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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ «ΜΔΛΔΣΖ ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΑΝΟΗΥΣΖ 
ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΔΓΝΩΝ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ» ζπληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 
ζχκβαζεο ηεο 27-06-2005 κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ θαη ηνπ πξψελ ΟΣΑ Μαθεδλψλ 
κε ηελ επίβιεςε παιαηφηεξα ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο. θαη ηελ επνπηεία ηεο 
ΓΗΠΔΥΩ Γ.Μ.. πλερίζηεθε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Καιιηθξάηεο κε ην 
νπνίν ν πξψελ πιένλ Γήκνο Μαθεδλψλ ζπγρσλεχηεθε ζηνλ λπλ Γήκν Καζηνξηάο, 
θαη απνηειεί ηελ Γεκ. Δλφηεηα Μαθεδλψλ. Πιένλ ινηπφλ ζπληάζζεηαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ  ΟΣΑ Καζηνξηάο κε ηελ επίβιεςε ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο ηνπ 
Γηεχζπλζεο (ΤΓΟΜ Γ. Καζηνξηάο).  

Ζ κειέηε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν.2508/97 γηα ηελ 
«Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο», έηζη φπσο 
εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ Τ.Α. 9572/1845/00 (ΦΔΚ-209/Γ/7-4-00).  

Οινθιεξψζεθαλ ήδε σο θαησηέξσ πξηλ απφ ην 2010 ηα ζηάδηα Α, Β1, νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη γλσκνδφηεζεο 
θνξέσλ πνπ επαθνινχζεζαλ, νη απαηηνχκελεο ζπλνδεπηηθέο κειέηεο θαη εγθξίζεηο. 
Ζ κειέηε παξειήθζε κε  Απφθαζε παιαηφηεξνπ Γ.. Μαθεδλψλ θαη ππνβιήζεθε 
πξνο έγθξηζε ζηελ αξκφδηα ηφηε ΓΗΠΔΥΩ Γ.Μ.  

Δηδηθφηεξα: 

 Έρεη νινθιεξσζεί θαη εγθξηζεί ην Α ζηάδην ηεο κειέηεο κε ηελ
ΟΗΚ/27057/1561/24-3- 2008 απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Γ.Μ,
ην νπνίν πεξηειάκβαλε θαη ηε γεσινγηθή δηεξεχλεζε ηνπ Ο.Σ.Α., ζχκθσλα
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τ.Α. 9572/1845/00 (ΦΔΚ 209/Γ/7-4-00)
"Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κειεηψλ ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ θαη ακνηβέο κεραληθψλ
γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ".

 Έρεη νινθιεξσζεί ην Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο θαη έρνπλ ιεθζεί νη
απαηηνχκελεο γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Ν. 1337/1993 (ζ.η.).

 Έρεη ιεθζεί ην κε α.π. 102199/14-4-2008 απαιιαθηηθφ ππνβνιήο ΠΔ απφ
ηελ ΔΤΠΔ ηνπ ΤΠΔΚΑ.

 Έρεη εθπνλεζεί ε κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ΥΟΟΑΠ, εθηφο
ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ απεπζείαο αλάζεζεο ζηνλ Κσλ/λν Νηνχξν, ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Α. 37691/07 (ΦΔΚ
1902/Β/14-9-2007) "Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπφλεζε Μειεηψλ Γεσινγηθήο
Καηαιιειφηεηαο ησλ κειεηψλ ΓΠ θαη ΥΟΟΑΠ". θαη έρνπλ εγθξηζεί ηα Α θαη
Β ζηάδηα απηήο, κε ηελ ππ' αξηζ. νηθ/58389/25-4-2016 θαη ηελ ππ' αξηζ.
νηθ/58416/25-4-2016 απφθαζε Γελ. Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, αληίζηνηρα.

πσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο «Υαξαθηεξηζκφο ηεο 
πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ίδξπζε 
Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», (ΦΔΚ 226/19 Ηνπλίνπ 2012), πνπ ηξνπνπνίεζε ζεκαληηθά 
ηηο πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, κε ζπλελλφεζε κειεηεηή θαη επηβιέπνπζαο ΤΓΟΜ 
Γ. Καζηνξηάο, πξνέθπςε αλαγθε αλαζχληαμεο ηνπ Β ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ηνπ 
ΥΟΟΑΠ ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα πεξηερφκελα ηνπ ΠΓ . 
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Δθ παξαιιήινπ κεηά απφ αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, δεκνζηεχηεθε ν 
λφκνο 4447/16, κε βαζε ηνλ νπνίν  πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
αλαζεψξεζεο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην αξ 13 κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
ηζρχνληνο λ.4447/16: 

……………………………………………………………………………………………… 

1. Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, 
ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο θαη Πνιενδνκηθψλ 
Μειεηψλ ζπλερίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο δπλάκεη ησλ νπνίσλ εθπνλνχληαη. 
……………………………………………………………………………………………… 

Ωο εθ ηνχηνπ νη κειέηεο ζα ζπλερηζζνχλ κε ην θαζεζηψο ηνπ λ 2508/97 κε εμαίξεζε 
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο φπνπ ππάξρεη λεψηεξν δηάηαγκα Π.Γ.59/ΦΔΚ 114 
Α/29 Ηνπλίνπ 2018. 

Μεζνιάβεζε επίζεο ε ππνθαηάζηαζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κειεηεηή 
Αγγειηδε Ησάλλε Αξρ. Πνιενδφκνπ Υσξνηάθηε, θαηφρνπ κειεηεηηθνχ πηπρίνπ 2Γ, 
κε ην νπνίν ζπκκεηείρε ζην δηαγσληζκφ αλάζεζεο ηεο κειέηεο ΥΟΟΑΠ Γήκνπ 
Μαθεδλψλ, κε ηε κειεηεηηθή εηαηξεία " ΑΛΦΑ-ΚΑΠΠΑ ΜΔΛΔΣΩΝ Δ.Δ.", θαηφρνπ 
κειεηεηηθνχ πηπρίνπ θαηεγνξίαο Δ2 κε Α.Μ. 751, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξ. 1γ ηνπ Ν. 3316/2005 . 

Έρνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ζηελ σο άλσ κειέηε ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΜΑΚΔΓΝΩΝ 
ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ πνπ εθπνλείηαη:  

 Αλαζπληαζζεηαη μαλά κε ην παξφλ ην Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο θαη 
επαλανξίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο γεο πνπ νξίζηεθαλ αξρηθά 
ζχκθσλα κε ην απφ 23.2.1987 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Γ΄166), κε ηηο ρξήζεηο 
γεο ηνπ Π.Γ.59/ΦΔΚ 114 Α/29 Ηνπλίνπ 2018. 

   Τπνιείπεηαη –εθ’ φζνλ θξηζεί αλαγθαία-  ε επαλαιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 
δεκνζηφηεηαο ηνπ Β1 ζηαδίνπ ηεο κειέηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ κε αλνηρηέο ζπγθεληξψζεηο, 
ελεκέξσζε ζηνλ ηχπν θαη ιήςε απφθαζεο Γ.., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1337/83. 

   Τπνιείπεηαη ε εθπφλεζε ηνπ Β2 ζηαδίνπ . 

Σν παξφλ ηεχρνο απνηειεί ινηπφλ αλαζχληαμε ηνπ Β1 ζηαδίνπ ηεο κειέηεο ηνπ 
ΥΟΟΑΠ θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ 
ηνπ πξψελ ΟΣΑ φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο κεηά ηελ αλάιπζε ηεο Α’ 
θάζεο, ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Β1 θάζεο, ηελ δηαδηθάζία δηαβνχιεπζεο θαη 
γλσκνδφηεζεο θνξέσλ πνπ επαθνινχζεζε, ηελ εθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο «Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή 
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», (ΦΔΚ 226/19 
Ηνπλίνπ 2012), πνπ ηξνπνπνίεζε ζεκαληηθά ηηο  ηειηθέο πξνηάζεηο,  θαη ηηο 
απαηηεζεηο ηνπ Π.Γ. 59/2018. 

Δπραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο πξψελ θαη λχλ επηβιέπνληεο ηεο κειέηεο ζε πξψελ 
ΣΤΓΚ Καζηνξηάο, ΓΗΠΔΥΩ Γ.Μ., ΤΓΟΜ Γήκνπ Καζηνξηάο θαη  ηνπο πξντζηακέλνπο 
ησλ νηθείσλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπο αηξεηνχο ηνπ πξψελ θαη λχλ Γήκνπ-εξγνδφηε θαη 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 
Β  ΣΑΓΗΟ – ΠΡΟΣΑΖ  
Γεληθά -Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο & Οηθηζηηθέο πηέζεηο 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.1.Γνκηθό ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο πξώελ Γήκνπ 
Μαθεδλώλ 

Π.1.1. Αλάδξαζε πξνο ηνλ ρσξνηαμηθό θαη αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό. 
            Π.1.1.1.ηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο 

Π.1.2. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε  
Π.1.2.1. Δμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ πξψελ ΟΣΑ 

Π.1.3. ρεδηαζκόο θαη Υσξεηηθόηεηα  νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ  
Π.1.3.1. Γεληθά. 
Π.1.3.2. Υσξεηηθφηεηα βάζεη ζρεδηαζκνχ 
Π.1.3.3. πλνιηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

Π.1.4. Πξόηαζε ρσξηθήο νξγάλσζεο πξώελ ΟΣΑ Μαθεδλώλ 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.2. Οξγάλσζε Υξήζεσλ Γεο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο ηνπ 
πξώελ ΟΣΑ 

Π.2.1. Γεληθέο αξρέο 

Π.2.2. Οηθηζηηθή νξγάλσζε - Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) 

Π.2.3. Υξήζεηο γεο, όξνη θαη πεξηνξηζκνί ηεο δόκεζεο ζηηο εμσαζηηθέο 
πεξηνρέο 

Π.2.3.1. Πιαίζην 
Π.2.3.1.1.  Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 
Π.2.3.1.2. ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο  γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ιίκλεο 
Π.2.3.1.3. ηφρνη: 

Π.2.3.2. Γξαζηεξηφηεηεο Β’ γελνχο  
Π.2.3.3. Γξαζηεξηφηεηεο Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο 
Π.2.3.4. Γξαζηεξηφηεηεο Γ’ γελνχο  

Π.2.4. Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) 
Π.2.4.1. Πεξηνρέο ΠΔΠ κε θσδηθφ  ΒΗ-λ 
Π.2.4.2. Πεξηνρέο ΠΔΠ κε θσδηθφ  ΠΕΗ-λ  (ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ)  
Π.2.4.3. Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Οξεηλψλ Οηθνζπζηεκάησλ (θσδηθφο: ΠΟΟ-λ)  
Π. 2.4.4.- Πεξηνρή ΠΔΠ κε θσδηθφ  ΑX-1.  Αξραηνινγηθφο ρψξνο Γηζπειηνχ 
Π.2.4.5. Λνηπά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ πξψελ ΟΣΑ 

Π.2.5. Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο Γόκεζεο (ΠΔ.Π.Γ.)  
Π 2.5.1.  Πεξηνρή Γεσξγηθήο Γεο Κχξηαο Υξήζεο (θσδηθφο ΓΓΚΥ). 
Π 2.5.2. Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Πξνζηαζίαο (θσδηθφο ΟΠ-λ) 
Π 2.5.3. Πεξηνρή Οηθηζηηθήο Καηαιιειφηεηαο (θσδηθφο ΟΚ) 
Π 2.5.4. Πεξηνρή Δκπνξεπκαηηθψλ Λεηηνπξγηψλ  (θσδηθφο ΔΛ) 
Π 2.5.5.-Γεληθνί φξνη  
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Π.2.6. Βαζηθέο Δγθαηαζηάζεηο & Γίθηπα Τπνδνκήο ζηνλ εμσαζηηθό ρώξν. 
Π.2.6.1.  Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο & δίθηπα 
Π.2.6.2. Όδξεπζε 
Π.2.6.3. Απνρέηεπζε 
Π.2.6.4. Απνξξίκκαηα  
Π 2.6.5. Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 
Π 2.6.6. Σειεπηθνηλσλίεο 
 

Π.2.7. Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο θαη εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζηνλ εμσαζηηθό ρώξν 
Π. 2.7.1. Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο 

Π. 2.7.1.1.  Αξραηνινγηθνί ρψξνη 
Π. 2.7.1.2.  Νεθξνηαθεία  

Π 2.7.2. Δηδηθνί πεξηνξηζκνί 
Π.2.7.2.1. Εψλε δνπιείαο γξακκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο 

ηάζεο 

Π.2.8.-Οξγαλσκέλεο αλαπηύμεηο –ηνπξηζκόο  
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.3. Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρύζκηζε ησλ Οηθηζκώλ  

Π.3.1. Οηθηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Π.3.1.1. Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο  
Π 3.1.2. Πνιενδνκηθή νξγάλσζε αλα νηθηζκφ  

Π 3.1.2.1  ΓΗΠΖΛΗΟ  (Π.Δ. 1 & 2 ) 
Π3.1.2.1.1.Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 
Π3.1.2.1.2.Πξνηάζεηο επέθηαζεο & νηθηζηηθήο νξγάλσζεο  
Π3.1.2.1.3.Γεληθέο ρξήζεηο γεο  
Π3.1.2.1.4.Κάιπςε αλαγθψλ ζε θνηλσθειείο θαη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  
Π3.1.2.1.5. ξνη δφκεζεο   
Π3.1.2.1.6. Γίθηπα  

Π 3.1.2.2. ΜΑΤΡΟΥΩΡΗ  (Π.Δ. 3) 
Π3.1.2.2.1.Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 
Π3.1.2.2.2.Πξνηάζεηο επέθηαζεο & νηθηζηηθήο νξγάλσζεο  
Π3.1.2.2.3. Γεληθέο ρξήζεηο γεο  
Π3.1.2.2.4.Κάιπςε αλαγθψλ ζε θνηλσθειείο θαη 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  
Π3.1.2.2.5. ξνη δφκεζεο   
Π3.1.2.2.6.Γίθηπα  

Π 3.1.2.3. ΠΟΛΤΚΑΡΠΖ  (Π.Δ. 4) 
Π3.1.2.3.1.Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 
Π3.1.2.3.2.Πξνηάζεηο επέθηαζεο & νηθηζη, νξγάλσζεο   
Π3.1.2.3.3.Γεληθέο ρξήζεηο γεο  
Π3.1.2.2.4.Κάιπςε αλαγθψλ ζε θνηλσθειείο θαη θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο  
Π 3.1.2.2.5. ξνη δφκεζεο   
Π 3.1.2.2.6. Γίθηπα  
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Π 3.1.2.4. ΚΡΔΠΔΝΖ  

Π.3.2. Ππθλόηεηεο θαη  πληειεζηέο Γόκεζεο 
Π.3.2.1. Μηθηέο ππθλφηεηεο θαη κέζνο  .Γ (Πίλαθαο Π.3 ). 
Π.3.2.2.Αληηθείκελα Πξνζηαζίαο – εηδηθνί φξνη δφκεζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 
Π.3.2.3.  Εψλεο θηλήηξσλ, κεραληζκψλ, παξεκβάζεσλ. 

 

Π. 3.3. Γεληθέο αζηηθέο ππνδνκέο 
Π 3.3.1. Σερληθέο Τπνδνκέο - Πνηφηεηα δσήο (Υάξηεο Π 3.3.1 ) 

Π.3.3.1.1. Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο 
Π. 3.3.1.1.1.Αζηηθφ Οδηθφ Γίθηπν  
Π 3.3.1.1.2..Γίθηπν  πεδνδξφκσλ 
Π 3.3.1.1.3. Ληκλαία επηθνηλσλία θαη ιηκεληθέο ππνδνκέο 

Π 3.3.1.2.  Δλεξγεηαθά Γίθηπα 
Π 3.3.1.3. Σειεπηθνηλσλίεο 
Π 3.3.1.4. Όδξεπζε 
Π 3.3.1.5. Απνρέηεπζε 
Π 3.3.1.6. Απνξξίκκαηα 

Π 3.3.2.  Κνηλσληθέο ππνδνκέο  
Π 3.3.2.1. Τπνδνκέο επηπέδνπ Πνιενδνκηθψλ Eλνηήησλ 
Π 3.3.2.2. Τπνδνκέο επηπέδνπ ΟΣΑ 

Π.3.3.3.-Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο – Αλαπιάζεηο - Ρπκνηνκή-
ζεηο-Αλαζεσξήζεηο ζρεδίσλ πφιεο–Δηδηθέο κειέηεο. 

Π 3.4.  Αζθάιεηα – Πξνζηαζία νηθηζκώλ (ράξηεο Π.3.3.1)  
Π.3.4.1. Πξνζηαζία απφ ζεηζκφ 
Π.3.4.2. Πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο 
Π 3.4.3. Ππξνπξνζηαζία 
Π 3.4.3. Πξνζηαζία απφ θαηνιηζζήζεηο 

 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.4. Πξόγξακκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π.   

Π.4.1.-Γεληθά 

Π.4.2.- Φνξέαο εθαξκνγήο Υ.Ο.Ο.Α.Π.    

Π.4.3. - Δηδηθόηεξεο κειέηεο 

Π.4.4. - Αλαγθαία έξγα, παξεκβάζεηο θαη αλαπιάζεηο 

Π.4.5. - Αλαγθαίεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 

Π.4.6. - Πξόγξακκα, Πξνϋπνινγηζκόο θαη Υξνλνδηάγξακκα έξγσλ.  
Π.4.6.1.-Γεληθέο Μεηαθνξηθέο Τπνδνκέο 
Π.4.6.2.- Παξαγσγηθέο Τπνδνκέο 
Π.4.6.3.- Γεληθέο Σερληθέο Τπνδνκέο 
Π.4.6.4.- Αζθάιεηα – Πξνζηαζία Οηθηζκψλ 
Π.4.6.5.-Τπνδνκέο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ επηπέδνπ νηθηζκνχ θαη ππεξηνπηθέο 
Π.4.6.6.- Αλαβάζκηζε ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ 

Π.4.6.6.1.- Δθαξκνγή ζρεδίσλ & πξνγξακκαηηζκνχ 
Π.4.6.6.1.1.-Μειέηεο αλαζεψξεζεο ζηνπο παιαηνχο 

νηθηζκνχο 
Π.4.6.6.1.2.-Απαιινηξηψζεηο γεο γηα θνηλσληθέο 

ππνδνκέο 
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Π.4.6.6.1.3.-Απαιινηξηψζεηο γεο γηα εθαξκνγέο 
ρεδίσλ Πφιεο (δηαλνίμεηο νδψλ) 

Π.4.6.6.2.- Δγθαηαζηάζεηο Κνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ 
Π.4.6.7.-Πνιενδφκεζε θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε πεξηνρψλ νηθηζηηθήο επέθηαζεο  

Π.4.6.7.1.- Δθαξκνγή ζρεδίσλ & πξνγξακκαηηζκνχ 
Π.4.6.7.2.- Σερληθέο ππνδνκέο  

 
 
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΗ  ΥΑΡΣΔ 
 

Υάξηεο Π-1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ / ΚΛ.: 1:25.000 

Υάξηεο Π-2. ΥΡΖΔΗ ΓΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ/ ΚΛ.: 1:10.000 

Υάξηεο Π-2.2. ΟΡΓΑΝΧΖ Γ.Δ. ΟΣΑ  ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΓΟΜΖ/ ΚΛ.: 1:10.000 

Υάξηεο Π-3.1. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ- ΑΣΗΚΖ ΓΟΜΖ-ΥΡΖΔΗ ΓΖ / 
ΚΛ.: 1:5.000 

Υάξηεο Π-3.3.1. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ - ΓΔΝΗΚΔ ΑΣΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ-ΤΓΡΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ / ΚΛ.: 1:5.000 

Υάξηεο Π-3.3.2. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ - ΓΔΝΗΚΔ ΑΣΗΚΔ 
ΤΠΟΓΟΜΔ-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ , ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ / ΚΛ.: 1:5.000 
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Β  ΣΑΓΗΟ – ΠΡΟΣΑΖ 

Γεληθά – Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο & Οηθηζηηθέο πηέζεηο 

ην πξνεγνχκελν Α’ ζηάδην ηεο κειέηεο (Αλάιπζε) πεξηγξάθεθαλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, εληνπίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ 
πξψελ πιένλ Γήκνπ θαη λπλ Γεκ. Δλφηεηαο Μαθεδλψλ, θαη δηαηππψζεθαλ ζελάξηα 
κε γεληθέο πξνηάζεηο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο (θεθάιαηα Α5 θαη 
Α6).   

ηελ πξψηε ζχληαμε ηνπ Β1 ζηάδηνπ ηεο κειέηεο εθηέζεθαλ νη πξνηεηλφκελεο 
ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο 
Πφιεο ηνπ πξψελ Γήκνπ θαη λπλ Γ.Δ. Μαθεδλψλ. Οη πξνηάζεηο έγηλαλ ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ επηιεγέληνο ζελαξίνπ απφ ηα ηξία πξνηαζέληα 
ζηελ αλάιπζε (ζελάξην Α) ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο παιαηφηεξα 
επηβιέπνπζαο Σ.Τ.Γ.Κ. Καζηνξηάο θαη ηεο ΓΗΠΔΥΩ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο.  

Μεηά ηελ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη έθθξαζεο γλψκεο ησλ Φνξέσλ πνπ 
επαθνινχζεζε, ζπληάρζεθε ην ηειηθφ Β1 ζηάδην κε ηηο πξνηαζεηο ηνπ ΥΟΟΑΠ.  

Μεηά ηελ εθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο «Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο 
ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα 
Γηαρείξηζήο ηνπ», (ΦΔΚ 226/19 Ηνπλίνπ 2012),  ηνπ Ν.4447/16, θαη ηνπ λεψηεξνπ 
δηαηάγκαηνο Π.Γ.59/ΦΔΚ 114 Α/29 Ηνπλίνπ 2018 γηα ηηο ρξήζεηο γεο,  
αλαζπληάζζεηαη μαλά ην Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο θαη επαλνξίδνληαη νη 
πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο γεο πνπ νξίζηεθαλ αξρηθά ζχκθσλα κε ην απφ 23.2.1987 
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Γ΄166). 

Δηδηθφηεξα: 

ην επηιερζέλ ζελάξην ήπηαο παξέκβαζεο, ν πξψελ ΟΣΑ ζεσξείηαη ππνδνρέαο 
νξηνζεηεκέλεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ (κεγαιχηεξε) δήηεζε θαη ηελ (πεξηνξηζκέλε) αληνρή ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ (ιίκλε Καζηνξηάο, παξαιίκληεο δψλεο θαη ξέκαηα). Πξνζηαηεπηένη 
θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη ηνπία γίλνληαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο 
θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ πξψελ ΟΣΑ. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε νηθνλνκία ηνπ πξψελ Γήκνπ δελ παξνπζηάδεηαη 
κνλνδηάζηαηε αιιά αληηζέησο φινη νη θιάδνη νηθνλνκηθήο παξαγσγήο ζπκκεηέρνπλ 
ελεξγά θζη εηδηθφηεξα:  

 Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Οη 
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (γεσξγηθή γε) θαιχπηνπλ ην κηζφ πεξίπνπ ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο. Βνζθφηνπνη θαη ην ιηκλαίν νηθνζχζηεκα απνηεινχλ 
θπζηθνχο πφξνπο πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ (θηελνηξνθία–αιηεία). Ωο απνηειεζκα ε γεσξγία θαη ε 
θηελνηξνθία παξακέλνπλ ελεξγέο δξαζηεξηφηεηεο κε δπλαηφηεηεο 
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο.  

 ηνλ δεπηεξνγελή, ν θιάδνο ηεο γνχλαο1 απνηέιεζε παξαδνζηαθά ην 
ζηπινβάηε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.   

                                                 
1
ην Μαπξνρψξη ιεηηνπξγνχλ πεξηπνπ 111 επηρεηξήζεηο. Απφ απηέο νη 86 επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ 

επεμεξγαζία ηεο γνχλαο. ην Γηζπειηφ ιεηηνπξγνχλ 122 επηρεηξήζεηο. Απφ απηέο νη 106 επηρεηξήζεηο 
αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ηεο γνχλαο.  ηελ Πνιπθάξπε 68 επηρεηξήζεηο. Απφ απηέο νη 65 
επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ηεο γνχλαο. 
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 ηνλ ηξηηνγελή νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη αλεπηπγκέλεο2  

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηνλ ηνπξηζκφ (ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 12 επηρεηξήζεηο μελνδνρείσλ, 
μελψλσλ ε ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ) αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθά, γεγνλφο 
πνπ ηζσο ζχληνκα ζα νδεγήζεη ηνλ θιάδν ζε πξσηαγσληζηηθή ζέζε 
αλάκεζα ζηνπο ινηπνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο.  

αλ απνηέιεζκα κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε δηάξζξσζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ 
παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ είλαη πγηείο θαη κε ηελ αλάπηπμε 
θαηάιιεισλ δξάζεσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κειινληηθά ζηαζεξή βάζε  γηα ηελ 
ηζφξξνπε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πξψελΓήκνπ.     

Σν γεγνλφο φηη ν πξψελ δήκνο Μαθεδλψλ βξηζθφηαλ –πξηλ απφ ηελ ηξέρνπζα 
δεκνζηνλνκηθή θξίζε - ζε θάζε ζηαζεξήο αλάπηπμεο -εθηφο απφ νξηζκέλεο 
αζζελείο ή θαη αξλεηηθέο ελδνγελείο ηάζεηο3- φπσο πξναλαθέξζεθε ζε 
πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο αλάιπζεο, νθείιεηαη ζηα παξαθάησ:  

α)ζηελ πνιπδηάζηαηε παξαιιειε απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε δηάθνξνπο 
παξαγσγηθνχο ηνκείο σο αλσηέξσ, 

β)ζηελ παξνπζία ζε θνληηλή απφζηαζε ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο4 έδξαο ηνπ 
λνκνχ, (θαη δεπηεξεπφλησο ηεο θσκφπνιεο ηνπ  Άξγνπο Οξεζηηθνχ),  

γ)ζηελ ειθηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ηεο ιίκλεο 
ηεο Καζηνξηάο 5 ζηελ νπνία ν πξψελ ΟΣΑ έρεη εθηεηακέλν παξαιίκλην 
κέησπν θαη,  

δ)ζηελ παξνπζία ζεκαληηθψλ θνκβηθψλ νδηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη 
κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ (νπζηαζηηθά ε φιε 
πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ αιιά θαη ε ζπλερφκελε πεξηνρή πξνο Αξγνο 
Οξεζηηθφ), απνηειεί έλαλ ηεξάζηην νδηθφ θφκβν πνπ νδεγεί πξνο Καζηνξηά, 
Κνδάλε, Αξγνο, Αεξνδξφκην, Κξπζηαινπεγή θ.α.).  

Ζ ηξέρνπζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε πξνθαλψο επεξέαζε αξλεηηθά φια ηα 
νηθνλνκηθά κεγεζε ηεο πεξηνρήο φπσο παληνχ ζηελ Διιάδα, αιιά νη βαζηθέο 

ζπληζηψζεο θαη νη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο σο αλσ αλαιπζεο παξακέλνπλ 
ελεξγέο θαη ζα απνδψζνπλ θαη πάιη ηα αλακελφκελα κεηα ηελ εμνδν απφ ηελ θξίζε.  

Δπηζεκαίλεηαη εμ αξρήο φηη ε σο άλσ γεηηλίαζε κε ηελ πφιε θαη ηελ ιίκλε ηεο 
Καζηνξηάο θαη ηα δηεξρφκελα νδηθά δίθηπα (πνπ εμαζθαιίδνπλ φπσο αλαθέξζεθε 
θεληξηθφηεηα θαη νηθνλνκηθή αλαπηπμε), έρνπλ ζαλ ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα λα 

                                                 
2
 ην Μαπξνρψξη ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 97 επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. ην Γηζπειηφ 

ιεηηνπξγνχλ 101 επηρεηξήζεηο. ηελ Πνιπθάξπε ιεηηνπξγνχλ  22 επηρεηξήζεηο. 
3
 Αξλεηηθή εμέιημε απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κείσζε ηεο παξαγσγήο γνχλαο πνπ παξαηεξείηαη 

ζε φιε ηελ επξχηεξε πεξηνρή.  
4
 Ζ άκεζε γεηηλίαζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ κε ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο απνηειεί 

πιενλέθηεκα, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ εχθνιε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ 
ηηο ππεξεζίεο ηεο Καζηνξηάο (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αζηηθή ζχλδεζε πνπ ππάξρεη), φζν θαη 
σο πξνο ην γεγνλφο φηη δεδνκέλεο ηεο πςειήο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη επηζθεςηκφηεηαο ηεο πφιεο, 
ν πξψελ δήκνο Μαθεδλψλ πξνζειθχεη έλα κεξνο ησλ επηζθεπηψλ απηψλ. 
5
 Ζ ιίκλε Οξεζηηάδα απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Γηαζέηεη φπσο αλαθέξζεθε αμηφινγε ρισξίδα θαη παλίδα, ηνπίν εμαηξεηηθήο 
νκνξθηάο, απνηειεί άκεζν νηθνλνκηθφ πφξν γηα έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο 
(αιηείο) αιιά θαη ζεκαληηθφ πφιν έιμεο επηζθεπηψλ θαη νηθηζηψλ.  
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αζθνχληαη δηάθνξεο πηέζεηο ζηηο πεξηνρέο, ηελ αγνξά γεο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ ππφ 
κειέηε πξψελ Γήκνπ. Οη πηέζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο:  

 ηελ θάιπςε νηθηζηηθψλ αλαγθψλ πξναζηηνχκελνπ πιεζπζκνχ Καζηνξηάο θαη 
επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε νηθηζκνχο (θπξίσο Γηζπειηφ), αιιά θαη ηελ εθηφο 
ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ (Κξεπελή) . 

 ηελ δεκηνπξγία ζε πεξηνρέο κε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα νδηθά δίθηπα, πνηθίισλ 
επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, βηνηερληψλ, 
απνζεθψλ, εθζεηεξίσλ, θ.α.) θαη ππνδνκψλ ππνζηήξημεο ηνπ αζηηθνχ 
πιεζπζκνχ φινπ ηνπ λνκνχ.  

 ηελ δεκηνπξγία ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ππνδνκψλ φπσο θαη εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο,  

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππ φςε είλαη θαη ε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ αγνξά γεο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ 
πεξηνρέο ηνπ πξψελ ΟΣΑ, απφ επηρεηξεκαηίεο ηνπ λνκνχ Καζηνξηάο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (εξγαζηήξηα θαη εθζεηήξηα γνχλαο) 
αιιά θαη ζε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο (αληηπξνζσπείεο, ζπλεξγεία 
απηνθηλήησλ, κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, βηνηερλίεο, απνζήθεο,) θαζψο δελ ππάξρεη 
πιένλ αξθεηή δηαηηζέκελε γε γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηνπ πξψελΓήκνπ Καζηνξηάο. Ήδε κε ηελ αλακελφκελε νινθιήξσζε ηνπ θάζεηνπ 
άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ ε ηάζε απηή αλακέλεηαη λα απμεζεί. Καηά ζπλέπεηα ζηνλ 
ζρεδηαζκφ ηνλ ρξήζεσλ γεο ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε εθδεισζείζα 
εδψ θαη πνιιά ρξφληα απηή ηάζε, θαη λα παξακείλεη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε ζηελ 
πεξηνρή ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κειινληηθά.  

ηα παξαπάλσ πιαίζηα, απφ ρσξηθήο άπνςεο, νη εηδηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαηεπζχλνληαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ, ελψ 
παξάιιεια, νη πξναζηηαθέο ηεο Καζηνξηάο νηθηζηηθέο ρξήζεηο αλαπηχζζνληαη 
θπξίσο ζηελ δψλε Γηζπειηνχ-Κξεπελήο-Μαπξνρσξίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα 
ζελάξηα ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ ππεηζέξρεηαη έληνλα 
θαη ε παξάκεηξνο ηνπ πξναζηηαθνχ ραξαθηήξα ησλ νηθηζκψλ θαη πεξηνρψλ ηνπ 
πξψελ Γήκνπ πνπ δεκηνπξγεί απμεκέλεο ρσξηθέο αλάγθεο.  

εκεηώλεηαη, όηη ε ζεζκνζεηεκέλε ΕΟΔ Καζηνξηάο πνπ ξπζκίδεη ηηο ρξήζεηο ζε 
κεγάιν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξώελ Γήκνπ, θαη ε επηβνιή πεξαηηέξσ 
πεξηνξηζκώλ ζηηο δώλεο πνπ πξνθύπηνπλ κε βάζε ην εθδνζέλ  Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιίκλεο πνπ ζπκπιεξώλεη -αληηθαηαζηζηά ηελ ΕΟΔ, 
εγθισβίδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα (θαη ελ κέξεη αληηθαηηθά) πιαίζηα ηνλ ρσξνηαμηθό 
ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρήο θαη κεηώλνπλ εμαηξεηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο 
ζρεδηαζκνύ.   

Γηα ηνλ εηδηθφηεξν θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο πξνζθεξφκελεο 
γηα νηθηζηηθή επέθηαζε γεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε : 

 Ζ αλαθεξφκελε ζην θεθάιαην Π.1.1. κέρξη ζηηγκήο θαζνξηζκέλε 
ρσξνηαμηθή-πνιενδνκηθή πνιηηηθή ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο έηζη φπσο 
αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε (Πεξηθ. Πιαίζην Υσξνη. ρεδηαζκνχ Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο: ΦΔΚ 1472Β/9.10.2003, αιιά θαη λεψηεξε Έθζεζε 
«ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 
ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑΦΑΖ Β' 
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-ΣΑΓΗΟ Β1 ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ –ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ» 
ηνπ 2015) 

 Ζ αλάγθε-δπλαηφηεηα θάιπςεο αλαγθψλ ζε ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο 
θνξεζκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε ρσξνζέηεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ ρψξσλ ζε πεξηνρέο επεθηάζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
απνδψζνπλ ζεκαληηθέο εηζθνξέο ζε γε αιιά θαη ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 

 Σα φξηα ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο, (παξαιίκληνη ρψξνη, ξέκαηα, δάζε, 
αξραηνινγηθνί ρψξνη) πνπ δελ κπνξνχλ λα πνιενδνκεζνχλ, αιιά κε βαζεη 
ηηο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ηα ζεζκνζεηεκέλα νηθηζηηθά6 θαη 
πεξηβαιινληηθά7  δηαηάγκαηα ηνπο,  κπνξνχλ λα δερζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 
κφλν ρξήζεηο . 

 Σα δεκφζηα θαη δεκνηηθά θηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
θάιπςε αλαγθψλ ζε θνηλσληθή ππνδνκή. 

Ο επηζπκεηφο ηξφπνο αλάπηπμεο πξέπεη λα θαιχπηεη φρη κφλν ηηο πνζνηηθέο 
αλάγθεο ηεο εηζξνήο ηνπ αλακελφκελνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηελ αλάγθε 
αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη 
εμαζθάιηζεο γεο γηα θνηλσληθή ππνδνκή ησλ παιαηψλ θαη λέσλ θαηνίθσλ ησλ 
πεξηνρψλ ηνπ ΠξψελΓήκνπ. Σν λέν πεξηβάιινλ πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθνχο 
ειεχζεξνπο ρψξνπο, πνιενδνκηθή νξγάλσζε πνπ λα ζπλάδεη κε ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ην ηνπίν, λα αλαδεηθλχεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηειηθά λα 
ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ πιεζπζκνχ.  

Γηα λα επηηεπρζεί πεξηβάιινλ κε πςειά πνηνηηθά standards σο άλσ, θαη 
ηαπηφρξνλα ηθαλφ λα ππνδερζεί/εμππεξεηήζεη ηνλ πξνβιεπφκελν/ήδε 
εγθαηεζηεκέλν πιεζπζκφ, θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο θνηλσληθέο 
ππνδνκέο, απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε δηάζεζε νξηζκέλεο επηθάλεηαο γεο γηα 
νηθηζηηθή αλάπηπμε. Άξα δελ κπνξνχλ νη νηθηζηηθέο πεξηνρέο λα πεξηνξηζζνχλ 
απζηεξά θαη κφλνλ ζηηο ήδε δνκεκέλεο ε νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο. Δπί κέξνπο 
ζηφρνη πνπ ηίζεληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη: 

 Ζ έληαμε ζε ρέδην πφιεο ηθαλήο γεο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
πξνγξακκαηηζκέλνπ ζελαξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο (ρακεινχο) .Γ. πνπ 
πξνηείλνληαη. 

 Ζ έληαμε ζε ρέδην ηθαλνπνηεηηθήο αδφκεηεο, δεκνηηθήο-δεκφζηαο γεο γηα 
εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ (εθ’ 
φζνλ νη εηζθνξέο γεο θαηά θαλφλα δελ επαξθνχλ) πνπ απαηηνχληαη . 

 Ο θαζνξηζκφο ρακειψλ πληειεζηψλ Γφκεζεο (.Γ.), φξσλ δφκεζεο θαη 
ρξήζεσλ πνπ ζπλάδνπλ ζε παξαιίκληεο θαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο 
πεξηνρέο. 

                                                 
6
 ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηε ιίκλε Οξεζηηάδα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Π.Γ. ηεο 

15/1/1986 πεξί νξηζκνχ Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ, θαηψηαηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη ινηπψλ φξσλ 
θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ 
πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923 ησλ δήκσλ Καζηνξηάο θαη Άξγνπο Οξεζηηθνχ θαη ησλ θνηλνηήησλ  
Γηζπειηνχ, Ακπεινθήπσλ, Μαπξνρσξίνπ, Πνιπθάξπεο, Φσηεηλήο – Μεηακφξθσζεο, Σνηρηνχ θαη 
Λεπθήο (λνκνχ Καζηνξηάο). Σν παξαπάλσ δηάηαγκα, ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην πξνεδξηθφ 
δηάηαγκα ηεο 28.1.2005

6
, νξίδεη 9 Πεξηνρέο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ . 

7.Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα «Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή 
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», ΦΔΚ 226/19 Ηνπλίνπ 2012. 
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 Ο εηδηθφηεξνο θαζνξηζκφο ησλ κεραληζκψλ πνιενδφκεζεο κε ηξφπν πνπ λα 
είλαη ζπκβαηνί κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηδηαίηεξν 
ραξαθηήξα (ηαπηφηεηα) ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πξφηαζε πνπ αλαπηχζεηαη ζηελ ζπλέρεηα, βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα ππνζηήξημεο 
ησλ παξαπάλσ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ πξψελ Γήκνπ,  
θάιπςεο ησλ νηθηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
δεζκεχζεηο ηνπ επξχηεξνπ πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο. ηα πιαίζηα απηά, επηβάιιεηαη λα πξνζηαηεπηεί ε επξχηεξε πεξηνρή 
ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο, λα δεκηνπξγεζνχλ δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, λα 
εληζρπζεί ν θιάδνο ηεο γνχλαο θαη λα ζρεδηαζηνχλ παξαγσγηθνί - νηθηζηηθνί 
ππνδνρείο εμαζθαιίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε θνηλσληθή θαη ηερληθή ππνδνκή γηα 
ηνπο θαηνίθνπο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.1. Γνκηθό ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο πξώελ Γήκνπ 
Μαθεδλώλ  

Αλαθέξεηαη ε αλάδξαζε πξνο ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, θαη 
παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπλέρεηα ην πξφηππν νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο 
νξγάλσζεο ηνπ πξψελ Γήκνπ ζε ζρέζε θαη κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. 
Τπάξρνπλ αλαθνξέο ζε θεθάιαηα, ζηνηρεία θαη πίλαθεο ηνπ ηεχρνπο ηεο Αλάιπζεο, 
ηα νπνία δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ μαλά.  

Π.1.1. Αλάδξαζε πξνο ηνλ ρσξνηαμηθό θαη αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό. 

Σν θεθάιαην αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη απφ φια ηα ππεξθείκελα επίπεδα 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

Αλαθέξεηαη ζε ππέξηεξα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νινθιεξσκέλα 
πξνγξάκκαηα κειεηψλ ε θαηεπζχλζεσλ (projects) ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ΟΣΑ φπσο 
είλαη : 

1.-Σν εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 
Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 1472Β/2003). Σν 
Πιαίζην είλαη ππφ αλαζεψξεζε. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν νηθηζκφο ηνπ Μαπξνρσξίνπ αλαγλσξίδεηαη σο θέληξν 4νπ 
επηπέδνπ, επηζεκαίλεηαη ε χπαξμε ζεκαληηθήο έθηαζεο γεσξγηθήο γεο πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο ζην δήκν Μαθεδλψλ, ελψ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηε ιίκλε ηεο 
Καζηνξηάο ζαλ θεξπγκέλν ηνπίν ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο.  

Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη: 

Γεκνγξαθηθνί – Κνηλσληθνί δείθηεο 

Πιεζπζκόο 2006 

Πξφβιεςε1: Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 314.360    Ννκφο Καζηνξηάο: 55.642 

Πξφβιεςε2: Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 311.239    Ννκφο Καζηνξηάο: 55.089 

Πιεζπζκόο 2015 

Πξφβιεςε1: Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 347.405    Ννκφο Καζηνξηάο: 61.838 

Πξφβιεςε2: Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 336.403    Ννκφο Καζηνξηάο: 59.716 

Δξγαηηθφ δπλακηθφ θαη απαζρφιεζε απμεκέλα θαη αλεξγία ζε κείσζε θαηά 3 
κνλάδεο ζην 8,7% ην 2006 θαη θαηά 4 κνλάδεο ην 2015.  

Ζιηθηαθή ζχλζεζε πιεζπζκνχ ζηαζεξή 

Σνκείο Παξαγσγήο 

Καηαλνκή θαηά ηνκέα απαζρφιεζεο 2006: Πξσηνγελήο 20,0% Γεπηεξνγελήο 32,0%, 
Σξηηνγελήο 48,0%, 

Καηαλνκή θαηά ηνκέα απαζρφιεζεο 2015: Πξσηνγελήο 16,0% Γεπηεξνγελήο 29,0%, 
Σξηηνγελήο 55,0%, 

Πξσηνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο 

- Ζ γεσξγία ηεο Πεξηθέξεηαο ζε πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο κέρξη ην 2015 κε ζηφρν 
ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ, ηελ αλάπηπμε θαζεηνπνηεκέλσλ 
θαη νινθιεξσκέλσλ ζρέζεσλ ζην ζχζηεκα αγξνδηαηξνθήο θαη ζηηο 
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θαιιηέξγεηεο βηνκεραληθψλ θπηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ παξαγσγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ 

- Δπίηεπμε ζηαδηαθήο αλάπηπμεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ε γεσξγία θαη γηα 
ηελ θηελνηξνθία. 

- πλεηή αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ. 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο 

- Δλδπλάκσζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

- Ζ γνχλα θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. 

Σξηηνγελήο Σνκέαο Παξαγσγήο 

- Αλακέλεηαη ηάζε αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα 

- πληνληζκφο πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν. 

Πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα αλάδεημε ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ: 

 Αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ιηκλψλ, παξαιίκλησλ πεξηνρψλ θαη νηθηζκψλ 

 Αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο 

 Αλάδεημε – ζήκαλζε ησλ ηζηνξηθψλ κνλνπαηηψλ απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν 
κέρξη ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. 

 Αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ, ηελ εμαζθάιηζε πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο θαη ηε 
δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εηζνδήκαηνο. 

 Οξηνζέηεζε ησλ βνζθνηφπσλ (αλαθέξεηαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο θπξίσο) 

 Δλίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε  ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 
ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 
ηελ αλάπηπμε επψλπκσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ 
δνκψλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Βειηίσζε κεηαθνξηθψλ ζπλδέζεσλ 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ κέζσ ηεο ελίζρπζεο θαη αλαβάζκηζεο 
ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ.  

