
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8  -  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  

Σην θεθάιαην απηό ηίζεληαη θσδηθνπνηεκέλεο νη πξνηάζεηο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ζην πξνηεηλόκελν Σρέδην Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ ΓΠΣ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ 

θαη πξνηείλνληαη κέηξα θαη ελέξγεηεο πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο έρνπλ παξνπζηαζζεί 

αλαιπηηθά ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, ελώ ζην παξόλ θσδηθνπνηνύληαη γηα ηελ ππνβνήζεζε έθδνζεο 

ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεο. 

Σύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο ΚΥΑ κε α.π. ΥΠΔΦΩΓΔ/ΔΥΠΔ/νηθ.107017/2006 (ΦΔΚ Β’ 1225), νη 

πξνηάζεηο νκαδνπνηνύληαη ζε δύν δηαθξηηέο ελόηεηεο: 

1) ηηο πξνηάζεηο / θαηεπζύλζεηο / κέηξα γηα ηελ πξόιεςε, ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ, θαηά ην 
δπλαηόλ, αληηκεηώπηζε νπνησλδήπνηε ζεκαληηθώλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, 

2) ην πξνβιεπόκελν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 
από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο (monitoring). 

Η απόθαζε έγθξηζεο ηεο ΣΜΠΔ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία: 

α) από κε ηηο δηελεξγεζείζεο δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο κε ηηο δεκόζηεο αξρέο θαη ην 

ελδηαθεξόκελν θνηλό, 

β) ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο επηβάιινληαη ζην ζρέδην από ηελ ελζσκάησζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, 

γ) ηηο θαηεπζύλζεηο, ηνπο όξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ έγθξηζε 

ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δ) ην πξνβιεπόκελν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ησλ ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, 

ε) ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο απόθαζεο. 

Η ΣΜΠΔ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο έγθξηζεο. 

Τα ζηνηρεία ηνπ ζεκείνπ α) ζα πξνθύςνπλ από ηε δηαβνύιεπζε κε ηηο δεκόζηεο αξρέο θαη ην 

ελδηαθεξόκελν θνηλό, ε νπνία ζα δηεμαρζεί κε επζύλε ηεο ΓΙΠΑ/ΥΠΔN.  

Προηάζεις καηεσθύνζεφν και μέηρφν για ηην πρόληυη, ηον περιοριζμό και ανηιμεηώπιζη ηφν 

ζημανηικών δσζμενών επιπηώζεφν ζηο περιβάλλον 

Βαζηθέο επηδηώμεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ απνηεινύλ ν εμνξζνινγηζκόο ησλ ρξήζεσλ γεο κε ζηόρν ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βηώζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Καηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ελ ιόγσ ζρεδηαζκνύ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη: 

 Να ιακβάλνληαη ππόςε ηα απνηειέζκαηα ήδε εθπνλεζεηζώλ κειεηώλ (π.ρ. γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο, γεσηερληθέο, θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ, θπηνηερληθή, ελεξγεηαθή, 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θιπ.), θαη λα εθπνλνύληαη όιεο νη επηπιένλ απαηηνύκελεο νη νπνίεο 

ζα ζπλνδεύνπλ ηηο ΜΠΔ ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη από ην Σρέδην. 

 Τόζν ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, όζν θαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο 

ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ πξνθύπηνπλ, λα γίλεη 

ελεκέξσζε θαη ζρεηηθή γλσκάηεπζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ (Δθνξείεο Αξραηνηήησλ θαη Νεσηέξσλ Μλεκείσλ), νη νπνίεο ζα ζέζνπλ ηνπο 

όξνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ λα γίλεηαη πξόιεςε ηεο ηπρόλ ξύπαλζεο 

από ηηο εξγαζίεο, κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο νξζώλ εξγνηαμηαθώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ ελ ηζρύ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαρείξηζε νπζηώλ πνπ απνηεινύλ ξππαληέο ηνπ 

εδάθνπο.  

 Να επηδηώθεηαη ην βέιηηζην ηζνδύγην ρσκαηηζκώλ κε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιειεο 

πνηόηεηαο εθρσκάησλ ζηηο επηρώζεηο. Με ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ 
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θαηαζθεπήο ν ρξόλνο ηεο πξνζσξηλήο απόζεζεο λα ειαρηζηνπνηείηαη ώζηε λα απνθεύγνληαη 

θαηλόκελα εθπιύζεσλ ή δεκηνπξγίαο ζθόλεο. 

 Τα πιενλάδνληα εδαθηθά πιηθά λα αμηνπνηνύληαη, ελδεηθηηθά αλαθεξνκέλσλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε αλελεξγώλ ιαηνκείσλ θαη ηηο αλάγθεο δηαζηξώζεσλ ζηνλ ΦΥΤΑ Λάξηζαο, ππό 

ηελ απαξαίηεηε γηα θάζε πεξίπησζε αδεηνδόηεζε. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη ε δηάζεζε πιηθώλ, έζησ θαη πξνζσξηλή, ζε ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ ηεο 

άκεζεο ή επξύηεξεο πεξηνρήο θαη ζε νηαδήπνηε ζαιάζζηα πεξηνρή.  

