3827/2010 – (ΦΔΚ 30Α/25.2.2010) «Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο ηνπ Σνπίνπ». 

 

3.4.2 Θεζμικό και κανονιζηικό πλαίζιο σπήζεων γηρ και σωποηαξικού και πολεοδομικού 
ζσεδιαζμού  

ηελ ζπλέρεηα αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ην ζεζκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ρξήζεσλ γεο θαη 
ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ πνπ έρεη ιεθζεί ππ’ όςηλ θαηά ηελ κειέηε ηνπ ΓΠ Γ.Δ. 
Νίθαηαο θαη θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο ΜΠΔ.  

Γενικό και Διδικά Πλαίζια Υωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ  

 Τ.Α. 6876/4871 (ΦΔΚ 128Α/03.07.08) «Έγθξηζε ηνπ Γεληθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ 
ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο».  

 Τ.Α. 11508 (ΦΔΚ 151ΑΑΠ/13.4.2009) «Έγθξηζε εηδηθνύ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη 
αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηε βηνκεραλία θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ απηνύ». 
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 Αξηζκ. 49828 (ΦΔΚ 2464 Β/03.12.2008) «Έγθξηζε εηδηθνύ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ 
θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 
κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ απηνύ». 

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Υωποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ 
Θεζζαλίαρ 

 Τ.Α. 25292 (ΦΔΚ 1484Β/10.10.2003) «Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 
Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο».  

 Y.A. ΤΠΔΝ/ΓΥΩΡ/69722/1108 (ΦΔΚ Α.Α.Π. 269/15.11.2018) «Αλαζεώξεζε ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ Υσξνηαμηθνύ Πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο»  

Λοιπέρ διαηάξειρ  

 Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241Α΄/23.12.2016) Υσξηθόο ζρεδηαζκόο − Βηώζηκε αλάπηπμε θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 124Α΄/13.06.1997) «Βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη 
νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ν. 4179/2013 (ΦΔΚ 175Β/08.08.2013) «Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ ηνπξηζκό, αλαδηάξζσζε ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 

 Ν. 4067/12 (ΦΔΚ 79Α/09.04.2012) «Νένο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο» 

 Ν. 4030/2011 (ΦΔΚ 249Α/25.11.2011) «Νένο ηξόπνο έθδνζεο αδεηώλ δόκεζεο, ειέγρνπ 
θαηαζθεπώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (Τ.Α. Οηθ. 
31652/2847/2016 (ΦΔΚ 1432Β/20.05.2016), N. 4389/2016 (ΦΔΚ 94Α/27.05.2016), N. 
4315/2014 (ΦΔΚ 269Α/29.12.2014), Ν. 4313/2014 (ΦΔΚ 261Α/17.12.2014), Ν. 4277/2014 
(ΦΔΚ 156Α/01.08.2014), Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94Α/14.04.2014), Ν. 4178/2013 (ΦΔΚ 
174Α/08.08.2013), Ν. 4156/2013 (ΦΔΚ 122Α/31.05.2013), Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ 
90Α/18.04.2013), Ν. 4117/2013 (ΦΔΚ 29Α/05.02.2013), Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΔΚ 211Α/31.10.2012), Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24Α/13.02.2012)).  

 Ν. 4002/2011 (ΦΔΚ 180Α/22.08.2011) «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 
Γεκνζίνπ − Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε − Θέκαηα 
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (N. 4430/2016 (ΦΔΚ 
205Α/31.10.2016), Ν. 4231/2014 (ΦΔΚ 160Α/08.08.2014), Ν. 4276/2014 (ΦΔΚ 
155Α/30.07.2014), Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85Α/07.04.2014), Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 
14Α/02.02.2012)).   

 Ν. 3986/2011 (ΦΔΚ 152/Α/01.07.2011) «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξόζεζκνπ 
Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (N. 
4430/2016 (ΦΔΚ 205Α/31.10.2016), Ν. 4231/2014 (ΦΔΚ 160Α/08.08.2014), Ν. 4276/2014 
(ΦΔΚ 155Α/30.07.2014), Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85Α/07.04.2014), Ν. 4038/2012, (ΦΔΚ 
14Α/02.02.2012)). 