Σνπξηζκφο 

ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ νη επηινγέο γηα ήπηαο κνξθήο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε δελ 
ζπλδένληαη κε ηελ πξνψζεζε – νξγάλσζε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θιίκαθαο πνπ 
απαηηνχλ ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΟΣΑ (Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 
Παξεκβάζεσλ). Οη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη εμππεξέηεζεο επηζθεπηψλ ζα 
πξέπεη λα ρσξνζεηεζνχλ ζε γεληθφηεξεο δψλεο ππνδνρήο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα 
ΓΠ –ΥΟΟΑΠ. 

Σα παξαθάησ θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ δσλψλ ζηηο νπνίεο ζα επηηξέπνληαη νη 
ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνπλ ηηο επηινγέο ησλ ΓΠ –
ΥΟΟΑΠ ηδηαίηεξα γηα ηνλ εμσαζηηθφ αγξνηηθφ ρψξν: 

 Να κελ επηηξέπνληαη εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζηηθήο δηακνλήο ή ζπγθεληξψζεηο β’ 
θαηνηθίαο ζηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο (πγξνβηφηνπνη, δάζε, παξαιίκληεο 
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πεξηνρέο θιπ) ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο Δ.Π.Μ. πνπ εθπνλήζεθαλ, 
εθπνλνχληαη ή ζα εθπνλεζνχλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. 

 ηηο δψλεο απηέο, νη εγθαηαζηάζεηο λα πεξηνξίδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ 
νηθηζκψλ, νη νπνίνη κπνξεί φκσο λα επεθηείλνληαη εθφζνλ ππάξρνπλ 
θαηάιιειεο εθηάζεηο ψζηε λα δέρνληαη ηηο απμεκέλεο πηέζεηο. 

Οδηθά – Γίθηπα 

Οη θάζεηνη άμνλεο επηδξνχλ ζηηο ρξήζεηο γεο αζθψληαο πηέζεηο θαηά κήθνο ηνπ 
δηαδξφκνπ δηέιεπζεο. Οη πηέζεηο απηέο κηα θαη ν θχξηνο άμνλαο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθνχληαη ζηνπο θφκβνπο θαη θπξίσο ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζηξαηεγηθή ζρέζε κε ηα 
αζηηθά θέληξα. Ωο εθ ηνχηνπ ζηα ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ είλαη απαξαίηεην 
ζηηο πεξηνρέο απηέο λα ιεθζνχλ κέηξα νξγάλσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο. ηνπο 
θιάδνπο ηνπ δηθηχνπ φπνπ νη δξφκνη δελ είλαη θιεηζηνί απηνθηλεηφδξνκνη ζα πξέπεη 
λα ειεγρζεί ε θαηά ηπραίν ηξφπν γξακκηθή αλάπηπμε παξφδησλ ρξήζεσλ. 

Ζ ρσξηθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ θαζνξίδεη νξηζκέλα απφ ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο 
ζεκαληηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είηε απηέο εγθαζίζηαληαη νξγαλσκέλα 
(ΒΔΠΔ, ΒΗΠΔ), είηε νξίδνληαη σο δψλεο ρξήζεσλ γεο δηαθεθξηκέλα επίπεδα φριεζεο. 
Ζ εγγχηεηα ζην πξσηεχνλ δίθηπν θαζψο θαη ε θαηάιιειε ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε 
απνηεινχλ ζηνηρεία θαηεπζχλζεσλ ρσξνζεηήζεσλ γηα ηα ππνθείκελα επίπεδα 
ζρεδηαζκνχ. Πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζχλδεζε νηθηζκψλ 3νπ θαη 4νπ 
επηπέδνπ κε ηελ Δγλαηία Οδφ θαη ηνπ θάζεηνπο άμνλεο ηεο. 

Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πφξσλ 

Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ απνηεινχλ παξάγνληα 
ξχπαλζεο γηα ηε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο ππνβαζκίδνληαο ηελ. Ζ ιεηηνπξγία βηνινγηθνχ 
θαζαξηζκνχ έρεη πεξηνξίζεη ηελ επηβάξπλζε ηεο απφ αζηηθά ιχκαηα. 

Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ 

Σν πεξηθεξεηαθφ θέληξν αλαθχθισζεο θαη κνλάδαο ιηπαζκαηνπνίεζεο επηιχεη ηα 
φπνηα πξνβιήκαηα. 

Πξνγξακκαηηθά κεγέζε 

Απφ ην ηζρχνλ ρσξνηαμηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξζεθε, (Π.Π.Υ..Α.Α.Π.Γ.Μ.) δελ 
πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξακκαηηθά κεγέζε γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε. Ωο εθ 
ηνχηνπ ηα κεγέζε απηά (φπσο θαη ηα πιεζπζκηαθά αλάινγα) πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζζνχλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε Γ.Π.. ζε ζρέζε θαη κε ηα ελ ζπλερεία 
αλαθεξφκελα δεδνκέλα νηθηζηηθήο αλάπηπμεο (δήηεζε–πξνζθνξά) θαη ηνπο ηνπηθνχο 
πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο. 

2.-Ζ Έθζεζε «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ»  (2013) 

Ζ έθζεζε απηή έιαβε ππ φςε:  

Σν ηζρχνλ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΦΔΚ 1472/Β’/9.10.2003). 

Σηο λεψηεξεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ΠΠΥΑΑ Δζληθέο πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ην Γεληθφ Πιαίζην ΥΑΑ (ΦΔΚ Α’128/2008), 

 ην Δηδηθφ Πιαίζην ΥΑΑ γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ ΑΑΠ151/2009), 

 ην Δηδηθφ Πιαίζην ΥΑΑ γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ Β’1138/2009), 
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 ην Δηδηθφ Πιαίζην ΥΑΑ γηα ηηο ΑΠΔ (ΦΔΚ Β’2464/2008), 

 ην Δηδηθφ Πιαίζην ΥΑΑ γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΚ Β’2505/2011) 

 ην  Δηδηθφ  Πιαίζην  Υσξνηαμηθνχ  ρεδηαζκνχ  θαη  Αεηθφξνπ  Αλάπηπμεο  
γηα  ηα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο (ΦΔΚ 1575/Β’/28.11.2001). 

θαη πνιιέο άιιεο Αλαπηπμηαθέο  πνιηηηθέο  Δζληθνχ   θαη  Πεξηθεξεηαθνχ  επηπέδνπ 

Απφ ηελ Έθζεζε απηή αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ σο έρνληα θάπνηα ζρέζε κε ηελ 
πεξηνρή κειέηεο ε νπνία θαζεαπηή, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο, δελ αλαθέξεηαη 
ζπγθεθξηκέλα πνπζελά. 

 Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο  Δλέξγεηαο  (ΦΔΚ  2464Β/3.12.2008)  ζθνπεχεη  ζηε  
δεκηνπξγία  βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ  Α.Π.Δ.  θαη  ζηελ  αξκνληθή  έληαμή  
ηνπο  ζην  θπζηθφ  θαη  αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. ζνλ αθνξά ηηο αηνιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ην Δηδηθφ Πιαίζην δελ νξίδεη Πεξηνρέο Αηνιηθήο  
Πξνηεξαηφηεηαο  ζηελ  Πεξηθέξεηα  Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο.  Ζ  Πεξηθέξεηα  
φκσο θξίλεηαη  θαηάιιειε  γηα  κηθξά  πδξνειεθηξηθά  έξγα,  θαζψο  ην  
πδαηηθφ  δηακέξηζκα  ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηαζέηεη κεγάιε ππθλφηεηα 
εθκεηαιιεχζηκνπ δπλακηθνχ. 

 Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 
Τδαηνθαιιηέξγεηεο (ΦΔΚ 2505Β/4.11.2011) ζθνπεχεη ζηελ παξνρή 
θαηεπζχλζεσλ, θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε 
θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν,  κε  ζηφρν  ηε  δηαζθάιηζε  
ηεο  πξνζηαζίαο  ηνπ  πεξηβάιινληνο  θαη  ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 
θιάδνπ. χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 
ιφγσ ηεο χπαξμεο πνηακψλ θαη ιηκλψλ, πξνζθέξεηαη γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο 
γιπθέσλ πδάησλ ρσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδνληαη ρσξηθά ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο. 

 Σν αλαπηπμηαθφ φξακα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο 
δηαηππψλεηαη ζην θαη’ αξρήλ ρέδην Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηε λέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014 – 
2020 είλαη ε: «Γεκηνπξγία κηαο δηαηεξήζηκεο αληαγσληζηηθήο πεξηθεξεηαθήο 
νηθνλνκίαο κε βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θνηλσληθή ζπλνρή». Ο 
πξνηεηλφκελνο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πεξίνδν 
2014-2020, βαζίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, θξίζηκσλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηελ πξνζηαζία–αλάδεημε  ηνπ  θπζηθνχ  
πεξηβάιινληνο  θαη  ηεο  ηζηνξηθήο–πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε φξνπο 
έμππλεο, δηαηεξήζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο. 

 εκεηψλεηαη ε ηάζε ππνγελλεηηθφηεηαο θαη γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηάζε 
πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ πιεζπζκφ ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
φζν θαη ηεο Υψξαο. ε επίπεδν Γήκσλ  κφλν  νη Γήκνη Καζηνξηάο, 
Δνξδαίαο, Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο εκθάληδαλ δείθηεο γήξαλζεο κηθξφηεξνπο 
απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Υψξαο. 

 Ζ κειέηε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο εκθαλίδεη κηα αληίθαζε αλάκεζα ζε 
έλα απμαλφκελν θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη έλα κφληκα πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο. 
Μηα θαηεμνρήλ βηνκεραληθή Πεξηθέξεηα πνπ φκσο δελ θαηνξζψλεη λα 
κεηαηξέςεη απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο ζε πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 
αγνξά εξγαζίαο. 

 Ο θιάδνο ηεο γνπλνπνηίαο, ιφγσ ηεο ηζρπξήο παγθφζκηαο δήηεζεο θαη ηεο 
πςειήο εμσζηξέθεηάο ηνπ, είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο θιάδνπο ηεο 
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κεηαπνίεζεο πνπ θάλεθε αλζεθηηθφο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δείρλεη 
ηάζεηο κεγέζπλζεο. Αλ θαη δηαζέηεη ζνβαξά πιενλεθηήκαηα  (καθξνρξφληα  
παξάδνζε,  εμεηδίθεπζε,  γλψζε  ησλ  αγνξψλ,  θιπ.) αληηκεησπίδεη θαη 
πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ πςειή κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ 
ησλ πξψησλ πιψλ θαη ζε δηαξζξσηηθέο αλεπάξθεηεο. Ζ γνπλνπνηία 
αλαπηχζζεηαη ζηνλ άμνλα Καζηνξηά-ηάηηζηα θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Βνΐνπ θαη ηεο Καζηνξηάο. 

 ηελ Πεξηθέξεηα δελ ππάξρνπλ ηνπξηζηηθά θνξεζκέλεο πεξηνρέο ελψ ην 
πινχζην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ε πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά 
πξνζθέξνληαη γηα ήπηαο κνξθήο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

 Οη θπξηφηεξεο δηαπεξηθεξεηαθέο ζρέζεηο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ φπσο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ηεο Πεξηθέξεηα αθνξνχλ ηε ζρέζε κε ην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ηφζν σο πξνο ηηο  ππεξεζίεο  (θπξίσο  πγείαο,  ηξηηνβάζκηαο  
εθπαίδεπζεο  θιπ.)  φζν  θαη  σο  πξνο  ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο. 

 Ζ Καζηνξηά, έδξα Π.Δ., ιεηηνπξγεί σο δηνηθεηηθφ θέληξν θαη απνηειεί 
ζεκαληηθφ βηνηερληθφ- εκπνξηθφ θέληξν ζηνλ ηνκέα ηεο γνπλνπνηίαο κε 
έκθαζε ζηηο εμαγσγέο. Ο ραξαθηήξαο ηεο Καζηνξηάο έρεη δηαθνξνπνηεζεί 
ζεκαληηθά θαζψο εληάζεθε θαη ν ξφινο ηεο σο πφινο εζσηεξηθνχ 
ηνπξηζκνχ. 

 Οη ζεκαληηθφηεξνη αξραηνινγηθνί ρψξνη είλαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο 
Αηαλήο θαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ Γηζπειηνύ. 

 Η κλιμαηική αλλαγή υρ παπάγονηαρ θεώπηζηρ ηυν αναπηςξιακών 
πποηεπαιοηήηυν. Ζ  κεηάβαζε  ζε  κηα  νηθνλνκία  ρακεινχ  άλζξαθα  έρεη  
κεγάιεο  πξνεθηάζεηο  γηα  ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζε παγθφζκην επίπεδν, κε 
κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα κέζσ κεγάισλ αιιαγψλ ηφζν ζηελ θαηαλάισζε φζν θαη ζηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο. Ο ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 
απφ ηελ ελέξγεηα ζπλζέηεη λέεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ εζληθή ελεξγεηαθή 
πνιηηηθή. Σν γεγνλφο απηφ δχλαηαη   λα   επεξεάζεη   απνθαζηζηηθά   βαζηθέο   
πιεπξέο   ηνπ   παξαγσγηθνχ   ηζηνχ   ηεο Πεξηθέξεηαο κε δεδνκέλν φηη εληφο 
ησλ νξίσλ ηεο ρσξνζεηείηαη ν θχξηνο φγθνο ηεο ζεξκνειεθηξηθήο 
παξαγσγηθήο ππνδνκήο ηεο Υψξαο. 

3.- Σν «Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα 
ηνλ Σνπξηζκό» (ΦΔΚ 1138Β/11.6.2009) έρεη θαηαξγεζεί θαη αλαζπληάζζεηαη. 

4.- Σν «Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα 
ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο»  δελ αλαθέξεη θάηη γηα ηελ πεξηνρή. 

5.- Σν «Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα 
ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο»  δελ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή. 

εκεησηένλ φηη βάζε ηνπ ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19 Ηνπλίνπ 2012 επηηξέπνληαη νη 
εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζεξκφηεηαο, κε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ 
πεδίσλ, αηνιηθήο ελέξγεηαο (αηνιηθά ζε απφζηαζε 1000 κέηξσλ απφ ηηο δψλεο Α, Β, 
ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο ηεο ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ΛΗΜΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ.  

6.-Σν Δηδηθό Πιαίζην ΥΑΑ γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ ΑΑΠ151/2009), 

 Καζνξίδεη  σο Δζληθφ Πξφηππν Υσξνηαμηθήο νξγάλσζεο ηεο βηνκεραλίαο γηα  
ηελ πεξηνρή Καζηνξηάο θαηεχζπλζε «επέθηαζεο» θαη Γεληθή πξνηεξαηφηεηα 
Μεηαπνίεζεο λνκνχ «Μέζε» 
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 Κιαδηθέο πξνηεξαηφηεηεο: Ο Ννκφο Καζηνξηάο παξνπζηάδεη κηα ζαθψο 
ηδηαίηεξε βηνκεραληθή θπζηνγλσκία, κε εμαηξεηηθά πςειή εηδίθεπζε ζηνλ 
θιάδν 18 (ελδπκαζία, γνχλα) θαη ζπκπιεξσκαηηθψο ζην  θιάδν  19 (δέξκα). 
Ζ κνλνεηδίθεπζε απηή  απνηειεί έλα de facto  ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 
(ηερλνγλσζία, νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο, πνιιαπιαζηαζηηθέο  
επηπηψζεηο θαη  ζηνλ  ηνπξηζκφ) αιιά ηαπηφρξνλα θαη παξάγνληα 
πςεινχ θηλδχλνπ/επαηζζεζίαο  ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο. Γελ ππάξρεη 
πεξηζψξην ξηδηθήο αιιαγήο  πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη πξνηεξαηφηεηα είλαη  ε 
ζηήξημε ηνπ  εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ. 

 Υσξνηαμηθφ πξφηππν ηεο βηνκεραλίαο:  Ζ κεηαπνίεζε ηνπ Ννκνχ 
ζπγθεληξψλεηαη ζε κηα ζρεηηθά  επξεία  δψλε, κε πνιχ ηζρπξφ  ππξήλα ηελ  
Καζηνξηά θαη  ην  Άξγνο Οξεζηηθφ, θαη κηα πην εμσηεξηθή νκφθεληξε δψλε 
κε κηθξφηεξε  παξνπζία κεηαπνίεζεο γχξσ απφ ηνλ ππξήλα. Σν ζρήκα 
απηφ παξακέλεη  θπξίαξρν. 

 Οξγαλσκέλε  ρσξνζέηεζε ηεο βηνκεραλίαο:  Με βάζε ηηο γεληθέο  αξρέο 
ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο βηνκεραλίαο πξνθχπηεη  αλάγθε  γηα 
νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο  αιιά ηα  εηδηθά  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  Ννκνχ 
(κνλνεηδίθεπζε, κηθξέο  κνλάδεο δηάζπαξηεο ζηνλ  αζηηθφ ρψξν)  δελ 
δηεπθνιχλνπλ κηα  ηέηνηα ζηξαηεγηθή. 

7.-Σα «ρέδηα Γηαρείξηζεο, Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ θαη θηλδύλσλ 
πιεκκύξαο». 

Σα εγθεθξηκέλα ρέδηα Γηαρείξηζεο, θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3199/2003 θαη ηνπ ΠΓ 51/2007. 

Ζ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 
Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  έγηλε κε ην ΦΔΚ 181Β /31 ΗΑΝ 2014 

 Ζ εηδηθφηεξε πεξηνρή κειέηεο ινγσ ηεο κηθξήο ηεο θιίκαθαο δελ αλαθέξεηαη  
πνπζελά. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ΔΤ Λίκλεο Καζηνξηάο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
Λεθάλε Απνξξνήο Πνηακνχ (ΛΑΠ) ηνπ Αιηάθκνλα. 

 ρεηίδεηαη κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο GR 1320003 θαη  GR 1320001 

 Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ αλήθεη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνζίκνπ χδαηνο. 

 Γελ αλήθεη ζε επάισηεο δψλεο ληηξνξχπαλζεο 

 Ζ Λίκλε Καζηνξηάο έρεη κηα ηνπιάρηζηνλ Βηνκεραληθή κνλάδα ζρεηηδφκελε κε 
απφξξηςε. Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ έρεη θακία. 

 Γελ θηλδπλεχεη απφ ξχπαλζε ζηαβιηζκέλεο θηελνηξνθίαο 

 Γελ θηλδπλεχεη απφ ξχπαλζε πδαηνθαιιηεξγεηψλ 

 Γελ θηλδπλεχεη απφ ξχπαλζε ΥΤΣΑ 

 Δπξίζθεηαη πιεζίνλ κηαο ζέζεο ιαηνκείνπ 

 Γελ θηλδπλεχεη απφ ξχπαλζε κεηαθνξψλ 

 Πεξηιακβάλεη αξδεπφκελε έθηαζε. Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία πδξνιεςίαο 
ππνγείσλ Τ 

 Ζ πδξνινγηθή ιεθάλε ζηελ φπνηα επξίζθεηαη ε πεξηνρή κειέηεο (θαη φιε ε 
ιίκλε Καζηνξηάο) βξίζθεηαη ζηελ θιίκαθα έληαζεο πίεζεο 2 

 Ζ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηεο ιίκλεο ραξαθηεξίδεηαη «ειιηπήο» 

 Πνζνηηθή θαη Υεκηθή θαηάζηαζε Τδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαιή. 

8.- Σν ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο ησλ Λεθαλώλ Απνξξνήο Πνηακώλ 
ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (GR09) 
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Οη Υάξηεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο θαηαξηίζηεθαλ ζηηο Εψλεο Γπλεηηθά Τςεινχ 
Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο, νη νπνίεο θαζνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο Πξνθαηαξθηηθήο 
Αμηνιφγεζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο (ΤΠΔΚΑ-ΔΓΤ, 2012): 

Ζ πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ «GR09RAK0007 Υακειή δψλε άλσ ξνπ π. 
Αιηάθκνλα θαη ιίκλεο Καζηνξηάο» 

 Γηζπήιην, Μαθξνρψξη θαη Πνιχθαξπε βξίζθνληαη αλάκεζα ζηηο δπλεηηθά 
ζηγφκελεο πφιεηο/νηθηζκνχο ζηα δηάθνξα  «Μέζα πιεκκπξηθά ζελάξηα γηα 
δηαθφξνπο πεξηφδνπο επαλαθνξάο «(Σ=50, 100,1000 έηε) 

 ηα ζελάξηα απηά ε Απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πιεκκχξαο επί ηνπ ζπλφινπ 
ηεο πιεκκπξηθήο δψλεο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία θηλδχλνπ (Risk) <50 
«Πνιχ ρακειφ» 

 Ζ εηδηθφηεξε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηηο Εψλεο Γπλεηηθά Τςεινχ 
Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο ηνπ ΤΓ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΤΓ09) 

 ην ράξηε Απνηίκεζεο Σξσηφηεηαο ζε Δδαθηθή Γηάβξσζε (SE) ζην ΤΓ09, κε 
βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ Γξαθείνπ Δδαθψλ (ESB), ε πεξηνρή 
κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία «πνιχ ρακειή» 

 ζνλ άθνξα ζηνλ ζπληειεζηή δηαβξσηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο βξνρφπησζεο (R) 
ζην ΤΓ09, ε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζηελ ρακειφηεξε θαηεγνξία <400. 

 Αλ θαη ζπλνιηθά ε πεξηνρή GR09RAK0007) ραξαθηεξίδεηαη απφ Πνιχ Υακειή 
σο Υακειή θιάζε ηξσηφηεηαο, σο δπλεηηθά εππαζείο πεξηνρέο κπνξνχλ 
πεξαηηέξσ λα πξνζδηνξηζηνχλ: Ζ πεξηνρή πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο ηεο 
Καζηνξηάο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη κέξνπο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο. 

 ηνλ Υάξηε Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο (Πηλαθίδα apsfr0007_9) εκθαίλεηαη φηη ε 
πιεκκπξηθή Εψλε δελ επεξεάδεη ην Γηζπειηφ θαη ηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ηνπ, 
ελψ επεξεάδεη ελ κέξεη ηηο πεξηνρέο Μαπξνρσξίνπ θαη  Πνιπθάξπεο. 

9.-Σν Π.Γ.15.1.86 / ΦΔΚ125Γ/21.2.86 γηα ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνρήο Ε.Ο.Δ. ηεο 
Καζηνξηάο, θαη  

10..-Σν λεφηεξν θπξσζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα «Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο 
ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα 
Γηαρείξηζήο ηνπ», ΦΔΚ 226/ΑΑΠ//19 Ηνπλίνπ 2012, 

αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλέρεηα ζην θεθάιαην Π.2.3. θαζψο απνηεινχλ ηα 
θπξηφηεξα πιαίζηα θαηεπζχλζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ δίλνληαη απφ ηα ππεξθείκελα 
επίπεδα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

Π.1.1.1.-ηόρνη θαη θαηεπζύλζεηο 

Καηεπζχλζεηο απφ ηα ππεξθείκελα επίπεδα πνπ αλαθέξζεθαλ σο εμήο:  

 Γεληθφηεξνη αλαπηπμηαθνί θαη ρσξνηαμηθνί ζηφρνη φπσο ηίζεληαη ζην Π.Π.Υ.. 
Γπη. Μαθεδνλίαο (θεθ. Π.1.1.), Οη ίδηνη ζηφρνη επηζεκαίλνληαη θαη ζε έγγξαθν 
ηεο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Διήθζε ππ ‘νςε θαη ε 
αλαθεξζείζα λεψηεξε Έθζεζε «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ 
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ 
ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑΦΑΖ Β' -ΣΑΓΗΟ Β1ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ –ΥΔΓΗΟ 
ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ» ηνπ 2015) . 

 Δλδνγελείο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο φπσο αλαπηχρζεθαλ 
ζην θεθάιαην Α.5.1.2 ηεο Αλάιπζεο θαη ζπλνςίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 
θεθάιαην. 

 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/prokatarktiki_axiologisi/GR_PFRA_REPORT_V2_7.6.2013.pdf
https://floods.ypeka.gr/egyFloods/prokatarktiki_axiologisi/GR_PFRA_REPORT_V2_7.6.2013.pdf
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Δηδηθφηεξα:  

α) Αναπηςξιακοί ζηόσοι 

Οη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε ζχκθσλα 
κε ηα πξνεγνχκελα  σο εμήο: 

α) Ζ ζηήξημε θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ν νπνίνο 
παξαδνζηαθά απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θιάδν γηα ηελ πεξηνρή θαη 
εηδηθφηεξα:   

α1) Δλίζρπζε ηεο θηελνηξνθίαο κε ηελ δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ρψξσλ γηα 
ηελ ππνδνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

α2)Σξνπή πξνο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, 
εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ, πξντφλησλ πνηφηεηαο κε ηνπηθή ηακπέια. 

β) πλδηαζκέλεο δξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπξηζκνχ-πνιηηηζκνχ-αλαςπρήο θαη ηδηαίηεξα ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπο φπσο: 

β1) Αμηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ-πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ήηνη ηεο 
παξαιίκληαο δψλεο ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο, ησλ αξραηνινγηθψλ 
ρψξσλ θαη εηδηθά ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ. 

β2) Γεκηνπξγία αγξνηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (πνπ 
κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα θνηλνηηθήο ελίζρπζεο). 

β3) Γεκηνπξγία ζπλαθψλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

γ) Αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηνκείο 
ησλ κεηαθνξψλ, ησλ logistics, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ.  

δ) Δλίζρπζε ησλ γεληθψλ θαη ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ  φπνπ απαηηείηαη.  

εκεηψλεηαη φηη φινη νη σο άλσ αλαπηπμηαθνί ζηφρνη πξέπεη λα επηδησρζνχλ 
κέζα ζηα αξθεηά απζηεξά πιαίζηα ησλ θαλφλσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 
(φπσο ηειηθά ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ κε ην εγθξηζέλ Π.Γ. γηα ηε ιίκλε ηεο 
Καζηνξηάο) δεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ ΟΣΑ ππάγεηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο δψλεο πξνζηαζίαο θαη νηθναλαπηπμεο. 

β) Πεπιβαλλονηική πποζηαζία- Θεζμικοί Πεπιοπιζμοί  

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε, ε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο (Οξεζηηάδα) απνηειεί 
ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Ζ ζεζκνζεηεκέλε παιαηφηεξε ΕΟΔ Καζηνξηάο πνπ ξπζκίδεη ηηο ρξήζεηο ζε κεγάιν 
κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξψελ Γήκνπ (βιέπε Αλάιπζε θαη επφκελν θεθαιαην 
Π.2.3.1.1.), φπσο θαη ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο ζηηο  εηδηθφηεξεο δψλεο 
πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην έθδνζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο8 πνπ αληηθαηαζηζηά ελ κέξεη ηελ ΕΟΔ, νξηνζεηνχλ ζε 
ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο, θαη κεηψλνπλ 
ζεκαληηθά ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζρεδηαζκνχ.   

 

                                                 
8
 Σν αλαθεξζέλ Π.Γ κε ηελ επσλπκία «Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο 

σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ»  
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Δηθφλα 1   ΕΟΔ ΚΑΣΟΡΗΑ  Πεγή: ΦΔΚ 194 Γ’ /21-2-05 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν πξνθξηλφκελνο ηξφπνο αλάπηπμεο πξέπεη λα θαιχπηεη φρη κφλν 
ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο πνζνηηθέο αλάγθεο ηεο εηζξνήο ηνπ 
αλακελφκελνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ 
πξνζηαηεπηέσλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. 

γ) Σηόσοι συπικήρ οπγάνυζηρ 

χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, γηα ηελ ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ .Υ.Ο.Ο.Α.Π.  
πξνέρνπλ:  

α) ε πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο θαη ηεο παξφρζηαο 
δψλεο, ησλ ξεκάησλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 
κε  πεξηνξηζκνχο ζηηο δπλαηφηεηεο ρξήζεσλ θαη δφκεζεο. 

β) ε νηθηζηηθή αλάπηπμε (κε εμαζθάιηζε επαξθνχο απνζέκαηνο ζε γε γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνδνρέσλ πξναζηηαθνχ ηχπνπ ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο θχξίσο ζην  
Γηζπειηφ θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο ινηπνχο νηθηζκνχο. Ζ νηθηζηηθή αλαπηπμε 
πξέπεη λα γίλεη κε νξνπο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη εμαζθάιηζεο γεο γηα θνηλσληθή ππνδνκή 
ησλ παιαηψλ θαη λέσλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πξψελ Γήκνπ. Σν λέν 
πεξηβάιινλ πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθνχο ειεχζεξνπο ρψξνπο, πνιενδνκηθή 
νξγάλσζε πνπ λα ζπλάδεη κε ην πξνζηαηεπηέν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηνπίν, θαη 
λα αλαδεηθλχεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο .  

γ) ε ρσξνζέηεζε επηρεηξεκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο θαη εγθαηαζηάζεσλ 
εμππεξέηεζεο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ παξά ηελ νδφ Καζηνξηάο - Κνδάλεο γηα ηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα.   
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δ) ε εμαζθάιηζε απνζέκαηνο ζε γε θαη ξπζκίζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ελφο θνκβηθνχ γηα ην λνκφ Καζηνξηάο  πξψελ ΟΣΑ, ηφζν ζηε 
βηνηερλία γνχλαο (ελφο θιάδνπ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη πεξηνδηθά 
ζεκάδηα χθεζεο) νζν θαη ησλ ινηπσλ παξαγσγηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 
εγθηαζηάζεσλ.  

ε) ε δηαθχιαμε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο θηελνηξνθίαο σο 
ζεκαληηθνχ θιάδνπ ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή, είλαη επίζεο ζεκαληηθφο ζηφρνο, 
ρσξίο θαη’ αλάγθελ λα αληηζηξαηεχεηαη ηνπο πξνεγνχκελνπο παξά κφλν ζεκεηαθά, 
(νη απαηηνχκελεο εθηάζεηο γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο  
είλαη  νπσζδήπνηε πεξηνξηζκέλεο επηθάλεηαο θαη θαηά θαλφλα έρνπλ ήδε 
εγθαηαιεηθζεί γεσξγηθά). Σν δεηνχκελν δελ είλαη θπξίσο ε πνζνηηθή δηαθχιαμε φζν 
ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο γεο, αιιά ε αλαδηάξζξσζε, ε εμεηδίθεπζε θαη πηνζέηεζε 
δπλακηθφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε θαζεηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο 
παξαγσγήο. 
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Π.1.2.  Πξνγξακκαηηθά κεγέζε  
 
Π.1.2.1. Δμέιημε κόληκνπ πιεζπζκνύ πξώελ ΟΣΑ 
 

Ζ πξνβνιή ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ ηνπ πξψελ ΟΣΑ εμεηάζηεθε αλαιπηηθά 
ζηελ Φάζε ηεο Αλάιπζεο. Σα θπξηφηεξα ζεκεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 
επαλαιακβάλνληαη ζην παξφλ δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ηελ αθεηεξία ζεκαληηθψλ 
πξνηάζεσλ.  

 
Πίλαθαο Π.1:  Πιεζπζκφο νηθηζκψλ  πξψελ ΟΣΑ Μαθεδλψλ 1991- 2011 

 

Κσδηθόο 
(20/3/2011) 

Πεξηγξαθή ("Πξόγξακκα" 
Καιιηθξάηεο) 

Πιεζπζκνί 

2011 2001 1991 

Μόληκνο 
De 

Facto Μόληκνο 
De 

Facto Μόληκνο 
De 

Facto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ
Με βάζε ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ απνγξαθψλ ηεο Δ..Τ.Δ., γίλεηαη θαλεξή  
γηα ηελ δεθαεηία 1991-2001 αχμεζε πιεζπζκνχ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ, θαη 
Μαπξνρσξίνπ θαη κηθξή κείσζε ζηνλ νηθηζκφ ηεο Πνιπθάξπεο. Γηα ηελ δεθαεηία 
2001-2011 κηθξή κείσζε πιεζπζκνχ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ, θαη 
Μαπξνρσξίνπ θαη ζηαζεξνπνίεζε ζηνλ νηθηζκφ ηεο Πνιπθάξπεο. Ωζηφζν ηα 
ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ δελ θξηλεηαη φηη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη 
πξνθαλέο απφ ηα κεγέζε θαη ηηο δηαθνξέο Μνληκνπ θαη De Facto πιεζπζκνχ φηη ε 
πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ πξψελ Γήκνπ δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ «θπζηθή» θίλεζε 
ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή.Ο ζεκεξηλφο 
εθηηκσκελνο πιεζπζκφο είλαη πεξίπνπ 3.800,0 άηνκα θαζψο κεγάιν ηκήκα ησλ 
πξναζηηνπνηεζέλησλ θαηνίθσλ θπξίσο ηνπ Γηζπειηνχ θαηαγξάθεηαη ζηελ Καζηνξηά 
ή άιινπο νηθηζκνχο πξνέιεπζεο ηνπο. Ζ πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ιφγσ δπλαηνηεησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο 
1991-2001 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαηλνκέλνπ πξναζηηνπνίεζεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ 
πξψελ Γήκνπ ιφγσ ηεο εγγχηεηαο κε ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο.  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε πξνζπάζεηα πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ νηθηζηηθψλ 
ππνδνρέσλ ηνπ πξψελ ΟΣΑ (πνπ γίλεηαη απφ ην παξφλ ΥΟΟΑΠ), ε εμαζθάιηζε 
ησλ αλαγθαίσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, 
θαζψο θαη ιεηηνπξγηψλ αλαςπρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ 
θνηλήο σθέιεηαο θαη ηερληθήο ππνδνκήο, αλακέλεηαη φηη ζα αλαβαζκίζεη ζπλνιηθά 
ηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ ΟΣΑ ηνλψλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο γηα 
πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ. 

160108 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΜΑΚΔΓΝΧΝ 3220 3308 3398 3468 3219 3294 

16010801 
Σνπηθή Κνηλόηεηα 
Μαπξνρσξίνπ 1497 1505 1545 1554 1484 1502 

1601080101 Μαπξνρψξη,ην 1287 1297 1408 1409 1376 1387 

1601080102 Κξεπελή,ε 210 208 137 145 108 115 

16010802 
Σνπηθή Κνηλόηεηα 
Γηζπειίνπ 976 1061 1110 1186 954 1011 

1601080201 Γηζπήιηνλ,ην 976 1061 1110 1186 954 1011 

16010803 
Σνπηθή Κνηλόηεηα 
Πνιπθάξπεο 747 742 743 728 781 781 

1601080301 Πνιπθάξπε,ε 747 742 743 728 781 781 



24 

 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε κηαο πεξηνρήο, γίλνληαη ζπλήζσο γηα 
ηελ επφκελε πεληαεηία, γηα ηελ νπνία ζπληάζζνληαη, θαηά ηηο ηζρχνπζεο 
πξνδηαγξαθέο, ηα Γ.Π.. θαη αλαζεσξνχληαη κεηά ην ηέινο ηεο. Έρεη απνδεηρζεί 
φκσο ζηελ πξάμε, φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε εηψλ είλαη πνιχ κηθξφ, αλ 
ιεθζεί ππφςε φηη γηα ηε ζχληαμε θαη θχξσζε ελφο Γ.Π.. απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 
δχν ρξφληα. Δμάιινπ, ζηνπο κηθξνχο Καπνδηζηξηαθνχο πξψελΓήκνπο φπσο ν 
εμεηαδφκελνο, δελ είλαη εχθνιε, νχηε ζπληξέρεη ιφγνο γηα αλά πεληαεηία 
επηθαηξνπνίεζε. Δθ παξαιιήινπ ε δηαδηθαζία πνιενδφκεζεο κηαο πεξηνρήο 
(απνηππψζεηο, κειέηεο πνιενδφκεζεο θαη Πξάμεο Δθαξκνγήο, εθαξκνγή ζρεδίσλ 
θαη δεκηνπξγία ππνδνκψλ) είλαη καθξά θαζψο γηα δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο θαη 
δηαδηθαζηηθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο ζπλήζσο θξαηά θαη πάλσ απφ κηα δεθαεηία.    

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζεσξείηαη ζθφπηκν ε ρξνληθή εκβέιεηα ηεο κειέηεο 
ΥΟΟΑΠ λα είλαη κεγαιχηεξε. Έηζη σο έηνο-ζηφρνο γηα ηηο πιεζπζκηαθέο 
εθηηκήζεηο ζηελ πεξηνρή (ζηελ νπνία βαζίδνληαη φια ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε) 
ηίζεηαη ην 2035, δειαδή κηα δεθαπεληαεηία πεξίπνπ απφ ηελ  παξνχζα κειέηε 
(2019). 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ησλ νηθηζκψλ πνπ απαξηίδνπλ ην Γήκν, αλέξρεηαη ζηα 3.468 
άηνκα γηα ην 2001 (βι. ζρεηηθφ θεθάιαην). 

Γηα ηελ θαη αξρήλ πξνβνιή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ επφκελε 
δεθαπεληαεηία, βαζεη ησλ εμειίμεσλ ηνπ παξειζφληνο, έγηλε ε εμήο πξνζέγγηζε: Γηα 
ηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ Γήκνπ, ππνινγίδεηαη ν θαιπηεξνο κέζνο φξνο ησλ 
ξπζκψλ πιεζπζκηαθήο ηνπο κεηαβνιήο θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (1991-’01, 
2001- 2011), βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ν πξνβιεπφκελνο πιεζπζκφο γηα 
δεθαπεληαεηία (2035). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα Π.1 πνπ 
επηζπλάπηεηαη. 

  
Πίλαθαο Π.2:  Πξνβνιέο πιεζπζκνχ πξψελ ΟΣΑ Μαθεδλψλ 2011- 2035 
 
 

α/α Οηθηζκόο 

Πιεζπζκόο 

2011 

ΔΤΔ 

Δθηηκωκελνο 

Πιεζπζκόο 

2021 

Αλά δεθαεηία 

ξπζκόο 

κεηαβνιήο 

πιεζ. 

Πιεζπζκόο 

2021 

Πιεζπζκόο 

2035 

1 Γηζπειηφ  1.061 1.700 10% 1.870 2.150 

2 Μαπξνρψξη 1.297 1300 
5% 1.628 1.698 

3 Κξεπελή 208 250 

4 Πνιπθάξπε 742 750 5% 788    847 

 ΤΝΟΛΟ 3.308 4.000  4.200 4.515 

 

Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε δελ είλαη ηειηθή, αιιά θαηαδεηθλχεη ηελ ηάμε κεγέζνπο 
ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ελδερφκελα ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρή, αλ δελ ππάξμνπλ 
εηηε απνηξεπηηθνί πεξηνξηζκνί (π.ρ. αλεπαξθήο πξνζθνξά πνιενδνκεκέλεο γεο), 
είηε αληηζέησο, πνιηηηθέο δηεπθνιπληηθέο πξναζηηνπνίεζεο θαη νηθηζηηθήο 
εμαπισζεο απφ άιιεο πεξηνρέο.  
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Π.1.3.   ρεδηαζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα  νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ  
 

Π.1.3.1.-Γεληθά 

ηα θεθάιαηα ηεο Αλάιπζεο θαη παξαπάλσ, έρεη γίλεη ππνινγηζκφο ησλ 
αλακελφκελσλ ηππηθψλ πιεζπζκηαθψλ εμειίμεσλ (πξνβνιέο πιεζπζκνχ), ηεο 
πθηζηάκελεο & απνκέλνπζαο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζηηθψλ 
ππνδνρέσλ ρσξίο λα ππάξμεη παξέκβαζε ηνπ ρεδηαζκνχ.  

Eθ’ φζνλ φκσο νη παξάγνληεο ηεο πιεζπζκηαθήο κεγέζπλζεο είλαη εμσγελείο,  ζε 
έλα πεξηβάιινλ απμεκέλεο θαη αλειαζηηθήο δήηεζεο θαηνηθίαο, νη παξαπάλσ 
πξνζεγγίζεηο ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο κε απιέο πξνβνιέο είλαη αλεπαξθείο 
ρσξίο πνιενδνκηθά δεδνκέλα θαη ρσξίο ηελ βνχιεζε ηνπ ρεδηαζκνχ. Ζ 
πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ Μέζε Δηήζηα Πιεζπζκηαθή Μεηαβνιή (Μ.Δ.Π.Μ.), πνπ 
βαζίδεηαη ζε εμειίμεηο πξνεγνπκέλσλ εηψλ ή δεθαεηηψλ θαηαδεηθλχεη, απιψο ηελ 
ηάζε, δειαδή ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ «ελδερνκέλσο» λα εγθαηαζηαζεί 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο εάλ δελ ππάξρνπλ άιινη πεξηνξηζηηθνί ή εληζρπηηθνί 
παξάγνληεο (π.ρ. αλεπαξθήο πξνζθνξά πνιενδνκεκέλεο γεο, ή αληηζηξφθσο 
ηζρπξή ηάζε πξναζηηνπνίεζεο πιεζπζκνχ γεηηνληθνχ αζηηθνχ θεληξνπ).  

ηελ πξάμε, πξνθχπηεη φηη αλεμάξηεηα απφ πξνβνιέο πιεζπζκνχ, 
θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη παγησκέλεο ηάζεηο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο 
ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο θάζε νηθηζηηθνχ ππνδνρέα θαη ηεο πεξηνρήο ζαλ 
ζχλνιν, απνηεινχλ νη ηάζεηο κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα επξχηεξε δψλε 
θαη νη παξάκεηξνη ηνπ ρεδηαζκνχ θαη δεί (α) ην νξηζκέλν κέγεζνο ηεο δηαζέζηκεο 
πνιενδνκεκέλεο γεο, θαη (β) ε έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρψξνπ. Γηα ηελ εθηφο 
ζρεδίνπ (ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηνρή) δφκεζε, ζεκαζία έρεη ε αμία θαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ηεο αγξνηηθήο γεο θαη ε επθνιία κεηαηξνπήο ηεο ζε νηθνδνκήζηκε κε 
λφκηκνπο ή παξάλνκνπο ηξφπνπο. Θεηηθνί παξάγνληεο ζηελ πιεζπζκηαθή 
κεγέλζπζε, κπνξεί λα απνβνχλ εμειίμεηο φπσο δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ ή 
επαγγεικαηηθψλ δσλψλ ζηελ γεηηνλία ελφο νηθηζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ απμεκέλε πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο.  
 
Π.1.3.2.-Υσξεηηθόηεηα βάζεη ρεδηαζκνύ 

πλεθηηκψληαο φια ηα παξαπάλσ, θαη βάζεη ηνπ επηιεγέληνο ζελαξίνπ, πξνθχπηεη 
φηη ε νηθηζηηθή πίεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ ζα είλαη νπσζδήπνηε 
ζεκαληηθή, κεγαιχηεξε απφ ηελ κερξη ζηηγκήο θαηαγξαθφκελε, θαη πξέπεη λα 
απμεζεί αλάινγα ε δπλαηφηεηα ππνδνρήο πιεζπζκνχ ζε ζρεδηαζκέλνπο ππνδνρείο 
γηα λα απνθεπρζεί ην ρεηξφηεξν ζελάξην, δειαδή ε ηπραία δηαζπνξά ηνπ ζηνλ 
ρψξν ζε έλα αλνξγάλσην νηθηζηηθφ ζπλερέο κέζα θαη εμσ απφ νηθηζκνχο.  

ηα επφκελα θεθάιαηα γίλνληαη νη ηειηθέο πξνηάζεηο γηα ηηο ελδερφκελεο νηθηζηηθέο 
επεθηάζεηο αλα νηθηζκφ, κεηά απφ ζπλεθηίκεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη βάζεη 
ηνπ επηιεγέληνο ζελαξίνπ. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη βάζεη ζηαζεξνηχπσλ ηνπ 
ΤΠΔΥΩΓΔ-ΤΠΔΝ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. 
 