 Να γίλεηαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ 36259/1757/Δ103/2010 «Μέηπα, όποι και 

ππόγπαμμα για ηην εναλλακηική διασείπιζη ηων αποβλήηων από εκζκαθέρ, καηαζκεςέρ και 

καηεδαθίζειρ (ΑΕΚΚ)» (ΦΔΚ 1312Β/24.08.2010).  

 Να παξαθνινπζείηαη ε πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΓΥΓ2/Γ/Π/νηθ. 38295/2007 «Τποποποίηζη ηηρ Υγειονομικήρ Διάηαξηρ κοινήρ 

ςποςπγικήρ απόθαζηρ Υ2/2600/2001 ”Ποιόηηηα νεπού ανθπώπινηρ καηανάλωζηρ“ ζε 

ζςμμόπθωζη ππορ ηην οδηγία 98/83/ΕΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ Ε.Ε. ηηρ 3
ηρ

 Νοεμβπίος 1998». 

 Να επηδηώθεηαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ, κέζσ ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ρξήζεο ησλ 

νκβξίσλ.  

 Να πξνιακβάλεηαη ε πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο θαη πνηνηηθήο ππνβάζκηζεο ησλ πδαηηθώλ 

πόξσλ. Τα κέηξα εζηηάδνληαη θύξηα ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνληαη από ην 

Σρέδην. Η εμεηδίθεπζε ησλ κέηξσλ απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ εθηηκήζεσλ θαη πξνηάζεσλ 

ηεο ΜΠΔ πνπ ζπληάζζεηαη γηα ην θάζε έξγν. Γεληθόηεξα ηα έξγα ζα πξέπεη λα πινπνηνύληαη 

ζύκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ. 

 Η δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 

απνβιήησλ (Υ.Α. 114218/17.11.97 θαη Η.Π. 509010/2727/22.12.03) θαη ηελ Υγεηνλνκηθή 

Γηάηαμε πεξί Σπιινγήο, Απνθνκηδήο θαη Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Δ1β 301/10.2.64).  

 Να επηδηώθεηαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηηξίσλ, κε θαηάιιειε ζέζε θαη 

δηαζηαζηνιόγεζε ησλ αλνηγκάησλ, κνλώζεηο πςειήο απόδνζεο, κείσζε απσιεηώλ ζηηο 

εηζόδνπο - εμόδνπο θ.ά. 

 Να επηδηώθεηαη ε εθαξκνγή αξρώλ θαη ηερληθώλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, ώζηε νη ηνπηθέο 

κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην πξάζηλν λα ζπκβάιινπλ θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζηε 

ξύζκηζε κε θπζηθό ηξόπν ησλ εζσηεξηθώλ ζπλζεθώλ ζηα θηίξηα.  

 Να δηεξεπλώληαη δπλαηόηεηεο αμηνπνίεζεο θαηλνηόκσλ κεζόδσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ, όπσο ε αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κε ην έδαθνο 

(γεσθιηκαηηζκόο), ε «πξάζηλε» ζηέγε θ.ά. 

 Να επηδηώθεηαη ε δηαηήξεζε ηεο πγηνύο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

απνκάθξπλζή ηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο λα 

πξνβιέπεηαη ε θύηεπζε θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ειεύζεξσλ επηθαλεηώλ, κε 

πξνηεξαηόηεηα εηδώλ ρισξίδαο πνπ θύνληαη ζηελ πεξηνρή.  

 Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηεο πξνϋθηζηάκελεο 

βιάζηεζεο θαζώο θαη ησλ λέσλ θπηεύζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

 

 

Προηάζεις για ηην παρακολούθηζη ηφν ζημανηικών επιπηώζεφν ζηο περιβάλλον 

Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, κέζσ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, 

πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεηθηώλ νη νπνίνη θαηαλέκνληαη αλά πεξηβαιινληηθό κέηξν θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Πίνακας 8-1 : Προηεινόμενοι δείκηες παρακολούθηζης 

Περιβαλλονηική 
παράμεηρος 

Περιβαλλονηικός ηότος 
ΜΠΔ 

Γείκηες παρακολούθηζης 

Τδαηικοί πόροι 
Οξζνινγηθή δηαρείξηζε 

πδαηηθώλ πόξσλ 

Καηαλάισζε ύδαηνο εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ 
(m3 θαηαλάισζεο λεξνύ γηα 

άξδεπζε/ζηξέκκα/έηνο) 

Καηαλάισζε ύδαηνο εληόο νξίσλ νηθηζκώλ 
(m3 θαηαλάισζεο λεξνύ γηα ύδξεπζε-

αζηηθή άξδεπζε /παξνρή/4κελν) 