 Ν. 2742/1999 (ΦΔΚ 207Α΄/07.10.1999) «Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

 Π.Γ./88 (ΦΔΚ 61Γ/28.01.1988) «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ/6-10-78 Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ θαη 
πεξηνξηζκώλ δνκήζεσο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηόο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ 
πόιεσλ θαη εθηόο ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 (ΦΔΚ 538/Γ) 
νηθηζκώλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (Π.Γ. 3/2005, (ΦΔΚ 2Α/05.01.2005), Π.Γ. 
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346/2003, (ΦΔΚ 314Α/31.12.2003), Π.Γ. 233/2001, (ΦΔΚ 175Α/01.08.2001), Π.Γ. 16/1999, 
(ΦΔΚ 9Α/02.02.1999)). 

 Π.Γ./87 (ΦΔΚ 166Γ/06.03.1987) «Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ γεο». 

 Π.Γ./85 (ΦΔΚ 270/Γ/31.05.1985) «Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ησλ 
γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηόο ησλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ησλ πόιεσλ θαη εθηόο ησλ νξίσλ ησλ 
λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκώλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (N. 
4315/2014 (ΦΔΚ 269Α/29.12.2014), Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94Α/14.04.2014), Ν. 3212/2003 (ΦΔΚ 
308Α/31.12.2003)). 

 Π.Γ. 59/2018 (ΦΔΚ 114/Α/29-06-2018), «Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ γεο».  

 

3.5 ΤΥΔΣΗΖ ΜΔ ΑΛΛΑ ΥΔΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

3.5.1 Γενικό Πλαίζιο Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ  

ηα πιαίζηα ηνπ Γ.Π.Υ..Α.Α., ΚΤΑ 6876/4871 (ΦΔΚ 128Α/03.07.2008) πξνσζείηαη ν ζηόρνο ηεο 
πνιπθεληξηθήο θαη ηζόξξνπεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, αλαβαζκίδνληαο ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο σο 
θεληξηθή πεξηθέξεηα ηεο ρώξαο. Έηζη «ην δίπνιν Λάξηζα - Βόινο απνηειεί πξσηεύνληα εζληθό πόιν, 
ζηνλ νπνίν επηιέγεηαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ δηεζλνύο θαη εζληθήο αθηηλνβνιίαο, 
θαζώο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάπηπμε δηεζλώλ δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο».  

Γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ δηαθξηηνύ ξόινπ ηνπ δηπόινπ Λάξηζα - Βόινο πξνσζνύληαη, κεηαμύ άιισλ ηα 
εμήο: 

 Ηζρπξνπνίεζε ηνπ δίπνινπ Λάξηζα- Βόινο πνπ παξνπζηάδεη απμαλόκελα ζηνηρεία δηθηύσζεο 
θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηδηθεύζεηο θαη ππνδνκέο. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα δύν κεηξνπνιηηηθά θέληξα, όπσο θαη κε ηνπο εζληθνύο 
πόινπο Ησαλλίλσλ θαη Πάηξαο πνπ απνηεινύλ ηζρπξά ζεκεία έιμεο ζηνλ εζληθό ρώξν ιόγσ 
ηεο αλάπηπμεο ησλ βνξεηνδπηηθώλ - δπηηθώλ ππιώλ ηεο ρώξαο. 

 Δλίζρπζε επίζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε Λακία, ηα Σξίθαια θαη ηελ Καξδίηζα. 

 Δλίζρπζε ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο-ηερλνινγίαο θαη ηεο 
πγείαο. 

 Δληζρύεηαη επίζεο ε Λάξηζα σο θέληξν ησλ θιάδσλ αγξν-δηαηξνθήο, θαη κεηαπνίεζεο 
βηνκεραληθώλ θπηώλ θαη ν Βόινο σο παξαδνζηαθό βηνκεραληθό θέληξν κε εμεηδίθεπζε ζηνπο 
θιάδνπο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη κεηαιινπξγίαο, θαζώο θαη σο θέληξν κηαο επξύηεξεο 
πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπξηζκνύ. 

Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο, ηδίσο σο πξνο ηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ην αζηηθό θέληξν ηεο 
Λάξηζαο, ζε εληαίν ζπλεξγαδόκελν δίπνιν κε ην αζηηθό θέληξν ηνπ Βόινπ, αλακέλεηαη λα 
αλαβαζκίζνπλ θαη ην ξόιν ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, σο πεξηαζηηθνύ Γήκνπ ζε ζηελή αιιειεμάξηεζε κε ην 
αζηηθό θέληξν ηεο Λάξηζαο, από ην νπνίν εμαξηάηαη, θαη λα απνβνύλ ζε όθεινο ηεο αλαπηπμηαθήο 
θπζηνγλσκίαο ηνπ, ζην πιαίζην ηεο πξνώζεζεο πνιηηηθώλ εηαηξηθήο ζρέζεο πόιεο - ππαίζξνπ. 

Αθόκε ζηα πιαίζηα ηνπ ΓΠΥΑΑ δίλνληαη νη θαηεπζύλζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, 
θηλεηήξηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη 
βαζηθόηεξεο επηδηώμεηο είλαη νη εμήο: 
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 Βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα θαη δηαζθάιηζε ηεο νηθνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
ζεκαζίαο ησλ πεξηνρώλ ηεο ππαίζξνπ κε ζπλδπαζκό παξαδνζηαθώλ θαη ζύγρξνλσλ 
επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνηύπσλ, αμηνπνηώληαο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ 
πιενλεθηήκαηα. 

 Αλάδεημε ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνύ ραξαθηήξα ηεο γεσξγίαο.  

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
αλζξώπηλν θεθάιαην. 

 Πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ησλ βνζθνηόπσλ ιακβάλνληαο ππ’ όςε ην ξόιν ηνπο ζηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηηο αλάγθεο 
επέθηαζεο νηθηζκώλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, κε ηελ δεκηνπξγία 
δηθηύσλ κε ηα αζηηθά θέληξα θαη ηα επηιεγκέλα εκηαζηηθά θέληξα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνπο 
πόινπο αλάπηπμεο ησλ επξύηεξσλ γεσγξαθηθά ελνηήησλ. 

 Αλάπηπμε πνηνηηθώλ πξσηνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα κε ηνλ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνύ. 

 

3.5.2 Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ  

Σν εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθό Υσξνηαμηθό Πιαίζην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ Α.Α.Π. 
269/15.11.2018) ζηνρεύεη ζε: 

i. ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο Πεξηθέξεηαο ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. 

ii. πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ, ηζόξξνπεο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, 
ζύκθσλα κε ηηο θπζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο. 

iii. δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ηελ αλάδεημε ησλ θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πόξσλ, ηελ 
πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. 

iv. πεξηνξηζκό ηεο δηάζπαξηεο δόκεζεο, ηε ρσξνζέηεζε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ θαη ηελ 
απνθπγή ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ ρξήζεσλ. 

v. αλάπηπμε ηεο κεηαθνξηθήο θαη ησλ ινηπώλ ππνδνκώλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ.  

Ζ θεληξνβαξηθή ζέζε θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ιακβάλνληαη 
ππ’όςηλ γηα ηελ ράξαμε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ ζρεηηθά κε: 

 ηνπο βαζηθνύο άμνλεο θαη πόινπο αλάπηπμεο 

 ηηο επξύηεξεο δώλεο κε νκνηνγελή αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

 ηηο ζεκεηαθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο (βηνκεραλία, 
ηνπξηζκόο, ελέξγεηα)  

 ηα δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο 

 ηνλ Θεζζαιηθό Κάκπν σο ηνπίν πεξηθεξεηαθήο αμίαο 

 ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ βηώζηκσλ αλαπηπμηαθώλ ελνηήησλ 

 ηα βαζηθά δίθηπα κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαζώο θαη ινηπώλ ππνδνκώλ  

Δλώ αθόκε νξίδνληαη αλαιπηηθόηεξνη ζηόρνη ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο ειεγρόκελεο αλάπηπμεο αζηηθώλ 
ιεηηνπξγηώλ, ηελ βηνκεραλία, ηηο αγξνηηθέο ρξήζεηο γεο, ηηο ΑΠΔ, ην εκπόξην.  