Π.1.3.3..- πλνιηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ζελαξίνπ 

χκθσλα θαη κε ηηο ελ ζπλερεία αλαιπηηθέο πξνηάζεηο, ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

νισλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ ηνπ πξψελ ΟΣΑ νξίδεηαη  ζηελ ηάμε ησλ πεξίπνπ 

8.000 θαηνίθσλ.   
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Ο πιεζπζκφο απηφο ζπγθξίλεηαη κε ηνλ εθηηκψκελν πιεζπζκφ 2021 ησλ πεξίπνπ 

4.200 αηφκσλ ήηνη πξνβιέπεη ζε κηα 15εηία-20εηηα κηα αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

θαηά 3.800 πεξίπνπ άηνκα.  

Ζ αχμεζε απηή θαιχπηεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Καζηνξηάο, θαη κε ηηο ελ ζπλερεία πξνηάζεηο ηνπ παξφληνο ΥΟΟΑΠ, κπνξεί λα 

παξαιεθζεί απφ ηηο ππάξρνπζεο θαη ζρεδηαδφκελεο ππνδνκέο θαη νηθηζηηθνχο 

ππνδνρείο ηνπ πξψελ ΟΣΑ, βξίζθεηαη δε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αληνρήο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο γεληθήο ρσξνηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

Οη πεξηνρέο ησλ επεθηάζεσλ φπσο νξίδνληαη ζηνπο ηξείο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ 
ΟΣΑ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα, θαη επαξθνχλ γηα λα 
θαιχςνπλ ηελ αλακελφκελε δήηεζε πξνζερνχο δεθαπεληαεηίαο γηα θαηνηθία ζηελ 
πεξηνρή . 
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Π.1.4. Πξόηαζε ρσξηθήο νξγάλσζεο πξώελ ΟΣΑ Μαθεδλώλ 

Έρνληαο ππ’ φςε  ηνπο αλαθεξζέληεο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα, ηελ 
εηδηθφηεξε  νξγάλσζε ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηηο αλά ππνδνρέα πξνηάζεηο θαη 
πξνγξακκαηηθά κεγέζε (πνπ αλαιχνληαη ζηα επφκελα θεθάιαηα), ε ζπλνιηθή 
πξφηαζε ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξψελ ΟΣΑ Μαθεδλψλ απεηθνλίδεηαη ζηνπο 
παξαθάησ ράξηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην παξφλ: 

Υάξηεο Π.1.  Γνκηθφ ζρέδην ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξψελ ΟΣΑ 

Υάξηεο Π.2. Οξγάλσζε ρξήζεσλ γεο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο ηνπ πξψελ 
ΟΣΑ 
πσο θαίλεηαη θαη ζηνπο ράξηεο απηνχο, ε ρσξηθή νξγάλσζε ζπλνπηηθά αθνινπζεί 
ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 
 

 Ζ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ δηαρσξίδεηαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άμνλεο 
ππεξηνπηθήο θπθινθνξίαο (ΔΟ 15 θαη Δπαξρηαθέο Καζηνξηά - Ακχληαην, 
Γηζπειηφ - Φσηεηλή)  πνπ ηελ δηαηξέρνπλ, ζε ππνπεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

 Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ παξαιίκληνπ νδηθνχ δηθηχνπ (νδφο 
Καζηνξηά – Γηζπειηφ – Μαπξνρψξη – Πνιπθάξπε -  Φσηεηλή) θαη ηεο ιίκλεο, 
φπσο θαη ε ηδηα ε ιίκλε, ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο 
δηαθφξσλ βαζκψλ. ηελ παξαιίκληα απηή δψλε πξνηείλνληαη ζπκβαηέο κε ηνλ 
ραξαθηήξα ηεο ήπηεο ρξήζεηο ζχκθσλα θαη κε ηηο εγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο 
κειέηεο. Πξνηείλεηαη επίζεο ε δεκηνπξγία πεξηπαηεηηθνχ κνλνπαηηνχ 
(πεδφδξνκνπ-πνδειαηφδξνκνπ) απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ κέρξη ηνλ 
νηθηζκφ ηεο Πνιπθάξπεο. Σν κνλνπάηη δηαηξέρεη θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ, ησλ 
ρψξσλ αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο ηεο δψλεο, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ 
ηξφπν απηφ ηελ ππνδνκή γηα έλα «παθέην» δξαζηεξηνηήησλ ζηήξημεο ηεο 
ηνπξηζηηθήο αλαπηπμεο.   

 Γηζπειηφ, Μαπξνρψξη, Πνιπθάξπε, νξίδνληαη σο νηθηζηηθνί ππνδνρείο (3-4εο 
βαζκίδαο), κέζα ζηα ζεζκνζεηεκέλα ηνπο φξηα φπσο πξνέθπςαλ απφ 
παιαηφηεξεο δηαλνκέο, πνιενδνκήζεηο, θαη απνθάζεηο νξηνζέηεζεο, ζπλ ηηο 
πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο ηνπο κε ην παξφλ. Ζ κεγαιχηεξε επηθάλεηα 
επεθηάζεσλ νξίδεηαη ζην Γηζπειηφ πνπ δέρεηαη θαη ηελ πεξηζζφηεξε νηθηζηηθή 
πίεζε. 

 Γηαηεξνχληαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ θαη ηεο Κξεπελήο, 
πεξαλ ηεο Πνιπθαξπεο θαη ζην Μαπξν βνπλφ πεξηνρέο ηεο ΕΟΔ 
εκπινπηηζκέλεο κε ηηο ρξήζεηο πνπ επηηξεπνληαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκαηα 
«Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή 
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», (ΦΔΚ 226/19 
Ηνπλίνπ 2012) 

 Γηαθπιάζζεηαη ε ινηπή γεσξγηθή γε ησλ αγξνθηεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ 
δηακεξίζκαηνο Πνιπθάξπεο θαη Μαπξνρσξίνπ . 

 Γηαζθαιίδνληαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη νη ζρεηηθέο κε απηνχο εγθαηαζηάζεηο 
αλαδεημεο, δηαρσξίδεηαη ε ηνπηθή απφ ηελ ππεξηνπηθή θπθινθνξία, 
εμαζθαιίδνληαη νη Κνηλσληθέο θαη Σερληθέο Τπνδνκέο, θαη νη απαξαίηεηνη 
ιεηηνπξγηθνί ρψξνη γηα ηελ (πιεζπζκηαθή θαη νηθνλνκηθή) αλάπηπμε ηνπ 
Γηζπειηνχ. 



28 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π 2.  

Οξγάλσζε ρξήζεσλ γεο θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο Ο.Σ.Α. (ράξηεο Π.2.) 
  
ηελ παξνχζα κειέηε θαη κε βάζε ηελ θαηάζηαζε φπσο απηή θαηαγξάθεθε απφ 
ηελ αλάιπζε θαη ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο, ε νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ Ο.Σ.Α. 
βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην Πξνεδξηθφ Γηαηαγκα «ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
ΣΖ ΦΤΖ ΛΗΜΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ», ζηελ ηζρχνπζα ΕΟΔ Καζηνξηάο, ζην 
επξχηεξν πξνγξακκαηηθφ πιαίζην ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θαη ηηο 
ππάξρνπζεο ηάζεηο, επηιέρζεθε δε έλα ζελάξην, απηφ ηεο ήπηαο παξέκβαζεο. 

ην θεθάιαην απηφ θαη ηνλ αληίζηνηρν ράξηε Π.2., ζχκθσλα κε ην δνκηθφ ζρέδην  
θαη ηελ πξφηαζε ρσξηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξψελ ΟΣΑ πνπ αλαθέξζεθαλ 
πξνεγνπκέλσο, δηακνξθψλνληαη  αλαιπηηθφηεξα νη πξνηάζεηο γηα:  

 Οηθηζηηθή νξγάλσζε (πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε, νηθηζηηθνί ππνδνρείο 
θιπ.),  

 Πεξηνρέο Eιέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) & Εψλεο 
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) 

Αλαθέξνληαη επίζεο νη πξνηάζεηο γηα ηα βαζηθά δίθηπα ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο θαη νη πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο επηκέξνπο δψλεο. 
 

Π.2.1.-Γεληθέο αξρέο   

πσο αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην Π.1.1. ην επηιερζέλ ζελάξην 
ήπηαο παξέκβαζεο, ν πξψελ ΟΣΑ ζεσξείηαη ππνδνρέαο νξηνζεηεκέλεο νηθηζηηθήο 
αλάπηπμεο θαη ρσξνζέηεζεο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ηζνξξνπεί 
αλάκεζα ζηελ (δηαπηζησκέλα κεγαιχηεξε) δήηεζε θαη ηελ (πεξηνξηζκέλε) αληνρή 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

Πξνζηαηεπηένη θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη ηνπία γίλνληαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία 
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ πξψελ ΟΣΑ. 

 
Π 2.2.- Οηθηζηηθή νξγάλσζε -Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ) 

πσο αλαθέξζεθε, σο νηθηζηηθνί ππνδνρείο 4εο βαζκίδαο (κε ηελ νξνινγία ηνπ 
ΥΟΟΑΠ: Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο - ΠΟΑ), ραξαθηεξίδνληαη νη ηξείο 
πθηζηάκελνη νηθηζκνί ηνπ πξψελ ΟΣΑ κέζα ζηα ζεζκνζεηεκέλα ηνπο φξηα φπσο 
πξνέθπςαλ απφ παιαηφηεξεο δηαλνκέο, απνθάζεηο νξηνζέηεζεο θαη 
πνιενδνκήζεηο, ζπλ ηηο πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο κε ην παξφλ. Οη 
πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο θχξηαο θαηνηθίαο θαη ινηπψλ αζηηθψλ 
ρξήζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο 1 έσο 4 φπσο 
νξηνζεηνχληαη. Οη ξπζκίζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ αλαθέξνληαη ζε επφκελν θεθάιαην Π.3 
– ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ. Γηα ηνλ νξηζκφ 
πεξηνρψλ επέθηαζεο πέξαλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ, ειήθζεζαλ ππφςε: 

 Ζ αλάγθε νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αλακελφκελεο δήηεζεο 
θαηνηθίαο. 

 Ζ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο πξνβιεπφκελεο  γεο γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη δπλαηφηεησλ απνθαηαζηαζεο κε αληαιιαγέο 
γεο ησλ ζηγκέλσλ ηδηνθηεηψλ. 
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 Ζ αλάγθε νκαινπνίεζεο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ 
νξζνινγηθή κνξθή θαη ε παξαιιειε αλάγθε δεκηνπξγίαο φπνπ είλαη δπλαηφλ 
πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιηνπ γηα εθηξνπή δηέιεπζεο ηεο δηεξρφκελεο 
ππεξηνπηθήο θπθινθνξίαο απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ.  

 Ζ γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηνρψλ κε βάζε ηελ ζεκεξηλή 
θαηάζηαζε ησλ ππνδνρέσλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ 
επηθίλδπλα θαηλφκελα γηα ηνπο κειινληηθνχο θαηνίθνπο.   

 Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε πεξηνρψλ πξνο πνιενδφκεζε ψζηε λα 
κε εκπεξηέρνληαη ζε απηέο δαζηθέο, πεξηβαιινληηθά πξνζηαηεπηέεο ή 
αξραηνινγηθέο εθηάζεηο.  

Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ), είλαη θαη ε πεξηνρή φπνπ έρεη γίλεη 
«Έγθξηζε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή Κνηλφηεηαο 
Γηζπειηνχ Ν. Καζηνξηάο, γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ εμππεξέηεζεο ηνπ Νενιηζηθνχ 
Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ» (ΤΑ ΚΘ/3073/2-10-1997 - ΦΔΚ 937/Γ/31-10-1997). 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλνληαη επεθηάζεηο ησλ νηθηζκψλ θπξίσο ζην 
Γηζπειηό θαη ζην Μαπξνρώξη,  θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ΓΗΠΖΛΗΟ. Δμαζθάιηζε κε επεθηάζεηο γεο γηα θχξηα θαηνηθία ζηνλ έληνλα 
αλαπηπζζφκελν αιιά θαη ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλν νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ 
(ξπζκφο αχμεζεο πιεζπζκνχ πάλσ απφ 26% αλά δεθαεηία), φπνπ θαη ζα 
απνξξνθεζεί ε δήηεζε απφ θαηνίθνπο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, αιιά 
θαη απφ θαηνίθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (ζηα πιαίζηα πξναζηηνπνίεζεο 
ηνπ νηθηζκνχ) γηα νηθηζηηθέο αλάγθεο πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο. 
πγθεθξηκέλα ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:  

α) Αθ’ ελφο ν ζεκεξηλφο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ νηθηζκνχ εθηηκάηαη ζε 
πεξίπνπ 1.700 θαηνίθνπο έλαληη ηνπ πιαζκαηηθνχ πεξίπνπ 1.200 πνπ δίδεη ε 
ΔΤΔ, θαζψο κεγάιν ηκήκα ησλ πξναζηηνπνηεζέλησλ θαηνίθσλ 
θαηαγξάθεηαη ζηελ Καζηνξηά ή άιινπο νηθηζκνχο πξνέιεπζεο ηνπο.  

β) Ζ (γηα ηππηθνχο ιφγνπο) αδπλακία επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνχ θαηά ηελ 
παξειζνχζα εηθνζαεηία (αζθπθηηθή νξηνζέηεζε, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, 
ΕΟΔ, έιιεηςε ΥΟΟΑΠ), ελψ ήδε δέρνληαλ ζπλερψο πξναζηηνπνηνχκελν 
πιεζπζκφ θαη νηθηζηηθέο πηέζεηο, νδήγεζε ζε κεγάιε ππθλνθαηνίθεζε 
(πεξίπνπ 1.700 πξαγκαηηθνί θάηνηθνη ζε 200 ζηξ) αζπλήζηζηε γηα νηθηζκφ 
θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, αχμεζε ησλ ηηκψλ γεο θαη ζπλερή ρεηξνηέξεπζε 
ησλ νηθηζηηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο νη παιαηφηεξεο κνλνθαηνηθίεο 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε θηίζκαηα ηχπνπ αζηηθήο πνιπθαηνηθίαο. Ήδε θαη γηα 
ηνλ ζήκεξα εγθαηεζηεκέλν πιεζπζκφ, ππάξρεη έληνλε δηάζεζε 
κεηαζηέγαζεο ηνπ ζε κνλνθαηνηθίεο ρακειήο νηθηζηηθήο ππθλφηεηαο. 

γ) ε θνκβηθή ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ειθχεη ηελ εγθαηάζηαζε αζπλήζηζηα πνιιψλ 
γηα νηθηζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ, φπσο 
θαηαζηεκάησλ πάζεο θχζεσο, εθζέζεσλ, πξαηεξίσλ βελδίλεο ρσξσλ 
γξαθείσλ θ.α. νη νπνίεο απαηηνχλ ζεκαληηθφ νηθνπεδηθφ θαη νηθνδνκηθφ 
ρψξν. 

Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ αλσηέξσ, ζεσξείηαη φηη ην πιεζπζκηαθφ 
κέγεζνο ηνπ νηθηζκνχ εληφο δεθαπεληαεηίαο κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο 
αλάπηπμεο ζα θζάζεη ζε πεξίπνπ 2.700 άηνκα. Ωο εθ ηνχηνπ εθηηκάηαη φηη νη 
απαηηνχκελεο επεθηάζεηο ηνπ νηθηζκνχ θζάλνπλ ηα πεξίπνπ 440,0 ζηξ.  
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Με δεδνκέλν φηη ε επέθηαζε πξνο ηελ ιίκλε δελ είλαη δπλαηή γηα 
πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, πξνο ηα δπηηθά ιφγσ ηνπ νξεηλνχ νγθνπ θαη πξνο 
ηα αλαηνιηθά ινγσ ησλ πθηζηακέλσλ νδηθψλ αμφλσλ κεγαιεο θπινθνξίαο, 
επηιέγνληαη πξνο επέθηαζε δχν πεξηνρέο ζηα λφηηα ηνπ νηθηζκνχ: 

 Μία πεξηνρή εθαπηφκελε ζην λνηηναλαηνιηθφ φξην ηνπ νηθηζκνχ φπνπ 
ήδε παξαηεξείηαη αλάπηπμε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο (θαηνηθίεο), ε 
νπνία πιεξνί θαη ηηο απαηηνχκελεο απφ γεσινγηθήο άπνςεο (πεδηλή 
πεξηνρή κε θαηάιιεια γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε εδάθε) πξνυπνζέζεηο, 
δελ πξνθαιεί δε φριεζε ζηνπο πξνζηαηεπηένπο θπζηθνχο πφξνπο 
(ιίκλε θαη παξαιίκληεο εθηάζεηο). Ζ πεξηνρή εθηείλεηαη σο ην 
πθηζηάκελν ξέκα.  

 Μία  δεχηεξε πεξηνρή λνηηνδπηηθά, κεηά ηνλ ππνζηαζκφ θαη ηνπο 
ππιψλεο κεηαθνξάο ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ έσο ηνλ πθηζηάκελν δξφκν. 

Οη δχν πεξηνρέο ρσξίδνληαη απφ αδφκεηε δψλε πνπ πεξηβάιιεη ηνλ 
ππνζηαζκφ θαη ελ ζπλερεία εθηείλεηαη θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ησλ 
γξακκψλ κεηαθνξάο ξεχκαηνο ζε πιάηνο πεξίπνπ 50,0 κ.  

 ΜΑΤΡΟΥΧΡΗ Πξνηείλεηαη κέηξηαο θιίκαθαο νηθηζηηθή αλάπηπμε ζην λφηην θαη 
αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Μαπξνρσξίνπ κε ζθνπφ α)ηνλ 
εμνξζνινγηζκφ ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο 
νδνχ ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ (βιέπε ηερληθέο ππνδνκέο), β) ηελ θάιπςε 
ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ φπσο θαη αλαγθψλ ζε α’ θαη β’ θαηνηθία 
πξναζηηνπνηνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Καζηνξηάο. Ζ 
επέθηαζε πεξηιακβάλεη θαη ζεκαληηθή δεκνηηθή έθηαζε (Μεξάο) δίπια ζην 
λέν Γεκαξρείν πξνο εμαζθάιηζε γεο γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο αιιά θαη 
δεκηνπξγία δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ. Μεηαμχ Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο 
θαηά κήθνο ηνπ ζεκαληηθνχ ξέκαηνο Ξεξνπνηάκνπ πξνηείλεηαη ε έθηαζε λα 
παξακείλεη αδφκεηε ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη  πξνο 
πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο επέθηαζεο ηνπ 
Μαπξνρσξίνπ ππνινγίδεηαη πεξί ηα 220,0 ζηξέκκαηα. 

 ΠΟΛΤΚΑΡΠΖ. Γελ απαηηνχληαη πξφζζεηεο επεθηάζεηο δεδνκέλνπ φηη έρνπλ 
γίλεη ζρεηηθά πξφζθαηα. Πξνηείλεηαη κηθξή επέθηαζε-νκαινπνίεζε 
βνξεηναλαηνιηθνχ νξίνπ νηθηζκνχ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή θαη ε θαηαζθεπή 
πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιίνπ 35,0 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ.   

 ΚΡΔΠΔΝΖ. Ζ πεξηνρή δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληαρζεί ζε ζρέδην πφιεο, 
ηφζν ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θαηνηθηψλ πνπ ππαξρνπλ ζε απηή, φζν θαη 
γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο αιιά θαη αξραηνινγηθνχο. Πιένλ απηψλ, ε 
έληαμε ζε ζρεδην πφιεο ζα απμήζεη ηελ έληαζε ηεο δφκεζεο θαη ηειηθά ζα 
θαηαζηξέςεη ην επηδεηνχκελν απφ ηνπο νηθηζηέο πεξηβάιινλ. Αλεμάξηεηα 
φκσο απφ ην γεγνλφο απηφ, ε πεξηνρή πξέπεη λα α) θαιπθζεί απφ ηα βαζηθά 
δίθηπα ππνδνκήο (πδξεπζε-απνρέηεπζε θ.α.) β) λα εληαρζεί ζε εθηφο 
ζρεδίνπ δψλε ρξήζεσλ γεο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηνηθηψλ απφ αζχκβαηεο ρξήζεηο.   

Μεραληζκφο αλάπηπμεο φισλ ησλ νηθηζκψλ:  πνιενδφκεζε θαη θαλνληζηηθνί φξνη. 

Οη πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο είλαη δπλαηέο απφ ηα ηζρχνληα Γηαηάγκαηα 
πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο (παιαηφηεξε ΕΟΔ θαη λεφηεξν πεξηβαιινληηθφ ΠΓ): 

α)Γεληθφηεξα ζεκεηψλεηαη φηη ε επέθηαζε ηνπ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ησλ νηθηζκψλ 
κέζα ζε πεξηνρέο ειέγρνπ αιιά φρη πξνζηαζίαο ηεο ΕΟΔ είλαη επηηξεπηή απφ ηελ 
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λνκνζεζία, θαη εηο αληηζηάζκηζκα κπνξεί (ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην) λα επεθηαζεί 
αληηζηνίρσο θαη ε ΕΟΔ: 
………………………………………………………………………………………………
… 
Κώδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο > Μέξνο-ΙΙ > Κεθάιαην-Θ >  Αξζξνλ-183 

(Αξζ-29 Ν-1337/83, Αξζ-8 παξ.14 Ν-1512/85, Αξζ-5 παξ.8 Ν-1929/91, Αξζ-14 παξ.6 Ν-

2289/95).  

«ΕΩΝΔ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Με ηα ΠΔ πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε ηνπ ΥΠΠΕΦΩΔΕ νξίδνληαη νη πόιεηο θαη νη 

νηθηζκνί γύξω από ηα όξηα ηωλ νπνίωλ θαζνξίδεηαη Ζώλε Οηθηζηηθνύ Ειέγρνπ (ΖΟΕ). Με 

ηα π.δ/γκαηα απηά θαζνξίδεηαη θαη ην πιάηνο ηωλ ΖΟΕ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε 

νηθηζκνύ ή ζέζεο ηνπ ή πξνζδηνξίδνληαη ηα όξηα ηεο ΖΟΕ ζε ράξηε θαηάιιειεο θιίκαθαο 

πνπ δεκνζηεύεηαη κε ζκίθξπλζε καδί κε ην ΠΔ. 

Τν πιάηνο ηεο ΖΟΕ ππνινγίδεηαη από ηα αληίζηνηρα αθξαία όξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πόιεο ή ηνπ νηθηζκνύ πξν ηνπ 1923. Με ηα παξαπάλω ΠΔ θαζνξίδνληαη, θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπηωζε νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί ρξήζεωλ γεο ή άιινη όξνη θαη 

πεξηνξηζκνί, πνπ επηβάιινληαη κέζα ζηηο ΖΟΕ θαη ηδηαίηεξα ην όξην εκβαδνύ, θάηω από 

ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ηεο γεο. Τα ΠΔ απηά εθδίδνληαη κεηά από γλώκε 

ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ λνκαξρηαθνύ ΣΦΟΠ ή θαη ηνπ ΚΣΦΟΠ 

γηα ην Ν. Αηηηθήο. Τν πιάηνο ηεο ΖΟΕ κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κπνξεί κόλν λα απμεζεί 

κε ΠΔ πνπ εθδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. Σε πεξίπηωζε πνπ επεθηείλεηαη ην πνιενδνκηθό 

ζρέδην κέζα ζηε ΖΟΕ ή θαη έμω από απηή κπνξεί λα επεθηαζεί ε ΖΟΕ κε ΠΔ πνπ 

εθδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

………………………………………………………………………………………………
… 
β) ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ, λεψηεξν 
πεξηβαιινληηθφ ΠΓ έρεη εμεηδηθεχζεη–αληηθαηαζηήζεη ην παιαηφηεξν ΠΓ ηεο ΕΟΔ, 
ηξνπνπνηψληαο  φξηα δσλψλ, ρξήζεηο γεο θαη δηαηάμεηο ηεο ΕΟΔ.  

Με ην λεψηεξν απηφ ΠΓ Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ//19 Ηνπλίνπ 2012) 
πνπ ζπληάρζεθε αθξηβψο  γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο αιιά ιακβάλεη 
ππ’ ‘νςε ηνπ θαη ην ηζρχνλ ΠΓ ηεο ΕΟΔ Καζηνξηάο (ηνπ νπνίνπ ππεξηζρχεη θαη 
ηξνπνπνηεί), νη πξνηεηλφκελεο νηθηζηηθέο επεθηάζεηο είλαη επηηξεπηέο (κε ηελ 
εγθξηζε ηνπ Φνξέα) θαζψο γίλνληαη ζηελ δψλε ΠΕ γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη: 

Άξζξν 3  
V. Εώλε ΠΕ   Πεξηθεξεηαθή δώλε  Πξνζηαζίαο  
«…………………………………………………………………………………. …….…………… 
Γεληθνί ξνη . Δπηηξέπεηαη:  
1. Ζ επέθηαζε ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εθφζνλ δελ 
εκπίπηεη ζηε Εψλε Α.  
…………………………………………………………………………………. …….……………» 

Δπέθηαζε ηεο ΕΟΔ δελ είλαη αλαγθαία, θαζψο κε ην λεψηεξν ΠΓ πξνζηαζίαο ε 
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή επεθηάζεθε θαηά πνιχ ζηα φξηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 
ζηνπο γχξσ νξεηλνχο νγθνπο, θαη επαλαθαζνξίζηεθαλ νη επη κεξνπο ππνδψλεο.   
 
Σνπηθό ξπκνηνκηθό Ληκλαίνπ νηθηζκνύ 
ην ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ έρεη 
εγθξηζεί (ΦΔΚ937Γ/31.10.97) Σνπηθφ Ρπκνηνκηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή κνλψξνθσλ 
θηηξίσλ εμππεξέηεζεο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο: 
Α. Μέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηξίσλ 200η.κ. 
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Β. Μέγηζην χςνο θηηξίσλ 4,00 κέηξα 
Γ. Απνζηάζεηο ησλ θηηξίσλ κεηαμχ ηνπο θαη απφ ην φξην κεγαιχηεξεο ησλ 5,00 
κέηξσλ, θαζψο θαη απφ ηελ φρζε ηεο ιίκλεο κεγαιχηεξε ησλ 50,00 κέηξσλ 
Γ. Δπηβάιιεηαη θαηαζθεπή θεξακνζθεπνχο ζηέγεο κε αλψηεξε θιίζε 30% θαη κε 
χςνο κηθξφηεξν απφ 2,00 κέηξα. 

ηελ θαζνξηζκέλε απηή πεξηνρή Σνπηθνχ Ρπκνηνκηθνχ Γηζπειηνχ, επηηξέπεηαη ε 
θαηαζθεπή θηηζκάησλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ Νενιηζηθνχ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ, θηηξίσλ 
εμππεξέηεζεο ηνπ (θπιάθην, εζηηαηφξην, πσιεηήξην, ηνπαιέηεο, απνζήθεο θ.α.) θαη 
πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ πεξηνρή ηνπ Σνπηθνχ Ρπκνηνκηθνχ δηαηεξείηαη σο έρεη. 
 

Π.2.3. Υξήζεηο γεο, όξνη θαη πεξηνξηζκνί ηεο δόκεζεο ζηηο εμσαζηηθέο 
πεξηνρέο 
 
Π.2.3.1. Πιαίζην 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξνηείλνληαη ε δσλνπνίεζε, νη επηηξεπφκελεο 
ρξήζεηο θαη νη ινηπέο ξπζκίζεηο θαηάηκεζεο θαη δφκεζεο ησλ πεξηνρψλ ΠΔΠ & 
ΠΔΠΓ ηνπ ΥΟΟΑΠ είλαη ηδηάδνλ θαη ηδηαηηεξσο πεξηνξηζηηθφ, θαζψο 
πξνζδηνξίδεηαη:  

α) απφ ην παιαηφηεξν αιιά κέρξη ζηηγκήο ηζρχνλ  ζε νξηζκέλεο δηαηαμεηο 
Π.Γ.15.1.86 / ΦΔΚ125Γ/21.2.86 γηα ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνρήο Ε.Ο.Δ. ηεο Καζηνξηάο  

β) απφ ην λεφηεξν θπξσζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα9 ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο 
ηνπ πγξνηφπνπ ηεο Λίκλεο, κε ηελ επσλπκία «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 
Λίκλεο Καζηνξηάο». Σν Π.Γ. απηφ ζπληάρζεθε θαηφπηλ Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο 
Μειέηεο10 (ΔΠΜ) πνπ εγθξίζεθε11 απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ πξψελ 
ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λπλ ΤΠΔΚΑ γηα ην νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο θαη ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Καη ηα δχν πιαίζηα (ηα νπνία αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλέρεηα) 
αλαθέξνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο ζην ίδην αληηθείκελν, ήηνη ηελ 
πξνζηαζία ηεο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρήο ηεο Λίκλεο ηεο Καζηνξηάο, ην θαζέλα 
ζχκθσλα κε ηα παξάιιεια λνκνζεηηθά κέζα πνπ ηζρχαλ ζηελ επνρή έθδνζεο ηνπ 
γηα ην πνιενδνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ (ην έλα κε βάζε ηνλ λ. 1337/83, 
θαη ην άιιν ζχκθσλα κε ην αξζ. 19 ηνπ λ. 1650/86).  

Οη πξνηεηλφκελεο φκσο ξπζκίζεηο, αλ θαη δηέπνληαη απφ ην ίδην πλεχκα 
πξνζηαζίαο, δελ είλαη ηαπηφζεκεο, θαη δεκηνπξγνχλ θάπνηα λνκηθή αζάθεηα. Θα 
πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη κε ην λεψηεξν εγθξηζέλ Π.Γ. νπζηαζηηθά εμεηδηθεχεηαη ε 
πξνζηαζία ηεο Λίκλεο πνπ θαη’ αξρήλ νξίζζεθε κε ηελ ΕΟΔ, κεηά απφ θαηά πνιχ 
ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ (Δ.Π.Μ.). Σν ίδην ην ΠΓ ζην άξζξν 7 πνπ 
αλαθέξεηαη ζηηο Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο αλαθέξεη φηη : 

                                                 
9
 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα «Υαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή πξνζηαζίαο 

ηεο θχζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», ΦΔΚ 226/ΑΑΠ//19 Ηνπλίνπ 2012. 
10

«Πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, νξηνζέηεζεο ηνπ 
πγξνβηνηφπνπ ιίκλεο Καζηνξηάο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ», επηέκβξηνο 1997, ΑΝ.ΚΑ. Α.Δ. – 
ECOS ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. 
11

 Απφθαζε νηθ.125104/186/16.1.2003 Γελ. Γ/λη.ε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ γηά ηελ έγθξηζε 
Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (ΔΠΜ) ηνπ Τγξνηφπνπ ηεο Λίκλεο Καζηνξηάο θαη ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο ηνπ> 



33 

 

«1.Καηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο π.δ./ηνο ε 

αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απ’ απηό».   

Καηά ζπλέπεηα, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ Π.Γ. νξηζκέλα φξηα δσλψλ 
θαη δηαηάμεηο ηεο ΕΟΔ θαηαξγνχληαη θαη ηζρχνπλ πιένλ ππφ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ 
ηίζεληαη ζην ΠΓ απηφ.  

Με ην παξφλ ΥΟΟΑΠ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνηαζνχλ δσλνπνίεζε θαη ρξήζεηο 
γεο ζπκβαηέο θπξίσο κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ σο άλσ λεφηεξνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη κε ηελ ηζρχνπζα ΕΟΔ γηα φζνπο 
φξνπο ηεο έρεη αθήζεη ζε ηζρχ ην λεφηεξν Γηάηαγκα.  

Οη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο κε ΕΟΔ θαη πεξηβαιινληηθφ Π.Γ. έρνπλ σο εμήο: 

 

Π.2.3.1.1. Εώλε Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ 

Ζ ηζρχνπζα Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) πεξηιακβάλεη ηκήκα ηεο εθηφο 
ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 
αληίζηνηρν  ράξηε ηεο κειέηεο. Ο θαζνξηζκφο ηεο δψλεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 
Π.Γ.15.1.86 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ125Γ/21.2.86. Με ην ΠΓ ηεο 28.01.2005 
(ΦΔΚ 194 Γ’ ηεο 21.2.05) ηξνπνπνηήζεθε ην πξνεγνχκελν δηάηαγκα γηα ηε ΕΟΔ12, 
ρσξίο σζηφζν λα επέιζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 
εληφο πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ πεξηνρέο. Μέζα ζηελ πεξηνρή ΕΟΔ θαζνξίδνληαη 
(ππν)πεξηνρέο κε δηαθφξνπο πεξηνξηζκνχο ζηα φξηα θαηάηκεζεο, ηηο ρξήζεηο γεο 
θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο. 

Δληφο νξίσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ πεξηιακβάλνληαη πεξηνρέο ηχπνπ 2, 3, 
8, ηεο πξναλαθεξφκελεο ΕΟΔ (θαη νξηαθά ηχπνπ 1). Δληφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ 
ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

Α. Πεξηνρέο κε αξηζκφ 1  

ηηο πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη  δαζηθέο ή αλαδαζσηέεο εθηάζεηο νη νπνίεο 
ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.  

Οπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ε θαηαζθεπή ζηηο πεξηνρέο απηέο εγθξίλεηαη απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ θαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Δλαζθήζεσο 
Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ Ννκνχ Καζηνξηάο. 

Β. Πεξηνρέο κε αξηζκφ 2    
Σέηνηεο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη νη εθηάζεηο δπηηθά ηεο ιίκλεο, βφξεηα ηνπ Άξγνπο 
θαη αλαηνιηθά ηνπ Γηζπειηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Κξεπελή ηεο Κ. 
Μαπξνρσξίνπ. 
1. Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο: 

α. Καηνηθία 
β. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  
γ. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
δ. Δγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο 

                                                 
12

 Π.Γ. 28.01.2005: Σξνπνπνίεζε ηνπ απφ 15.1.1986 Π.Γ/ηνο «Καζνξηζκφο Εψλεο Οηθηζηηθνχ 
Διέγρνπ, θαηψηαηνπ νξίνπ θαηάηκεζεο θαη ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ εθηφο 
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ έηνπο 1923 
πεξηνρή ησλ Γήκσλ Καζηνξηάο θαη Άξγνπο Οξεζηηθνχ θαη ησλ Κνηλνηήησλ Γηζπειηνύ, 
Ακπεινθήπσλ, Μαπξνρσξίνπ, Πνιπθάξπεο, Φσηεηλήο-Μεηακφξθσζεο, Σνηρηνχ θαη Λεχθεο 
(λνκνχ Καζηνξηάο)» (Γ 125) (ΦΔΚ 194 Γ ηεο 21.2.05) 
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ε. Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
ζη. Γεκφζηεο θαη δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλσθειψλ ζθνπψλ 

2.   α. Σν θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ησλ γεπέδσλ νξίδεηαη ζε 8 ζηξ. θαη ην 
θαηψηαην φξην αξηηφηεηαο ζε 8ζηξ. 
β. Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα γήπεδα, ηα νπνία θαηά 
ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Π.Γ. έρνπλ αξηηφηεηα 4 ζηξ. 
γ. Σα γήπεδα, ηα πθηζηάκελα ηελ 17.10.1978, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 
απφ 6.10.1978 Π.Γ. ΦΔΚ538Γ εθφζνλ έρνπλ: 

Διάρηζην πξφζσπν 25κ. 
Διάρηζην βάζνο 40κ. 
Διάρηζην εκβαδφλ 2.000η.κ.   

3. Γηα ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο γηα ρξήζε θαηνηθίαο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 6 ηνπ απφ 24.5.85 ΠΓ «Σξνπνπνίεζε 
ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ 
ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ … θιπ» (ΦΔΚ270/δ/85) 
4. Γηα αλέγεξζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο νξίδνληαη: 

- κέγηζηε ζπλνιηθή εθκεηάιιεπζε θηηξίσλ 150η.κ. 
- κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ 1 
- κέγηζην χςνο απηψλ 4κ. 

Τπεξάλσ ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ησλ θηηξίσλ επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ζηέγεο, ηεο 
νπνίαο ε θιίζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% 
5. Γηα αλέγεξζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νξίδνληαη ηα εμήο: 

- Γελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία κνλάδαο δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 
εθαηφ (100) θιηλψλ. 

- Ο κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ νξίδεηαη ζε 2 θαη ην κέγηζην 
χςνο ζε 7,50 κέηξα. 

- Τπεξάλσ ηνπ κέγηζηνπ χςνπο επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ζηέγεο, ηεο 
νπνίαο ε θιίζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30%. Καηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 12.5.84 Π.Γ. «ηξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηνπ απφ 6.10.78 Π.Γ. …θιπ.» (ΦΔΚ 380Γ/27.6.84 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην απφ 16.2.85 Π.Γ. (ΦΔΚ 
58Γ/27.2.85). 

6. Καη’ εμαίξεζε γηα ηελ ππφ ζηνηρείν 2α πεξηνρή, κεηαμχ εζληθνχ δξφκνπ 
Καζηνξηάο – Κνδάλεο (ηκήκα Καζηνξηάο – Γηζπειηνχ) θαη ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξηάο 
επηηξέπνληαη κφλνλ νη ρξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εδάθηα α, β, γ, δ θαη ζη 
ηεο σο άλσ παξ.1 ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 4 
θαη ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ηα αλεγεηξφκελα θηίζκαηα απέρνπλ απφζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 50κ. απφ ηελ φρζε ηεο ιίκλεο. 
7. Γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ δεκνζίσλ ή δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλσθειψλ 
ζθνπψλ απαηηείηαη θαζνξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
Ν. 1337/83, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 8 παξ.13 ηνπ Ν.1512/85, ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ δε ζα ππεξβαίλεη 
ηνπο 2 θαη ην κέγηζην χςνο ηα 7,50 κ., ππεξάλσ ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδεηαη 
ππνρξεσηηθή ζηέγε κε θιίζε ην πνιχ 30%. 
8. Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ «Κξεπελή» ηεο 
θνηλφηεηαο Μαπξνρσξίνπ θαη ζε αθηίλα 500κ. γχξσ απφ απηφλ, ε δφκεζε θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη κφλνλ θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 
έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. 
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Γ. Πεξηνρέο κε αξηζκφ 3  
Πεξηιακβάλεη ηηο εθηάζεηο βφξεηα – βνξεηναλαηνιηθά ηεο ιίκλεο, κέρξη ηα φξηα 
πεξίπνπ ηνπ νηθηζκνχ Πνιπθάξπε, αλαηνιηθά ηεο Κ. Γηζπειηφ έσο ηα φξηα πεξίπνπ 
ηνπ νηθηζκνχ Κξεπελή θαη πεξηνρέο βφξεηα – βνξεηνδπηηθά ηνπ Άξγνπο. 
1. Δληφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ επηηξέπνληαη ρξήζεηο κφλν γεσξγηθψλ απνζεθψλ,
πδαηνδεμακελψλ, ζηεγάζηξσλ, αληιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζεξκνθεπίσλ, κεηά
απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Γεσξγίαο.
2. α) Σν θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο ησλ γεπέδσλ νξίδεηαη ζε 8 ζηξέκκαηα θαη

θαηψηαην
β) Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα γήπεδα, ηα νπνία θαηά 
ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο Π.Γ. έρνπλ αξηηφηεηα 4 ζηξέκκαηα. 

3. Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θηηζκάησλ νξίδεηαη ζε 100η.κ., ν κέγηζηνο
αξηζκψλ νξφθσλ ζε 1 θαη ην κέγηζην χςνο απηψλ ζε 4,50 κέηξα.
4. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο πεξηνρήο 3, ζε
γήπεδα εκβαδνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ησλ 10ζηξ. επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή
θαηνηθίαο ππφ ηνπο εμήο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: Μέγηζηε ζπλνιηθή εθκεηάιιεπζε
θηηξίσλ 100η.κ., κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ 1, κέγηζην χςνο 4,00κ. ππεξάλσ ηνπ
νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ππνρξεσηηθά ζηέγε κε θιίζε ην πνιχ 30%.
5. Δηδηθά ζηελ εληφο ηεο πεξηνρήο 3 πεξηιακβαλφκελε έθηαζε ηνπ λένπ Δζληθνχ
ηαδίνπ ηνπ δήκνπ Αξγνχο Οξεζηηθνχ, δελ επηηξέπεηαη θακία άιιε ρξήζε, πέξαλ
ηνλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δζληθνχ ηαδίνπ.
Γηα ηελ αλέγεξζε ηνλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ απαηηείηαη θαζνξηζκφο ηνπ ρψξνπ,
θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ λ.
1337/1383, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξα 8 παξάγξαθνο 13 ηνπ λ.1512/85.
6. Γηα ηε δαζηθή έθηαζε ηεο ζέζεο "Οξκάλ" ηνπ δήκνπ Αξγνχο Οξεζηηθνχ, ηελ
πεξηιακβαλφκελε εληφο πεξηνρήο 3, ηζρχνπλ νη δηαηάζεηο ηνπ λ.998/79.
7. Δηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ «Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ»
Γηζπειηνχ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο 3, θαζψο θαη ζε αθηίλα 500κ. γχξσ
απφ απηφλ, ε δφκεζε επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο εγθξίζεσο ηεο
αξκφδηαο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο.
8. Γηα ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 24.5.85 Π.Γ. αλάινγα κε ηε ρξήζε.
……………………………………………………………………………………………… 
Δ. Πεξηνρή κε αξηζκφ 5 
(ζχκθσλα κε ην ΠΓ ηεο 28.01.2005 (ΦΔΚ 194 Γ ηεο 21.2.05)  
ηελ παξαπάλσ πεξηνρή επηηξέπεηαη ε ρξήζε βηνηερλίαο θαη ρνλδξεκπνξίνπ γηα ηε 
δεκηνπξγία Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ πεξηνρψλ (Β.Δ.Π.Δ) ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2545/1997 (Α’ 254). 
ηελ πεξηνρή απηή απαγνξεχεηαη θάζε θαηάηκεζε.  

Σ. Πεξηνρή κε αξηζκφ 6. 
1. ηελ πεξηνρή επηηξέπνληαη κφλν νη εμήο ρξήζεηο: γεσξγνπηελνηξνθηθέο -

γεσξγνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γεσξγηθέο απνζήθεο.
2. Σν θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο νξίδεηαη ζε 4 ζηξεκ. θαη ην θαηψηαην φξην

αξηηφηεηαο ζε 4 ζηξέκκαηα
3. Ζ δφκεζε επηηξέπεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ απφ 4-5-65 π.δ/ηνο

(ΦΔΚ 270/Γ/31-5-35)

Ζ. Πεξηνρή κε αξηζκφ 8 
1. ηελ πεξηνρή επηηξέπνληαη κφλν ρξήζεηο γηα κε νρινχζεο βηνηερληθέο,

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.
2. Σα θαηψηαην φξηα θαηάηκεζεο νξίδεηαη ζε 4 ζηξέκκαηα.
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3. Γηα ηα φξηα αξηηφηεηαο θαηά ηνπο ινηπνχο φξνπο δφκεζεο εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 1 θαη 4 ηνπ απφ 24-5-85  π.δ/ηνο (ΦΔΚ 270/Γ/31-5-85).

……………………………………………………………………………………………… 

Άξζξν 4 
Δληφο ηεο θαηά ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο θαζνξηδνκέλεο Ε.Ο.Δ.: 
α) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ιπνκέλσλ νηθίζθσλ 
β) Ζ κνξθνινγία ησλ θηηζκάησλ (αλαινγίεο, ηξφπνο θαη πιηθά θαηαζθεπήο  
κνξθνινγηθά ζηνηρεία) πξέπεη λα αθνινπζεί ηα παξαδνζηαθά πξφηππα ηεο ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο ηεο πεξηνρήο Καζηνξηάο. 
γ) Οη κειέηεο γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θαη γηα θάζε θαηαζθεπή εγθξίλνληαη απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή Δλαζθήζεσο Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΔΑΔ). 

Άξζξν 5 
1. Δπηηξέπεηαη ε επηζθεπή ηνλ ππαξρφλησλ θηηζκάησλ, έζησ θαη αλ ε δφκεζε ηνπο

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
2. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηνπο πξνγελέζηεξα ηζρχνληεο φξνπο

δφκεζεο, ή έρνπλ ππνβιεζεί πάληα γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο ζηνηρεία, κέρξη
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο, εθηεινχληαη φπσο εθδφζεθαλ ή
εθδίδνληαη βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ.

3. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ ππφ
ζηνηρείν 2α πεξηνρή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ζηελ νπνία
είρε επηβιεζεί αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ρνξήγεζεο νηθνδνκηθψλ
αδεηψλ κε ην απφ 24-5-85 π. δ/γκα (ΦΔΚ 270/Γ/31-5-85).

Οη σο άλσ ξπζκίζεηο ησλ πεξηνρώλ ηεο ΕΟΔ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ νξίνπ 
ηνπ πξώελ Γ. Μαθεδλώλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ ΥΟΟΑΠ, 
παξακέλνπλ ελ πνιινίο ελ ηζρύ κε ηνπο όξνπο ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 
«Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή 
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», (ΦΔΚ 226/19 
Ηνπλίνπ 12) ηξνπνπνηνπκέλσλ νξηζκέλσλ νξίσλ ηεο ΕΟΔ όπσο 
θαηαδεηθλύεηαη ζηνλ Υάξηε Π-2. 

Π.2.3.1.2. Πξνεδξηθό Γηάηαγκα  γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ιίκλεο13, 

ην Π.Γ. απηφ ελ πεξηιήςε πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

Υαξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο κε ηελ επσλπκία ΠΔΡΗΟΥΖ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ΛΗΜΝΖ ΚΑΣΟΡΗΑ (παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ Ν. 1650/86) ε ρεξζαία θαη ε πδάηηλε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ 
εγθεθξηκέλσλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ απφ 
2000 θαηνίθσλ ησλ νξηνζεηνχκελσλ ζχκθσλα κε ην απφ 24.4.1985 π.δ/γκα (Γ΄ 
181), φπσο ηζρχεη θαη εθηφο ησλ νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ηνπ δήκνπ 
Καζηνξηάο (ηέσο δήκνη Καζηνξηάο, Βηηζίνπ, Μαθεδλψλ θαη Αγίσλ Αλαξγχξσλ λ. 
Καζηνξηάο),. 
Δληφο ησλ νξίσλ ηεο ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ΛΗΜΝΖ 
ΚΑΣΟΡΗΑ νξίδνληαη Εψλεο Α θαη Β (πνπ απνηειείηαη απφ ηηο δψλεο ΒΗ, ΒΗΗ θαη 

13
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα «Υαξαθηεξηζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο σο πεξηνρή 

πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζήο ηνπ», ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19 Ηνπλίνπ 2012. 



37 

ΒΗΗΗ). Ζ πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πεξηβάιιεηαη απφ κηα Πεξηθεξεηαθή Εψλε 
ΠΕ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο δψλεο ΠΕΗα, ΠΕΗβ θαη ΠΕΗΗ. 

Ζ Εώλε Α ραξαθηεξίδεηαη σο Απόιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαη 
πεξηιακβάλεη ηηο δψλεο ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρήο πνπ βξίζθνληαη ζηηο εθβνιέο ησλ ξεκάησλ Φνπληνπθιή (ζεκεία 
1,2,27,3,4,1), Βπζζηληάο (ζεκεία 5,8,34,7,33,5), Σνηρίνπ (ζεκεία 9,12,11,10,37,9) 
θαη ηελ ππνιεθάλε ηνπ ξέκαηνο Φσηεηλή (ζεκεία 13,14,16,19,173,20,13). 

Ζ Εώλε Β Πξνζηαζίαο Τγξνηνπηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ, πεξηιακβάλεη 
ζεκαληηθά ρεξζαία θαη πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο ηεο 
Φχζεο, πνπ βξίζθνληαη: 

α.-Οη Εώλεο ΒΗ Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Τγξνηνπηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ, 
πεξηιακβάλνπλ ρεξζαίεο παξάθηηεο θαη ιηκλαίεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη: 
αα. πεξηκεηξηθά απφ ην φξην ηνπ Γ. Καζηνξηάο πξνο ηε ιίκλε θαη εηδηθφηεξα ηελ 
πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο ησλ ξεκάησλ Βπζζηληάο (ζεκεία 7, 62, 61, 59, 
57, 10, 37, 34, 7), 
ββ. πεξηνρή Μεηακφξθσζεο (ζεκεία 11, 142, 13, 41, 11), 
γγ. πεξηνρέο κεηαμχ δψλεο Α εθβνιή ξ. Φνπληνπθιή θαη ξ. Βπζζηληά απφ ην φξην 
ηδηνθηεζίαο ηνπ Γ. Καζηνξηάο (ζεκεία 2, 69, 6, 33, 27, 2), 
δδ. πεξηνρή λφηηα ηεο εθβνιήο ηνπ ξ. Φνπληνπθιή (ζεκεία 1, 75, 77, 4, 1), 
εε. ηελ πγξνιηβαδηθή πεξηνρή βφξεηα ηεο εθβνιήο ηνπ Ξεξνπνηάκνπ (ζεκεία 164, 
233, 239, 244, 164) θαη 
δδ. ην λφηην − λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ιίκλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ (ζεκεία 
78, 99, 105, 115, 78). Ζ Εψλε ΒΗΗ Πξνζηαζίαο Οηθνζπζηήκαηνο ιίκλεο, 
πεξηιακβάλεη φιε ηελ πδάηηλε επηθάλεηα ηεο ιίκλεο (εθηφο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δψλεο Α θαη ΒΗ) θαη νξηνζεηείηαη απφ ηελ εζσηεξηθή 
πδάηηλε επηθάλεηα ηεο πνπ νξίδεηαη ρσξηθά, απφ ηα φξηα ησλ Εσλψλ Α, ΒΗ, ΒΗΗΗ θαη 
ΠΕΗβ.  

β.-Εώλε ΒΗΗ Πξνζηαζίαο Οηθνζπζηεκαηνο ιίκλεο πεξηιακβάλεη φιε ηελ πδάηηλε 
επηθάλεηα ηεο ιίκλεο.  

Ζ Εώλε ΒΗΗΗ Πξνζηαζίαο ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή 
ηνπ ιφθνπ Κνξχηζα ηεο Καζηνξηάο πνπ νξηνζεηείηαη απφ ην φξην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο πφιεο Καζηνξηάο θαη απφ ηελ αθηνγξακκή ηεο Λίκλεο ή 
ηα φξηα ηεο Εψλεο ΒΗΗ  

Ζ  Εώλε ΠΕ   Πεξηθεξεηαθή δώλε  Πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο 
πεξηνρέο ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο ηνπ πγξνβηφηνπνπ, ηεο νπνίαο ην 
εζσηεξηθφ φξην ηεο δψλεο ΠΕ νξίδεηαη πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο θαη απφ ηα εμσηεξηθά 
φξηα ησλ δσλψλ Α θαη Β. Σν εμσηεξη θφ φξην ηεο δψλεο ΠΕ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
ππφινηπεο πεξηνρέο έσο ην φξην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο θαιχπηεη ην 
κεγαιχηεξν ΒΑ ηκήκα ηνπ Ν. Καζηνξηάο θαη νξίδεηαη απφ ηηο θνξπθέο ησλ 
πςσκάησλ Βίηζη (+2.128κ.), ππξηδάθε (+1.498κ.), ηθαβίηζαο (+1.868κ.), 
Φαιαθξφλ (+1.862κ.), Μαπξνβνχλη (+1.137κ.), Κνξεζφο (+1,386κ.), Αγ. Σξηάο 
(+1,387κ.), Πεξηζέιε (+1,505κ.).  

Ζ δψλε ΠΕ δηαθξίλεηαη ζηηο δψλεο  ΠΕΗ θα ΠΕΗΗ πνπ νξηνζεηνχληαη σο εμήο : 

Εώλε ΠΕ1 Πεξηθεξεηαθή Εώλε, πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο άκεζεο γεηηλίαζεο ηνπ 
πγξνβηφηνπνπ εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ησλ δσλψλ Α θαη Β θαη πεξηκεηξηθά ηεο 
ιίκλεο. Σν εμσηεξηθφ φξην ηεο δψλεο νξίδεηαη ζηα δπηηθά απφ ην αλαηνιηθφ φξην ηεο 
δψλεο 2 ηνπ απφ 5.1.1986 π.δ/ηνο (Γ΄ 125) (Ε.Ο.Δ. Καζηνξηάο) θαη πξνο βνξξά ζηε 
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ζέζε πνπ ην φξην απηφ εθάπηεηαη κε ηελ πεξηκεηξηθή ηεο ιίκλεο νδφ, φπσο 
νξίδνληαη ζην παξαπάλσ π.δ/γκα. Βφξεηα αθνινπζεί ηε ράξαμε ηεο νδνχ πξνο ηε 
ιίκλε, αλαηνιηθά ηαπηίδεηαη κε ηα εγθεθξηκέλα φξηα ησλ νηθηζκψλ Πνιπθάξπεο θαη 
Μαπξνρσξίνπ αθνινπζψληαο ηε ράξαμε πξνο Κξεπελή θαη λφηηα αθνινπζεί ηελ 
ράξαμε ηεο νδνχ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ ηαπηίδεηαη κε ηα εγθεθξηκέλα φξηα 
ηεο θνηλφηεηαο θαη έσο ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 

Ζ ΠΕΗ δηαθξίλεηαη ζε δχν δψλεο ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ νη νπνίεο νξηνζεηνχληαη σο εμήο: 

αα. Εώλε ΠΕΗα Πεξηθεξεηαθή δώλε, πεξηνρή κε αγξνηηθφ ραξαθηήξα θπξίσο ζην 
βφξεην−βνξεηνδπηηθφ θαη βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ιίκλεο πνπ νξίδνληαη απφ ην 
φξην ησλ δσλψλ Α θαη ΒΗ. Σν εμσηεξηθφ φξην ηεο ΠΕΗα ηαπηίδεηαη κε ην φξην ηεο ΠΕΗΗ, 
φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή Εψλε ΠΕ, ηνπ παξφληνο. ηε Εψλε απηή 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάξρνπζεο ηδηνθηεζίεο ησλ αγξνθηεκάησλ ηεο 
Φσηεηλήο θαη Πνιπθάξπεο, ζχκθσλα κε ηε δηαλνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 
(ζεκεία 74, 174... 177.303..., 300, 156... 138, 173, 19...14, 43...56, 11, 10, 57...63, 
7, 6, 64...732, 1, 74). 

αβ. Εώλε ΠΕΗβ Πεξηθεξεηαθή δώλε, παξαιίκληεο πεξηνρέο λφηηα ησλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ Καζηνξηάο έσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ πνπ νξίδνληαη απφ ηα ζεκεία 
126, 123, 212, 162, 126. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε πεξηνρή εθηφο ησλ νηθηζκψλ 
Πνιπθάξπεο θαη Μαπξνρσξίνπ δπηηθά ησλ εγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηνπο (ζεκεία:212, 
211, 221, 220, 219, 218, 217...214, 157, 158, 121...126, 162 θαη ζεκεία 173, 164, 
255,...245, 233...239). 

β. Εώλε ΠΕΗΗ Πεξηθεξεηαθή δώλε, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο έσο 
ην φξην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηεο ιίκλεο θαη νξηνζεηείηαη εμσηεξηθά απφ ηηο 
θνξπθέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ησλ πςσκάησλ, Βίηζη (+2.128 κ.), ππξηδάθε (+ 
1.498 κ.), ηθαβίηζαο (+ 1.868 κ.), Φαιαθξφλ (+ 1.862 κ.), Μαπξνβνχλη (+ 1137 κ.), 
Κνξεζφο (+ 1.386 κ.), Αγ. Σξηάο (+ 1.387 κ.), Πεξηζέιε (+ 1.505 κ.) θαη εζσηεξηθά, 
αθνινπζεί ηα εμσηεξηθά φξηα ησλ δσλψλ ΠΕΗα, ΠΕΗβ1 θαη ηα εθάζηνηε εγθεθξηκέλα 
φξηα ησλ Γ.Γ. Καζηνξηάο, Γηζπειηνχ, Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιχθαξπε 

Οη παξαπάλσ δψλεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ράξηεο Εσλψλ Πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο 
πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΠΓ θαη ερνπλ σο αθνινχζσο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ηεσο 
Γήκνπ Μαθεδλψλ; 
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Οη ρξήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, κέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί πξνζηαζίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο θαζνξίδνληαη αλά Εψλε (Γεληθνί φξνη) θαη επηπιένλ αλά 
ππνδψλε, ζην άξζξν 3 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πνπ επηζπλάπηεηαη.    

Γηα ηελ κειέηε ηνπ ΥΟΟΑΠ ελδηαθέξνπλ νη πεξηνρέο ΒΗ, ΠΕΗβ, ΠΕΗΗ γηα ηηο νπνίεο 
ηζρχνπλ νη παξαθάησ γεληθνί νξνη θαη επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο:  
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Εώλε Α. Απόιπηεο πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. 

«ηηο πεξηνρέο ηεο Εψλεο Α, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη νξηνζεηνχληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ νη παξαθάησ γεληθνί φξνη. 
Δπηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζχλνιν ηεο Εψλεο Α. 

Γεληθνί φξνη 
Δπηηξέπεηαη: 

1  Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκά− ησλ θαη ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη 
παλίδαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δε κηνπξγνχληαη 
πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ εηδψλ δψσλ θαη 
θπηψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.  
2  Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνινγηθψλ παξακέηξσλ, νη δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο, ε 
εθηέιεζε εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ έξγσλ θαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
απνθαηάζηαζε, πξνζηαζία, δηαηήξεζε, βειηίσζε θαη αλάδεημε ησλ εηδψλ θαη ησλ 
ελδηαηηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζθν− πηκφηεηα 
(αλαγθαηφηεηα) θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηα νπνία ζα πξνβιέπνληαη θαη ζην 
πεληαεηέο ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο.  
3  Ζ επίζθεςε κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο, ηελ 
αλαςπρή, θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε βειηίσζε ηεο απαξαίηεηεο 
ππνδνκήο, γηα ηελ νξγάλσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξάζεσλ, βάζεη ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. ην Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηεο πεξηνρήο εμεηδηθεχνληαη ηα είδε ησλ 
ππνδνκψλ θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέρξη ηελ 
εθπφλεζε θαη έγθξηζε ηνπ εθάζηνηε ζρεδίνπ δηα− ρείξηζεο θαη ηελ έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ 
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, νη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
ππνδνκέο κπνξνχλ λα πινπνηνχληαη, απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα δεκφζηνπ ραξαθηήξα 
θαηφπηλ εθπφλεζεο κειέηεο εθαξκνγήο. ηελ κειέηε απηή αλαθέξνληαη νη απαξαίηεηεο 
ππνδνκέο, θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ζεψξεζεο ηεο απφ 
ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο φπνπ εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο.  
4  Ζ ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ νδψλ θαη δηθηχσλ ππνδνκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  
5  Σα έξγα αλαδάζσζεο θαη αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πινπνηνχληαη κε ηηο άθξσο αλαγθαίεο 
παξεκβάζεηο κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ζε εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.  
6. Ζ κειηζζνθνκία βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
7. Ζ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ αληηδηαβξσηηθσλ θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ κε θχξην ζηφρν
ηελ πξνζηαζία − δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εδάθνπο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
απψιεηαο ηεο εδαθηθήο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε πιεκκπξη− θψλ
θαηλνκέλσλ ζηελ άκεζε θαη επξχηεξε πεξηιίκληα πεξηνρή, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ
αλαγθαία αλψηεξε θαη θαηψηεξε ζηάζκε ηεο ιίκλεο. Σα αλσηέξσ πινπνηνχληαη κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθ− δίδεηαη
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο (Β΄ 332) σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
8. Ζ ειεχζεξε βφζθεζε βνπβαιησλ, κφλν σο κέζν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ππφ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α. Ζ βνζθντθαλφηεηα, ν ρξφλνο ε δηάξθεηα θαη νη ρψξνη βφζθεζεο, ν αξηζκφο θαη ην είδνο
δψσλ πνπ ζα επηηξέπνληαη εθάζηνηε, θαζνξίδνληαη απφ εηδηθή δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ
ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο πεξηνρήο. Ζ εηδηθή
δηαρεηξηζηηθή κειέηε εθπνλείηαη κε κέξηκλα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζε δχν έηε απφ ηελ ηζρχ
ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαη εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
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β. Μέρξη ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο εηδηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ε δξαζηεξηφηεηα 
αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
9.Ζ ζπληήξεζε, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ λνκίκσο πθη ζηάκελσλ ππνδνκψλ βάζεη ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
10.Ζ δηαθίλεζε ζθαθψλ ρσξίο κεραλή, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηηξεπφκελσλ
ρξήζεσλ ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο
θαη εθφζνλ εμαζθαιηζζνχλ νη απαηηνχκελεο άδεηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
11.Ζ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ
ιηκλαίνπ θαη πεξηιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.
12.Ζ ειεχζεξε ρξήζε ηεο παξφρζηαο δψλεο γηα αλαςπρή θαη θνιχκβεζε (ρσξίο
ππνδνκέο), φπσο νη ρψξνη απηνί ζα θαζνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ζρέδην δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.
13. Ζ ρξήζε ησλ λεξψλ ηνπ επηθαλεηαθνχ πδξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα χδξεπζε
−άξδεπζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαζθάιηζεο
ηεο νηθνινγηθήο απαίηεζεο (πνηνηηθήο θαη πνζν− ηηθήο) ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο. Γηα
θάζε αίηεζε απφιεςεο λεξνχ απφ ην ιηκλαίν νηθνζχζηεκα απαηηείηαη ε εθπφλεζε
εμεηδηθεπκέλεο πδξνινγηθήο κειέηεο θαζψο θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
14.Ζ απειεπζέξσζε γφλνπ κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηρζπναπνζεκάησλ ηνπ
πδξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο πνπ γίλεηαη κφλν κε γφλν εηδψλ απηνρζφλσλ
ηρζχσλ.

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ γεληθψλ φξσλ ζηελ πεξηνρή «Φσηεηλή» ηεο Εψλεο Α, φπσο 
απηή πεξηγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 επηηξέ πεηαη ε 
άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο λφκηκα πθηζηάκελεο γεσξγηθέο εθηάζεηο, ε 
ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ππνδνκήο ηεο (φπσο αγξνηηθνί νδνί, άξδεπζε, 
απνζηξάγγηζε, θ.ιπ.), ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α. Ζ θπηνπξνζηαζία γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ηνπ Καλφλα Πνιιαπιήο 
πκκφξθσζεο θαη κε κεζφδνπο πνπ επηηξέπνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε ζρεηηθψλ 
θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ..  

β. Δμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ θπηνθξαρηψλ φπνπ πθίζηαληαη ζηα φξηα 
ησλ αγξνηεκαρίσλ.  

γ. Πξνσζείηαη θαη εληζρχεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθαξκφδνληαη 
βειηησκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο κε θαηεχζπλζε ηελ βηνινγηθή − πε− ξηβαιινληηθή 
γεσξγία.  

Εώλε ΒΗ Πξνζηαζίαο Τγξνηνπηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ 

ηηο Πεξηνρέο ηεο Εψλεο ΒΗ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη νξηνζεηνχληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3α ηνπ άξζξνπ 2, ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο 
δψλεο Α΄ ή φπσο απηά ηξνπνπνηνχληαη παξαθάησ θαη επηπιένλ:  

Γεληθνί φξνη 
Δπηηξέπεηαη: 

Ο εκπινπηηζκφο ηεο ηρζπνπαλίδαο ηνπ πδξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο, κε γφλν 
εηδψλ απηνρζφλσλ εηδψλ ηρζχσλ, κε ζηφρν ηελ ηφλσζε, ελίζρπζε θαη δηα− ρείξηζε ησλ 
ηρζπναπνζεκάησλ ηνπ ιηκλαίνπ θαη ινηπψλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ε 
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, έσο θαη 
ππνθαηεγνξίαο 2, πξψηεο θαηεγνξίαο, νκάδαο 8 [ΚΤΑ 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) σο 
εθάζηνηε ηζρχεη], κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ιακβάλνληαη κέηξα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  
1 .Ζ ειεχζεξε ρξήζε ηεο παξφρζηαο δψλεο γηα αλα ςπρή θαη θνιχκβεζε. Οη απαξαίηεηεο 
ππνδνκέο ηνπο πινπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε κφληκεο θα ηαζηξνθήο, 
αιινίσζεο, ή επηβάξπλζεο παξφρζησλ πξνζηαηεπφκελσλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ησλ 
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θπζηθψλ δηεξγαζηψλ απηψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη 
ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.  
2  .Οη κεκνλσκέλεο πξνβιήηεο ππνθαηεγνξία 3, δεχηεξεο θαηεγνξίαο (πεξίπησζε Α/Α 
8.2), νκάδαο 3εο ηεο ππ’ αξηζκ. 15393/2332/2002 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ρσξεηηθφηεηαο κέγηζηνπ αξηζκνχ 10 
ζθαθψλ, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηηξεπφκελσλ δξάζεσλ θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη:  

α. νη πξνβιήηεο είλαη πισηέο θαη ζχκθσλα κε ην Γη αρεηξηζηηθφ ρέδην ιεηηνπξγίαο ηεο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.  

β. ε Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 
αθνινπζεί ηα ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη.  
4. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξ− κφηεηαο κε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη πςειήο ζεξκφηεηαο (εθηφο αηνιηθήο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ, κεηά απφ ηελ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
5. Ζ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ππνζηχισζε ζπειαίσλ, ηζηνξηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ, θαζψο θαη νη αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο − έξεπ− λεο,
εθφζνλ έρεη εθδνζεί ε απαξαίηεηε άδεηα απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο γηα ην
θπζηθφ αληηθείκελν θνξείο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο.

Εώλε ΠΕΗ Πεξηθεξεηαθή Εώλε Πξνζηαζίαο 

«Γεληθνί ξνη (Εψλεο ΠΕΗ). Δπηηξέπεηαη:  
1. Ζ επέθηαζε ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εθφζνλ
δελ εκπίπηεη ζηε Εψλε Α.
2. Ζ άζθεζε ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο ζηηο λφκηκα
πθηζηάκελεο γεσξγηθέο εθηάζεηο, ε ζπληήξεζε − εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ
ππνδνκήο ηεο (φπσο αγξνηηθνί νδνί, άξδεπζε, απνζηξάγγηζε, θ.ιπ.), ππφ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:

α. Ζ θπηνπξνζηαζία γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο Πνιιαπιήο 
πκκφξθσζεο θαη κε κε− ζφδνπο πνπ επηηξέπνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε ζρεηηθψλ 
θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.  

β. Δμαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ θπηνθξαρηψλ φπνπ πθίζηαληαη ζηα φξηα 
ησλ αγξνηεκαρίσλ.  

γ. Πξνσζείηαη θαη εληζρχεηαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθαξκφδνληαη 
βειηησκέλεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο κε θαηεχζπλζε ηελ βηνινγηθή − πεξηβαιινληηθή 
γεσξγία.  
3. Ζ ειεχζεξε βφζθεζε, βννεηδψλ, βνπβαιηψλ, πξνβάησλ, ίππσλ θαη πηελψλ, ππφ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:

α. Ζ βνζθντθαλφηεηα θαηά είδνο ν ρξφλνο ε δηάξθεηα θαη νη ρψξνη βφζθεζεο ν αξηζκφο 
θαη ην είδνο δψσλ πνπ ζα επηηξέπνληαη εθάζηνηε, θαζψο θαη νη ρψξνη θαη νη ππνδνκέο 
ελζηαβιηζκνχ, θαζνξίδνληαη απφ εηδηθή δηαρεηξηζηηθή κειέηε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη 
ηηο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο πεξηνρήο. Ζ εηδηθή δηαρεηξηζηηθή κειέηε εθπνλείηαη 
κε κέξηκλα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξε− ζίεο εληφο 
δχν εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο.  

β. Μέρξη ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο εηδηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ε δξαζηεξηφηεηα 
αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
4. Ζ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θνηλήο σθειείαο κεηά απφ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
5. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα φξηα ησλ παξαιίκλησλ δήκσλ, θαζψο επίζεο γηα ηα έξγα
πνπ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001 (Α΄ 285). Ζ πεξηβαιινληηθή
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αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 
11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη.  
6. Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ, θαζψο θαη ηα ζπλνδά απηψλ
έξγα (θεληξηθνί απνρεηεπηηθνί αγσγνί, αγσγνί δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θ.ιπ.).
Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’
αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
7. Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πάξθσλ θαη ε δηακφξθσζε ρψξσλ
αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ θαη επηθαλεηψλ πξαζίλνπ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία
ηεο πνηφηεηαο λεξψλ θαη ηνπ νηθνζπζηή καηνο ηεο ιίκλεο. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή
ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.
8. Ζ δφκεζε γηα ηελ αλέγεξζε θαηνηθηψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ γηα ηηο
επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. Ωο πξνο ηελ αξηηφηεηα ησλ γεπέδσλ, ηνπο
ζρεηηθνχο φξνπο δφκεζεο θαη ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην απφ ην
15.1.1986 π.δ/γκα (Ε.Ο.Δ Καζηνξηάο) θαη σο εθάζηνηε απηή ηζρχεη.
9. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ησλ πθη− ζηάκελσλ ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ
θαη ινηπψλ εγγεην− βειηησηηθψλ έξγσλ, θαηφπηλ εθπφλεζεο Δηδηθήο Σερληθήο Μειέηεο
Δθαξκνγήο, πνπ εθπνλείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κε ζεψξεζε ηεο απφ ην Φνξέα
Γηαρείξηζεο θαη Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.
10. Ζ απφιεςε θεξηψλ πιψλ, απφ ηηο θνίηεο θαη ηηο εθβνιέο πνηακψλ θαζψο θαη
παξαπνηάκησλ απηψλ δηαπιάζεσλ, κφλνλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ, νη νπνίνη
ππνδεηθλχνληαη απφ ζρεηηθή κειέηε δηαρείξηζεο ησλ θεξηψλ πιψλ, ε νπνία εθπνλείηαη
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζεσξείηαη απφ ηελ θαζ’ χιε αξκφδηα πεξηθεξεηαθή
ππεξεζία [Γηεχζπλζε Διέγρνπ Καηαζθεπήο Έξγσλ (Γ.Δ.Κ.Δ)], κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή, ηεο θάζε κεκνλσκέλεο κνλάδαο
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο. Μέρξη ηε ζεψξεζε ηεο ζρεηηθήο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο θαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα έσο ηξηψλ εηψλ, απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο π.δ/ηνο, ε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Τπνδώλε ΠΕΗα Πεξηθεξεηαθή Εώλε Πξνζηαζίαο 

«ηε Εψλε ΠΕΗα, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 4.αα ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο δψλεο 
ΠΕ ή φπσο απηά ηξνπνπνηνχληαη παξαθάησ θαη επηπιένλ:  

Δπηηξέπεηαη: 
1.Ζ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, νδψλ θαη δηθηχσλ
ππνδνκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
2. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ/ζεξκφηεηαο θαη πςειήο ζεξκφηεηαο κε
ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (εθηφο αηνιηθήο), ζε ζέζεηο, εθηφο πγξνηνπηθψλ
πεξηνρψλ θαη θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ.
11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ
γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
3. Ζ δεκηνπξγία ζεξκνθεπίσλ ρακειήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε
ηνπο πθηζηάκελνπο φξνπο πεξί ζεξκνθεπίσλ (φπσο παιφθξαθηα θ.ιπ.), κεηά απφ
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
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4.Ζ δηάλνημε γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ ή άιισλ έξγσλ
δηεπζέηεζεο ζηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο (πδαηνδεμακελψλ, θξαγκάησλ, θ.ιπ.), κε γλψκνλα
ηε δηαζθάιηζε ηεο πδξνινγίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ εθπφλεζε
πδξνινγηθήο κειέηεο θαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’
αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο»

Τπνδώλε ΠΕΗβ Πεξηθεξεηαθή Εώλε Πξνζηαζίαο 

«ηε Εψλε ΠΕΗβ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 4.αβ ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο δψλεο 
ΠΕ θαη ΠΕΗα ή φπσο απηά ηξνπνπνηνχληαη παξαθάησ θαη επηπιένλ:  

Δπηηξέπεηαη: 
1. Ζ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ γλψκε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο.
2.Ζ θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθψλ ή άιισλ έξγσλ δηεπζέηεζεο ζηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο
(πδαηνδεμακελψλ, θξαγκάησλ, θ.ιπ.), κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο πδξνινγίαο ηεο
πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, κεηά απφ εθπφ− λεζε πδξνινγηθήο κειέηεο πνπ δείρλεη ηα δηαζέζηκα
πδαηηθά απνζέκαηα γηα ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο θαη κεηά απφ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εθ− δίδεηαη ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.»

Εώλε ΠΕΗΗ  Πεξηθεξεηαθή Εώλε Πξνζηαζίαο 

«ηε Εώλε ΠΕΗΗ, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 4.β ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο, ηζρύνπλ όια ηα νξηδόκελα ζην από 15.1.1986 π.δ/γκα 
(Ε.Ο.Δ. Καζηνξηάο) ή όπσο απηά ηξνπνπνηνύληαη ή αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνύο 
όξνπο ηεο δώλεο ΠΕ, ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ, θαη επηπιένλ:  

Δπηηξέπεηαη: 
1. Σα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο πξψηεο (Α) θαη δεχηεξεο (Β) ηεο ππ’ αξηζκ.
15393/2332/2002 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη:

α. γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο Α απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α, θαζψο θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο.  

β. Γηα ηα έξγα ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο ηεο σο άλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 
απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο.  
γ. Γηα ηα έξγα ηεο νκάδαο 5 (Δμνξπθηηθέο θαη πλαθείο Γξαζηεξηφηεηεο), θαηεγνξίαο 
πξψηεο (Α) θαη θαηεγνξί αο δεχηεξεο (Β) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθξεθηηθά πιηθά, ηα φξηα ηεο 
έθηαζεο ηνπο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1500 κ απφ ηα φξηα ησλ Εσλψλ Α, Β, ΠΕΗα 
θαη ΠΕΗβ. 
2. Ζ ζήξα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο π.δ/ηνο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο αιιά θαη εληφο ηεο
ηξηεηίαο είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ
θαλνληζκνχ πεξί ζήξαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, κε βάζε ηα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζρε− ηηθήο κειέηεο, πνπ εθπνλείηαη κε επζχλε ησλ αξκφδησλ
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Γη− αρείξηζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο
ηξηεηίαο επηηξέπεηαη ε ζήξα κφλν εάλ έρεη εθδνζεί ν παξαπάλσ θαλνληζκφο.
3. Ζ δφκεζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηαμεηο
4.Ζ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ γεσξγηθψλ απνζεθψλ θαη ε αλέγεξζε λέσλ
ηζνγείσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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5.Ζ ειεχζεξε βφζθεζε θαη ν ελζηαβιηζκφο βννεηδψλ, βνπβαιηψλ, πξνβάησλ ίππσλ θαη
πηελψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
6.Οη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζεξκφηεηαο, κε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ
πεδίσλ, αηνιηθήο ελέξγεηαο (αηνιηθά ζε απφζηαζε 1000 κέηξσλ απφ ηηο δψλεο Α, Β, ΠΕΗα
θαη ΠΕΗβ) ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
7.Ζ ζπληήξεζε θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, νδψλ θαη δηθηχσλ ππνδνκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.»

Γεληθνί όξνη, πεξηνξηζκνί θαη ινηπέο γεληθέο δηαηάμεηο (αξ.4) 

«Δληφο ηνπ ζπλφινπ ησλ δσλψλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ην παξφλ δηάηαγκα, θαζνξίδνληαη 
θαη ηα εμήο:  

1.α.Γηα φια ηα επηηξεπφκελα απφ ην παξφλ π.δ/γκα, έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο,
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, εθηφο αλ 
ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξφλ. Γηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζα 
αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή απφ ην παξφλ π.δ/γκα (φξνη, πεξηνξηζκνί θ.ιπ.) 
απνθαίλεηαη ν Φνξέ− αο Γηαρείξηζεο κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιε αξκφδηεο 
ππεξεζίεο.  

β. Γηα ηελ επέθηαζε ησλ νξίσλ νηθηζκνύ ζε πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ εληόο ησλ 
δσλώλ ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαζώο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
Εώλε Πξνζηαζίαο (ΠΕ) είλαη ππνρξεσηηθή ε έθθξαζε γλώκεο ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο, εθηόο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξόλ π.δ/γκα.  
2. Ηζρύνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ από 15−1−1986 π.δ/ηνο (Ε.Ο.Δ. Καζηνξηάο) σο εθάζηνηε
απηή ηζρύεη, εθηόο αλ άιισο νξίδεηαη κε ην παξόλ π.δ/γκα.
3.Γηα θάζε έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο απαηηείηαη έιεγρνο θαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο Πνιεν− δνκηθνχ θαη −Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ), ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη
ε ζπκβαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζχκ− θσλα κε ηελ ηππνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο.
4.Γηα ηα έξγα ηεο παξαγξάθνπ 1.α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, παξά
ηνπο ηζρχνληεο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ή θαη
φριεζεο ηνπ ζπλφινπ ή ζηνηρείσλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ, νη αξκφδηεο
ππεξεζίεο νθείινπλ λα ελεξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν α΄
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο π.δ/ηνο.

5. ηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη
ζην ζρέδην δηαρείξηζεο εμεηδηθεχνληαη ζεκαηηθά ή ρσξηθά νη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί 
ζηηο ρξήζεηο γεο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη 
ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ φπσο ηεο γεσξγίαο ηεο βφζθεζεο ηεο αιηείαο ηεο ζήξαο 
ηεο δαζνπνλίαο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ, ηεο αλαςπρήο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 
θ.ιπ. (άξζξν 18 παξ.5 λ. 1650/1986, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 16 παξ.1 λ. 2742/1999) θαη εηδηθφηεξα εμεηδηθεχνληαη ηα αλαγθαία κέηξα θαη 
πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ:  

α. ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ άξδεπζεο, 
β. ηε βνζθντθαλφηεηα θαηά είδνο, ν ρξφλνο ε δηάξθεηα θαη νη ρψξνη βφζθεζεο, ν αξηζκφο 

θαη ην είδνο δψσλ πνπ ζα επηηξέπνληαη εθάζηνηε, θαζψο θαη νη ρψξνη θαη νη ππνδνκέο 
ελνηαβιηζκνχ,  

γ. ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν 
εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, 

δ. ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πνζνηήησλ λεξνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ παξακέηξσλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ,  

ε. ηηο νηθνινγηθέο − πεξηβαιινληηθέο δηεξγαζίεο  
δ. ην απφζεκα βηνπνηθηιφηεηαο π.ρ. ελδηαηηεκάησλ, εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο  
ε. ηελ δηαηήξεζε − ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ 
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πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ηελ κεηαηξνπή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, νπζηψλ θαη λεξνχ, 
ζε παξαγσγή βηνκάδαο  

ζ. ηηο δξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο πεξηβαιινληηθέο δηεξγαζίεο (φπσο 
θαιιηέξγεηεο δαζν− θνκία, δηαρεηξηδφκελε θηελνηξνθία θ.ιπ.),  

η. ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη σο πεγή πξψησλ πιψλ γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ,  

ηα. ηελ δηαζθάιηζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, εκπινπηηζκνχ ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο θαη 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ φπνησλ ξππαληηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην έδαθνο, θαη ζην λεξφ,  

ηβ. ηε δηαρείξηζε − θαζνξηζκφ, ηεο απαηηνχκελεο νηθνινγηθήο παξνρήο, ζην ζχλνιν ηνπ 
πδάηηλνπ θαη ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηεο 
αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο. Μέρξη ηε ζέζπηζε ηπρφλ απαηηνχκελσλ 
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, νξίδεηαη σο απφιπηε ειάρηζηε πνζφηεηα λεξνχ 
εληφο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο, θαζψο θαη ε απαηηνχκελε νηθνινγηθή παξνρή, ζηνπο 
πνηακνρεηκκάξνπο ηνπ πδξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πξνζηαηεπ− φκελεο πεξηνρήο, ε 
κέρξη ζήκεξα πξνβιεπφκελε απφ άιιεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο.  

6α. Δπηηξέπνληαη: 
αα. Σα έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηε πξνζηαζία, δηαηήξεζε, πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ 

ιηκλαίνπ θαη ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ηεο 
ππ’ αξηζκ. 15393/2332/2002 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.  

αβ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο (φπσο κφληκν ηειεκεηξηθφ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο παξαηεξεηήξηα θ.ιπ.), γηα ηελ επφπηεπζε ηνπ ρψξνπ, ηελ 
πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε, ηε ζήκαλζε θαη ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ζην ζχλνιν ησλ 
πεξηνρψλ ησλ δσλψλ ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαζψο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
Εψλε Πξνζηαζίαο (ΠΕ), ζχκθσλα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλά δψλε θαη 
εθηειείηαη, κε επζχλε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ή κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ.  

αγ. Οη ςεθαζκνί ζην ζχλνιν ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαζψο θαη ζηελ 
Πεξηθεξεηαθή Εψλε Πξνζηαζίαο (ΠΕ), κφλνλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ κε 
θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα θαη κεζφδνπο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο.  

αδ. Ζ ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ησλ λφκηκα πθηζηακέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 3 
παξ.Η πεξ.3. Δηδηθφηεξνη φξνη γηα απηέο δχλαηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 
Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο κεηά απφ ζπλεξγαζία ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ ΟΣΑ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα 
θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 
7 ηνπ παξφληνο π.δ/ηνο.  

αε. Ζ εθηέιεζε έξγσλ αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
επηηξεπφκελσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ζην παξφλ π.δ/γκα, ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε 
ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ε αληηθαηάζηαζε ή ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ 
αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κεηά απφ ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

β. Γελ επηηξέπνληαη: 
βα. Ζ θαηαζθεπή έξγσλ θαη ε εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πξψηε (Α) θαηεγνξία, 1ε ππνθαηεγνξία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1650/1986 φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3010/2002 θαη εθαξκφδεηαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
15393/2332/5.8.2002 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε σο εθάζηνηε ηζρχεη, εθηφο αλ άιισο 
νξίδεηαη απφ ην παξφλ π.δ/γκα. Σεο απαγφξεπζεο απηήο εμαηξείηαη ε δψλε ΠΕΗΗ θαη ηα 
έξγα πνπ απνδεδεηγκέλα απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε, βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο απηήο θαη πξνβιέπνληαη απφ νινθιεξσκέλα ζρέδηα 
δηαρείξηζεο.  

ββ. Κάζε θζνξά ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θαη ηνπ εδάθνπο ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο 
εθηάζεηο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. 
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βγ. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο «SEVESO», ζην 
ζχλνιν ηεο πεξηνρήο [νδεγία 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 1996 γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδνκέλσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο 
(L10/14.01.1997)].  

βδ. Ζ απνκάθξπλζε ησλ θπηνθξαθηψλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ έξγσλ αλαδαζκνχ. ηα 
έξγα αλαδαζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή ε δεκηνπξγία θπηνθξαθηψλ.  

βε. Ζ δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ε 
απφζεζε αδξαλψλ πιηθψλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε απφζεζε ηνμηθνχ πιηθνχ ζην ιηκλαίν 
θαη ρεξζαίν πεξηβάιινλ, ζην ζχλνιν ησλ πεξη− νρψλ ησλ δσλψλ ηεο πεξηνρήο 
Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαζψο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Εψλε Πξνζηαζίαο (ΠΕ).  
Με κέξηκλα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο 
επηβάιιεηαη εληφο ηξηεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο παξα− γξάθνπο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
παξφληνο.  
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Π.2.3.1.3. ηόρνη: 

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΥΟΟΑΠ γηα ηηο πεξηνρέο ΠΔ.Π.Γ. θαη ηηο 
δψλεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πξψελ ΟΣΑ είλαη: 

 Ζ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ε παξάιιειε δπλαηφηεηα γηα ρσξνζέηεζε-
αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ ρξήζεσλ ηνπ πξσηνγελνχο (πρ. θηελνηξνθηθέο
κνλάδεο,  θ.α.).

 Ζ εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο γηα ρσξνζέηεζε-αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ
ρξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο (θπξίσο δε ησλ εξγαζηεξίσλ γνχλαο).

 Ζ εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο ρσξνζέηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
εμππεξέηεζεο αζηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δελ κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ ζε
αζηηθέο πεξηνρέο είηε ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο, είηε ιφγσ εηδηθψλ
αλαγθψλ ζε ρψξν.

 Ζ εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο γηα δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη ηερληθψλ ππνδνκψλ,
εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο θαη εγθαηαζηάζεσλ έξεπλαο θαη
παξαγσγήο ήπησλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαη εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ θηηξίσλ ζε
εμσαζηηθέο πεξηνρέο,

 Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ θαηνηθία.

Γεδνκέλσλ ησλ αζθπθηηθώλ πεξηνξηζκώλ ηνπ ΠΓ πξνζηαζίαο θαη ηνπ ΠΓ ηεο 
ΕΟΔ, νη παξαπάλσ ζηόρνη πξέπεη λα εμππεξεηεζνύλ κέζα από ηα 
πξνβιεπόκελα ζηα Π.Γ. απηά, θαζώο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα αιιαγήο όξσλ 
ηνπο από ην ΥΟΟΑΠ, αιιά θαη νύηε αλάγθε πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνύ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ζε απηά ρξήζεσλ. Πάλησο ζεκεηώλεηαη όηη ζηνλ Καλνληζκό 
Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο (αξ.4 ΠΓ), θαη ην Γεληθό 
Γηαρεηξηζηηθό ρεδην (αξ.5 ΠΓ), παξέρνληαη δπλαηόηεηεο από ην 
πεξηβαιινληηθό ΠΓ εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά ή ρσξηθά γεληθώλ όξσλ θαη 
πεξηνξηζκώλ ζηηο ρξήζεηο γεο. 

ηα παξαπάλσ πιαίζηα, θαη ιακβαλνκέλεο ππ’ φςε ηεο σο άλσ, έζησ θαη 
κειινληηθήο δπλαηφηεηαο εμεηδίθεπζεο, πξνηείλνληαη ζηνλ πξψελ ΟΣΑ: 

Γηα ηνλ Α’γελή: 

 Πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. ηελ γεσξγηθή
πεξηνρή φπσο θαη ζηνπο νξεηλνχο φγθνπο πξνηείλεηαη λα επηηξέπεηαη ε
θηελνηξνθία, ελψ νη ηζρχνληεο φξνη ρσξνζέηεζεο απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία
θαη ην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο απνζηάζεηο απφ
ηνπο γεηηνληθνχο νηθηζκνχο

 Γπλαηφηεηαο γηα δεκηνπξγία νξγαλσκέλνπ ππνδνρέα θηελνηξνθηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ινθψδε πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ θνληά ζην
ιαηνκείν (Κηελνηξνθηθφ πάξθν) ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζηελ
επρέξεηα ηνπ πξψελ ΟΣΑ.

 Δπηηξέπεηαη (ππφ φξνπο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη απνθπγήο ησλ
νριήζεσλ φπσο νξίδνληαη ζην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ) ε ζπλέρηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο Λαηνκηθήο δψλεο  ζηνλ νξεηλφ φγθν.

Γηα ηνλ Β’γελή: 

 Οη λέεο πςειήο θαη κέζεο φριεζεο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο ρξήζεηο ηεο
πεξηνρήο πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηνχληαη ζηελ εηδηθά θαζνξηζκέλε δψλε (ΒΗΠΑ
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Καζηνξίάο φπσο πξνβιέπεηαη απν ηελ ΕΟΔ 5, πίζσ απφ Γηζπειηφ) ε νπνία 
βξίζθεηαη εθηφο πξψελ Γ. Μαθεδλψλ.  