Υλφρίδα - πανίδα - 
προζηαηεσόμενες 
περιοτές 

Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη 
δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

θαη απνθπγή απώιεηαο 
νηθνζπζηεκάησλ θαη 

πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ 

Έθηαζε / πνζνζηό πξνζηαηεπόκελσλ 
πεξηνρώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνληαη 

Καηάζηαζε εηδώλ ρισξίδαο θαη πιεζπζκνύ 
παλίδαο 

Πληθσζμός - 
ανθρώπινη σγεία 

Βειηίσζε πνηόηεηαο δσήο - 
πξνζηαζία αλζξώπηλεο πγείαο 

Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ νριήζεσλ ιόγσ 
εθπνκπώλ ζνξύβνπ θαη θαηαγξαθή ησλ 

εθπνκπώλ ζε dB 

Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ νριήζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξώπηλε πγεία εθηόο 

πεξηζηαηηθώλ ζνξύβνπ (νζκέο, ζθόλε, 
ξύπαλζε, ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο θ.α.) 

Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή θαη πιεζπζκηαθή 
ππθλόηεηα 

Ιζηορικό - πολιηιζηικό 
περιβάλλον 

Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ νριήζεσλ 
πεξηνρώλ ηζηνξηθήο - πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 

Κοινφνικοοικονομικό 
περιβάλλον 

Βηώζηκε αλάπηπμε 
Αξηζκόο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ή απσιέζηεθαλ 

ηερεά απόβληηα 
Μείσζε ηεο παξαγσγήο 
αζηηθώλ απνξξηκκάησλ 

Kg απνξξηκκάησλ/θάηνηθν/εκέξα 

Δνέργεια 
Διαρηζηνπνίεζε ελεξγεηαθώλ 

απαηηήζεσλ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
εκπνξηθή ρξήζε (κνλάδα/έηνο) 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
βηνκεραληθή ρξήζε (κνλάδα/έηνο) 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
αγξνηηθή ρξήζε (εθηάξην/έηνο) 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
θαηνηθία (θαηνηθία/έηνο)  

 

Η παξαθνινύζεζε ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Τν ζύλνιν ησλ 

δεηθηώλ ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθό, θαζώο αληηθαηνπηξίδεη ηα πεξηβαιινληηθά κέζα πνπ 

επεξεάδνληαη άκεζα από ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ.  
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Πίνακας 8-2 : Πίνακας παρακολούθηζης Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν προηεινόμενοσ τεδίοσ 

Περιβαλλονηικοί Γείκηες 

Πρόβλευη 
φρεσηικών 
επιπηώζεφν  
(αν σπάρτει) 

Σιμή 
Βάζης 

Προηάζεις και έργα 
ποσ σλοποιήθηκαν 

ζηο πλαίζιο ηοσ 
τεδίοσ 

σνολικές 
επιπηώζεις 

τεδίοσ 
Έξγν 
001 

Έξγν 
002 

Έξγν 
003 

Έξγν 
…. 

Καηαλάισζε ύδαηνο εθηόο 
νξίσλ νηθηζκώλ 

(m3 θαηαλάισζεο λεξνύ γηα 
άξδεπζε/ζηξέκκα/έηνο) 

        

      

Καηαλάισζε ύδαηνο εληόο 
νξίσλ νηθηζκώλ 

(m3 θαηαλάισζεο λεξνύ γηα 
ύδξεπζε-αζηηθή άξδεπζε 

/παξνρή/4κελν) 

        

      
Έθηαζε / πνζνζηό 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ θαη 
δαζηθώλ εθηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνληαη 

        

      

Καηάζηαζε εηδώλ ρισξίδαο θαη 
πιεζπζκνύ παλίδαο 

        
      

Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ 
νριήζεσλ ιόγσ εθπνκπώλ 
ζνξύβνπ θαη θαηαγξαθή ησλ 

εθπνκπώλ ζε dB 

        

      
Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ 

νριήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ αλζξώπηλε πγεία εθηόο 

πεξηζηαηηθώλ ζνξύβνπ (νζκέο, 
ζθόλε, ξύπαλζε, ππνβάζκηζε 

πεξηβάιινληνο θ.α.) 

        

      

Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή θαη 
πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα 

        
      

Αξηζκόο θαηαγεγξακκέλσλ 
νριήζεσλ πεξηνρώλ ηζηνξηθήο - 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
        

      

Αξηζκόο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ ή 

απσιέζηεθαλ 
        

      
Kg 

απνξξηκκάησλ/θάηνηθν/εκέξα 
        

      
Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα εκπνξηθή ρξήζε 
(κνλάδα/έηνο) 

    

   Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε (κνλάδα/έηνο) 
    

   Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα αγξνηηθή ρξήζε 

(εθηάξην/έηνο) 
    

   Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα θαηνηθία 

(θαηνηθία/έηνο)  
    

   
Δλεξγεηαθή απόδνζε θηηξίσλ         

      



Σηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ:  

Σρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ Σρεδίνπ (ΓΠΣ) Γεµνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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