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο, Γήµνπ Κηιειέξ   
 

3-11 
 

3.5.3 Διδικά Πλαίζια Φωποηαξικού Σσεδιαζμού  

3.5.3.1  Διδικό Πλαίζιο Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηη 
Βιομησανία 

Με ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΔΠΥ&ΑΑ) γηα ηε 
Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151ΣΑΑΠ/13-04-2009) παξέρνληαη θαηεπζύλζεηο γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ ρσξηθή 
δηάξζξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο.  

Γηα ηελ Π.Δ Λάξηζαο, ε βηνκεραλία ζπγθεληξώλεηαη ρσξηθά ζηε δώλε θαηά κήθνο ηνπ νδηθνύ άμνλα 
ΠΑΘΔ θαη εζηηάδεηαη ζηε Λάξηζα θαη ηε ΒΗ.ΠΔ. ύκθσλα κε ην ΔΠΥ&ΑΑ πην ζπγθεθξηκέλα 
αλαθέξεηαη: «Όζνλ αθνξά ηε βηνκεραλία, ε δώλε απηή ζα επεθηαζεί γξακκηθά από ηε βόξεηα 
πεξηαζηηθή δώλε ηεο Λάξηζαο πξνο ηα δπηηθά, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Κεληξηθήο 
Διιάδαο, θαη επί ηνπ ΠΑΘΔ πξνο Βόιν. Η όπνηα δηεύξπλζε ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο ηεο βηνκεραλίαο 
δελ πξέπεη λα γίλεη ζε βάξνο ηεο γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο». 

3.5.3.2  Διδικό Πλαίζιο Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηιρ 
Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ 

Γεληθά «ηα Γ.Π.. θαη ηα .Υ.Ο.Ο.Α.Π. δελ κπνξνύλ λα εηζάγνπλ πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε έξγσλ Α.Π.Δ. πέξαλ όζσλ ήδε πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Δηδηθνύ 
Πιαηζίνπ».  

ην Δ.Π.Υ..Α.Α. γηα ηηο ΑΠΔ (ΦΔΚ 2464 Β/03.12.2008) ε πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δελ πεξηιακβάλεηαη 
ζε Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (ΠΑΠ) ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, αιιά ζε Πεξηνρέο Αηνιηθήο 
Καηαιιειόηεηαο (ΠΑΚ). Οη πεξηνρέο ΠΑΚ είλαη νκάδεο ή επηκέξνπο πεξηνρέο πξσηνβάζκησλ 
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο, θαζώο θαη κεκνλσκέλεο ζέζεηο, 
νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζε ΠΑΠ, αιιά δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθό εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό, θαη 
πξνζθέξνληαη γηα ην ιόγν απηό γηα ηελ ρσξνζέηεζε αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Αθόκε σο πεξηνρέο πξνηεξαηόηεηαο γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο «κπνξεί ελδεηθηηθά λα ζεσξεζνύλ νη πεξηνρέο πνπ είλαη άγνλεο ή δελ είλαη πςειήο 
παξαγσγηθόηεηαο θαη θαηά πξνηίκεζε αζέαηεο από πνιπζύρλαζηνπο ρώξνπο, θαη κε δπλαηόηεηεο 
δηαζύλδεζεο κε ην Γίθηπν ή ην ύζηεκα». Έηζη νξηζκέλεο πεξηνρέο απνθιεηζκνύ εγθαηάζηαζεο 
αηνιηθώλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’ όςηλ ζηελ ζύληαμε ηεο ελ ιόγσ κειέηεο είλαη κεηαμύ 
άιισλ: νη πεξηνρέο απνιύηνπ πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, ηα δάζε θαη νη γεσξγηθέο γαίεο 
πςειήο παξαγσγηθόηεηαο όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 2637/1998 όπσο 
ηζρύνπλ.  