 Υακειήο φριεζεο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο
ρσξνζεηνχληαη ζηελ εηδηθά θαζνξηζκέλε ΕΟΔ 8, κηθξφ ηκήκα ηεο νπνίαο
βξίζθεηαη εληφο πξψελ Γ. Μαθεδλψλ.

 Τθηζηάκελεο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ, κε
λφκηκεο άδεηεο, φπνπ θαη εάλ βξίζθνληαη δηαηεξνχληαη, εθζπγρξνλίδνληαη θαη
επεθηείλνληαη.

 Σελ πεξηνρή αλαπηπμηαθά ελδηαθέξνπλ νηθνηερλίεο-βηνηερλίεο γνπλνπνηίαο
ρακειήο φριεζεο, θαη γεληθψο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα». Οη ρξήζεηο
απηέο πιένλ επηηξέπνληαη ζηελ δψλε ΠΕΗΗ κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ Π.Γ. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο
Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (αξ.4 ΠΓ), θαη ην Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ
ρεδην (αξ. 5 ΠΓ), παξέρνληαη δπλαηφηεηεο απφ ην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ
εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά ή ρσξηθά γεληθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο
γεο

 Δηδηθφηεξα κηθξέο νηθνηερλίεο γνχλαο πξνηείλεηαη λα επηηξέπνληαη σο
«Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα» θαη εληόο νηθηζκώλ ζηηο πεξηνρέο Γεληθήο
θαηνηθίαο πνπ νξίδνληαη ζε απηνχο

Γηα ηνλ Γ’γελή  (εκπφξην θαη ππεξεζίεο): 

 Δλδηαθέξεη θπξίσο ε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο ρξήζεσλ ρνλδξεκπνξίνπ,
απνζεθψλ, εκπνξίνπ θαη επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο φριεζεο,
φπσο θαη ππεξεζίσλ.Οη ρξήζεηο απηέο επηηξέπνληαη ππφ φξνπο ζηελ δψλε
ΠΕΗΗ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ Π.Γ. πνπ θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πξψελ
ΟΣΑ. Δηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο
Φχζεο (αξ.4 ΠΓ), θαη ην Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρεδην (αξ. 5 ΠΓ), παξέρνληαη
δπλαηφηεηεο απφ ην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά ε ρσξηθά
γεληθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο γεο

Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνηάζεηο γηα ηηο επηηξέπνκελεο αλά πεξηνρή ρξήζεηο 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 
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Π 2.4.  Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.) 

Οιε ε πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ελφο πεξηβαιινληηθνχ ΠΓ 
θαη ππφ θάπνηα έλλνηα κπνξεί λα ζεσξεζεί φιε πεξηνρή ΠΔΠ. 

Ωζηφζσ κηα αλαιπηηθφηεξε εμεηαζε ησλ επηηξεπνκέλσλ ζε θάζε δψλε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ ΠΓ θαη ηνπ ΠΓ ηεο ΕΟΔ, επηηξέπεη θαη ηελ εξκελεία φηη σο 
πεξηνρέο ΠΔΠ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κφλνλ νξηζκέλεο απφ ηηο δψλεο ηνπ πξψελ 
ΟΣΑ κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, αηζζεηηθή θαη πνιηηηζηηθή αμία. ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο ηεο 
Καζηνξηάο επί ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ν πξψελ ΟΣΑ θαη δεπηεξεπφλησο ηνλ νξεηλφ 
φγθν ζηα δπηηθά ηνπ φξηα.  

Οη νξηδφκελεο πεξηνρέο ζην ΥΟΟΑΠ θαη’ αλάγθε αθνινπζνχλ θαηά βάζε ηελ 
δσλνπνίεζε θαη ηελ νλνκαηνινγία ηνπ Π.Γ. Πξνζηαζίαο θαη ηεο ηζρχνπζαο ΕΟΔ 
θαη είλαη: 

 Πεξηνρέο ΠΔΠ κε θσδηθό  ΒΗ (Πξνζηαζίαο Τγξνηνπηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ)

 Πεξηνρέο ΠΔΠ κε θσδηθό  ΠΕΗ (ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ)

 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο ΕΟΔ (ΕΟΔ 1))

Δηδηθφηεξα : 

 Οη παξαιίκληεο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβαιινληνο πνπ
πξνηείλνληαη αθνινπζνχλ ηα φξηα θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δσλψλ ΒΗ,
ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ ηνπ Π.Γ. πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο ηεο Καζηνξίαο. Πξνηείλνληαη
κε ηαπηφζεκν θσδηθφ θαη αλάινγν πεξηερφκελν14 (ψζηε θαηά ην δπλαηφλ λα
κελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε πνιενδνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ
ζρεδηαζκνχ ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ζχγρηζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πεξί ηνπ ηη επηηξέπεηαη ζε θάζε δψλε).

 εκεηψλεηαη φηη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο, ν ρψξνο αλαπαξάζηαζεο ιηκλαίνπ
νηθηζκνχ, ην γήπεδν, ε παηδηθή ραξά, ε εθθιεζία ζηελ παξαιηαθή δψλε
Γηζπειηνχ, αλαθέξνληαη ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο δψλεο ΠΕΗβ,
κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο πθηζηάκελεο, αιιά θαη λα
ζπκπιεξσζνχλ–αλαπιαζηνχλ ζην πξνβιεπφκελν Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ
ρέδην ηνπ αξ. 5 ηνπ πεξηβαιινληηθνχ Π.Γ., κε εληαία εηδηθή κειέηε θαη
ζπλνδεπηηθέο πνιηηηζηηθέο-αζιεηηθέο - ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε έλα
εληαίν ππξήλα πνιηηηζκνχ-αζιεηηζκνχ - ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο ζεκεηψλεηαη
ελδεηθηηθά ζηνπο ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ

 Οη εηδηθφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηεισλείνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο
επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο δψλεο ΠΕΗβ, αιιά κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα
ιεηηνπξγνχλ σο πθηζηάκελεο.

Ο ραξαθηήξαο, ηα φξηα θαη νη επηηξεπφκελεο αλά πεξηνρή ρξήζεηο έρνπλ σο 
αθνινχζσο: 

14
 Πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή νξνινγία δελ ζπκπίπηνπλ αθξηβψο. Δπηπξνζζέησο ζέκαηα πνπ 

είλαη πεξηβαιινληηθψο ζεκαληηθά φπσο π.ρ. πεξηνξηζκνί δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηνλ βηνινγθφ θχθιν ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ εηδψλ, δελ έρνπλ λφεκα ζε θαλνληζκνχο ΓΠ-
ΥΟΟΑΠ πνπ αζρνινχληαη θχξηα κε ηηο ρξήζεηο θαη ηνπο φξνπο θαηάηκεζεο θαη δφκεζεο ηεο 
γεο. Ωζηφζσ, εθ’ φζνλ ππάξρεη έλα ζεζκνζεηεκέλν πεξηβαιινληηθφ ΠΓ, ην ΥΟΟΑΠ νθείιεη 
λα αθνινπζήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ κε φια ηα ζπλεπαγφκελα πξνβιήκαηα εξκελείαο.  
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Π.2.4.1. - Πεξηνρέο ΠΔΠ κε θσδηθό  ΒΗ-λ 

Οη πεξηνρέο απηέο είλαη Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Τγξνηνπηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ. 
Απνηεινχλ θαη ηκήκα ηεο Εψλεο 3 ηεο ΕΟΔ Καζηνξηάο (γεσξγηθή γε), αιιά κε ην 
πεξηβαιινληηθφ ΠΓ  έρνπλ πην απζηεξνχο φξνπο πξνζηαζίαο.  

Ωο εθ ηνχηνπ, κε ην ΥΟΟΑΠ θαζνξίδνληαη ζηελ παξαιίκληα πεξηνρή ηνπ πξψελ 
ΟΣΑ, ηξείο κε ζπλερφκελεο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.) κε θσδηθφ ΒΗ-λ 
(ΒΗ-1, ΒΗ-2, ΒΗ-3), κε φξηα, φξνπο & πεξηνξηζκνχο αληίζηνηρνπο15 κε απηνχο πνπ 
νξίδνληαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ πγξνηφπνπ 
κε ηελ επσλπκία «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Λίκλεο Καζηνξηάο».  

Με ην ΥΟΟΑΠ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ρξήζεσλ θαη δφκεζεο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ νξίδνληαη σο εμήο: 

1.-ηηο Εψλεο ΒΗ-λ επηηξέπνληαη: 

 Υξήζεηο, δφκεζε θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηεο 14-6-2012
(ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12), ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο
πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.) θαη ην Γεληθφ
Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηνπ αξ.5 ηνπ σο άλσ Π.Γ., φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.

 Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 15.1.1986 Π.Γ. (ΕΟΔ Καζηνξηάο) φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ
226/ΑΑΠ/19-06-12).

Π.2.4.2.- Πεξηνρέο ΠΔΠ κε θσδηθό  ΠΕΗ-λ  (ΠΕΗα-1 θαη ΠΕΗβ-1 ΠΕΗβ-2 ΠΕΗβ-3 θαη 
ΠΕΗβ-4)  

Οξίδνληαη ηέζζεξεηο πεξηνρέο ζηελ άκεζε γεηηλίαζε ηνπ πγξνβηφηνπνπ, κε θσδηθφ 
ΠΕΗβ-1 θαη ΠΕΗβ-2, ΠΕΗβ-3, ΠΕΗβ-4, θαη κία κε θσδηθφ ΠΕΗα-1, κε φξηα, φξνπο & 
πεξηνξηζκνχο αληίζηνηρνπο κε απηνχο πνπ νξίδνληαη απφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ πγξνηφπνπ κε ηελ επσλπκία «Πεξηνρή 
Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Λίκλεο Καζηνξηάο». Σα φξηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαηά 
ηφπνπο πεξηνξίδνληαη απφ ηα φξηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ  κηά πνπ ζχκθσλα κε 
ην Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12), Άξζξν 3, V. Εψλε ΠΕ   
Πεξηθεξεηαθή δψλε  Πξνζηαζίαο : 

«…..Γεληθνί ξνη . Δπηηξέπεηαη: 
1. Ζ επέθηαζε ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη εθφζνλ
δελ εκπίπηεη ζηε Εψλε Α.

Οη πεξηνρέο απηέο απνηεινχλ θαη ηκήκα ηεο Εψλεο 3 θαη 2 ηνπ ΠΓ ηεο ΕΟΔ 
Καζηνξηάο νη πξνβιέςεηο ηνπ νπνίνπ ηζρχνπλ πιένλ κφλν θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο 
νξνπο ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12) .  

Με ην ΥΟΟΑΠ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ρξήζεσλ θαη δφκεζεο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ νξίδνληαη σο εμήο: 

1.-ηηο Εψλεο ΠΕΗ-λ επηηξέπνληαη: 

 Υξήζεηο, δφκεζε θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηεο 14-6-2012
(ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12), ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο

15
 Βιέπε πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε 
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πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.), θαη ην Γεληθφ 
Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηνπ αξ.5 ηνπ σο άλσ Π.Γ., φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 15.1.1986 Π.Γ. (ΕΟΔ Καζηνξηάο) φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ
226/ΑΑΠ/19-06-12).

Π.2.4.3. Πεξηνρέο ηεο ΕΟΔ 

Ζ πεξηνρή ΕΟΔ-1 

Ζ πεξηνρή ΕΟΔ-1 απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ πξψελ ΟΣΑ. 

Σν χςσκα Πέηξηλν ή Μαχξν βνπλφ βφξεηνδπηηθά απφ ην Γηζπειηφ, κεηά θαη ηελ 
ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο ΕΟΔ, ζχκθσλα κε ηηο κερξη ζηηγκήο ηζρχνπζεο 
ξπζκίζεηο ππάγεηαη ελ κέξεη ζηελ ΕΟΔ 1 (ζηελ νπνία ππάγνληαη θεξπγκέλεο 
δαζηθέο ε αλαδαζσηέεο εθηάζεηο).Δπ’ απηνχ ππάξρνπλ εθηάζεηο δαζηθνχ 
ραξαθηήξα (δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο, αλαδαζσηέεεο εθηάζεηο) φπσο απηέο εθάζηνηε 
νξίδνληαη απφ ηελ δαζηθή λνκνζεζία, αιιά θαη αγξνηηθέο, θηελνηξνθηθέο  
εθκεηαιεχζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξεηλψλ φγθσλ 
δελ ππάξρνπλ ζήκεξα άμηα ιφγνπ θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

Ζ ΕΟΔ απηή έρεη ραξαθηήξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

Οη πεξηνρέο ΕΟΔ-2, ΕΟΔ-3, ΕΟΔ-8 

Σκήκαηα ηνπ πξψελ ΟΣΑ ππάγνληαη θαη ζηελ ΕΟΔ 2, ελψ έλα ηκήκα ηνπ ππάγεηαη 
ζηελ ΕΟΔ 8 ζηελ νπνία επηηξέπνληαη κφλνλ ρξήζεηο γηα κε νρινχζεο βηνηερληθέο–
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο,. Μηα κηθξή πεξηνρή πάλσ απφ ηελ Πνιπθάξπε, 
έρνληαο πεξηνξηζηεί απφ ηελ Εψλε ΠΕΗα-1, ππάγεηαη ζηελ ΕΟΔ-3 (Γεσξγηθή γή).  

Οη ΕΟΔ απηέο δελ έρνπλ ραξαθηήξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αιιά 
θαζνξηζκνχ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νηθηζηηθήο ρξήζεο θαη νη 
επηηξεπφκελεο ζε απηέο ρξήζεηο ερνπλ αιιάμεη κε ην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ. 
Δηδηθφηεξα:. 

Οη πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ ζηελ Εψλε ΠΕΗΗ. Γηα 
ηελ ζρέζε ησλ ρξήζεσλ ηεο Εψλεο ΠΕΗΗ κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΕΟΔ αλαθέξεηαη: 
«ηε Εώλε ΠΕΗΗ, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 
4.β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο, ηζρύνπλ όια ηα νξηδόκελα ζην από
15.1.1986 π.δ/γκα (Ε.Ο.Δ. Καζηνξηάο) ή όπσο απηά ηξνπνπνηνύληαη ή
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνύο όξνπο ηεο δώλεο ΠΕ, ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ, θαη
επηπιένλ………..». ηα «επηπιένλ» (αλαθέξνληαη γηα ηελ δψλε απηή ζην 
θεθάιαην Π.2.3.1.2.), κε ην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ νξίδνληαη ελαο κεγάινο αξηζκφο 
επηηξεπηψλ ππφ δηαθφξνπο φξνπο ρξήζεσλ θαη ηδίσο:  

……………………………………………………………………………………………. 

«Σα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο πξψηεο (Α) θαη δεχηεξεο (Β) ηεο ππ’ αξηζκ. 
15393/2332/2002 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.»  
……………………………………………………………………………………………. 

Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ, θαη ηνπ θηλδχλνπ θάζε πεξαηηέξσ 
εξκελεία λα πεξηπιέμεη ε λα αιινηψζεη ηα ζεζκνζεηεκέλα, ζην ΥΟΟΑΠ 
δηαηεξνχληαη νη πεξηνρέο απηέο κε ηα φξηα ηνπο σο έρνπλ ζηελ ΕΟΔ θαη φπσο απηά 
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πεξηνξίδνληαη απφ ηα φξηα ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί 
ρξήζεσλ θαη δφκεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ νξίδνληαη σο εμήο: 

1.-ηηο Εψλεο ΕΟΔ 1, ΕΟΔ 2, ΕΟΔ 3, ΕΟΔ 8 επηηξέπνληαη Υξήζεηο, δφκεζε θαη 
δξαζηεξηφηεηεο: 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 15.1.1986 Π.Γ. (ΕΟΔ Καζηνξηάο)
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. ηεο 14-6-
2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12).

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-
12), ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο
(αξ.4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.), θαη ην Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηνπ αξ.5 ηνπ
σο άλσ Π.Γ., φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.

Π. 2.4.4.- Πεξηνρή ΠΔΠ κε θσδηθό  ΑX-1.  Αξραηνινγηθόο ρώξνο Γηζπειηνύ 

Δίλαη θαζνξηζκέλνο ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ Γηζπειηνχ πξνο πξνζηαζία ηνπ 
ζεκαληηθνχ ιηκλαίνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ, πνπ επηζεκαίλεηαη ζηνπο ράξηεο σο 
ηδηαίηεξε ρξήζε πνπ δηέπεηαη απφ ίδηνλ θαζεζηψο. Έρεη θπξερζεί κε ην ΦΔΚ 
248/Β/25-10-7116 κε ην νπνίν έρεη νξηζζεί θαη πεξηκεηξηθή δψλε πξνζηαζίαο 200κ 
πξνο βνξξά, 150κ πξνο λφην θαη κέρξη ηελ εζληθή νδφ πξνο δπζκάο.Σν δηαηαγκα 
αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο δελ νξηδεη επηηξεπφκελεο Υξήζεηο, δφκεζε θαη 
δξαζηεξηφηεηεο: 
……………………………………………………………………………………………. 

ΤΑ 15947/9-10-1971 - ΦΔΚ 248/Β/25-10-1971 

"Απνθαζίδνκελ όπωο ραξαθηεξηζζή ν ιηκλαίνο πξνϊζηνξηθόο ζπλνηθηζκόο Γηζπειηνύ 

Καζηνξίαο ωο αξραηνινγηθόο ρώξνο κε πεξηκεηξηθήλ αθηίλα πξνζηαζίαο 200κ. πξνο 

Βνξξάλ, 150κ. πξνο Αλαηνιάο, 150κ. πξνο Νόηνλ, κέρξη ηεο εζληθήο νδνύ πξνο 

Γπζκάο, ωο νξίδεηαη ελ ηω ζπλεκκέλω ηνπνγξαθηθώ δηαγξάκκαηη". 

……………………………………………………………………………………………. 

Δθ παξαιιήινπ φινο ν αξραηνινγηθφο ρψξνο βξίζθεηαη κέζα ζηελ δψλε 
πξνζηαζίαο θπζηθνχ πεξηβαιινληνο ηεο ιίκλεο, κεηαμχ ηνπ νηθηζκνχ ηνπ 
Γηζπειηνχ θαη ηεο φρζεο ηεο ιίκλεο, ε νπνία θαη ζην παξφλ νξίδεηαη σο ΠΕ1β-1.  

1.-Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηεηλεηαη ζηε Πεξηνρή  ΑΥ-1 λα επηηξέπνληαη: 

 Υξήζεηο, δφκεζε θαη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηεο 14-6-2012
(ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12), ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο
πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.), θαη ην Γεληθφ
Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηνπ αξ.5 ηνπ σο άλσ Π.Γ., φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ
κε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ.

16
Ο θαζνξηζκφο δελ έρεη αθξίβεηα θαη ε νηθεία Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζηνρεχεη ζηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ρψξνπ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Ωζηφζν γηα ην ΥΟΟΑΠ δελ δεκηνπξγείηαη 
πξνβιεκα θαζψο ν αξρ. ρσξνο είλαη κέζα ζε επξχηεξε εθηαζε δεκφζησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ 
πνπ νχησο ε αιισο πξνζηαηεχνληαη απζηεξά σο πξνο ηηο ρξήζεηο. 



ΥΔΓΙΟ ΥΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΟΛΗ Γ.Δ ΜΑΚΔΓΝΩΝ   Β1 ΦΑΗ 

56 

Π. 2.4.5. Λνηπά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ πξώελ ΟΣΑ 

Λίκλε Καζηνξηάο & ξέκαηα 

πσο έρεη αλαθεξζεί (βιέπε αλάιπζε), θπξίσο ε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο, αιιά θαη ηα 
ξέκαηα πνπ εθβάινπλ ζε απηήλ, απνηεινχλ ηα βαζηθά πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα 
φζνλ αθνξά ην πεξηβαιινλ. Ζ ιίκλε εδψ θαη αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηε 
θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ. Απνηειεί έλα 
πνιχ ζεκαληηθφ θπζηθφ νηθνζχζηεκα, κε πνηθίινπο θαη ζπάληνπο επηκέξνπο 
νηθνηφπνπο, πνπ ππνζηεξίδνπλ κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα, ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη πνιιά ζπάληα θαη απεηινχκελα είδε.  

Έρεη ραξαθηεξηζζεί σο: 

1. Σφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (ΦΔΚ 640
Β/1974),

2. Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο (Ν. 2637/98),
3. Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Οδεγία 79/409/ΔΟΚ),
4. Πξνηεηλφκελνο ηφπνο Κνηλνηηθνχ Δλδηαθέξνληνο (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ)
5. Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο βάζεη ηεο ΕΟΔ Καζηνξηάο
6. εκαληηθή Πεξηνρή γηα Πνπιηά ηεο Διιάδαο
7. Δπίζεο, έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν «Φχζε 2000», θαηαρσξεκέλε

κε ηνλ θσδηθφ GR 1310001
8. Σκήκα ηεο παξαιίκληαο πεξηνρήο έρεη θεξπρζεί αξραηνινγηθφο ρψξνο ιφγσ ην

πξντζηνξηθνχ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ πνπ βξέζεθε έπεηηα απφ αλαζθαθέο (βιέπε
αλάιπζε).

9. «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο Λίκλεο Καζηνξηάο» κε ην Π.Γ. ηεο 14-6-
2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12)

Ζ ιίκλε ηξνθνδνηείηαη απφ ελλέα ξέκαηα (ην κεγαιχηεξν είλαη ην ξέκα ηνπ 
Ξεξνπφηακνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη 
εθβάιεη ζηε ιίκλε, αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο ηνπ 
πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ) θαη ην λεξφ ηεο βξνρήο θαη απφ πνιιέο ππφγεηεο πεγέο. 
ην λφηην ηκήκα ηεο κηα δηψξπγα (ξέκα Γθηφιη) ζπλδέεη ηε ιίκλε κε ηνλ πνηακφ 
Αιηάθκνλα ζηνλ νπνίν παξνρεηεχεηαη ε πεξίζζεηα ησλ λεξψλ ηεο κε ρξήζε 
ειεθηξηθνχ ζπξνθξάγκαηνο. πλεπψο, ε ζηάζκε ηεο ιίκλεο είλαη ειεγρφκελε. Ο 
φγθνο ησλ λεξψλ ηεο είλαη πεξίπνπ 100.000.000 θπβηθά κέηξα θαη ην αλάπηπγκα 
ησλ αθηψλ ηεο 30,8 ρικ.  

ρεδφλ θάζε ρεηκψλα γηα κηα εβδνκάδα σο θαη 15-20 κέξεο ε ιίκλε παγψλεη θαη 
δίλεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή φςε ζην ηνπίν.  

Πεξηβάιιεηαη απφ κεξηθψο δαζσκέλνπο ιφθνπο, κε πγξά ιηβάδηα, θαιακηψλεο θαη 
έιε, παξαιίκλην δάζνο θαη θπηνθξάθηεο απφ ζάκλνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ 
ζπζηάδεο απφ ιεχθεο (Populus sp.) ζηελ άθξε ηεο ιίκλεο. Σα πδξφβηα θπηά ζην 
βπζφ ηεο ιίκλεο θαη ηα επηπιένληα θχιια ζρεκαηίδνπλ νηθνηφπνπο, καδί κε ηνπο 
γχξσ θαιακψλεο (Phragmites australis). Γηα ηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο ερεη εθπνλεζεί 
Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε17 απφ ηελ νπνία αληινχληαη ηα αλαθεξφκελα 
ζηνηρεία. 

17
«Πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, νξηνζέηεζεο ηνπ 

πγξνβηνηφπνπ ιίκλεο Καζηνξηάο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ», επηέκβξηνο 1997, ΑΝ.ΚΑ. Α.Δ. – 
ECOS ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ Δ.Π.Δ. 
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Σηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο ηεο ιίκλεο απνηεινχλ ηα θπηνθάξκαθα απφ 
ηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηαο ηεο γεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, θαζψο επίζεο θαη ηα 
βηνκεραληθά θαη αζηηθά ιχκαηα ησλ  γχξσ νηθηζκψλ.  

Ζ ιίκλε –φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε -κέρξη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα 
αληηκεηψπηδε έληνλα πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο, πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο, εμαηηίαο 
ησλ βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ θαηέιεγαλ ζ’ απηή, θαζψο θαη ηνπ 
απμαλφκελνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ πξνεξρφκελνπ απφ ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, 
κε απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε θαηλνκέλσλ ππεξηξνθηζκνχ θαη απμαλφκελεο 
αληζνξξνπίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, βξίζθεηαη ζε 
θάζε απνθαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηα ξππαληηθά θνξηία αζηηθήο θαη 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο. Δμαθνινπζεί φκσο λα παξακέλεη δεηνχκελν ε 
αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο απφ ηεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Δπίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο απνηειεί ε πξφζρσζε ηεο ιίκλεο -
κέζσ ησλ ρεηκάξξσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζ’ απηήλ (θπξίσο δε ηνπ Ξεξνπνηάκνπ) - κε 
κεγάιεο πνζφηεηεο θεξηψλ πιψλ γηα ην νπνίν έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ιχζεηο.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ίδξπζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Λίκλεο Καζηνξηάο θαη 
ηεο Δπξχηεξεο Πεξηνρήο.Σν θπξσζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρήο ηνπ πγξνηφπνπ κε ηελ επσλπκία «Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 
Λίκλεο Καζηνξηάο» θαιχπηεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πξψελ ΟΣΑ 
Μαθεδλψλ θαη αληηθαζηζηά ελ κέξεη πξνεγνχκελεο δηάηαμεηο (ηελ πθηζηάκελε ΕΟΔ). 
Ήδε ην ζύλνιν ηνπ ΥΟΟΑΠ εθπνλείηαη κέζα ζην πιαίζην απηό θαη ζε 
ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Χο εθ ηνύηνπ θξίλεηαη όηη δελ απαηηνύληαη 
πξόζζεηα θαλνληζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Λίκλεο κε 
ην ΥΟΟΑΠ.  

Οξεηλφο φγθνο θαη Λαηνκείν 

ην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ 
πςψλεηαη ε αζβεζηνιηζηθή κάδα Κνξεζνχ. Ο νξεηλφο απηφο φγθνο είλαη ζην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ γπκλφο απφ βιάζηεζε. ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί Γεκνηηθφ 
ιαηνκείν (Κνηλνηηθή Δπηρείξεζε Αδξαλψλ Τιηθψλ Μαπξνρσξίνπ (Κ.Δ.Α.Τ.Μ.)) ην 
νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ηνπο Σξηαδηθνχο αζβεζηνιίζνπο – θξπζηαιιηθνχο 
αζβεζηνιίζνπο ηεο Πειαγνληθήο δψλεο.  

Σν ιαηνκείν είρε παξαγσγή 200.000 m3 ην 2004 θαη 180.000 m3 αδξαλψλ 
πιηθψλ ην 2005. Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη αζβεζηφιηζνη, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί θπζηθνί πφξνη κε 
επξχηεηα εθαξκνγψλ θαη πνηθίιεο ρξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη δελ ππάξρεη 
άιιν ιαηνκείν αδξαλψλ πιηθψλ ζηνλ Ν. Καζηνξηάο, θαζηζηά ηελ χπαξμε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηνλ Γήκν Μαθεδλψλ.Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
Οξεηλνχ νγθνπ ζηνλ νπνφη αλήθεη. Παξάιιεια φκσο έρνπλ πξνθχςεη θαη 
δηθαηνινγεκέλεο αληηδξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πνπ 
γεηηληάδεη κε ην ιαηνκείν ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηά ηα άιια λνκφηππε θαη ζχλλνκε ιεηηνπξγία  ηεο 
Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη απφ ηελ νπηηθή ξχπαλζε πνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ 
κεγάιε απφζηαζε. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε αλάιεςε 
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα πεξηκεηξηθά 
ηεο δψλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιαηνκείνπ κεηά απφ Μ.Π.Δ. 
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Μέηξα –πξνηάζεηο 

Δθηφο απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΠΓ θαη ηεο ΕΟΔ γηα ηηο επηηξεπφκελεο θαη 
απαγνξεπφκελεο ρξήζεηο θπξίσο ζηηο παξαιίκληεο δψλεο πξνηείλνληαη απφ ην 
ΥΟΟΑΠ :  

 Αλαδάζσζε νξεηλψλ φγθσλ

 Πξνζηαζία ησλ ξεκάησλ.

 Λήςε κέηξσλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ απνηξνπή νριήζεσλ
απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιαηνκείνπ.
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Π.2.5. Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνύ ηεο Γόκεζεο (ΠΔ.Π.Γ.) 

Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ πθηζηακέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο πνπ 
αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, νη Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ 
ηεο Γφκεζεο (ΠΔ.Π.Γ.) πξνηείλνληαη σο εμήο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ: 

α) Πεξηνρέο ηεο ΕΟΔ 

 Πεξηνρέο ΕΟΔ-2 Οηθηζηηθή Υξήζε

 Πεξηνρέο ΕΟΔ-3 Γεσξγηθή Υξήζε

 Πεξηνρέο ΕΟΔ-8 Βηνηερλία –Βηνκεραλία Με νρινχζα

Οη ρξήζεηο θαη νη φξνη δφκεζεο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 
Π.2.4.3. 

β)  Λνηπέο πεξηνρέο ΠΕΗΗ-1 θαη ΠΕΗΗ-2 

Οη ινηπέο πεξηνρέο ηνπ πξψελ ΟΣΑ είλαη εθηφο ηεο ηζρχνπζαο ΕΟΔ, θαη 
βξίζθνληαη ζηελ ΠΕΗΗ δψλε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηαηάγκαηνο. 

ηελ δψλε απηή κε ην πεξηβαιινληηθφ ΠΓ, νξίδνληαη ελαο κεγάινο αξηζκφο 
επηηξεπηψλ ππφ δηαθφξνπο φξνπο ρξήζεσλ (αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 
Π.2.3.1.2.), φπσο:  

«Σα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο πξψηεο (Α) θαη δεχηεξεο (Β) ηεο ππ’ αξηζκ. 
15393/2332/2002 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά απφ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.»  

Αλαθέξζεθε εδε φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ θηλδχλνπ 
θάζε πεξαηηέξσ εξκελεία λα πεξηπιέμεη ή λα αιινηψζεη ηα ζεζκνζεηεκέλα, δελ 
θξίλεηαη ζθφπηκν κε ην ΥΟΟΑΠ λα πεξηνξηζηνχλ ή λα εμεηδηθεπζνχλ πεξηζζφηεξν 
νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Καηά ζπλεπεηα ζην ΥΟΟΑΠ θαζνξίδνληαη νη πεξηνρέο απηέο κε ηνλ ηδην Κσδηθφ 
ΠΕΗΗ-1 θαη ΠΕΗΗ-2 θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ρξήζεσλ θαη δφκεζεο ησλ πεξηνρψλ 
απηψλ νξίδνληαη σο εμήο: 

1.-ηηο Εψλεο ΠΕΗΗ-1 θαη ΠΕΗΗ-2 επηηξέπνληαη ρξήζεηο, δφκεζε θαη δξαζηεξηφηεηεο: 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-
12), ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο
(αξ.4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.), θαη ην Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ηνπ αξ.5 ηνπ
σο άλσ Π.Γ., φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.

Κηελνηξνθηθφ Πάξθν 

Ζ θηελνηξνθία απνηειεί παξαδνζηαθά ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 
δήκν Μαθεδλψλ. Ζ δηαζπνξά ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα 
ηνπ πξψελ Γήκνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ελψ 
πξνθαιεί θαη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ην 
ιφγν απηφ, εθηφο απφ ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελ γέλεη θηελνηξνθηθή 
δξαζηεξηφηεηα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία θηελνηξνθηθνχ πάξθνπ ζε απφζηαζε 
απφ ηνπο νηθηζκνχο, θαηά πξνηίκεζε ζηελ ινθψδε πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ 
θνληά ζην ιαηνκείν. 
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Ο πξψελ ΟΣΑ ζην παξειζφλ είρε εθπνλεζεη κειέηε θηελνηξνθηθνχ πάξθνπ γηα ην 
ππ αξηζκφλ 292 αγξνηεκαρην πεξηνρήο Κξεπελήο (πεξίπνπ 230,0 ζηξ) ρσξίο απηή 
λα πινπνηεζεί κερξη ζηηγκήο. ην παξφλ ΥΟΟΑΠ ε ζέζε ηνπ Πάξθνπ ζεκεηψλεηαη 
ζρεκαηηθά (ράξηεο Π.2), θαη ελαπφθεηηαη ζηνλ πξψελ ΟΣΑ λα πξνζδηνξίζεη ηελ 
αθξηβή ζέζε κε εηδηθφηεξεο ηερλννηθνλνκηθέο κειέηεο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ην 
είδνο, ην κέγεζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη 
ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο 
Φύζεο (αξ.4 ΠΓ), θαη ηνπ Γεληθνύ Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ (αξ. 5 ΠΓ), ‘νπνπ 
παξέρνληαη δπλαηόηεηεο από ην πεξηβαιινληηθό ΠΓ εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά ή 
ρσξηθά γεληθώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ ζηηο ρξήζεηο γεο. 

Ζ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ θηελνηξνθηθνχ πάξθνπ κπνξεί λα γίλεη κε εηδηθή 
κειέηε θαη ηνπο παξαθάησ κεραληζκνχο: 

 κε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε κεηά απφ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ.

 κε Σνπηθφ Ρπκνηνκηθφ

Π. 2.5.5.-Γεληθνί όξνη 

Οη παξαθάησ γεληθνί φξνη ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο εμσαζηηθέο δψλεο ή ζε νξηζκέλεο απφ 
απηέο φπσο εηδηθψο αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο άξζξα:  

1. Γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ππφθεηηαη ζε
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-
2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12), ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο
πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ Π.Γ.), θαη ην Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ
ρέδην ηνπ αξ.5 ηνπ σο άλσ Π.Γ., φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ

2. Ο θαζνξηζκφο θαη ε ηξνπνπνίεζε νξίσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ θαη
ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπο, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ
θάιινπο, δαζψλ, δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, νξίσλ ξεκάησλ θαη
πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο (αξ. 18 Ν. 1650/1986), ξπζκίδεηαη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ
226/ΑΑΠ/19-06-12), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, νη νπνίεο θαη θαηηζρχνπλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο .

3. Ο δαζηθφο ή κε ραξαθηήξαο ησλ εθηάζεσλ (ηφζν ζηηο πξνο επέθηαζε κε
νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο, φζν θαη ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν) ζα εμεηάδεηαη θαηά
πεξίπησζε απφ ηηο αξκφδηεο Γαζηθέο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ αξ. 14 ηνπ Ν. 998/79, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ
δαζηθψλ ραξηψλ (ζχκθσλα κε ην Ν. 2664/98). Σπρφλ πθηζηάκελνη, εληφο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ επέθηαζεο  δαζηθνί ζχιαθεο,
κέλνπλ εθηφο ζρεδίνπ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία.

4. Δγθαηαζηάζεηο Νεθξνηαθείσλ επηηξέπεηαη λα ρσξνζεηνχληαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ
πξψελ ΟΣΑ  κε θσδηθνχο ΠΕΗΗ, ηεξνπκέλσλ ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πνπ
ηζρχνπλ ζε φηη αθνξά ηελ ίδξπζε θνηκεηεξίσλ θαη κεηά απφ ζρεηηθή
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο απφ
ηελ ελθεθξηκέλε κειέηε Γεσινληθήο Καηαιιειφηεηαο.”

5. Ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη



ΥΔΓΙΟ ΥΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΟΛΗ Γ.Δ ΜΑΚΔΓΝΩΝ   Β1 ΦΑΗ 

61 

εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο δψλεο ρξήζεσλ, ζεσξείηαη φηη εκπίπηνπλ 
ζην ζχλνιν ηνπο ζηε δψλε φπνπ βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο. 

6. ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ νηθηζκψλ πνπ εκπίπηνπλ κέζα ζηα φξηα ηνπ Π.Γ.
ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12) κέρξη ηελ πνιενδφκεζε ηνπο ηζρχνπλ
νη ξπζκίζεηο ρξήζεσλ ζπκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο αλσ δηαηαγκαηνο
φπσο εθαζηνηε ηζρχεη.

7. ηηο πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ησλ Πνιενδνκηθψλ
Μειεηψλ, δελ επηηξέπεηαη ηα θηίξηα λα ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ πιάηνπο ησλ
ηδεαηψλ επεθηάζεσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ νδψλ ησλ παξαθείκελσλ νηθηζκψλ.

8. Γελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάιιεηαη ε ζχκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ρξήζε ηνπ
θηηξίνπ ή κέξνπο απηνχ, ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο
πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. Ζ αιιαγή ρξήζεο νθείιεη λα ζπκθσλεί κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη λα πξνζαξκφδεηαη κε ηνπο -θαηά δψλε θαη ρξήζε-
πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο δφκεζεο πνπ ηίζεληαη απφ ην παξφλ.

9. Καη' εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα θειχθε θηηξίσλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο
δηαηεξεηέα, δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηνπο φξνπο
δφκεζεο ηεο δψλεο -θαη κφλνλ-, πξνθεηκέλνπ γηα αιιαγή ρξήζεο.

10. Δθφζνλ ζηα πξνεγνχκελα άξζξα δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, νη πθηζηάκελεο απφ
ηελ λνκνζεζία ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηάηκεζε θαη αξηηφηεηα ησλ γεπέδσλ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Ηζρχνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο ηεο εθηφο ζρεδίνπ
δφκεζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 24/31-5-85 (ΦΔΚ 270Γ) θαζψο θαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.

11. Γηα ηελ αλέγεξζε θηεξίσλ νηαζδήπνηε ρξήζεο, επηβάιιεηαη ειάρηζηε
απφζηαζε 25,0 κ. απφ ηνλ άμνλα ησλ ξεκάησλ ζε φιεο ηηο εμσαζηηθέο
πεξηνρέο ηνπ πξψελ ΟΣΑ, κέρξη ηελ νξηνζέηεζή ηνπο θαηά ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Μεηά ηελ νξηνζέηεζή ηνπο ηζρχνπλ νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ, κε ηελ παξαπάλσ απφζηαζε
ησλ 25 κ., ή κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ πξνθχπηνπζα δψλε, ζεσξείηαη
πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε, κε
εμαίξεζε έξγα πξνζηαηεπηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηεπζέηεζεο, ηα απνιχησο
απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, ηηο θαηαζθεπέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 19 ηνπ Ν.1577/85 (ΓΟΚ) θαη δεκφζηα έξγα πνπ
δηέξρνληαη θάζεηα ζηνλ άμνλα ησλ ξεκάησλ. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε ζηα ξέκαηα
ζθνππηδηψλ, κπαδψλ θαη απνβιήησλ.

12. Σα ξέκαηα πνπ δηέξρνληαη απφ ηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο, πξέπεη λα
νξηνζεηεζνχλ πξηλ ηελ πνιενδφκεζε ησλ πεξηνρψλ θαη θαηά θαλφλα λα
παξακείλνπλ σο αλνηθηέο δηαηνκέο. Δμαηξνχληαη ηα ξέκαηα ή ηκήκαηα ξεκάησλ
πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ήδε ζε θιεηζηνχο αγσγνχο ή εθείλα φπνπ γηα ιφγνπο
ηερληθψλ αλαγθαηνηήησλ πξνηείλεηαη δηεπζέηεζε ηνπο κε ηερληθφ έξγν.

13. Γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο 150KV θαη 400KV. ε φιεο ηηο εθηφο ζρεδίνπ
πεξηνρέο απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε ζε δψλε 25 κέηξσλ εθαηέξσζελ ηνπ
άμνλα θάζε γξακκήο θαη ησλ ππιψλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαηηείηαη
κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηπρφλ εγθξηζέληεο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηελ
θείκελε λνκνζεζία.

14. Δπηηξέπεηαη ε ιαηνκηθή θαη εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα, κεηά απφ εηδηθή
νξηνζέηεζε θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη
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ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12). Γηα 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απζηεξνί 
πεξηβαιινληηθνί φξνη θαη λα ειέγρεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ ζχκθσλα 
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Οη θαζνξηζκέλεο βάζε ηεο 
λνκνζεζίαο ιαηνκηθέο δψλεο εμαθνινπζνχλ λα δηέπνληαη απφ ην ηζρχνλ 
εθάζηνηε εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο. ε δψλε 600κ. πέξημ ησλ πθηζηακέλσλ εγθεθξηκέλσλ ιαηνκηθψλ δσλψλ 
επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε θαη κνλάδσλ κέζεο φριεζεο ζπλαθψλ κε ηε 
ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

15. Οη πεξηνρέο κε ίδην λνκηθφ θαζεζηψο (φπσο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ
ηελ εζληθή άκπλα, ρψξνη αεξνιηκέλσλ θιπ) εμαηξνχληαη ησλ πξνηεηλνκέλσλ
ζηελ παξνχζα Απφθαζε ξπζκίζεσλ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε επέθηαζε ηνπο, νη
ρξήζεηο θαη ε δφκεζή ηνπο επηηξέπνληαη ζχκθσλα  κε ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο
ηνπο, ή ηηο εηδηθέο γηα θάζε ρψξν δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, φπσο εθάζηνηε
ηζρχνπλ. Δπίζεο εμαηξνχληαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο έξγα εζληθήο
ζεκαζίαο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λφκν, θαζψο
επίζεο έξγα θαη επεκβάζεηο ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο (ζεηζκψλ,
θαηνιηζζήζεσλ,  πιεκκχξσλ, ζενκεληψλ θιπ.

16. Οη πεξηνρέο πνπ έρνπλ εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα (Οηθνδνκηθνί
πλεηαηξηζκνί, ηδησηηθέο πνιενδνκήζεηο, ηνπηθά ξπκνηνκηθά) θαη νη νπνίεο
ηπρφλ δελ απεηθνλίδνληαη ιφγσ θιίκαθαο θιπ., ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο
ΥΟΟΑΠ δηαηεξνχλ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο θαη ηνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο δφκεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο απνθάζεηο
έγθξηζεο ηνπο..

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Ννκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ε ρξήζε ηνπο δελ
επηηξέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, δχλαηαη λα
δηαηεξήζνπλ ηελ πθηζηάκελε ρξήζε ζην γήπεδν επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ
αλεγεξζεί. Γηα ηα θηίξηα απηά επηηξέπεηαη ε αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο,
νη επηζθεπέο γηα ιφγνπο ρξήζεσο θαη πγηεηλήο, θαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε
επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπο, κεηά ηελ επηβνιή
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη ηέηνηνη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ή ην εηδηθφηεξν Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12)..

2. Ννκίκσο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη θηίζκαηα λεθξνηαθείσλ εληφο ε

εθηφο νηθηζκψλ, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε δελ επηηξέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο

παξνχζαο Απφθαζεο, κπνξνχλ λα ζπληεξνχληαη θαη λα εθζπγρξνλίδνληαη. κε

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α. φηη ζα εμαζθαιηζηεί πεξηκεηξηθή δψλε θνηλφρξεζησλ

ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο

δηαηάμεηο θαη β. φηη ζα εθπνλεζνχλ εηδηθέο γεσινγηθέο κειέηεο γηα ηε

δηεξεχλεζε ηπρφλ επηπηψζεσλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Γηα ηνπο νηθηζκνχο

πνπ επεθηείλνληαη θαη ηα πθηζηάκελα θνηκεηήξηα βξίζθνληαη ζε απνζηάζεηο

κηθξφηεξεο απφ ηελ επηηξεπφκελε, πξνηείλεηαη ε εθπφλεζε εηδηθψλ

γεσινγηθψλ θαη πδξνγεσηερληθψλ κειεηψλ γηα ηε κείσζε ηεο απφζηαζεο. Γηα

φζα θνηκεηήξηα πξνθχθεη φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη λα

κεηαθεξζνχλ ζε λέεο, ζχκθσλα κε εηδηθφηεξε κειέηε γεσινγηθήο

θαηαιιειφηεηαο, (ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα θνηκεηήξηα18]

18 1 Υ.Α. Α5/1210/19-4-1978 (ΦΕΚ 424/Β/10-5-1978) "Περί όρων για την ίδρυςη κοιμητηρίων" (άρθρα 3,5 και 6) 
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3..ηηο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ, νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ 
έρνπλ εθδνζεί κε ηηο πξνγελέζηεξα ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή έρεη ππνβιεζεί ζηελ 
αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία πιήξεο θάθεινο κε ηα απαξαίηεηα γηα ηελ 
έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ζηνηρεία κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο 
έγθξηζεο ηνπ ΓΠ, εθηεινχληαη φπσο εθδφζεθαλ ή εθδίδνληαη βάζεη ησλ 
ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ 
Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, φπσο ηζρχεη. Οκνίσο πινπνηνχληαη έξγα ή 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί πεξηβαιινληηθνί φξνη, έζησ θαη αλ 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα. 

Π.2.6. Βαζηθέο Δγθαηαζηάζεηο & Γίθηπα Τπνδνκήο ζηνλ εμσαζηηθό 
ρώξν. 

Οη πξνηάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ αθνξνχλ ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα 
Σερληθήο Τπνδνκήο πνπ είλαη ρσξνζεηεκέλεο ή πξνηείλνληαη πξνο ρσξνζέηεζε 
ζηελ εμσαζηηθή πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ (ράξηεο Π.2.)  

Π.2.6.1.  Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο & δίθηπα 

Οδηθά δίθηπα 

Γεληθά ηα νδηθά δίθηπα ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ ΟΣΑ είλαη –φπσο αλαθέξζεθε- 
αλεπηπγκέλα, θαη δελ εληνπίζηεθαλ ειιέηςεηο. Ζ θπθινθνξία ζην δήκν δηεμάγεηαη 
κε ζρεηηθή άλεζε πιελ ηνπ ζεκείνπ ηεο δηέιεπζεο ηεο Δ.Ο πξνο Καζηνξηά κέζα 
απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ θπθινθνξηαθφ 
πξνβιεκα, δεδνκέλεο θαη ηεο εδε παξανπζηαζζείζαο αιιά θαη κειινληηθήο 
αλαπηπμεο ηνπ νηθηζκνχ.  

ηα πιάηζηα απηά δελ αλακέλεηαη κειινληηθά δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο κε 
εμαίξεζε ηε πξνηεηλφκελε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο νδνχ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ 
Γηζπειηνχ αιιά θαη πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιίνπ ζηνπο νηθηζκνχο Μαπξνρψξη - 
Πνιπθάξπε θαη ηε δηνρέηεπζε ζε απηέο ηεο ππεξηνπηθήο θίλεζεο πνπ ζήκεξα 
δηέξρεηαη κέζα απφ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε πξνηεηλφκελε ηεξάξρεζε ηνπ δηθηχνπ: 

Οδηθφ δίθηπν ππεξηνπηθφ 

Απηνθηλεηφδξνκνη (ειεχζεξνη ιεσθφξνη) & Κχξηεο Αξηεξίεο 
Ζ ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε ην βαζηθφ εζληθφ δίθηπν ζα αλαιεθζεί θπξίσο κε ηνλ 
ππφ θαηαζθεπή θάζεην άμνλα ηάηηζηα – Κξπζηαιινπεγή ηεο Δγλαηίαο Οδνχ 
(ειεχζεξε ιεσθφξνο) πνπ δηέξρεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ. 
Δηδηθφηεξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ θάζεηνπ άμνλα (αλακέλεηαη ην 
2009) ε ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε ην βαζηθφ δηαπεξηθεξεηαθφ νδηθφ δίθηπν θαη θαη’ 
επέθηαζε κε ην δηεπξσπατθφ νδηθφ δίθηπν ζα βειηησζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Π.Δ. 1128/11-12-1980 (ΦΕΚ 284/Α) "Περί καθοριςμοφ αποςτάςεων για την ίδρυςη κοιμητηρίων" 
ΚΥΑ 26882/5769/30-9-1998 (ΦΕΚ 838/Δ) "Καθοριςμόσ δικαιολογητικών και διαδικαςίασ για τη μείωςη των 
αποςτάςεων των ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενών κοιμητηρίων" 
Το άρθρο 29 (αποςτάςεισ κοιμητηρίων κλπ.) του Ν. 2507/1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997) με τισ τροποποιήςεισ των παρ. 
3 και 4 του άρθρου 148 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) "όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
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Βεβαίσο ε ζχλδεζε ζα εμαθνινπζήζεη λα γίλεηαη θαη κέζσ ηεο πθηζηάκελεο Δ.Ο. 
Καζηνξηάο–Κνδάλεο (θχξηα αξηεξία).  

Ηδηαηηέξαο ζεκαζίαο είλαη ν γεηηνληθφο ηνπ πξψελ ΟΣΑ αληζφπεδνο θφκβνο ηνπ 
Γηζπειηνχ (ε Άξγνπο Οξεζηηθνχ). Ζ ζεκαζία ηνπ γηα ηελ θπθινθνξία αιιά θαη ηηο 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθαιαην .  

Γεπηεξεχνπζεο Αξηεξίεο 
Ωο Αξηεξία θαζνξίδεηαη ε Π.Δ.Ο. 15 (Γηζπειηφ – Άξγνο Οξεζηηθφ) θαη ην ηκήκα ηεο 
πνπ δηέξρεηαη εληφο πξψελΓήκνπ. Δπίζεο ε επαξρηαθή Γηζπειηφ – Κνξεζφο θαη ε 
Γηζπειηφ – Μαπξνρψξη – Πνιπθάξπε – Φσηεηλή πνπ δηέξρνληαη εληφο νξίσλ ηνπ 
πξψελ Γήκνπ.  
Οη δχν παξαπάλσ δεπηεξεχνπζεο Αξηεξίεο ζα ελζσκαηψζνπλ ηνπο 
πεξηθεξεηαθνχο δαθηπιίνπο ηνπ Γηζπειηνχ θαη ησλ Μαπξνρσξίνπ – Πνιπθάξπεο 
πνπ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ σο εμήο:  

 Οδηθφο δαθηχιηνο παξάθακςεο νηθηζκψλ Μαπξνρσξίνπ –Πνιπθάξπεο (ζηα
φξηα ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπο)

 Οδηθφο δαθηχιηνο παξάθακςεο νηθηζκνχ Γηζπειηνχ. Ζ ππεχζπλε Δγλαηία
νδφο ΑΔ, έρεη εθπνλήζεη δηάθνξα πξνζρέδηα ράξαμεο ηνπ απαξαίηεηνπ
απηνχ δξφκνπ (δπζθνιίεο ιφγσ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ) ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε αθξηβήο ηειηθή ζέζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ο νδηθφο δαθηχιηνο ζα δεκηνπξγεζεί είηε ζηα φξηα ηνπ
νξίνπ Απφθαζεο Ννκάξρε, είηε ζε πην απνκαθξπζκέλε πξνο παξαιία
ράξαμε. ηνπο ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ζεκεηψλεηαη ελδεηθηηθά.

Οδηθφ δίθηπν δεπηεξεχνλ  (πιιεθηήξηεο) θαη εγθαηαζηάζεηο 
Σν πθηζηάκελν θαη δηακνξθνχκελν δίθηπν ζπιιεθηήξησλ νδψλ ηνπ πξψελ ΟΣΑ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ ράξηε Π.2. ηεο κειέηεο. Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη νδνχο δηπιήο 
θαηεχζπλζεο κε έλαλ θιάδν αλά θαηεχζπλζε. 

Σν δίθηπν απνηειείηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο εμσαζηηθέο νδνχο εθηφο απηψλ πνπ 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γηα ην νδηθφ δίθηπν πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ κε 
έξγα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ βειηίσζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 
δεδνκέλνπ φηη νη νδνί απηνί είλαη ήδε αζθαιηνζηξσκέλνη, έρνπλ ρακειή 
θπθινθνξία θαη θαιή νξαηφηεηα. 

Υψξνη ζηάζκεπζεο γηα νρήκαηα θαη γεσξγηθά κεραλήκαηα πξνηείλνληαη ζηηο 
εηζφδνπο εμφδνπο νηθηζκψλ, παξά ηηο πξνβιήηεο, παξά ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. 

Γίθηπν εμσαζηηθψλ Πεδνδξφκσλ -Πνδειαηνδξφκσλ  
Πξνηείλεηαη  ζηα πιαίζηα ηφλσζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηελ 
πεξηνρή, ε επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πνδειαηνδξφκνπ–πεδνδξφκνπ πξνο 
Γηζπειηφ-Πνιπθάξπε δηακέζνπ ησλ παξαιηκλίσλ πεξηνρψλ, εμαζθάιηζε 
ζπλέρεηαο ηνπ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο, πξφζβαζε ζηηο πξνβιήηεο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνιηηηζκνχ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν αζθαινχο θίλεζεο 
πνπ ζα ρξεζηκεχζεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ήπηαο αλαςπρήο-ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο  

Ο πνδειαηνδξφκνο–πεδνδξφκνο ζα ζπλδέεη κηα ζεηξά αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη 
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαιίκληαο δψλεο ηνπ πξψελ Γήκνπ. Υψξνη 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ–
πεδνδξφκσλ (βιέπε αλαθνξέο θαη  ζην εηδηθφηεξν θεθάιαην Π 3.3.2.2.  «Τπνδνκέο 
επηπέδνπ ΟΣΑ»). 
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Οδηθφ δίθηπν αζηηθφ 
Πξνηάζεηο ηεξάξρεζεο ηνπ εληφο νηθηζκψλ-πεξηνρψλ πξνο πνιενδφκεζε δηθηχνπ, 
ζην επφκελν θεθάιαην αλαιπηηθά γηα θάζε νηθηζκφ. 

Αεξνπνξηθέο Τπνδνκέο θαη κεηαθνξέο 
Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ηεο πεξηνρήο απνηεινχληαη απφ ην 
αεξνδξφκην «Αξηζηνηέιεο» ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ, ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ 
ην Γηζπειηφ. Σν αεξνδξφκην εμππεξεηείηαη θχξηα  απφ ηνλ αληζφπεδν θφκβν ηνπ 
Γηζπειηνχ αιιά θαη εκκέζσο απφ ηα νδηθά δίθηπα πξνο Άξγνο Οξεζηηθφ. Ζ 
αεξνπνξηθή ζχλδεζε ηνπ λνκνχ ιεηηνπξγεί κφλν πξνο Αζήλα. Σα δξνκνιφγηα δελ 
είλαη ππθλά, αθνινπζψληαο αλαγθαζηηθά ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηνπ λνκνχ. 

Ληκεληθέο ππνδνκέο 
εκεηψλεηαη φηη ε δηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ δηα ηεο ιίκλεο είλαη 
παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Πξηλ αθφκα θαηαζθεπαζηεί ν δξφκνο 
πνπ νδεγεί ζηελ Καζηνξηά, γηα εθαηνληαεηίεο ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ 
γηλφηαλ απφ ην Μαπξνρψξη κέζα απφ ηε ιίκλε, κε βάξθεο ή αθφκα θαη κε θάξα 
θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο φηαλ ε ιίκλε πάγσλε. 

ηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο απηήο ηεο παξαδνζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη 
ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 
πξνηείλεηαη ε νινθιήξσζε ιηκεληθψλ ππνδνκψλ Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο 
φπσο θαη Γηζπειηνχ, κε ήπηεο αληηζηξεπηέο θαηαζθεπέο19 (πρ μχιηλεο πισηέο 
πξνβιήηεο θ.α.) θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα.  

Σν ζέκα ηεο νξγάλσζεο ησλ δξνκνινγίσλ θαη ησλ δηαδξνκψλ ππεξβαίλεη ηελ 
εκβέιεηα ηνπ παξφληνο ΥΟΟΑΠ θαη πξέπεη λα εμεηαζζεί ζπλνιηθά γηα νιε ηελ 
ιίκλε ηεο Καζηνξηάο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί θακία απφθαζε 
κνλνκεξψο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο.  

ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη Εψλε Γηακεηαθνκηζηηθψλ - Δκπνξεπκαηηθψλ 
πλαιιαγψλ 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Αλάιπζε, ην εγθεθξηκέλν Υσξνηαμηθφ ρέδην ηεο 
Πεξηθέξεηαο πξνβιέπεη δεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθνχ θφκβνπ ζην Ν. Καζηνξηάο γηα 
ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Αιβαλία ζε πεξηνρή 
πνπ ζπλνξεχεη άκεζα κε ηνλ θάζεην άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ ηάηηζηα – 
Κξπζηαιινπεγή, ρσξίο λα ηνλ ρσξνζεηεί επαθξηβψο.  

Δθ παξαιιήινπ, απφ ην δηακνξθνχκελν πιέγκα ησλ νδηθψλ αμφλσλ θαη θφκβσλ 
πξνθχπηεη φηη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπ λνκνχ έρεη ν γεηηνληθφο ηνπ 
πξψελ ΟΣΑ αληζφπεδνο θφκβνο ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ γηα ηνλ νπνίν 
πξνβιέπνληαη απεπζείαο εγθάξζηεο ζπλδέζεηο κε ην αεξνδξφκην «Αξηζηνηέιεο» 
θαζψο θαη κε ηελ είζνδν ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο. 

εκεηψλεηαη φηη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ δηακεηαθνκηζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 
ζπλαιιαγψλ ζε δψλε ζηελ πεξηνρή ηνπ σο αλσ Α/Κ Άξγνπο Οξεζηηθνχ, εθηφο απφ 
ηε δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Αιβαλία, ζα δηακφξθσλε 
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δεκηνπξγία πεδίνπ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (ελαέξησλ – 

19
 Ζ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηηο θαηαζθεπέο ήπησλ πιηθψλ (μχιηλεο παζζαιφπηθηεο πξνβιήηεο, θηφζθηα , 

αλαθπθηήξηα θ.α.) εθηφο απφ πεξηβαιινληηθά θηιηθή, εάλ είλαη αξρηηεθηνληθά κειεηεκέλε κπνξεί λα 
απνηειέζεη θαη κηα επηπιένλ ηνπξηζηηθή «αηξαμηφλ» ζηελ πεξηνρή. 



ΥΔΓΙΟ ΥΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΟΛΗ Γ.Δ ΜΑΚΔΓΝΩΝ   Β1 ΦΑΗ 

66 

ρεξζαίσλ) θαη ζπγρξφλσο ζα ελίζρπε θαη ηνλ ξφιν ηνπ αεξνδξνκίνπ 
«Αξηζηνηέιεο» ην νπνίν πιεξνί ηηο  πξνυπνζέζεηο πξαγκαηνπνίεζεο δηεζλψλ 
πηήζεσλ.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ππήξμαλ πξνηαζεηο θαη γηα ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο 
πεξηνρήο παξάιιεια κε ηνλ θάζεην άμνλα ηάηηζηα – Κξπζηαιινπεγή, γεγνλφο 
πνπ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ ζεκαζία ηεο πεξηνρήο ζηα επξχηεξα κεηαθνξηθά 
δίθηπα.  

Σαπηφρξνλα ε χπαξμε ηνπ Σεισλείνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ, ζε ζπλδπαζκφ 
κε φια ηα πξναλαθεξφκελα δεδνκέλα θαη ηελ δηαπηζησκέλε εμσζηξέθεηα πνπ 
παξνπζηάδεη ην εκπφξην ηεο γνχλαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή θαζηζηά 
επηηαθηηθή θαη αλαγθαία ηελ αλαιπηηθφηεξε δηεξεχλεζε ηεο πξννπηηθήο 
δεκηνπξγίαο εκπνξεπκαηηθνχ θφκβνπ ζηελ πεξηνρή. 

Δηθφλα 2: Δπξχηεξε πεξηνρή Καζηνξηάο- Άξγνπο Οξεζηηθνχ, δίθηπα & κεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ΥΟΟΑΠ κηα ηέηνηα νινθιεξσκέλε 
δηεξεχλεζε θαζίζηαηαη αδχλαηε θαζψο απαηηείηαη ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ 
κεηαθνξψλ ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, κε αλάιπζε ησλ 
δηακνξθνχκελσλ λέσλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, κε ππνινγηζκνχο ξνψλ επηβαηψλ, 
νρεκάησλ, εκπνξεπκάησλ θηι., δηαδηθαζία πνιχπινθε, ε νπνία ζα πξέπεη λα 
απνηειέζεη απφ κφλε ηεο αληηθείκελν μερσξηζηήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο - 
ρσξνζέηεζεο ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θφκβνπ ζε λνκαξρηαθή θιίκαθα, ν νπνίνο φκσο 
ζε κηα καθξνζθνπηθή ζεψξεζε πξνθχπηεη φηη κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί θαη ζηηο 
εθηάζεηο ηνπ πξψελ ΟΣΑ.. 
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Γεδνκέλνπ όηη νιε ε πεξηνρή ηνπ ΟΣΑ είλαη πιεόλ ππό πεξηβαιινληηθό 
ειεγρν, απηό κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 
226/ΑΑΠ/19-06-12), ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο 
ηεο Φύζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ ΠΓ), θαη ηνπ Γεληθνύ Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ 
(αξ. 5 ην σο άλσ ΠΓ), όπνπ παξέρνληαη δπλαηόηεηεο εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά ή 
ρσξηθά γεληθώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ ζηηο ρξήζεηο γεο. 

Π.2.6.2. Ύδξεπζε 

Ζ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γήκνπ γίλεηαη κε γεσηξήζεηο ρσξίο λα 
παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ο θάζε νηθηζκφο 
δηαζέηεη αλεμάξηεην εζσηεξηθφ δίθηπν χδξεπζεο θαη πδαηφππξγνπο-δεμακελέο πνπ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα θείκελα ηεο Αλάιπζεο (θεθ Α.2.4.2.). Ο πινχηνο ηεο 
πεξηνρήο ζε πδάηηλν δπλακηθφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη γεσηξήζεηο λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξφ βάζνο θαη λα απνδίδνπλ ζεκαληηθή πνζφηεηα λεξνχ. 
Ο πδξνθφξνο νξίδνληαο ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ. έρεη παξνπζηάζεη επηκνιχλζεηο απφ 
επηθίλδπλεο νπζίεο , κε θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά. 
Σν εμσαζηηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηνπ πξψελ Γήκνπ  είλαη ζρεηηθά θαιφ ρσξίο 
ζεκαληηθέο απψιεηεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο 
ηεο Κξεπελήο ε πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ αιιά θαη ησλ εθηφο ζρεδίνπ 
πθηζηακέλσλ θηηζκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηθαλνπνηεηηθά. 
Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ έρεη πιένλ ν δήκνο Καζηνξηάο 

(ΓΔΤΑΚ θαη αξκφδηεο ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο). 

ηνλ ράξηε Π.3.3.2 απνηππψλεηαη ην ππάξρνλ δίθηπν (κφλνλ ην βαζηθφ) νη 
πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο θαη δεμακελέο, θαη ηα φπνηα πξνγξακκαηηζκέλα λέα έξγα 
δηαθνξεηηθήο δηθηχσζεο ππάξρνπλ απφ κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ. 

Γηα ηα αζηηθά δίθηπα αλαθνξέο ζην θεθάιαην Π 3.3.1. «Σερληθέο Τπνδνκέο - 
Πνηφηεηα δσήο» & Υάξηεο Π 3.3.1.  

Π.2.6.3. Απνρέηεπζε 

ηνλ ηνκέα ηεο απνρέηεπζεο δελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. ινη νη 
νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε (θεθ Α.2.4.3.) 
δηαζέηνπλ εζσηεξηθφ ρσξηζηηθφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν κε θάιπςε πνπ θηάλεη 
πεξίπνπ ην 100%. Γηα ηα αζηηθά δίθηπα θαη ππνδνκέο απνρέηεπζεο πεξαηηέξσ 
αλαθνξέο ππάξρνπλ ζην θεθάιαην Π 3.3.1. «Σερληθέο Τπνδνκέο - Πνηφηεηα δσήο» 
& ζην Υάξηε Π 3.3.1.  

Σα ιχκαηα κε εμσαζηηθφ δίθηπν νδεγνχληαη ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
(ΜΔΛ) πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο θαη βξίζθεηαη εληφο 
νξίσλ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ. Ζ ζεκεξηλή ζέζε ηεο κνλάδαο είλαη κέζα ζε 
πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαη νηθηζηηθά θαη επαγγεικαηηθά, πνιχ θνληά ζε θνκβηθά 
νδηθά δίθηπα θαη δεκηνπξγεί έληνλν πξφβιεκα νζκψλ αιιά θαη απαμίσζεο 
γεηηνληθψλ πεξηνρψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη αθαηάιιειε, θαη 
πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηεο ζε λέα ζέζε εθηφο νξίσλ ηνπ πξψελ ΟΣΑ. Πιένλ 
απηνχ θξίλεηαη αλαγθαία ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο κνλαδαο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηξηηνβάζκηαο επμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
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Π.2.6.4. Απνξξίκκαηα 

Σα απνξξίκκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ ΟΣΑ νδεγνχληαη ζηνλ ζηαζκφ 
ζπγθέληξσζεο θαη κεηαθφξησζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ 
Οξεζηίδνο γηα λα δηαηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο (Ν. Κνδάλεο) ηεο 
ΓΗ.Α.ΓΤ.ΜΑ. Α.Δ., ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηα απνξξίκκαηα ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ ζπγθνκηδή θαη 
δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

Ζ πθηζηάκελε ρσκαηεξή ηνπ πξψελ Γήκνπ ζε πεξηνρή ηνπ αγξνθηήκαηνο ηεο 
Κξεπελήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή θνληά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Λαηνκείνπ, 
βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο.   

εκεηψλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάγθε ρσξνζέηεζεο ρψξνπ απφζεζεο αδξαλψλ πιηθψλ 
πνπ φκσο δελ έρεη αθφκε ζπγθεθξηκελνπνηεζεί. 

Π 2.6.5. Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

Ζ πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ ειεθηξνδνηείηαη θαη ζα ειεθηξνδνηείηαη ζην κέιινλ 
απφ ηε ΓΔΖ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ππνζηαζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ θαη ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο. Με βάζε ηελ αλάπηπμε 
πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην δήκν θαη ηα πθηζηάκελα δίθηπα δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη 
πξφβιεκα ζηελ ειεθηξνδφηεζε ηεο πεξηνρήο. 

Πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ππνζηαζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ λνηηνδπηηθή άθξε ηνπ 
νηθηζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ θαη/ε ε ππνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο γξακκήο πςειήο 
ηάζεο πνπ δηαζρίδεη ην λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ησλπξνηεηλνκελσλ νηθηζηηθψλ 
επεθηάζεσλ ηνπ ίδηνπ νηθηζκνχ. Μέρξη ηελ κεηαθνξά ή ππνγεηνπνίεζε, πξνηείλεηαη 
ε δηαηήξεζε αδφκεηεο δψλεο θαη’ ειάρηζηνλ 20 κέηξα εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο θαη 
πέξημ ηνπ ππνζηαζκνχ.  

Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο δελ 
πξνγξακκαηίδνληαη κέρξη ζηηγκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ ΟΣΑ.   

Π 2.6.6. Σειεπηθνηλσλίεο 

Οη ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο θαη ηα δίθηπα ηεο πεξηνρήο φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 
Αλάιπζε είλαη θαιέο. Οη ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο είλαη ςεθηαθέο κε δπλαηφηεηα 
παξνρήο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πιήλ ηχπνπ ISDN θαη 
ΑDSL φπνπ νη ζρεηηθέο δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ρεηηθά κε ζπλδέζεηο 
ηχπνπ ADSL, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θέληξνπ  ADSL ζην Γηζπειηφ. 

ηνπο ζρεηηθνχο ράξηεο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ηα πθηζηάκελα θαη 
πξνηεηλφκελα βαζηθά δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ πξψελ Γ. Μαθεδλψλ. 

Γελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα θαη ζην κέιινλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
κειινληηθνχ πιεζπζκνχ κε επέθηαζε ησλ δηθηχσλ. 
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Π.2.7. Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο θαη εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζηνλ εμσαζηηθό ρώξν 

Οη πξνηάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ θνηλσληθήο ππνδνκήο επηπέδνπ 
πξψελ ΟΣΑ ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν αλαθέξνληαη ζην εηδηθφηεξν θεθάιαην Π 3.3.2.2.  
«Τπνδνκέο επηπέδνπ ΟΣΑ» 

Π. 2.7.1.  Ηδηαίηεξεο ρξήζεηο 

Γελ αλαθέξνληαη ζηηο Πεξηνρέο ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ (ΗΥ) ηνπ Άξζξνπ 13 ηνπ ΠΓ 
59/2018 πνπ θαζνξίδνληαη κφλν ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 

Ωο ηδηαίηεξεο ρξήζεηο ζην παξφλ λννχληαη κηθξήο έθηαζεο πεξηνρέο (δελ 
απνηεινχλ ρσξηζηέο δψλεο) κε εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηελ δψλε 
πνπ ηηο πεξηβάιιεη. Αθνξνχλ θπξίσο ηνπο Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ρσξίο 
νξηνζέηεζε, ηα ζηξαηφπεδα θαη ηα λεθξνηαθεία. Δηδηθφηεξα: 

Π. 2.7.1.1.  Αξραηνινγηθνί ρώξνη 

Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηνπ Γηζπειηνχ πξνο πξνζηαζία ηνπ ζεκαληηθνχ ιηκλαίνπ 
πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ, επηζεκαίλεηαη ζηνπο ράξηεο σο ηδηαίηεξε πεξηνρή ΠΔΠ 
πνπ δηέπεηαη απφ ίδηνλ θαζεζηψο. Έρεη θπξερζεί κε ην ΦΔΚ 248/Β/25-10-7120 κε 
ην νπνίν έρεη νξηζζεί θαη πεξηκεηξηθή δψλε πξνζηαζίαο 200κ πξνο βνξξά, 150κ 
πξνο λφην θαη κέρξη ηελ εζληθή νδφ πξνο δπζκάο.  

Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Κξεπελήο είλαη θεξπγκέλνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 175 
(β) 26-3-66,  εξεπλάηαη, θαη δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο νξηνζεηεζεί. Πξνο πξνζηαζία 
ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ πνιενδνκείηαη. Δθ’ νζνλ ζην κέιινλ πξνθχςνπλ 
ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα απφ ηα ζεκεξηλά, παξακέλεη πάληα δπλαηή ε κειινληηθή 
θχξεμε ηνπ εάλ θξηζεί φηη απαηηείηαη απμεκέλε πξνζηαζία. Έλα ζεκεηαθφ 
αξραηνινγηθφ εχξεκα ζεκεηψλεηαη σο αληηθείκελν πξνζηαζίαο ζηνπο ράξηεο 
ρξήζεσλ. 

Γεληθφηεξα θαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αιιά θαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε 
Γεληθή δηάηαμε 7, εμαζθαιίδεηαη φηη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη δηέπνληαη απφ ην ίδηνλ 
θαζεζηψο ηνπο θαη νη δηαηαμεηο γηα ηελ ζεκεξηλή θαη κειινληηθή πξνζηαζία ηνπο 
ππεξηζρχνπλ ηνπ παξφληνο νπνηε παξαζηεί αλαγθε (λέα επξήκαηα θιπ). 

Π. 2.7.1.2.  Νεθξνηαθεία 

Οη πθηζηάκελνη ρψξνη λεθξνηαθείσλ ζην κελ Γηζπειηφ είλαη εθηφο νηθηζκνχ 
(πιεζίνλ φκσο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πεξηνρψλ επέθηαζεο) θαη ζην Μαπξνρψξη ζην 
φξην Απ. Ννκάξρε. 

Σα πεξί θνηκεηεξίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο αλαθέξνληαη ζην εηδηθφηεξν 
θεθάιαην Π 3.3.2.2. «Τπνδνκέο επηπέδνπ ΟΣΑ». Γελ πθίζηαηαη ιφγνο δεκηνπξγίαο 
εληαίνπ Καπνδηζηξηαθνχ λεθξνηαθείνπ.  

20
Ο θαζνξηζκφο δελ έρεη αθξίβεηα θαη ε νηθεία Αξραηνινγηθή Τπεξεζία ζηνρεχεη ζηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ρψξνπ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Ωζηφζν γηα ην ΥΟΟΑΠ δελ δεκηνπξγείηαη 
πξνβιεκα θαζψο ν αξρ. ρσξνο είλαη κέζα ζε επξχηεξε εθηαζε δεκφζησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ 
πνπ νχησο ε αιισο πξνζηαηεχνληαη απζηεξά σο πξνο ηηο ρξήζεηο. 
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Π 2.7.2. Δηδηθνί πεξηνξηζκνί 

Π.2.7.2.1. Εώλε δνπιείαο γξακκώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο 

ηνπο ππνζηαζκνχο, ηνπο ππιψλεο, θαη ηε δψλε θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ πςειήο 
θαη ππεξπςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ), ζε θπκαηλφκελε απφζηαζε απφ ηηο γξακκέο, 
αλάινγα κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απφ ηελ εηαηξία, ηζρχνπλ εηδηθνί φξνη θαη 
πεξηνξηζκνί δφκεζεο (δψλε δνπιείαο).   

Π.2.8.-Οξγαλσκέλεο αλαπηύμεηο –ηνπξηζκόο 

Αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε θαη ζην Π.1. θεθάιαην φηη ν πξψελ ΟΣΑ βαζίδεη κέξνο 
ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ 
εμέρνπζα ζέζε έρνπλ νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 

πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο, κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ 
ΥΟΟΑΠ γίλνληαη απνδεθηά ζηηο πεξηζζφηεξεο δψλεο -εθηφο ηεο ΒΗ- ηα 
νξγαλσκέλα ηνπξηζηηθά ζπγθξνηήκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γηα αλαβάζκηζε 
ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα. Τπάξρεη φκσο 
δηαβάζκηζε ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ επηηξέπεηαη ζχκθσλα θαη κε ην Π.Γ. 
πξνζηαζίαο. 

 Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη Ππξήλαο Πνιηηηζκνχ-Σνπξηζκνχ-Αζιεηηζκνχ-
Αλαςπρήο  ζηελ παξαιηαθή δψλε Γηζπειηνχ (βιέπε θαη ζρεηηθφ ράξηε) 

 Ππξήλεο πξνηεηλφκελσλ Σνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζεκεηψλνληαη
ζπκβνιηθά θαη ζε άιια ζεκεία ηεο δψλεο  ΠΕΗα, (Μαπξνρψξη) γηα λα
θαηαδεηρζεί ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπο εθ’ φζνλ ππάξμνπλ νη ινηπέο
πξνυπνζέζεηο (επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ, θαηάιιειε ηδηνθηεζηαθά γε,
θ.α.). Ζ αθξηβήο ζέζε ζα θαζνξηζζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.

 Ξελνδνρεία κερξη 100 θιίλεο θαη μελψλεο επηηξέπνληαη θαη ζηηο πεξηνρέο
Γεληθήο Καηνηθίαο εληφο ησλ νηθηζκψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.3.  

Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρύζκηζε ησλ Οηθηζκώλ 

ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζπλνιηθά, αλά νηθηζηηθφ ππνδνρέα θαη 
αλα Πνιενδνκηθή Δλφηεηα νη πξνηάζεηο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, επεθηάζεσλ, 
γεληθέο θαη εηδηθέο ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο, πξνηάζεηο αλαζεσξήζεσλ, 
αλαπιάζεσλ, δψλεο θηλήηξσλ θαη δίθηπα αζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 
πνπ ζπλαπνηεινχλ ην πξνηεηλφκελν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
νηθηζκψλ. 

Π 3.1. Οηθηζκνί (Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο -ΠΟΑ) θαη ραξαθηε- 
ξηζηηθά ηνπο  

πσο αλαθέξζεθε ε νηθηζηηθή πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ απνηειείηαη 
απφ ηνπο θχξηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο Μαπξνρψξη, Γηζπειηφ, Πνιπθάξπε 
θαη κηα ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε θαηνηθηψλ κε φξνπο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ζηελ 
Κξεπελή. Πεξηνρή Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο (ΠΟΑ), είλαη θαη ε πεξηνρή φπνπ έρεη 
γίλεη «Έγθξηζε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή 
Κνηλφηεηαο Γηζπειηνχ Ν. Καζηνξηάο, Γελ πξννξηδεηαη γηα θαηνηθία αιιά γηα ηελ 
θαηαζθεπή θηηξίσλ εμππεξέηεζεο ηνπ Νενιηζηθνχ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ» (ΤΑ 
ΚΘ/3073/2-10-1997 - ΦΔΚ 937/Γ/31-10-1997). 

Μηθξήο θιίκαθαο δηάζπαξηε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε παξνπζηάδεηαη θαη ζηα 
δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γηζπειηνχ θαη ηνπ Μαπξνρσξίνπ θαηά κήθνο ησλ 
βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ.  

Καη νη ηξείο νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ είλαη νηθηζκνί πξνπθηζηάκελνη 
ηνπ ’23, κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ. ην πιαίζην ηνπ 
παιαηφηεξνπ πξνγξάκκαηνο «Αλνηθηψλ Πφιεσλ» ηνπ 1985-87 νξηνζεηήζεθαλ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο πεξί νξηνζέηεζεο νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ 
κηθξφηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ (Π.Γ. ηεο 24.4/3.5.1985 ΦΔΚ 181 Γ΄) θαη 
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ην 
πξναλαθεξφκελν δηάηαγκα. Ζ Πνιπθάξπε πνιενδνκήζεθε ην 1997 κε Απφθαζε 
Ννκάξρε.  

ινη νη νηθηζκνί είλαη παξαιίκληνη ην δε κέησπν ηνπο ζηελ ιίκλε απνηειεί θαη ην 
θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φκσο δηαθνξνπνηνχληαη 
αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο σο πξνο ηελ Καζηνξηά θαη ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο.  

Σν Γηζπειηφ έρεη απνθηήζεη έληνλα πξναζηηαθφ ραξαθηήξα ιφγσ ηεο άκεζεο 
γεηηλίαζήο ηνπ κε ηελ Καζηνξηά θαη ηε ζέζε ηνπ πάλσ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν. Σν 
Μαπξνρψξη θαη ε Πνιπθάξπε δηαηεξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ αγξνηηθφ 
ραξαθηήξα ηνπο.  

Π.3.1.1.-Πνιενδνκηθέο Δλόηεηεο 

Πνιενδνκηθά, νη νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ νξγαλψλνληαη ζε 4 
«Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο» σο εμήο: 
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Οηθηζκόο    Πνιενδνκηθή Δλόηεηα 

Γηζπειηφ νξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο Π.Δ. 1 

Γηζπειηφ πεξηνρή επεθηάζεσλ Π.Δ. 2 

Μαπξνρψξη  Π.Δ. 3 

Πνιπθάξπε Π.Δ. 4 

Ζ πεξηνρή ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ νξίδεηαη ζαλ Π.Δ.1 θαη ε 
πεξηνρή ησλ πξνηεηλνκέλσλ επεθηάζεσλ ηνπ ίδηνπ νηθηζκνχ σο ε Π.Δ.2 ηνπ 
ΥΟΟΑΠ ηνπ πξψελ  ΟΣΑ. 

Οη νηθηζκνί ηεο Πνιπθάξπεο θαη ηνπ Μαπξνρσξίνπ καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο 
επεθηάζεσλ ηνπο νξίδνληαη σο κία Π.Δ. ν θαζέλαο. ηελ Π.Δ.3 Μαπξνρψξη 
ζπλππνινγίδεηαη θαη ν πιεζπζκφο ηεο Κξεπελήο πξνο εμαζθάιηζε θάιπςεο ηνπ 
απφ θνηλσληθέο ππνδνκέο. 

Tα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ .Γ., θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ 
πεξηνρψλ πνπ εθαξκφδνληαη αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Π.3.1.2..Οη κέζνη 
πξνηεηλφκελνη .Γ. θαηά νηθηζκφ θαη Π.Δ. αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Π.4. 
«πληειεζηέο Γφκεζεο & Ππθλφηεηεο».  

Υσξεηηθφηεηα Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ 

Ο ππνινγηζκφο ησλ πιεζπζκψλ θνξεζκνχ θάζε νηθηζηηθήο ελφηεηαο θαη ζην 
ζχλνιν ηνπ πξψελ ΟΣΑ γηα ηνπο ήδε πνιενδνκεκέλνπο ή εγθεθξηκέλνπο 
ππνδνρείο αιιά θαη γηα ηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο (πξνηεηλφκελεο 
επεθηάζεηο), παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Π.1. «Πιεζπζκηαθά Υαξαθηεξηζηηθά & 
Υσξεηηθφηεηα» κε βάζε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 

Α.- Οηθνδνκήζηκνη – θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 Οη νηθνδνκήζηκνη ρψξνη θαη νη ρψξνη ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο ζηηο
πεξηνρέο ζεζκνζεηεκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο ή δηαλνκψλ Τπ. Γεσξγίαο
κεηξήζεθαλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ησλ νηθηζκψλ κε ηελ
αθξίβεηα πνπ επηηξέπνπλ νη θιίκαθεο αλαθνξάο (1:5000, 1: 25.000).

 ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη ζρέδην πφιεο (ξπκνηφκεζε)
αιιά είλαη ζεζκηθά εγθεθξηκέλεο γηα πνιενδφκεζε  (εληφο νξίνπ κε
απφθαζε Ννκάξρε ε εληφο Γ.Π../ΥΟΟΑΠ) νη ρψξνη ηερληθήο θαη
θνηλσληθήο ππνδνκήο ζεσξήζεθε φηη ζα αλέιζνπλ ζε πνζνζηφ ίζν κε 35%
ηεο έθηαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ νη νηθνδνκήζηκνη ρψξνη θαηαιακβάλνπλ ην
ππφινηπν πνζνζηφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεθαλ απφ ην ζχλνιν νη
ηπρφλ πθηζηάκελνη ρψξνη ξεκάησλ, αξραηνινγηθνί, δαζηθνί ρψξνη θ.ά.
πεξηνρέο πξνζηαζίαο.

 ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ νη ρψξνη ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο
ζεσξήζεθε φηη ζα αλέιζνπλ ζε πνζνζηφ ίζν κε 35% ηεο έθηαζεο. Ωο εθ
ηνχηνπ νη νηθνδνκήζηκνη ρψξνη θαηαιακβάλνπλ ην ππφινηπν πνζνζηφ,
αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξέζεθαλ απφ ην ζχλνιν νη ηπρφλ πθηζηάκελνη
ρψξνη ξεκάησλ, αξραηνινγηθνί, δαζηθνί ρψξνη θ.ά. πεξηνρέο πξνζηαζίαο.

Β.- πληειεζηέο δφκεζεο 

 Γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πφιεο πεξηνρέο νη κέζνη ζπληειεζηέο δφκεζεο
ηέζεθαλ θαη’ αξρήλ ίζνη κε ηνπο λνκνζεηεκέλνπο (Πνιπθάξπε) .

 Γηα ηηο ρσξίο ζρέδην πφιεο, εληφο νξίνπ κε απνθ. Ννκάξρε πεξηνρέο,
(νηθηζκνί θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ), ζηνπο νπνίνπο ηζρχεη θιηκαθσηφο
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ζπληειεζηήο (Γηζπειηφ-Μαπξνρψξη), νη κέζνη ζπληειεζηέο δφκεζεο ηέζεθαλ 
θαη’ αξρήλ ίζνη κε 0,8.  

 Γηα ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ νη ζπληειεζηέο δφκεζεο ηέζεθαλ ίζνη κε 0,4.

Γ.- Βαζκφο θνξεζκνχ 

 Ο αλακελφκελνο βαζκφο θνξεζκνχ θάζε νηθηζκνχ/ νηθηζηηθνχ ππνδνρέα
εμαξηάηαη απφ ηε δήηεζε πνιενδνκεκέλεο γεο πνπ πξννξίδεηαη γηα
θαηνηθία, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ην βαζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήδε
ππάξρνπζαο δφκεζεο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πιεζπζκνχ.

 Γηα ηνπο νξηνζεηεκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Μαπξνρσξίνπ θαη ηεο Πνιπθάξπεο
ν ζπληειεζηήο θνξεζκνχ ηέζεθε ίζνο κε 0,4 ζπκθσλα κε ηελ παξηεξνχκελε
πξαγκαηνπνηεκέλε δφκεζε θαη ηνλ εθηηκψκελν βαζκφ έιμεο πιεζπζκνχ
ζηελ πεξηνρή. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ  ηέζεθε ζην 0,6
δηφηη ν νηθηζκφο είλαη πεξηζζφηεξν δνκεκέλνο απφ ηνπο ππφινηπνπο.

 Γηα ηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο (επεθηάζεηο) (ζήκεξα πεξηνρέο εθηφο
ζρεδίνπ πφιεο) ν ζπληειεζηήο θνξεζκνχ ηέζεθε ίζνο κε 0,4

Γ.- ηαζεξφηππν σθέιηκεο επηθάλεηαο θαηνηθίαο / άηνκν 

 Σν ζηαζεξφηππν δηάζεζεο επηθάλεηαο θαηνηθίαο αλά θάηνηθν γηα ηα θηίζκαηα
κφληκεο α’ θαηνηθίαο ζηηο εληφο ζρεδίνπ πφιεο πεξηνρέο (νηθηζκνχο) κπνξεί
λα ζεσξεζεί ίζν κε 40 η.κ./άηνκν. Απφ ηελ επηηφπηα ζπιινγή ζηνηρείσλ
αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαηνηθίεο κηθηήο επηθάλεηαο 80-120 ηκ
γηα ηνλ ζπλήζε κέζν φξν λνηθνθπξηνχ ησλ 3,0 αηφκσλ.

Δ.- ηαζεξφηππν επηθάλεηαο γηα άιιεο ρξήζεηο 

 Ο ζπληειεζηήο δηάζεζεο ησλ ηδησηηθψλ νηθνδνκήζηκσλ επηθαλεηψλ ζηηο
εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή ζηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο ζε ρξήζεηο κε
θαηνηθίαο (βνεζεηηθνί ρψξνη, ρψξνη ζηάζκεπζεο, απνζήθεο, αλαςπρή,
εκπφξην, παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιπ) ηίζεηαη ζην 20% γηα ηηο
νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο θαη ζην 10% γηα ηηο ινηπέο λενεληαζζφκελεο
πεξηνρέο.

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηαζεξφηππα ζπληάρζεθε ν Πίλαθαο Π.1. ηνπ 
παξαξηήκαηνο πνπ παξνπζηάδεη θαηά (ππν) ελφηεηεο θαη ζπλνιηθά γηα φινλ ηελ 
Γ.Δ. ηνπ Ο.Σ.Α. ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ εληφο ζρεδίνπ ε εληφο 
νξηνζέηεζεο θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ηνπ, πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο. 

πλνπηηθά νη αλα νηθηζκφ επηθάλεηεο (ζεζκνζεηεκέλε, επέθηαζε, ζπλνιηθή) θαη ε 
ρσξεηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ εληφο ζρεδίνπ ε εληφο νξηνζέηεζεο θαη ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ ηνππξψελ ΟΣΑ παξνπζηάδεηαη 
θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πηλαθαο Π.3. Δπηθάλεηεο & ρσξεηηθφηεηα νηθηζκψλ 

α/α Οηθηζκφο Δπηθάλεηα 
Θεζκνζεη. 
νηθηζκνχ 

Δπηθάλεηα 
επεθηάζεσλ 

Δπηθάλεηα 
ζπλνιηθή 

Υσξεηηθφηε
ηα 

(ζηξ) (ζηξ) (ζηξ) (αη.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Γηζπειηφ 191 440 631 2450 

2 Μαπξνρψξη 466 220 686 3050 

3 Πνιπθάξπε 631 36 667 2550 

4 ΤΝΟΛΟ 
Πξψελ Γ. 

ΜΑΚΔΓΝΩΝ 
1288 696 1984 8050 

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα νη ζπλνιηθνί θάηνηθνη ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο 
ζε πεξίπησζε θνξεζκνχ ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 8.050 θαηνίθνπο. 