3.5.3.3 Διδικό Πλαίζιο Φωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ για ηον Τοςπιζμό  

Σν Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκό ηνπ 2009 έρεη 
θαηαξγεζεί, όπσο επίζεο θαη ην αλαζεσξεκέλν ηνπ 2013.  

H πεξηνρή κειέηεο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο δελ απνηειεί πεξηνρή άκεζνπ ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο, 
επνκέλσο νη όπνηεο αιιαγέο δελ ηελ επεξεάδνπλ άκεζα.  

 

3.5.4 Δγκεκπιμένα Σσέδια και Ππογπάμμαηα για ηην Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ  

3.5.4.1 Σσέδιο Γιασείπιζηρ Λεκανών Αποπποήρ Ποηαμών (ΣΓΛΑΠ) ηος Υδαηικού 
Γιαμεπίζμαηορ Θεζζαλίαρ  
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ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ ησλ ΤΓ ηεο Υώξαο, θαζνξίδνληαη ηα ξεαιηζηηθά 
κέηξα πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη θαη νη 
ζηόρνη ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ. ηόρνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο είλαη ε απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ 
επηδείλσζεο, ε πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηαθώλ, ησλ 
κεηαβαηηθώλ, ησλ παξάθηησλ θαη ησλ ππόγεησλ πδάησλ, θαζώο θαη ησλ άκεζα εμαξησκέλσλ από απηά 
ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη πγξνηόπσλ. Ζ 1

ε
 Αλαζεώξεζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Λεθαλώλ 

Απνξξνήο Πνηακώλ (ΓΛΑΠ) ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε ηεο 
Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ 897 (ΦΔΚ 4682/Β/29-12-2017). ηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδνληαη ξέκαηα 
θαη πδάηηλεο ζπιινγέο, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλνιηθό πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό. 
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πεξηνρή έρνπλ ηα κέηξα ζρεηηθά κε λεξό πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο άξδεπζεο 
ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ππνδνκώλ άξδεπζεο, κε 
ηελ πηνζέηεζε ησλ ζύγρξνλσλ κεζόδσλ άξδεπζεο θαη νξζώλ γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ, ηα νπνία 
κεηώλνπλ ηηο απνιήςεηο αξδεπηηθνύ λεξνύ θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο γεσξγίαο ζηε δηάρπηε θαη ζεκεηαθή 
ξύπαλζε απνηειώληαο ζεκαληηθή πξνηεξαηόηεηα γηα ην ρέδην Γηαρείξηζεο.  

3.5.4.2 Σσέδιο Γιασείπιζηρ Κινδύνων Πλημμύπαρ (ΣΓΚΠ) ηος Υδαηικού Γιαμεπίζμαηορ 
Θεζζαλίαρ  

ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2007/60/ΔΚ εθπνλήζεθαλ κειέηεο ζε επίπεδν Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο νη 
νπνίεο θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Γηα ην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο εγθξίλεηαη κε ηελ 
Απόθαζε ΤΠΔλ/ΓξΔΓΤ 41377/329 (ΦΔΚ 2685/Β/06-07-2018) ην ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 
Πιεκκύξαο Λεθαλώλ Απνξξνήο πνηακώλ ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (EL08). ηελ 
πεξηνρή κειέηεο εκπίπηνπλ νη εμήο Εώλεο Κηλδύλνπ Πιεκκύξαο: 

 ΕΓΤΚΠ GR08RAK0003 - Πνηακόο Πελεηόο θαη Παξαπόηακνη καδί κε ηελ θιεηζηή Λεθάλε 
Απνξξνήο ηεο Λίκλεο Κάξιαο  

Ζ ελ ιόγσ δώλε είλαη ε κεγαιύηεξε ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο, θαζώο θαιύπηεη ην 25% ηεο 
έθηαζεο απηνύ θαη ην κεγαιύηεξν ινηπόλ ηκήκα ηεο Θεζζαιηθήο πεδηάδαο. Δληόο απηήο 
πεξηιακβάλνληαη νη παξαπόηακνη ηνπ Πελεηνύ Δληπέαο, Φαξζαιηώηεο, νθαδίηεο, Καιέληδεο, 
Πάκηζνο, Πνξηαηθόο, ξέκα Κνπζκπαζαληώηηθν, Λεζαίνο, Νενρσξίηεο θαη Σηηαξήζηνο. 