Π 3.1.2. Πνιενδνκηθή νξγαλσζε αλα νηθηζκό 

Ζ πξνηεηλφκελε πνιενδνκηθή νξγάλσζε (ραξαθηεξηζηηθά ξπκνηνκίαο, ρξήζεηο 
γεο, επεθηάζεηο, θνηλσληθέο ππνδνκέο, θ.α) αλαιχεηαη ελ ζπλερεία θαηά νηθηζκφ & 
Πνιενδνκηθή Δλφηεηα. Οη πξνηάζεηο γηα ηελ νηθηζηηθή δνκή θαη ηηο επεθηάζεηο ησλ 
νηθηζκψλ επεξεάζηεθαλ θαζνξηζηηθά απφ ην Π.Γ. 15/1/1986, πνπ νξίδεη Εψλε 
Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ νηθηζκψλ πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο, αιιά θαη απφ 
ην έθδνζέλ Π.Γ. γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηεο ιίκλεο. Ζ επηινγή ησλ 
πξνηεηλνκέλσλ ρξήζεσλ γεο έγηλε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 23-02-1987 (ΦΔΚ 166Γ’). 
Οη πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο ησλ νηθηζκψλ έγηλαλ θαηά 
ηα πξνεγνχκέλσο εθηεζέληα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ Πηλάθσλ Π2 θαη Π3 πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα. 
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Π 3.1.2.1  ΓΗΠΖΛΗΟ  (Π.Δ. 1 & 2 ) 

Π 3.1.2.1.1.  Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηα θείκελα ηεο Αλάιπζεο, ην Γηζπειηφ απνηειεί νηθηζκφ 
πξνυθηζηάκελν ηνπ 1923 ν νπνίνο είλαη δνκεκέλνο θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ 
Καζηνξηάο – Κνδάλεο ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε ιίκλε. Ζ ζεζκνζεηεκέλε έθηαζε 
ηνπ νηθηζκνχ αλέξρεηαη ζε 191 ζηξέκκαηα. 

Ρπκνηνκία 

Ο νηθηζκφο ηνπ Γηζπειηνχ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπ πςψκαηνο «Πεηξψδεο», ηεο 
ιίκλεο, θαη ηνπ παξαιίκληνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, εθαηεξσζελ ηεο εζληθήο νδνχ, 
ζε κηα ηδηαηηέξσο πεξηνξηζκέλε εθηαζε.  

Ο νηθηζκφο αθνινπζεί γξακκηθή αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλε ζην αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο πεξημ ηνπ θχξηνπ νδηθνχ αμνλα Καζηνξηάο-Κνδάλεο. Οη ειεχζεξνη 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, θαη ην νδηθφ δίθηπν ζηελφ θαη δαηδαιψδεο, 
ρσξίο πεδνδξφκηα ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ. Απφ ηνλ νηθηζκφ δηέξρεηαη φιε ε 
έληνλε ππεξηνπηθή θπθινθνξία πξνο ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο. αλ απνηέιεζκα ε 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε ζηελ θεληξηθή δψλε ηνπ 
νηθηζκνχ ζε νξηζκέλα ζεκεία, ψξεο θαη εκέξεο. Πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη θαη φζνλ 
αθνξά ηε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ.  

Δηθφλα 3  Παξαιίκληα δψλε Γηζπειηνχ 

Σν κέξνο ηνπ νηθηζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ εζληθή νδφ πξνο ηε ιίκλε 
εκθαλίδεη κεγάια επηκήθε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ζηελνχο δξφκνπο. Σν κέξνο 
ηνπ νηθηζκνχ πνπ βξίζθεηαη πάλσ (δπηηθά θαη λφηηα) απφ ηελ εζληθή νδφ 
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παξνπζηάδεη αθαλφληζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε ην δίθηπν δξφκσλ λα απιψλεηαη 
άλαξρα ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ πνπ βξίζθεηαη λφηηα. Δθηφο απφ ηελ εζληθή 
νδφ, ην ηκήκα ηεο παιηάο εζληθήο Καζηνξηάο – Κνδάλεο δηέξρεηαη εληφο νηθηζκνχ. 
Οη δχν απηνί νδηθνί άμνλεο απνηεινχλ θαη ηνπο κνλαδηθνχο δξφκνπο εληφο 
νηθηζκνχ κε απνδεθηά γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά εληνλε θπθινθνξία. 

Δηθφλα 4 Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ 

ηελ παξαιίκληα πεξηνρή θαη ζην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ 
θάησ πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ πνπ δηαζρίδεη ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ αδφκεηεο 
εθηάζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είλαη πην νκαιφ. 
ηελ πεξηνρή φκσο απηή ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθήο θαη 
αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο. Οη κφλεο δπλαηφηεηεο δηεμφδνπ ηνπ νηθηζκνχ κε 
επεθηάζεηο γηα ηελ απαηηνχκελε νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ειεχζεξσλ ρψξσλ ζην ζπλεθηηθφ ηνπ ηκήκα,  
ππάξρνπλ πξνο ην λφηην ηκήκα (ζηελ δψλε 2 ηεο ΕΟΔ).  

Υξήζεηο γεο 

Καηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ Καζηνξηάο – Κνδάλεο πνπ δηαζρίδεη ηνλ νηθηζκφ 
απαληψληαη ιεηηνπξγίεο ηνπηθνχ θέληξνπ ζε κεγάιεο επηθάλεηεο ζπγθξηηηθά κε ην 
κέγεζνο ηνπ νηθηζκνχ εμαηηίαο ηνπ πξναζηηαθνχ ξφινπ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πφιε 
ηεο Καζηνξηάο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ιεηηνπξγίεο ζρεηίδνληαη 
κε παξνρή νδηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ (πξαηήξηα βελδίλεο, 
βνπιθαληδαηέξ, κεηαθνξέο θηι). Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ κεηαπνίεζε θαη ην εκπφξην ηεο γνχλαο εληφο ηνπ νηθηζκνχ. 

ηνλ ππφινηπν νηθηζκφ ε θαηνηθία θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ελψ 
ππάξρεη λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, ππνθαηάζηεκα ΔΛΣΑ, ηεξφο λαφο, θαη ην 
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πξψελθνηλνηηθφ θαηάζηεκα. ηνλ νηθηζκφ δελ ππάξρεη θεληξηθή πιαηεία ελψ νη 
ρσξνη πξαζίλνπ είλαη ειάρηζηνη. Σα λεθξνηαθεία βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ 
πθηζηάκελνπ νηθηζκνχ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ .  

ξνη δφκεζεο 

Ηζρχνπλ ζηνλ νξηνζεηεκέλν νηθηζκφ νη γεληθνί φξνη δφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ην ΠΓ/24-4-85, ΦΔΚ-181/Γ/3-5-85 κε αξηηφηεηα ηα 300 ηεηξαγσληθά κέηξα.  

Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη εηδηθνί φξνη δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ 
Μαπξνρσξίνπ κε ηελ ΚΟ/755/6.8.86 (ΦΔΚ632Γ/6.8.86) απφθαζε Ννκάξρε 
Καζηνξηάο.  

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γηζπειηνχ ππάξρεη εγθεθξηκέλν 
ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζηελ εθηφο ζρεδίνπ παξαιίκλην πεξηνρή επη δεκνηηθήο 
γεο  (ΤΑ ΚΘ/3073/2-10-1997 - ΦΔΚ 937/Γ/31-10-1997), γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ 
εμππεξέηεζεο ηνπ Νενιηζηθνχ Ληκλαίνπ Οηθηζκνχ (θπιάθην, εζηηαηφξην, πσιεηήξην, 
ηνπαιέηεο, απνζήθεο) ε ηζρχο θαη νη νξνη δφκεζεο21 ηνπ νπνίνπ δηαηεξνχληαη. Σα 
θηίζκαηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ είλαη ελ κέξεη εληφο ηνπ 
ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ θαη ελ κεξεη εθηφο (δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 
παζζαιφπεθηα μχιηλα θηίζκαηα).     

Π 3.1.2.1.2.  Πξνηάζεηο επέθηαζεο & νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 

Ο νηθηζκφο αδπλαηψληαο λα επεθηαζεί πξνο θάζε άιιε θαηεχζπλζε22, παξνπζηάδεη 
ηάζεηο επέθηαζεο θπξίσο πξνο ην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ φπνπ ππάξρεη δηαζέζηκε 
γε εθηφο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ζ ηάζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε 
γεηηλίαζε ηνπ νηθηζκνχ κε ηελ Καζηνξηά θαη ηελ ξαγδαία πξναζηηνπνίεζε ηνπ. 
Αθνξά ηφζν θαηνηθίεο φζν θαη πνηθίιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα 
φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη 
απμεκέλε δήηεζε γεο θαη εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ (γνπλνπνηίαο, εκπνξίαο θαη 
εμππεξέηεζεο απηνθηλήησλ, βηνηερληψλ, ζπλεξγείσλ, θιπ) ζηελ φιε επξχηεξε 
πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Γηζπειηνχ (ζηνλ θάζεην άμνλα ηεο Δγλαηίαο νδνχ) 
εθαηέξσζελ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ησλ δξφκσλ νη νπνίνη ζηελ πεξηνρή 
παξνπζηάδνπλ έλα αξθεηά πνιχπινθν δίθηπν.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε έληαμε ζε ζρέδην έθηαζεο 440 
πεξίπνπ ζηξεκκάησλ λφηηα ηνπ πθηζηάκελνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ (ζηελ 
παιαηφηεξε δψλε 2 ηεο ΕΟΔ ζε πεξηνρή φκσο ε νπνία κε ην πξναλαθεξζέλ 
λεψηεξν πεξηβαιινληηθφ Π.Γ.23 πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Εψλε ΠΕΗΗ). Ζ 
επέθηαζε απηή θξίλεηαη ζθφπηκε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο γεο γηα 
θάιπςε νηθηζηηθψλ αλαγθψλ (θαηνηθία), γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 
εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο ππνδνκήο. Οη επεθηάζεηο πξνηείλνληαη –φπσο 
αλαθέξζεθε – ζε δχν πεξηνρέο: 

21
" Δγθξίλεηαη ηνπηθφ ξπκνηνκηθφ ζρέδην εληφο ησλ 18 ζηξεκκάησλ βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ 

νηθηζκφ Γηζπειίνπ, φπνπ ν Νενιηζηθφο Ληκλαίνο Οηθηζκφο γηα ηελ θαηαζθεπή κνλνξφθσλ θηηξίσλ 
εμππεξέηεζεο απηνχ, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο : 
Α) Μέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηξίσλ 200,00 η.κ.Β) Μέγηζην χςνο θηηξίσλ 4,00 κέηξα.Γ) 
Απνζηάζεηο ησλ θηηξίσλ κεηαμχ ηνπο θαη απφ ην φξην κεγαιχηεξεο ησλ 5,00 κέηξσλ, θαζψο θαη απφ 
ηελ φρζε ηεο ιίκλεο κεγαιχηεξε ησλ 50,00 κέηξσλ.Γ) Δπηβάιιεηαη θαηαζθεπή θεξακνζθεπνχο 
ζηέγεο κε αλψηεξε θιίζε 30 % θαη κε χςνο κηθξφηεξν απφ 2,00 κέηξα" 
22

 Πξνο βνξξά είλαη νη ρψξνη πεξηβαιινληηθήο θαη αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο, πξνο δπζκάο ην 
απφηνκν χςσκα Πεηξψδεο θαη πξνο αλαηνιάο ε νδνφο ηαρείαο θπθινθνξίαο ζπλέρεηα ηεο Δγλαηίαο 
νδνχ αιιά θαη  αθαηαιιειε ιφγσ εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πεξηνρή.  
23

 Γηα ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο βιέπε θεθάιαην Π.2.3.1. 
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 Μία πεξηνρή εθαπηφκελε ζην λνηηναλαηνιηθφ φξην ηνπ νηθηζκνχ φπνπ ήδε
παξαηεξείηαη αλάπηπμε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο (θαηνηθίεο), ε νπνία πιεξνί
θαη ηηο απαηηνχκελεο απφ γεσινγηθήο άπνςεο (πεδηλή πεξηνρή κε
θαηάιιεια γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε εδάθε) πξνυπνζέζεηο, δελ πξνθαιεί δε
φριεζε ζηνπο πξνζηαηεπηένπο θπζηθνχο πφξνπο (ιίκλε θαη παξαιίκληεο
εθηάζεηο). Ζ πεξηνρή εθηείλεηαη σο ην πθηζηάκελν ξέκα.

 Μία  δεχηεξε πεξηνρή λνηηνδπηηθά, κεηά ηνλ ππνζηαζκφ θαη ηνπο ππιψλεο
κεηαθνξάο ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ έσο ηνλ πθηζηάκελν δξφκν.

 Οη δχν πεξηνρέο ρσξίδνληαη απφ αδφκεηε δψλε πνπ πεξηβάιιεη ηνλ
πθηζηακελν ππνζηαζκφ ηεο ΓΔΖ θαη ελ ζπλερεία εθηείλεηαη θαηά κήθνο θαη
εθαηέξσζελ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ξεχκαηνο ζε πιάηνο πεξίπνπ 50,0 κ.

Σηο πθηζηάκελεο θαη πξνηεηλφκελεο λέεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο ηνπ νηθηζκνχ ζα ελψλεη 
ηφζν ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν (αξηεξία Γηζπειηφ-Αξγνο Οξεζηηθφ) νζν θαη ην 
δίθηπν ησλ ζπιιεθηεξίσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί εληφο ησλ πεξηνρψλ επεθηαζεο.   

Ο νξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο νξίδεηαη σο Π.Δ.1, θαη ε πεξηνρή ησλ επεθηάζεσλ σο 
ρσξηζηή Π.Δ.2  ψζηε λα κπνξέζεη λα πνιενδνκεζεί απηνηειψο. 

Π 3.1.2.1.3.  Γεληθέο ρξήζεηο γεο 

πσο αλαθεξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή κεηά απφ αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο 
αιιαγέο, δεκνζηεχηεθε ν λφκνο 4447/16, κε βαζε ηνλ νπνίν  πξνηείλεηαη ε 
ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλαζεψξεζεο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην αξ 13 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λ.4447/16: 

……………………………………………………………………………………………… 

1. Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ
ρεδίνπ, ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο θαη
Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ ζπλερίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο δπλάκεη ησλ νπνίσλ
εθπνλνχληαη.
……………………………………………………………………………………………… 

πσο επίζεο αλαθέξζεθε, νη ρξήζεηο γεο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην λέν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ρξήζεηο γεο (Π.Γ.59/ΦΔΚ 114 Α/29 Ηνπλίνπ 2018). 

Έρνληαο ππ’ φςε ηα παξαπάλσ, ζηελ σο άλσ κειέηε ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΜΑΚΔΓΝΩΝ 
ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ πνπ εθπνλείηαη, αλαζπληαζζεηαη ην Β ζηάδην ηεο κειέηεο θαη 
νη πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο γεο πνπ νξίζηεθαλ ζε παιαηφηεξα ζηαδηα ηεο κειέηεο 
ζχκθσλα κε ην απφ 23.2.1987 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Γ΄166),νξίδνληαη κε ηηο 
ρξήζεηο γεο ηνπ λφκνπ Π.Γ.59/2018. Δηδηθφηεξα: 

Με δεδνκέλε ηελ ήδε πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε πνηθίισλ ρξήζεσλ θαη 
επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ νξηνζεηεκέλν νηθηζκφ, σο θπξίαξρε ρξήζε 
ζηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ 
πξνηείλεηαη απηή ηεο «Γεληθήο Καηνηθίαο»  (Αξζξν 3. ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018) 

Ζ ρξήζε απηή πξνηηκάηαη δηφηη επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία νηθνηερληψλ γνχλαο 
(επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα), δξαζηεξηφηεηα θξίζηκε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 
πεξηνρήο. Πξνηείλεηαη επίζεο πεξηνρή Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ (ΠΚ)» ηνπ 
Άξζξνπ 4 ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018 .(βιέπε ράξηε ρξήζεσλ Π.3.1).  

Οη ινηπέο ρξήζεηο (πρ «Διεχζεξνη ρψξνη-Αζηηθφ Πξάζηλν »)  νξίδνληαη επίζεο 
ζχκθσλα κε ην Αξζξν 7 ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018. 
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εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ ΠΓ 59 / Σνπηθέο θαη 
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο: 
……………………………………………………………………………………………..… 

1. Καηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ
ρξήζεσλ γεο είλαη δπλαηφλ λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κφλν ππφ φξνπο,
πεξηνξηζκνχο ή πξνυπνζέζεηο νξηζκέλεο απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ
πνπ θαη` αξρήλ επηηξέπνληαη ζε απηέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
δηαηάγκαηνο. Ζ απαγφξεπζε ή νη φξνη, νη πεξηνξηζκνί ή νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ  κπνξεί λα αθνξνχλ θαη ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ
ηεηξαγψλσλ  ή νηθνπέδσλ  ή θαη νξφθνπο  θηηξίσλ.
………………………………………………………………………………………..……… 

Υξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο γίλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο 
αλαγξάθεηαη ζηελ ζπλέρεηα γηα θάζε ρξήζε. 

Σν πεξηερφκελν ησλ σο άλσ πξνηεηλφκελσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ ηνπ Π.Γ.59 έρεη 
σο εμήο: 
……………………………………………………………………………………………… 

Γεληθή Καηνηθία 

Άξζξν 3. ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018 

ηηο πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κφλν: 

(1) Καηνηθία.

(2) Κνηλσληθή πξφλνηα.

(3) Δθπαίδεπζε: Σα θηίξηα ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ θαη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο κέρξη 1.500
ηκ.

(4.1) Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

(5) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη.

(6) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη 1200ηκ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο.

(7) Γηνίθεζε ηνπηθήο θιίκαθαο.

(8) Πεξίζαιςε.

Δπηηξέπνληαη κφλν Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ρσξίο λνζειεία (8.1), 
ηδησηηθέο θιηληθέο κέρξη 100 θιίλεο (8.2.2), εμσλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ςπρηθήο 
πγείαο (8.3), κνλάδεο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ εμαξηήζεσλ (8.4). 

(10) Δκπφξην θαη παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ.

Δπηηξέπνληαη κφλν Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (10.1), Καηαζηήκαηα παξνρήο 
πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ (10.2) θαη Τπεξαγνξέο ηξνθίκσλ (10.3) νη νπνίεο 
πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο κέρξη 1.500 ηκ. (λ. 
4315/2014). 

(11) Γξαθεία/ Κέληξα Έξεπλαο/Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ.

Δπηηξέπνληαη κφλν Γξαθεία θαη Κέληξα έξεπλαο. 

(12) Δζηίαζε κέρξη 300 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο.
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(13) Αλαςπθηήξηα κέρξη 200 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο.

(15) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κέρξη 150 θιίλεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο.

(16.1) ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο, θνηλήο 
ρξήζεο, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ. 

(17) Πξαηήξηα παξνρήο θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο. Ζ παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ
γίλεηαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε νρεκάησλ. Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ πξαηεξίσλ
πγξψλ θαπζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζεηο ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, πιπληεξίνπ
θαη ιηπαληεξίνπ απηνθηλήησλ, αμεζνπάξ απηνθηλήηνπ θαη κίλη κάξθεη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ απνηειεί κνλαδηθή ρξήζε
ηνπ νηθνπέδνπ.

(18) Πιπληήξηα - Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ.

(19.1) πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ - ζπλήζσλ νρεκάησλ 
(ζπκπεξηιακβάλνληαη  νη κνηνζηθιέηεο θαη κνηνπνδήιαηα) κέρξη 3,5 ηφλνπο  
κηθηνχ θνξηίνπ ή δπλαηφηεηα κεηαθνξάο  κέρξη 9 αηφκσλ εθηφο θαλνπνηείσλ 
θαη βαθείσλ. 

(20) Απνζήθεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 400 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο. Γελ επηηξέπνληαη νη απνζήθεο κε θσδηθφ 20.1. Δηδηθά γηα ηηο
θαξκαθαπνζήθεο, ε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο αλέξρεηαη ζε 1.500
η.κ.

(21) Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο (λ. 4302/2014). Δπηηξέπνληαη  κφλν
Απνζήθεο  ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ρακειήο φριεζεο (21.3.) κέρξη 400 η.κ.
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο.

(22) Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα κέρξη 400η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο.

(26) Δγθαηαζηάζεηο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο κε θαζνξηζκφ ζέζεο  απφ ην
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην.

(30) Γσληέο αλαθχθισζεο θαη πξάζηλα ζεκεία (κηθξά, κεγάια θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε 18485/26-4-2017 ΦΔΚ Β’ 1412). Δπηηξέπνληαη  κφλν Γσληέο
αλαθχθισζεο θαη Μηθξά πξάζηλα ζεκεία.

(41) Δγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο κεηαλαζηψλ -
πξνζθχγσλ θαη επάισησλ νκάδσλ κέρξη 300 αηφκσλ.

(45) Υψξνη δηεμαγσγήο ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ.

(46) Αζηηθή γεσξγία - ιαραλφθεπνη.

εκείσζε : Με ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ.1 ηνπ ΠΓ 59 έρνπλ 
απαιεηθζεί απφ ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ Άξζξνπ 3 ΠΓ 59 νη: 

(27) Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ  (Κ.Σ.Δ.Ο. - Η.Κ.Σ.Δ.Ο.).

……………………………………………………………………………………………… 
Γεληθή Καηνηθία κε εμαηξέζεηο ζην Ο.Σ. 136 νηθηζκνχ Πνιπθάξπεο 

Άξζξν 3. ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018 κε εμαηξέζεηο 
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Δηδηθφηεξα ζην Ο.Σ. 136Α νηθηζκνχ Πνιπθάξπεο, ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί 
ν θνηλνηηθφο μελψλαο Πνιπθάξπεο, θαζνξηδνληαη ρξήζεηο σο θαησηέξσ, 
ζχκθσλα κε ΦΔΚ 430 Γ/6 Απγ.2019 .  

Άξζξν 3. ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018 Γεληθή θαηνηθία κε εμαηξέζεηο ησλ: 

α.α. (4.1) "Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο" 

α.α. (5) "Θξεζθεπηηθνί ρψξνη" 

α.α. (10) Δκπφξην θαη παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ" 

α.α. (16.1) "ηάζκεπζε" 

α.α. (17) "Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ" 

α.α. (18) "Πιπληήξηα -Ληπαληήξηα απηνθηλήησλ" 

α.α. (19.1) "πλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ - ζπλήζσλ νρεκάησλ"" 

α.α. (20) "Απνζήθεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 400 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

δφκεζεο " 

α.α. (21) Δγθαηαζηάζεηο Δθνδηαζηηθήο(λ. 4302/2014)" 

α.α. (22) "Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα " 

α.α. (26) " Δγθαηαζηάζεηο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο" 

α.α. (27) "Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ" 

α.α. (45) "Υψξνη Γηεμαγσγήο ηερληθψλ - ςπραγσγηθψλ θαη ηπρεξψλ 

παηγλίσλ" α.α. (46) "Αζηηθή γεσξγία - Λαραλφθεπνη" 

……………………………………………………………………………………………… 

Πνιενδνκηθφ Κέληξν -  Κεληξηθέο Λεηηνπξγίεο Πφιεο 

Πξνηείλνληαη ρξήζεηο Πνιενδνκηθνχ Κέληξνπ  ζηνπο νηθηζκνύο  κε επηηξεπφκελεο 
ρξήζεηο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018: 

ηηο πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο,  επηηξέπνληαη κφλν: 

(1) Καηνηθία.

(2) Κνηλσληθή πξφλνηα.

(3) Δθπαίδεπζε (θαζνξηζκφο ζέζεο απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην).

(4.1) Μηθξέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θαηεγνξίεο Α1, Α2, Β1, Γ, Δ1). 

(5) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη.

(6) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. (7) Γηνίθεζε.

(8) Πεξίζαιςε.

(9) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ/ πλεδξηαθά θέληξα.

(10) Δκπφξην θαη παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ.

(11) Γξαθεία/ Κέληξα έξεπλαο/ Θεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ.

(12) Δζηίαζε.

(13) Αλαςπθηήξηα.
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(14) Αλαςπρή - Κέληξα δηαζθέδαζεο.

(15) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, εγθαηαζηάζεηο  εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη
ινηπέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο

(16.1) ηάζκεπζε (θηίξηα-γήπεδα) απηνθηλήησλ κέρξη 3,5 ηφλνπο θνηλήο ρξήζεο, 
κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ. 

(20) Απνζήθεο ρακειήο φριεζεο κέρξη 500 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
δφκεζεο.

Γελ επηηξέπνληαη νη απνζήθεο κε θσδηθφ 20.1. Δηδηθά γηα ηηο 
θαξκαθαπνζήθεο, ε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο αλέξρεηαη ζε 1.500 
η.κ. 

(22) Δπαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα κέρξη 500 η.κ. ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο
αλά γήπεδν ή νηθφπεδν. (26) Δγθαηαζηάζεηο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο.

(30) Γσληέο αλαθχθισζεο θαη πξάζηλα ζεκεία (κηθξά, κεγάια θνηλή ππνπξγηθή
απφθαζε  18485/26-4-2017 /ΦΔΚ Β’ 1412). Δπηηξέπνληαη κφλν Γσληέο
αλαθχθισζεο.

(45) Υψξνη δηεμαγσγήο ηερληθψλ-ςπραγσγηθψλ θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ.

εκείσζε : Με ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ.1 ηνπ ΠΓ 59 έρνπλ 
απαιεηθζεί απφ ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ Άξζξνπ 4 ΠΓ 59 νη: 

(27) Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ  (Κ.Σ.Δ.Ο. - Η.Κ.Σ.Δ.Ο.).

……………………………………………………………………………………………… 

Διεχζεξνη Υψξνη - Αζηηθφ Πξάζηλν 

΄Αξζξν 7 ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018 

Οη πεξηνρέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ: 

1. Κνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνχ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ
ζρέδην. 

Ωο θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγή  ηνπ παξφληνο, λννχληαη νη ρψξνη γηα 
ηελ παξακνλή, αλαςπρή θαη κεηαθίλεζε  πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, φπσο νδνί, 
νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο,  πεδφδξνκνη, ακηγείο πεδφδξνκνη, πνδειαηφδξνκνη, 
πιαηείεο, άιζε, πξάζηλν, θαη παηδηθέο ραξέο. ηηο πιαηείεο - πεδνδξφκηα 
επηηξέπνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4067/2012 (κε εμαίξεζε ηελ 
πεξίπησζε  γ’ ηεο παξ. 1 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ  γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 2) θαη επηπιένλ 
πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο δξαζηεξηφηεηεο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, εθφζνλ  πξνβιέπνληαη απφ ην 
εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην θαη ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ. 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο  επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππνγείσλ ρψξσλ γηα 
ηε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ (ζηαζκνί απηνθηλήησλ) εθ’ φζνλ πξνβιέπεηαη  απφ 
ηνλ ζρεδηαζκφ κε κέξηκλα δηαηήξεζεο  ηπρφλ πςειήο βιάζηεζεο πνπ θέξνπλ. 
ε πεξηνρέο πξαζίλνπ θαη ζε άιζε ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 
γίλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηνπο θαη κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ. 

ηνπο ρψξνπο απηνχο επηηξέπνληαη, επηπιένλ, νη γσληέο αλαθχθισζεο εθφζνλ 
δελ θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα άλσ ηνπ 15% ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ. 
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……………………………………………………………………………………………… 

Ζ ηειηθή πξφηαζε κε ηηο κεξηθέο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηελ πξνζαξκνγή 
ζηνλ λφκν   4447/2016. εκθαίλεηαη ζηνλ ράξηε Π-3.1. ηεο κειέηεο.  

Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ζηελ παξαιίκληα πεξηνρή ηνπ 
Γηζπειηνχ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηηο εμσαζηηθέο δψλεο 
εηδηθήο πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.). Οη ρξήζεηο – εγθαηαζηάζεηο - δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 
άκεζε απηή παξαιίκληα δψλε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην Γηζπειηφ, θαζψο εθεί 
θαιχπηνληαη αλάγθεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ηνπ νηθηζκνχ (πνιηηηζηηθψλ, 
αζιεηηθψλ), αλάγθεο ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο (παηδηθή ραξά), αιιά εθεί βξίζθνληαη 
θαη νη πφινη θπζηθνχ θαη αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ειθχνπλ ηνπξηζκφ 
ζηελ πεξηνρή θαη απνηεινχλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ νηθηζκνχ.  

Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζην νηθείν θεθάιαην γηα ηελ πεξηνρή απηή, 
επηζεκαίλνληαη ην Καπνδηζηξηαθφ Πνιηηηζηηθφ-πλεδξηαθφ Πνιπθέληξν, ν ρσξνο 
ππαίζξηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία θαηφπηλ πεξηβαιινληηθήο 
κειέηεο πξνβιήηαο κε ήπηα πιηθά (π.ρ. πισηή) γηα πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
ζθάθνπο πνπ θηλείηαη ζηελ ιίκλε. εκεηψλεηαη φηη νη φπνηεο παξεκβάζεηο 
πινπνηνχληαη ζηελ παξαιίκληα δψλε ζα πξέπεη λα είλαη ζην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ 
αλάπηπμεο, κε ζεβαζκφ ζηα νηθνζχζηεκαηα ηεο πεξηνρήο.,λα ζπκθσλνχλ κε ην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο 
θαη λα είλαη απνδεθηέο απφ ηελ νηθεία Αξραηνινγηθή Δθνξεία εθ’ νζνλ είλαη κέζα 
ζηα νξηα πξνζηαζίαο ηνπ Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.  

Γεδνκέλνπ όηη νιε ε πεξηνρή ηνπ ΟΣΑ είλαη πιένλ ππό πεξηβαιινληηθό 
ειεγρν, απηό κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπ Π.Γ. ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 
226/ΑΑΠ/19-06-12), ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηνρήο πξνζηαζίαο 
ηεο Φύζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ ΠΓ), θαη ηνπ Γεληθνύ Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ 
(αξ. 5 ηνπ σο άλσ ΠΓ), όπνπ παξέρνληαη δπλαηόηεηεο εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά 
ή ρσξηθά γεληθώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ ζηηο ρξήζεηο γεο 

Π 3.1.2.1.4  Κάιπςε αλαγθώλ ζε θνηλσθειείο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θάζε Π.Δ. πξνηείλνληαη ρψξνη κοινυνικών 
ςποδομών (θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν 
(Πίλαθεο Π 2.1 έσο Π 2.4 αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα). 

Π 3.1.2.1.5  Όξνη δόκεζεο  

Οη λνκνζεηεκέλνη νξνη δφκεζεο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα αλαθέξνληαη ζηελ 
αλάιπζε. 

Οξίδεηαη κε ην ΥΟΟΑΠ Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο ίζνο κε 0,8 ζην 
νξηνζεηεκέλν ηκήκα ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο ηνπ Γηζπειίνπ θαη 0,4 ζηελ 
πεξηνρή επεθηάζεσλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Π.3.2.1. «Μηθηέο 
ππθλφηεηεο θαη κέζνο  .Γ.» (Πίλαθαο Π.3 ). 

Π 3.1.2.1.6  Γίθηπα 

Οη λέεο πεξηνρέο επέθηαζεο θπθινθνξηαθά εμαξηψληαη απφ ηνλ νδηθφ άμνλα πνπ 
νδεγεί απφ ην Γηζπειηφ πξνο Άξγνο Οξεζηηθφ θαη ν νπνίνο νξίδεηαη σο Αξηεξία. 
Οη ινηπνί δξφκνη απνηεινχλ ην ηνπηθφ δίθηπν  
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Έρεη ήδε αλαθεξζεί  ην γεγνλφο φηη ν θεληξηθφο δξφκνο ηνπ νηθηζκνχ πνπ απνηειεί 
ζπλέρεηα ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ Κνδάλεο – Καζηνξηάο θαη νδεγεί πξνο ηελ 
Καζηνξηά ζπγθεληξψλεη κεγάιν θπθινθνξηαθφ θφξην (Η.Υ., ιεσθνξεία, θνξηεγά 
θιπ). αλ απνηέιεζκα ν νηθηζκφο δηρνηνκείηαη, ελψ ν ζφξπβνο θαη νη ξχπνη απφ ηα 
δηεξρφκελα νρήκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθή φριεζε γηα ηνπο θαηνίθνπο. Δπηπιένλ, 
ππάξρεη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή παξαθακπηήξηαο αξηεξίαο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ 
ηνπ Γηζπειηνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο Λίκλεο, ππφ φξνπο πνπ δελ ζα επεξεάδνπλ 
δπζκελψο ηνπο ρψξνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή.    

Ζ ηεξάξρεζε θαη δηάξζξσζε ηνπ βαζηθνύ νδηθνύ θαη ησλ ινηπώλ δηθηύσλ ζηνλ 
νηθηζκό εκθαίλεηαη ζηνλ ράξηε Π 3.3.1. θαη αλαιύεηαη ζην θεθαιαην Π 3.3.1. 
«Σερληθέο Τπνδνκέο - Πνηόηεηα δσήο»  
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 3.1.2.2.  ΜΑΤΡΟΥΧΡΗ  (Π.Δ. 3) 

Π 3.1.2.2.1.  Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Σν Μαπξνρψξη είλαη παξαιίκληνο νηθηζκφο αλεπηπγκέλνο θαηά κήθνο ηεο 
παξφρζηαο δψλεο ηεο ιίκλεο. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο νηθηζκφο, έδξα ηνπ πξψελ 
Γήκνπ θαη απνηειεί νηθηζκφ πξνυθηζηάκελν ηνπ 1923. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 466,0 
ζηξέκκαηα. 

Ρπκνηνκία 

Ο νηθηζκφο σο πξνυθηζηάκελνο ηνπ 1923 ρσξίο πνιενδφκεζε, παξνπζηάδεη 
παξαδνζηαθή αθαλφληζηε ξπκνηνκία κε κεγάια νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ην ππθλφ δίθηπν δξφκσλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 
παξαιηαθή δψλε θαη ηνπο νδηθνχο άμνλεο πνπ δηαζρίδνπλ θαηά κήθνο ηνλ νηθηζκφ. 
Ζ νδφο 28εο Οθησβξίνπ είλαη ν θεληξηθφο νδηθφο άμνλαο πνπ δηαηξέρεη φινλ ηνλ 
νηθηζκφ θαη ηνλ ζπλελψλεη κε απηφλ ηεο Πνιπθάξπεο Ζ χπαξμε κεγάισλ θαη 
αθαλφληζησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ρσξίο εγθεθξηκέλν ρεδην Πφιεο, έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα εκθαλίδνληαη νηθφπεδα ζην εζσηεξηθφ 
ηνπο ρσξίο πξφζβαζε ζε νδφ. 

Υξήζεηο γεο 

Ζ θπξίαξρε ρξήζε γεο είλαη ε θαηνηθία. ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζην θέληξν ηνπ 
νηθηζκνχ ππάξρνπλ νξηζκέλνη κηθξνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ην παιαηφηεξν θηίξην ηνπ 
Γεκαξρείνπ ηνπ πξψελ Γήκνπ, φπσο θαη νη βαζηθέο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο 
(θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο, θαθελεία θιπ). Δληφο ηνπ νηθηζκνχ είλαη ρσξνζεηεκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο (λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην εθηφο ζρεδίνπ), 
αζιεηηθέο (Ναπη.Οκηινο, γήπεδν πνδνζθαίξνπ), πνιηηηζηηθέο (2 ηεξνί λανί, αίζνπζα 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ) θαη πξφλνηαο (παηδηθφο ζηαζκφο). Σα θνηκεηήξηα -ζε 
αληίζεζε κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο- βξίζθνληαη εληφο νξηνζεηεκέλνπ 
νηθηζκνχ. Σν πξψελ  Καπνδηζηξηαθφ Γεκαξρείν (ζρεηηθά πξφζθαην θηίζκα) είλαη 
ζην λφηην άθξν ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ εθηφο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο. ε γεληθέο 
γξακκέο νη ρξήζεηο γεο εληφο νηθηζκνχ παξνπζηάδνληαη νξζνινγηθά θαηαλεκεκέλεο 
ζην ρψξν. Οη εληφο νηθηζκνχ ειεχζεξνη ρψξνη δελ είλαη πνιινί, νχηε κεγάινη, αιιά 
ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο ηνπ νηθηζκνχ δηαζέηνπλ απιέο θαη ε 
ππαξμε ηεο αδφκεηεο παξαιίκληαο δψλεο δίδεη κηα αίζζεζε ρακειήο δφκεζεο θαη 
επάξθεηαο ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ. Ωζηφζν ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ παξνπζηάδεηαη 
θάπσο ππνηνληθφ θαη ε απφιεμε ηνπ πξνο ηελ ελδνρψξα αζαθήο θαη αθαλφληζηε.   

Ο νηθηζκφο έρεη εθηεηακέλν κέησπν ζηελ ιίκλε ζε απφζηαζε 50-100 κέηξα απφ ην 
θπζηθφ φξην ηεο κε δηακνξθσκέλν ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ. ηελ παξαιίκληα 
απηή πεξηνρή λφηηα ησλ εθβνιψλ ηνπ Ξεξνπφηακνπ, ππάξρνπλ ζήκεξα απιέο 
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνβιήηα Μαπξνρσξίνπ ζηελ 
νπνία δέλεη έλα κηθξφ πινίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαδξνκέο αλαςπρήο ζηελ 
ιίκλε, έλα ππνηππψδεο αιηεπηηθφ θαηαθχγην ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο βάξθεο ησλ 
ηνπηθψλ αιηέσλ, έλα εζηηαηφξην, παηδηθή ραξά θαη αζθαιηνζηξσκέλνη ρψξνη 
ζηάζκεπζεο. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή απέλαληη απφ ην λέν Γεκαξρείν ππάξρνπλ νη 
(αζιεηηθέο) εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Μαπξνρσξίνπ κε γεπεδα κπαζθεη 
θαη ηέλληο. Τπάξρεη κειέηε αλάπιαζεο ηνπ κεηψπνπ ηνπ νηθηζκνχ πξνο ηελ ιίκλε 
(κε εθαξκνζζείζα εηζέηη) πνπ πξνβιέπεη πεδφδξνκνπο, ρψξνπο πξαζίλνπ θαη 
επέθηαζε ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ. 
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ηελ πεξηνρή ησλ εθβνιψλ ηνπ Ξεξνπνηάκνπ κεηαμχ Μαπξνρσξίνπ θαη 
Πνιπθάξπεο έρεη ζρεκαηηζζεί κηα πξνζρσζηγελήο ρεξζφλεζνο πνπ εηζρσξεί ζηελ 
ιίκλε. Ζ ζεκαληηθή απηή έθηαζε γεο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα επηεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο. 

ξνη δφκεζεο 

Ηζρχνπλ ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ νη γεληθνί φξνη δφκεζεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ΠΓ/24-4-85/ΦΔΚ-181/Γ/3-5-85 κε θιηκαθσηφ ζπληειεζηή θαη 
αξηηφηεηα ηα 300 ηεηξαγσληθά κέηξα.  

Π 3.1.2.2.2.  Πξνηάζεηο επέθηαζεο & νηθηζηηθήο νξγάλσζεο 

πσο αλαθέξζεθε, πξνηείλεηαη πεξηνξηζκέλε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζην λφηην θαη 
αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Μαπξνρσξίνπ κε ζθνπφ:  

α)ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο 
νδνχ ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ πνπ ζπλερίδεη θαη πεξηκεηξηθά ηεο Πνιπθάξπεο (βιέπε 
ηερληθέο ππνδνκέο).  

β)ηελ θάιπςε κειινληηθψλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ζε α’ θαη β’ θαηνηθία ηφζν ησλ 
θαηνίθσλ, φζν θαη πξναζηηνπνηνχκελνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο Καζηνξηάο   

γ)ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (έληαμε ηνπ πξψελ 
Καπνδηζηξηαθνχ Γεκαξρείνπ θαη ηνπ ρψξνπ Γπκλαζίνπ ζε ζρέδην πφιεο) θαη ησλ 
ειεχζεξσλ ρψξσλ ηνπ νηθηζκνχ. Γηα ηνλ ηειεπηαίν απηφ ιφγν ε επέθηαζε 
πεξηιακβάλεη θαη ζεκαληηθή δεκνηηθή έθηαζε (Μεξάο) δίπια ζην λέν Γεκαξρείν 
πξνο εμαζθάιηζε γεο γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο ηνπηθέο θαη ππεξηνπηθέο) αιιά θαη 
δεκηνπξγία δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ.  

Μεηαμχ Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο Ξεξνπνηάκνπ 
πξνηείλεηαη ζεκαληηθή έθηαζε λα παξακείλεη αδφκεηε ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ 
εδάθνπο θαη  πξνο πξνζηαζία ηνπ ξέκαηνο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο επέθηαζεο ηνπ 
Μαπξνρσξίνπ ππνινγίδεηαη πεξί ηα 220,0 ζηξέκκαηα. 

Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη ε άκεζε γεηηλίαζε κε ηε ιίκλε απνηειεί πιενλέθηεκα 
γηα ηνλ νηθηζκφ, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 
βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πξψελ Γήκνπ γηα ηα επφκελα ρξφληα. ηα 
πιαίζηα απηά, ε ήπηα αμηνπνίεζε ηεο παξαιίκληαο πεξηνρήο ζην κέησπν ηνπ 
νηθηζκνχ κε αλάπιαζε είλαη επηβεβιεκέλε, ζα αλαβαζκίζεη νινλ ηνλ νηθηζκφ θαη ζα 
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ζηελ αχμεζε ηεο 
απαζρφιεζεο, ζηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο.  

Π 3.1.2.2.3  Γεληθέο ρξήζεηο γεο 

Ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο ρξήζεηο γεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 
«Π 3.1.2.1.3.  Γεληθέο ρξήζεηο γεο»  γηα ην Γηζπειηφ.  

Σν εηδηθφ ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζσδφκελσλ θηίζκάησλ ηνπ νηθηζκνχ, 
καθεδνλίηηθσλ θαη λενθιαζηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, εμεηάδεηαη ζε 
ηδηαίηεξν θεθάιαην.  
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ε εηδηθφ θεθάιαην πξνηείλεηαη κειέηε αλάπιαζεο (ρσξίο επέθηαζε ζρεδίνπ 
πφιεο) ηεο παξαιίκληαο πεξηνρήο πνπ απνηειεί θαη ην θχξην κέησπν ηνπ νηθηζκνχ 
κε ζπκπιήξσζε-επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο κειέηεο.  

Π 3.1.2.2.4  Κάιπςε αλαγθώλ ζε θνηλσθειείο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θάζε Π.Δ. πξνηείλνληαη ρψξνη κοινυνικών 
ςποδομών (θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν 
(Πίλαθεο Π 2.1 έσο Π 2.4 αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα). 

Π 3.1.2.2.5  Όξνη δόκεζεο  

Οη λνκνζεηεκέλνη νξνη δφκεζεο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα αλαθέξνληαη ζηελ 
αλάιπζε. 

Οξίδεηαη κε ην ΥΟΟΑΠ Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο ίζνο κε 0,8 ζην 
νξηνζεηεκέλν ηκήκα ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο ηνπ Μαπξνρσξίνπ θαη 0,4 ζηελ 
πεξηνρή επεθηάζεσλ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Π.3.2.1. «Μηθηέο 
ππθλφηεηεο θαη κέζνο  .Γ.» (Πίλαθαο Π.3 ). 

Π 3.1.2.2.6  Γίθηπα 

Ζ ηεξάξρεζε θαη δηάξζξσζε ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ θαη ησλ ινηπψλ δηθηχσλ ζηνλ 
νηθηζκν εκθαίλεηαη ζηνλ ράξηε Π.3.3.1. θαη αλαιχεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην 
Π.3.3.1. «Σερληθέο Τπνδνκέο - Πνηφηεηα δσήο»  
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Π 3.1.2.3.  ΠΟΛΤΚΑΡΠΖ  (Π.Δ. 4) 

Π 3.1.2.3.1.  Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

Ζ Πνιπθάξπε φπσο θαη νη ππφινηπνη νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ είλαη παξαιίκληνο 
νηθηζκφο αλεπηπγκέλνο θαηά κήθνο ηεο παξφρζηαο δψλεο ηεο ιίκλεο. Δίλαη 
νηθηζκφο πξνυθηζηάκελνο ηνπ 1923, νξηνζεηεκέλνο, πνιενδνκεκέλνο θαη έρεη 
ζπλνιηθή έθηαζε 631 ζηξέκκαηα.  