 ΕΓΤΚΠ GR08RAK0002 - Υακειή Εώλε Λεθάλεο Άλσ Ρνπ Ρ. Κνπζκπαζαληώηηθν 

Ζ ελ ιόγσ δώλε πεξηθιείεη ηελ πεξηνρή λόηηα ηεο Λάξηζαο, πεξηιακβάλνληαο ην λόηην ηκήκα ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο, ελώ πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηνπο νηθηζκνύο Εάππεην θαη Νέεο Καξπέο. 
Καιύπηεηαη σο επί ην πιείζηνλ από πεδηλέο εθηάζεηο ελώ εληόο απηήο δελ εληνπίδεηαη θάπνην 
ζεκαληηθό επηθαλεηαθό ζύζηεκα εθηόο ησλ κηθξόηεξσλ πδαηνξεκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην ξέκα 
Κνπζκπαζαληώηηθν.  

3.5.4.3 Πεπιθεπειακό Σσέδιο Γιασείπιζηρ Αποβλήηων (ΠΔΣΓΑ) ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ 

Ζ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4042/2012 (ΦΔΚ 24Α’/2012) θαη ηεο Οδεγίαο 
2008/98 γηα ηα απόβιεηα θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο θαη θαηεπζύλζεηο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 
Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Πξόιεςεο (ΠΤ 49/15-12-2015 Σξνπνπνίεζε θαη 
έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαη ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ Πξόιεςεο 
Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ). Σν ελ ιόγσ ρέδην αθνξά ζηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ 
Απνβιήησλ (ΑΑ), ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ θαη Καηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ), ηεο 
Βηνινγηθήο Ηιύο, ησλ Γεσξγνθηελνηξνθηθώλ, ησλ Βηνκεραληθώλ Απνβιήησλ, ησλ Απνβιήησλ 
Τγεηνλνκηθώλ Μνλάδσλ, θαζώο θαη άιισλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ απνβιήησλ (νρήκαηα, κεηαρεηξηζκέλα 
ειαζηηθά, ζπζζσξεπηέο νρεκάησλ θαη βηνκεραλίαο, έιαηα). Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απνβιήησλ 
πξνβιέπνληαη πξνηεηλόκελα κέηξα θαη δξάζεηο κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξόιεςε δεκηνπξγίαο 
απνβιήησλ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο νη πξνηάζεηο ηνπ ελ ιόγσ ρεδίνπ απνθηνύλ 
βαξύλνπζα ζεκαζία θαζώο πξόθεηηαη γηα κηα πεξηνρή όπνπ εληνπίδεηαη ηόζν βηνκεραληθή 
δξαζηεξηόηεηα, όζν θαη δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία.  
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3.6 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

ην πξνηεηλόκελν ρέδην ηεο Γεµνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο ηνπ Γήµνπ Κηιειέξ ελζσκαηώλνληαη νη 
παξαθάησ ζηόρνη γηα ηελ αξηηόηεξε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο:  

 Ζ αξηηόηεξε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ε θνηλσληθννηθνλνµηθή αλάπηπμε ηεο Γεµνηηθήο Δλόηεηαο 
Νίθαηαο.  

 Πεξεηαίξσ βειηίσζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ 
πόξσλ. 

 Πξνζηαζία ηεο Γεο Τςειήο Παξαγσγηθόηεηαο. 

 Γηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνύ θαη θηελνηξνθηθνύ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, κε ηήξεζε παξάιιεια 
ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ην 
δπλακηθό ηνπο.  
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