Ρπκνηνκία & νηθηζηηθή νξγάλσζε 

Ζ ξπκνηνκία ηνπ νηθηζκνχ είλαη ζηελ θεληξηθή ηνπ πεξηνρή παξαδνζηαθή, φκνηα κε 
απηή ηνπ Μαπξνρσξίνπ, κε κεγάια νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ιφγσ ηεο αξρηθήο θχζεο 
ηνπ νηθηζκνχ (πξνυθηζηάκελνο ηνπ 1923), πνπ φκσο ερνπλ ηαθηνπνηεζεί κε ηελ 
πνιενδφκεζε ηνπ ‘97. Πεξηκεηξηθά παξνπζηάδεη θαλνληθφηεηα πνπ πξνέθπςε απφ 
ηελ πνιενδφκεζε. Σν δίθηπν ησλ δξφκσλ απνηειείηαη απφ ηελ θεληξηθή νδφ 
(ζπλέρεηα ηεο επαξρηαθήο θαη ηεο 28εο Οθησβξίνπ ηνπ Μαπξνρσξίνπ) πνπ  
δηαζρίδεη θαηά κήθνο ηνλ νηθηζκφ παξαιιεια κε ηελ αθηνγξακκή ηεο ιίκλεο θαη ην 
πιεγκα ησλ δεπηεξεπφλησλ θάζεησλ θαη παξαιιήισλ πξνο απηήλ.  

Υξήζεηο γεο 

Ο νηθηζκφο ηεο Πνιπθάξπεο δηαθξίλεηαη ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιχ κεγάισλ 
εθηάζεσλ (πξψελ ρέξζσλ πνπ κε ηελ πνιενδφκεζε ελζσκαησζεθαλ ζηνλ 
νηθηζκφ) πνπ δηαηίζεληαη γηα θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο. Παξ’ φια 
απηά, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ κε ηελ έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ εμππεξεηείηαη ζε 
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο απφ ην Μαπξνρψξη. ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ ρσξνζεηεκέλεο  
ιεηηνπξγίεο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ, λεπηαγσγείν), ΚΔΓΔ, παηδηθφο ζηαζκφο, ην 
πξψελ θνηλνηηθφ θαηάζηεκα κε ρξήζεηο πγείαο-πξφλνηαο (αγξνηηθφ ηαηξείν, 
βνεζεηα ζην ζπίηη), ηεξφο λαφο θαη (ππν αλέγεξζε) αίζνπζα πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ. Οη δεκφζηνη ειεχζεξνη ρψξνη θπξίσο ζηελ παξαιίκληα πεξηνρή, 
έρνπλ πνιχ κεγάιε έθηαζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ, θαη καδί κε ην 
γεγνλφο φηη νη θαηνηθίεο ηνπ νηθηζκνχ δηαζέηνπλ απιή κε θήπν, εληζρχεη ηελ 
αίζζεζε ηεο ρακειήο δφκεζεο. Τπάξρεη κειέηε αλάπιαζεο ηνπ κεηψπνπ ηνπ 
νηθηζκνχ πξνο ηελ ιίκλε πνπ πξνβιέπεη πεδφδξνκν, πνδειαηφδξνκν θαη 
κεηαηξνπή νηθνδνκήζηκσλ δεκνηηθψλ ρσξσλ ζε ρσξνπο πξαζίλνπ.   

Ζ θαηνηθία απνηειεί ηελ θπξίαξρε ρξήζε γεο ζηνλ νηθηζκφ. Λίγα θαηαζηήκαηα, 
θαθελεία, ηαβεξλα, ππάξρνπλ θαηά κήθνο ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ πνπ δηαζρίδεη 
ηνλ νηθηζκφ θαη θπξίσο ζην θεληξηθφ ζεκείν ηεο άηππεο πξνβιήηαο. Γεληθά ην 
θέληξν ηνπ νηθηζκνχ παξ’ φιν πνπ δηαζέηεη αξηζκφ ελδηαθεξφλησλ θηηζκάησλ, 
παξνπζηάδεηαη ππνηνληθφ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθδειψλεηαη ηάζε ζπλέλσζεο ηεο Πνιπθάξπεο κε ην 
Μαπξνρψξη. Ζ δφκεζε έρεη επεθηαζεί παξαιίκληα κεηαμχ ησλ δπν νηθηζκψλ, ζηελ 
πεξηνρή απφ ηελ νπνία δηέξρεηαη ην ξέκα Ξεξνπφηακνο.  

ηελ παξαιίκληα πεξηνρή, βφξεηα ησλ εθβνιψλ ηνπ Ξεξνπφηακνπ, ππάξρνπλ 
αλνινθιήξσηεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο (κπαδσκέλε πξνβιήηα) νη νπνίεο κε ηελ 
ηαβέξλα θαη ηελ παηδηθή ραξά θαη ηελ πιαηεία Ζξψσλ, αιιά θαη ηελ εθθιεζία ζην 
εζσηεξηθφ, απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο ηνπ νηθηζκνχ. Τπάξρεη κηα κειέηε 
αλαπιαζεο ηεο παξαιηαθήο δψλεο. 
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ξνη δφκεζεο 

Με ηελ κειέηε πνιενδφκεζεο (Απφθαζε Ννκάξρε 30.6.97, Αξ.Πξση. ΚΘ/702/ 
ΦΔΚ 924/30-6-1997) ν νηθηζκφο ρσξίζηεθε ζε δχν ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηζρχνπλ 
νη αλαθεξζέληεο ζηελ αλάιπζε φξνη δφκεζεο. 

Π 3.1.2.3.2.  Πξνηάζεηο επέθηαζε & νηθηζηηθήο νξγάλσζεο ο 

πσο αλαθέξζεθε, δελ απαηηνχληαη ζεκαληηθέο πξφζζεηεο επεθηάζεηο δεδνκέλνπ 
φηη έρνπλ γίλεη πνιενδνκήζεηο ζρεηηθά πξφζθαηα νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε 
θαηνηθεζεί. Πξνηείλεηαη κηθξή επέθηαζε-νκαινπνίεζε βνξεηναλαηνιηθνχ νξίνπ 
νηθηζκνχ, 35,0 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή θαη ε θαηαζθεπή 
νδηθνχ πεξηθεξεηαθνχ δαθηπιίνπ παξάθακςεο ησλ νηθηζκψλ Μαπξνρσξίνπ –
Πνιπθάξπεο. Οη θνηλφρξεζηνη-θνηλσθειείο ρψξνη ηνπ νηθηζκνχ είλαη θαζνξηζκέλνη 
θαη ζε κεγάιε επάξθεηα. Ζ δηακφξθσζε ησλ πξνηεηλνκέλσλ ρξήζεσλ ζηελ 
παξαιηαθή δψλε έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο κειέηεο αλάπιαζεο. 

Π 3.1.2.3.3  Γεληθέο ρξήζεηο γεο  
Ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηηο ρξήζεηο γεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 
«Π 3.1.2.1.3.  Γεληθέο ρξήζεηο γεο»  γηα ην Γηζπειηφ.  

Πξνηείλεηαη ρξήζε ηνπ Άξζξνπ 3 ΠΓ 59 / ΦΔΚ 114 Α/2018 «Γεληθή θαηνηθία κε 
εμαηξέζεηο» γηα ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 136Α ηνπ δεκνηηθνχ μελψλα. 

Καη ζηελ Πνιπθάξπε, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ζην Μαπξνρψξη, 
δηαζψδνληαη αθφκα νξηζκέλα παιηά καθεδνλίηηθα ή λενθιαζηθά θηίξηα θαηνηθίαο. Σν 
εηδηθφ ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπο εμεηάδεηαη ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην.  

Π 3.1.2.2.4  Κάιπςε αλαγθώλ ζε θνηλσθειείο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Π.Δ. Πνιπθάξπεο πξνηείλνληαη ρψξνη 
κοινυνικών ςποδομών (θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν (Πίλαθεο Π 2.1 έσο Π 2.4 αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα).  

Π 3.1.2.2.5  Όξνη δόκεζεο  

Οη λνκνζεηεκέλνη νξνη δφκεζεο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα αλαθέξνληαη ζηελ 
αλάιπζε. 

Οξίδνληαη κε ην ΥΟΟΑΠ Μέζνη πληειεζηέο Γφκεζεο 1,2 θαη 0,4 ζηνπο δχν 
Σνκείο ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην Π.3.2.1. 
«Μηθηέο ππθλφηεηεο θαη κέζνο  .Γ.» (Πίλαθαο Π.3 ). 

Π 3.1.2.2.6  Γίθηπα 

Ζ ηεξάξρεζε θαη δηάξζξσζε ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ θαη ησλ ινηπψλ δηθηχσλ ζηνλ 
νηθηζκφ εκθαίλεηαη ζηνλ ράξηε Π 3.3.1. θαη αλαιχεηαη ζην θεθάιαην Π 3.3.1. 
«Σερληθέο Τπνδνκέο - Πνηφηεηα δσήο»  
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Π 3.1.2.4.- ΚΡΔΠΔΝΖ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή Μαπξνρσξίνπ, εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ, φπσο 
αλαθεξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε, έρεη αλαπηπρζεί κηα εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή πξψηεο 
θαηνηθίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξεπελήο. Ζ πεξηνρή απηή αλήθεη θαηά ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ, ελψ ππάξρεη κηθξφο 
αξηζκφο θαηνηθηψλ νη νπνίεο αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηα φξηα ηνπ γεηηνληθνχ επίζεο 
πξψελ Γήκνπ Ίσλνο Γξαγνχκε.  

Οηθνδφκεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Κξεπελήο πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιχ αξγνπο 
ξπζκνπο θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλέγεξζε 
κνλνθαηνηθηψλ κε standards άλσ ηνπ κέζνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, 
γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξεπελήο εξγάδνληαη ζηελ Καζηνξηά. Δθηκάηαη φηη 
ζηελ πεξηνρή δηακέλνπλ πεξίπνπ 150 θάηνηθνη.  

Σν γεγνλφο φηη νη θαηνηθίεο ζηελ πεξηνρή Κξεπελήο αλαπηχζζνληαη κε ηελ εθηφο 
ζρεδίνπ δφκεζε εμαζθαιίδεη ζηηο πθηζηάκελεο θαη κειινληθέο θαηνηθίεο έλα 
πξνλνκηαθφ πεξηβάιινλ (άλεζε ρψξνπ, ρακεινί ζπληειεζηέο δφκεζεο, ζέα θιπ). 
Μεηνλέθηεκα απνηειεί ε απνπζία ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ-ηδηνθηεηψλ. Σα πξνβιήκαηα απηά ζηαδηαθά 
αληηκεησπίδνληαη, μεθηλψληαο απφ ην δήηεκα ηεο χδξεπζεο γηα ηελ νπνία έρεη 
εθπνλεζεί ζρεηηθή κειέηε θαη εμαζθαιίζηεθε ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθαξκνγή 
ηεο απφ ην Γήκν Μαθεδλψλ.  

Ζ πεξηνρή δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληαρζεί άκεζα ζε ζρέδην πφιεο, ηφζν ιφγσ 
ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ θαηνηθηψλ, φζν θαη γηα ιφγνπο πεξηβαιινληηθνχο αιιά θαη 
αξραηνινγηθνχο. Πιένλ απηψλ, ε έληαμε ζε ζρέδην πφιεο ζα απμήζεη ηελ έληαζε 
ηεο δφκεζεο θαη ηειηθά ζα θαηαζηξέςεη ην επηδεηνχκελν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
νηθηζηέο πεξηβάιινλ. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην γεγνλφο απηφ, ε πεξηνρή πξέπεη λα 
θαιπθζεί απφ ηα βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο (χδξεπζε-απνρέηεπζε θ.α.) ελψ 
ιακβάλεηαη πξφλνηα θαη ν πιεζπζκφο ηεο πξνζηίζεηαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο 
Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο Μαπξνρσξίνπ πξνζαπμάλνληαο ηνλ θαηά 250 άηνκα, γηα 
λα πξνγξακκαηηζζνχλ νη αλάινγεο θνηλσληθέο ππνδνκέο.  
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Π.3.2. Ππθλόηεηεο θαη  πληειεζηέο Γόκεζεο 

Π 3.2.1. Μηθηέο ππθλόηεηεο θαη κέζνο  .Γ (Πίλαθαο Π.3 ). 

Οξηνζεηεκέλεο / Πνιενδνκεκέλεο πεξηνρέο Ο.Σ.Α. 

ηηο πεξηνρέο ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ ηνπ Μαπξνρσξίνπ θαη ηνπ Γηζπειηνχ 
ζήκεξα ηζρχεη ν θιηκαθσηφο ζπληειεζηήο ηνπ ΠΓ /24-4-85 ΦΔΚ-181/Γ/3-5-85 κε 
αξηηφηεηα ηα 300 ηεηξαγσληθά κέηξα. ηηο πεξηνρέο απηέο νί αληίζηνηρνη κέζνη 
.Γ. ηνπ ΥΟΟΑΠ πξνηείλεηαη λα νξηζζνχλ ζε 0,8. 

ηνλ πνιενδνκεκέλν νηθηζκφ ηεο Πνιπθάξπεο ηζρχεη ζηνλ Σνκέα Η ηνπ ΦΔΚ 
924/30-6-1997, ν Γ 1,224 θαη ζηνλ Σνκέα ΗΗ ν Γ 0,4. ηηο πεξηνρέο απηέο νί 
αληίζηνηρνη κέζνη .Γ. ηνπ ΥΟΟΑΠ πξνηείλεηαη λα νξηζζνχλ ίζνη κε ηνπο 
λνκνζεηεκέλνπο. 

Με ηελ έγθξηζε ηνπ ΥΟΟΑΠ νη κέζνη απηνί ζπληειεζηέο ζα ζεζκνζεηεζνχλ σο νη 
αλψηαηνη δπλαηνί. Με ηηο κειέηεο επέθηαζεο – αλαζεψξεζεο ε/θαη εηδηθέο κειέηεο 
θαη απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνο θχξσζε νξγάλνπ, νη λνκνζεηεκέλνη .Γ. ζα 
πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ  ψζηε λα κελ μεπεξλνχλ ηνπο κέζνπο πξνηεηλφκελνπο 
απφ ην ΥΟΟΑΠ δηαθνξνπνηνχκελνη θαηά ππνηνκείο εθ’ φζνλ απαηηείηαη. 
Δηδηθφηεξα απηφ απαηηείηαη εάλ ε Πνιενδ. Δλφηεηα πεξηιακβάλεη θαη ηκήκαηα 
παιαηνχ ρεδίνπ θαη πξνηεηλφκελεο πεξηνρέο επέθηαζεο.  

ΠΗΝΑΚΑ Π.3 

Μέζνο .Γ. θαη Μηθηέο ππθλφηεηεο Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ Γ. Μαθεδλψλ 

ΠΔ 
Πνιενδνκηθέο 

Δλόηεηεο & Τπνελόηεηεο (γεηηνληέο) 
Μέζνο 

.Γ. 
Μηθηή 

ππθλόηεηα 

1 2 3 4 

1 
Π.Δ. 1.Γηζπειηφ  
Οξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο 

0,80 70 

2 
Π.Δ. 2 Γηζπειηφ  
Πεξηνρή επέθηαζεο 

0,40 25 

3 

Π.Δ. 3.1. Μαπξνρψξη 
Οξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο 

0,80 48 

Π.Δ. 3.2. Μαπξνρψξη 
Πεξηνρέο επεθηαζεο 

0,40 25 

4 
Π.Δ. 4.1. Πνιπθάξπε  
Σνκέαο Η (Οξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο) 

1,20 59 

Π.Δ. 4.2. Πνιπθάξπε  
Σνκέαο ΗΗ (πεξηνρέο παιαηάο επέθηαζεο) 

0,40 25 

Π.Δ. 4.3. Πνιπθάξπε 
 (πεξηνρέο λέαο επέθηαζεο) 

0,40 25 

Πεξηνρέο επέθηαζεο Ο.Σ.Α. 

Λακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ηνπ πξναζηηαθνχ θαη αγξνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ νηθηζκψλ, 
ηεο αλεπηζχκεηα ππθλήο δφκεζεο πνπ έρεη πξνθχςεη ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ 
θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξψελ 
ΟΣΑ, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο λα γίλεη κε ρακεινχο 

24
 Γηάηαγκα Πνιενδφκεζεο (Απφθαζε Ννκάξρε 30.6.97 θαη Αξηζκ.Πξση. ΚΘ/702) 
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ζπληειεζηέο δφκεζεο. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε κε ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε 
φπσο δηαηππψζεθε ζηελ Α θαζε ηεο κειέηεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 
επνπηεχνπζαο ΓΗ.ΠΔ.ΥΩ. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Καηά ζπλέπεηα ζηηο λέεο πεξηνρέο νηθηζηηθήο επέθηαζεο (εθηφο ησλ νξηνζεηεκέλσλ 
ή ξπκνηνκεκέλσλ πεξηνρψλ) νη πξνηεηλφκελνη κέζνη .Γ. ηνπ ΥΟΟΑΠ νξίδνληαη 
ίζνη κε 0,4 κε επηδησθφκελν απνηέιεζκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο 
νηθηζηηθή αλάπηπμε.  

Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαπάλσ, νη κέζνη πληειεζηέο Γφκεζεο ζηηο 
Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο θαη Τπνελφηεηεο (γεηηνληέο) ησλ νηθηζκψλ, νξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  

Μέζεο Ππθλόηεηεο Π.Δ.. 

Με ηνπο κέζνπο .Γ. πνπ πξνηείλνληαη, νη κέζεο κηθηέο ππθλφηεηεο (brutto) ζηηο 
πνιενδνκηθέο ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο δηακνξθψλνληαη φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ 
ζρεηηθφ Πίλαθα.  

Γεληθά νη πιεζπζκηαθέο ππθλφηεηεο παξνπζηάδνληαη ρακειέο ιφγσ ησλ ρακειψλ 
κέζσλ .Γ. αιιά θαη ησλ ρακειψλ ζπληειεζηψλ θνξεζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ηα 
κεγέζε ησλ ππθλνηήησλ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ηφζν γηα ηηο παιαηέο 
πνιενδνκεκέλεο πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Ο.Σ.Α., φζν θαη γηα ηηο 
θαζνξηδφκελεο γηα έληαμε πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη θαηνηθία πςειήο πνηφηεηαο 
θαη ρακειήο δφκεζεο.  

Π 3.2.2.  Αληηθείκελα Πξνζηαζίαο – εηδηθνί φξνη δφκεζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

Αληηθείκελα πξνζηαζίαο εληφο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Ο.Σ.Α. (απηέο πνπ είλαη 
πνιενδνκεκέλεο ή πξνηείλνληαη πξνο πνιενδφκεζε) απνηεινχλ: 

α. νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία θαη ηα δηαηεξεηέα θηίζκαηα 
β. ηα ξέκαηα  

Οη πεξηνρέο απηέο, νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη θαη απφ ηελ γεληθή λνκνζεζία, 
θαζνξίδνληαη γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηνπο νηθηζκνχο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί 
ζηνπο ράξηεο ηεο πξφηαζεο (Π.3.1.).  

Δηδηθφηεξα ηα ξέκαηα πνπ δηέξρνληαη απφ ηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο, ε 
άκεζα παξαπιεπξσο ζε απηέο, ζεκεηψλνληαη ζηνπο ράξηεο ελδεηθηηθά, θαηά δε ηελ 
πνιενδφκεζε, πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ ηα αθξηβή φξηα ηνπο (νξηνζέηεζε ξεκάησλ). 
Καηά θαλφλα ζα παξακείλνπλ σο αλνηθηέο δηαηνκέο, ε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ δελ 
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζρέδην πφιεο.  

Αξραηνινγηθνί ρψξνη εληφο νηθηζκψλ –εθ’ φζνλ ππάξρνπλ ε εληνπηζζνχλ ζην 
κέιινλ - ζα δηεπνληαη θαη απφ ηηο εηδηθέο απνθάζεηο γηα θάζε αξραηνινγηθφ ρψξν 
θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο Αξρ. Τπεξεζίαο. 

Π. 3.2.3.  Εψλεο θηλήηξσλ, κεραληζκψλ, παξεκβάζεσλ. 

o Οη πνιενδνκήζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ ζηνλ πξψελ
Γήκν Μαθεδλψλ ζα πινπνηεζνχλ κέζσ, ζχληαμεο Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ,
Πξάμεσλ Δθαξκνγήο θαη θαλνληζηηθψλ φξσλ, ρσξίο ρξήζε εηδηθψλ
θηλήηξσλ θαη άιισλ πνιενδνκηθψλ κεραληζκψλ.
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Π. 3.3. Γεληθέο αζηηθέο ππνδνκέο 

Π 3.3.1. Σερληθέο Τπνδνκέο - Πνηόηεηα δσήο (Υάξηεο Π 3.3.1 ) 

Σν θεθάιαην απηφ αθνξά πξνηάζεηο ηφζν γηα ηηο Σερληθέο Τπνδνκέο, φζν θαη γηα 
ηηο ππνδνκέο Αζθάιεηαο–Πξνζηαζίαο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ 
πιεζπζκψλ ηνπο. 

Π.3.3.1.1. Μεηαθνξηθέο ππνδνκέο 

Π. 3.3.1.1.1. Αζηηθό Οδηθό Γίθηπν 

Με ην ΥΟΟΑΠ πξνηείλεηαη ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε ηνπ βαζηθνχ αζηηθνχ νδηθνχ 
δηθηχνπ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ Γήκνπ Μαθεδλψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη 
αξηεξίεο, ζπιιεθηήξηεο θαη ηνπηθέο νδνχο. Σν εζσηεξηθφ απηφ αζηηθφ δίθηπν 
ζπκπιεξψλεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην νηθείν θεθάιαην γηα ην ηεξαξρεκέλν νδηθφ 
δίθηπν ησλ εμσαζηηθψλ πεξηνρψλ (βιέπε Υάξηε Π 3.3.1). 

Αξηεξίεο 

Με ην παξφλ ΥΟΟΑΠ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο αξηεξίαο 
δηεξρφκελεο ζηα φξηα ησλ επεθηάζεσλ ησλ νηθηζκψλ Μαπξνρσξίνπ -
Πνιπθάξπεο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθηζκψλ θαη ηελ απνζπκθφξεζε 
ηνπο απφ ηελ δηεξρφκελε θπθινθνξία. 

Αξηεξία νξίδεηαη επίζεο θαη ν νδηθφο άμνλαο πνπ νδεγεί απφ ην Γηζπειηφ πξνο 
Άξγνο Οξεζηηθφ απφ ηνλ νπνίν θαη εμαξηψληαη θπθινθνξηαθά νη λέεο πεξηνρέο 
επέθηαζεο πνπ πξνηείλνληαη κε ην παξφλ. 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε θαηαζθεπή παξαθακπηήξηαο αξηεξίαο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ 
νηθηζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο Λίκλεο, ππφ φξνπο πνπ δελ ζα 
επηξεάδνπλ δπζκελψο ηνπο ρψξνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή.    

ηνπο θφκβνπο ησλ αξηεξηψλ απηψλ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ 
θσηνζεκαηνδνηνχκελνη θφκβνη. 

ηα ζεκεία δηειεπζεο ησλ αξηεξηψλ απηψλ (θαη ησλ ζπιιεθηεξίσλ) ππεξάλσ 
ξεκάησλ πνπ δηαζρίδνπλ ηα νηθηζηηθά ζχλνια (πρ ξέκα ζην φξην Πνιπθαξπεο –
Μαπξνρσξίνπ) ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ αλάινγεο γέθπξεο.  

πιιεθηήξηνη 

ε ζπλέρεηα ησλ αξηεξηψλ, έλα δίθηπν βαζηθψλ ζπιιεθηεξίσλ πξνηείλεηαη ζε 
φινπο ηνπο νηθηζκνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ πξψελ 
ΟΣΑ (βιέπε Υάξηε Π 3.3.1). Οη ζπιιεθηήξηνη κπνξεί λα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο 
κε δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο θαη βνεζεηηθέο ισξίδεο αλακνλήο (κία ισξίδα αλά 
θαηεχζπλζε θαη κία ισξίδα αλακνλήο αλά θαηεχζπλζε ή απιή) ή λα κνξθψλνληαη 
ζε ζχζηεκα δηπιψλ κνλφδξνκσλ φπνπ δελ αξθεί ην πιάηνο ηνπ πθηζηάκελνπ ε 
πξνβιεπφκελνπ δξφκνπ, ζηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 

Σνπηθνί δξόκνη 

ιν ην ππφινηπν δίθηπν εληφο νηθηζκψλ απνηειείηαη απφ ηνπηθνχο δξφκνπο νη 
νπνίνη δελ ζεκεηψλνληαη ζηνπο ράξηεο.  
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Π 3.3.1.1.2.  Γίθηπν  πεδνδξόκσλ 

Με ηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο επέθηαζεο, αλαζεψξεζεο αιιά θαη αλάπιαζεο πνπ 
ζα αθνινπζήζνπλ πξνηείλεηαη λα εμαζθαιηζηεί ζηνπο νηθηζκνχο κε νκαιή 
κνξθνινγία έλα εζσηεξηθφ δίθηπν πεδνδξφκσλ. Σν δίθηπν ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ζπλδέεη ζεκαληηθέο θεληξηθέο, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
ιεηηνπξγίεο ησλ νηθηζκψλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ε θαηαζθεπή πεδνδξφκσλ ζηα 
ηνπηθά θέληξα ησλ νηθηζκψλ κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή 
αλαβάζκηζε ηνπο.  

Οη επαθξηβείο δηαδξνκέο ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ αλά νηθηζκφ δελ είλαη δπλαηφ λα 
θαζνξηζηνχλ ζηελ παξνχζα θάζε ιφγσ ηνπ  ραξαθηήξα θαη ηεο θιίκαθαο ηνπ 
ΥΟΟΑΠ . 

Π 3.3.1.1.3.  Ληκλαία επηθνηλσλία θαη ιηκεληθέο ππνδνκέο 

Αλαθέξζεθε ζηηο εμσαζηηθέο ππνδνκέο φηη ιφγνη δηαηήξεζεο ηεο παξάδνζεο, 
ηνπξηζηηθνί ιφγνη αιιά θαη ε 
ζεκαληηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε πνπ 
αλακέλεηαη πξνο ηελ πεξηνρή 
κειέηεο θαζηζηά ζθφπηκε ηελ 
θαζηέξσζε ιηκλαίσλ δξνκνινγίσλ 
κε θαξαβάθη ηνπιάρηζηνλ απφ θαη 
πξνο ηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο.   

Αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο 
εμσαζηηθέο ππνδνκέο φηη απαηηείηαη 
νινθιήξσζε ιηκεληθψλ ππνδνκψλ 
Μαπξνρσξίνπ-Πνιπθάξπεο αιιά 
θαη Γηζπειηνχ  κε ήπηεο θαηαζθεπέο 
θαη ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ.  

Δηθφλα 5: Παξαιίκληα δψλε Μαπξνρψξη ( απφ κειέηε Δπηρεηξεζηαθνχ ρ, Γ. Μαθεδλψλ) 

Σν ζέκα νξγάλσζεο –δξνκνινγίσλ θιπ ππεξβαίλεη ηελ εκβέιεηα ηνπ παξφληνο 
ΥΟΟΑΠ θαη πξέπεη λα εμεηαζζεί ζπλνιηθά γηα νιε ηελ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο. Ωο 
εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ιεθζεί θακία απφθαζε κνλνκεξψο ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο. ε θάζε πεξίπησζε δελ αθνξά ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ 
νηθηζκψλ.     

Π 3.3.1.2.   Δλεξγεηαθά Γίθηπα 
πσο αλαθεξζεθε, νη νηθηζκνί θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο κε 
ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Σν 
δίθηπν ρακειήο ηάζεο ήδε θαιχπηεη ην 100 % ηεο επηθάλεηαο ησλ νξηνζεηεκέλσλ 
νηθηζκψλ.  
Σα δίθηπα ρακειήο ηάζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κειινληηθά ζα επεθηαζνχλ γηα 
λα θαιχςνπλ θαη ηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ.  
ηνπο ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά νη βαζηθέο δηαδξνκέο ησλ 
δηθηχσλ εληφο νηθηζκψλ. 
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Π 3.3.1.3.  Σειεπηθνηλσλίεο 
πσο αλαθεξζεθε, φινη νη νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ θαιχπηνληαη πιήξσο απφ 
δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ελψ θαη ε δηθηπαθή θάιπςε γηα θηλεηή ηειεθσλία 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 
Ωζηφζν θαηά ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο παξαηεξήζεθαλ ειιείςεηο ζε δπλαηφηεηα 
δηαζχλδεζεο ησλ νηθηζκψλ κε επξπδσληθά δίθηπα (DSL θ.η.ι.). Γηα ην ιφγν απηφ 
θξίλεηαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 
ππνδνκψλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελΓήκνπ.   

Π 3.3.1.4.  Ύδξεπζε 
Οη ζχγρξνλεο ηδεκαηνγελείο απνζέζεηο (άκκνη, ηιχεο, άξγηινη, ραιίθηα) πνπ 
εληνπίδνληαη ζηελ ιεθάλε Μαπξνρσξίνπ-Πνιπθάξπεο παξνπζηάδνπλ αμηφινγε 
πδξνθνξία θαη σο εθ ηνχηνπ ε χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γ. Μαθεδλψλ 
εμαζθαιίδεηαη απφ πδξνγεσηξήζεηο πνπ αλνξχρζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηεο ιεθάλεο. 

πσο αλαθέξζεθε, ππάξρεη εζσηεξηθφ δίθηπν ζε θαιή θαηάζηαζε ζε φινπο ηνπο 
νηθηζκνχο. Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηνπ ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο. ηνπο ράξηεο 
ηνπ ΥΟΟΑΠ ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά νη βαζηθέο δηαδξνκέο ησλ δηθηχσλ, αιιά 
πξέπεη λα ζπληαρζεί γηα θάζε νηθηζκφ εηδηθή κειέηε.     

Π 3.3.1.5.  Απνρέηεπζε 

πσο αλαθέξζεθε ζηελ Αλάιπζε, νη νηθηζκνί ησλ Γ.Γ. ηνπ πξψελ Γ. Μαθεδλψλ 
δηαζέηνπλ ρσξηζηηθά εζσηεξηθά δίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ. Σα 
δίθηπα είλαη –γεληθά- ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κφλν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ρξήδνπλ 
αλάγθεο βειηίσζεο θαη επέθηαζεο. Οξηζκέλα εηδηθά πξνβιήκαηα ησλ δηθηχσλ 
απνξξνήο νκβξίσλ ζην Γηζπειηφ θαη ην Μαπξνρψξη, αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 
πεξί αζθαιεηαο ησλ νηθηζκψλ  

Σειηθφο απνδέθηεο ησλ δηθηχσλ απνξξνήο νκβξίσλ ησλ νηθηζκψλ είλαη ε ιίκλε 
Καζηνξηάο θαη ησλ δηθηχσλ αθαζάξησλ ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο πνπ βξίζθεηαη 
εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ (βιέπε ζρεηηθφ θεθάιαην). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξγα 
κεηαηξνπήο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ απφ δεπηεξνβάζκηα ζε ηξηηνβάζκηα.   

Πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ δηθηχσλ ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο.  ηνπο 
ράξηεο ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π. ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά νη βαζηθέο δηαδξνκέο ησλ 
δηθηχσλ, αιιά πξέπεη λα ζπληαρζεί γηα θάζε νηθηζκφ εηδηθή κειέηε.     

Π 3.3.1.6.  Απνξξίκκαηα 
Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ησλ νηθηζκψλ ζα 
εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί επζχλε ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο 
πεξηνρέο επεθηάζεσλ ησλ νηθηζκψλ. Ζ θιίκαθα ζεψξεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ δελ 
επηηξέπεη ιεπηνκεξέζηεξεο αλαθνξέο θαη ζρεδηαζκφ ηνπ θπθιψκαηνο 
απνθνκηδήο. 

ΥΤΣΑ φπσο αλαθέξζεθε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ εθηφο 
ηνπ πξψελ ΟΣΑ. Ζ κία ρσκαηεξή εηλαη ππφ απνθαηάζηαζε. 

εκεηψλεηαη ε αλάγθε ρσξνζέηεζεο ρψξνπ απφζεζεο αδξαλψλ πιηθψλ. 

Π 3.3.2.  Κνηλσληθέο ππνδνκέο 
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Π 3.3.2.1.  Τπνδνκέο επηπέδνπ Πνιενδνκηθώλ Eλνηήησλ 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θάζε Π.Δ. πξνηείλνληαη ρψξνη εγθαηάζηαζεο 
κοινυνικών ςποδομών (θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηνπηθφ 
επίπεδν (Πίλαθεο Π 2.1 έσο Π 2.4 αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα) θαη επηζπλάπηνληαη. 

Οη πθηζηάκελνη ρψξνη ππνδνκψλ ζηνπο νηθηζκνχο αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην Α.2.5. 
ηεο Αλάιπζεο θαη ζπλνπηηθά ζηηο ρξήζεηο γεο γηα θάζε νηθηζκφ ζην Π 3.1.2. ηνπ 
παξφληνο 

Οη πξνηεηλφκελνη ρψξνη πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ κειινληηθνχ πιεζπζκνχ 
θνξεζκνχ (ρσξεηηθφηεηαο) θάζε Π.Δ. θαη αλαγξάθνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 
θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ αλά Π.Δ. πνπ επηζπλάπηνληαη. Σν πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο 
πιεζπζκνχ θάζε Π.Δ. είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ππνινγηζκνχ ηεο 
ρσξεηηθφηεηαο Π.1. 

Ζ αλαγθαία γε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
πξνγξακκαηηθφ κέγεζνο πιεζπζκνχ αλαθεξεηαη ζηελ ζηειε 5 ησλ πηλάθσλ Π 2.1 
έσο Π 2.4. Ζ απνδεθηή γε πνπ είλαη ήδε ζεζκνζεηεκέλε γηα θαζε ρξήζε ζε θάζε 
Π.Δ. αλαθέξεηαη ζηελ ζηειε 6. Ζ αλαγθαία λέα γε ζηελ ζηειε 8. Ο αξηζκφο ησλ 
πξνγξακκαηηδνκελσλ κνλάδσλ θάζε ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε 9, ελψ ε λέα γε 
πνπ ηειηθά πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ25 αλαγξάθεηαη ζηε 
ζηήιε 10. Δάλ ππάξρνπλ ππνδνκέο ζε κηα Π.Δ. πνπ εμππεξεηνχλ θαη πιεζπζκνχο 
κηαο γεηηνληθήο Π.Δ. απηφ επηζεκαίλεηαη. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαγθαίαο γεο γηα θάζε ρξήζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 
εγθεθξηκέλα απφ ην πξψελ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηαζεξφηππα. Δηδηθφηεξα: 

1.-Διεύζεξνη ρώξνη-Υ. Πξαζίλνπ. 

Απνηεινχλ βαζηθή θνηλσληθή ππνδνκή, αιιά ζπλδένληαη θαη κε ηηο ππνδνκέο 
αζθάιεηαο–πξνζηαζίαο. Οη νηθηζκνί Γηζπειηφ θαη Μαπξνρψξη –φπσο αλαθέξζεθε- 
έρνπλ πνιχ ιίγεο επηθάλεηεο πξαζίλνπ εληφο ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ, αιιά έρνπλ 
κεγαιεο δηαζέζηκεο επηθάλεηεο ζηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο ηνπο εθηφο ζρεδίνπ. Ζ 
Πνιπθάξπε δηαζέηεη κεγάιεο επηθάλεηεο πξαζίλνπ θαη εληφο ζρεδίνπ θαη ζηελ 
παξαιίκληα δψλε.  
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην ζηαζεξφηππν  η.κ./αλά θάηνηθν ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, 
παηδηθψλ ραξψλ θαη ηνπηθψλ πιαηεηψλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 
ησλ Π.Δ. νξίζηεθε σο εμήο:  

 γηα ηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ ηξηψλ
νηθηζκψλ (πνπ είλαη ήδε δνκεκέλεο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα
εμαζθάιηζεο πξφζζεησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ) ην ζηαζεξφηππν ησλ 2,75 η.κ.
αλά θάηνηθν.

 γηα ηελ Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 2 επέθηαζεο Γηζπειηνχ θαη ηηο πεξηνρέο
επέθηαζεο ησλ αιισλ νηθηζκψλ, ην ζηαζεξφηππν ησλ 4,0 η.κ. ειεπζ. ρψξσλ
αλά θάηνηθν, αθελφο ιφγσ ησλ πξνζδνθψκελσλ κεγαιχηεξσλ εηζθνξψλ ζε
γε, θαη αθεηέξνπ γηα λα απνθηήζνπλ νη πεξηνρέο επεθηάζεσλ πνπ

25
 Καηα πεξίπησζε ε λέα γε πνπ ηειηθά πξνηείλεηαη λα δηαηεζεί γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ κπνξεί λα 

εηλαη δηαθνξεηηθή ηεο αλαγθαίαο (ζηειε 8) εθ’ φζνλ ζπλεθηηκψληαη θαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο. 
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πξννξίδνληαη γηα πξναζηηαθή δφκεζε ραξαθηήξα πνπ λα πιεζηάδεη ζε απηφλ 
ηεο θεπνχπνιεο (πξνβιέπνληαη επίζεο εθηάζεηο γηα αλνηθηά γεπεδα 
αζινπαηδεηψλ)  

Οη ρψξνη είηε είλαη ζεζκνζεηεκέλνη, είηε ζα πξνέιζνπλ απφ δεκνηηθή γε (ρέξζεο 
εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν), είηε απφ εηζθνξέο ζε γε ζηηο πεξηνρέο 
επεθηάζεσλ. Σα ηπρφλ πεξηαζηηθά δάζε θαη ξέκαηα δελ ππεηζέξρνληαη ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο αλαγθψλ ζε πξάζηλν (δελ πεξηιακβάλνληαη θαλ ζηηο 
πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο).  

Οη ρψξνη πξαζίλνπ ζηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ ζηνπο κελ ράξηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ 
ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά, ηα δε πνζνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αλαγξάθνληαη 
ζηνπο πίλαθεο Π.3.1- Π.3.14 γηα θάζε Πνιενδνκηθή Δλφηεηα. Με ηηο κειέηεο 
πνιενδφκεζεο ζα πξέπεη λα ρσξνζεηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνπεδηθέο 
εθηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ δεκφζηα γε ε εηζθνξέο ησλ ηδηνθηεζηψλ ζε 
πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ σο ειεχζεξνη ρψξνη θαη ρψξνη γηα ηε 
δεκηνπξγία πάξθσλ, είηε αθφκε ζε πεξηνρέο πνπ ιφγσ κεγάιεο θιίζεο είλαη 
αθαηάιιειεο πξνο δφκεζε.  

Οη πεξηνρέο πξαζίλνπ -ειεχζεξσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα θαηαθπγή 
ησλ θαηνίθσλ ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (βιέπε ζρεηηθφ θεθάιαην). 

2.-Υώξνη & εγθαηαζηάζεηο Πνιηηηζκνύ. 

Ο πξψελ δήκνο δηαζέηεη ρψξνπο πνιηηηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ρψξνπ αλαπαξάζηαζεο ιηκλαίνπ νηθηζκνχ 
(νηθνκνπζείν) ζην Γηζπειηφ. Παξαπιεχξσο ησλ ρψξσλ απηψλ, ν δηαζέζηκνο 
ππαίζξηνο ρψξνο «νξγαλψλεηαη» πεξηνδηθά θαη γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηελ 
ζεξηλή πεξίνδν .  

ηνλ εηδηθφηεξν ηνκέα ησλ ηνπηθνχ επηπέδνπ πνιηηηζηηθψλ «θηηξηαθψλ» 
εγθαηαζηάζεσλ, παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο, νη νπνίεο θαηά ηελ επηζπκία ησλ 
θαηνίθσλ ζα θαιπθζνχλ κε μερσξηζηέο αλα νηθηζκφ εγθαηαζηάζεηο σο εμήο:   

α)ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαηαζθεπή Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ζηελ Πνιπθάξπε 

β)ηελ αληίζηνηρε αμηνπνίεζε γηα ηελ θάιπςε πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ 
πνπ ζηέγαδε κέρξη πξφηηλνο ην Γεκαξρείν ζην Μαπξνρψξη. 

γ) Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ζην Γηζπειηφ ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο 

Οη σο άλσ ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη 
θαιππηνπλ ζπλήζσο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ. ε 
εηδηθφ επφκελν θεθάιαην πξνηείλνληαη Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο επηπέδνπ  ΟΣΑ 
(πνπ πιένλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ηνπ Γήλνπ Καζηνξηάο) πνπ 
ζπλαξηψληαη κε ηηο αξραηνινγηθέο.  

3.- Υώξνη εθπαίδεπζεο. 

Με ην ΥΟΟΑΠ νξγαλψλνληαη νη ρψξνη εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο 
πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, θαη ηηο κέγηζηεο αθηίλεο 
εμππεξέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θάζε βαζκίδαο.  

Οη νηθηζκνί ηνπ πξψελ ΟΣΑ δηαζέηνπλ ζε Μαπξνρψξη –Πνιπθάξπε νξηζκέλεο 
ηδηαηηέξσο κεγάιεο ζε έθηαζε γεο ζρνιηθέο κνλάδεο, γεγνλφο πνιχ ζεηηθφ πνπ 
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έρεη επηηξέςεη γηα νξηζκέλεο απφ απηέο ηελ αλαβάζκηζε ηνπο κε θχηεπζε ηνπ 
αχιεηνπ ρψξνπ ησλ. Σν Γηζπειηφ δηαζεηεη κηθξφηεξνπο ρψξνπο επαξθείο γηα 
Γεκνηηθφ ρνιείν θαη αλεπαξθείο γηα λεπηαγσγείν. Πέξαλ φκσο ηεο έθηαζεο ησλ 
γεπέδσλ ησλ κνλάδσλ, γηα ηελ ρσξνζέηεζε έρνπλ ζεκαζία θαη νη απνζηάζεηο 
εμππεξέηεζεο ησλ ρξήζηψλ–καζεηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην αξκφδην 
ΤΠ.Παηδείαο 26 θαη ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα.  Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, 
νξίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη λένη ζρνιηθνί ρψξνη ζηηο πεξηνρέο 
επεθηάζεσλ (παξ’ φιν πνπ νη ππάξρνληεο είλαη ίζσο επαξθείο ζε έθηαζε αιιά 
δελ είλαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε) ψζηε κεηά ηελ πνιενδφκεζε θαη ηελ θαηνίθεζε 
λα κπνξεί λα γίλεη αλαδηάηαμε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε πην θαηάιιειεο 
ρσξνηαμηθά ζέζεηο. ηα πιαίζηα απηά, 

Νεπηαγσγεία-Γεκνηηθά. 

Κάζε Π.Δ. έρεη ηνπο δηθνχο ηεο ρψξνπο λεπηαγσγείνπ – δεκνηηθνχ. Πνιπθάξπε 
θαη Μαπξνρψξη δελ ρξεηάδνληαη λένπο ρψξνπο. Δηδηθφηεξα γηα ην Γηζπειηφ, νη 
δχν Π.Δ. πνπ νξίδνληαη ζα ζπγθεληξψλνπλ -ζε πεξίπησζε θνξεζκνχ- πεξίπνπ 
250 καζεηέο Γεκνηηθνχ ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρεί έλα 9/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν 
ηππηθήο επηθάλεηαο 3.200 ηκ. Πξνηείλεηαη λα εμαζθαιηζζεί ν ρψξνο απηφο ζηηο 
πεξηνρέο επεθηαζεο (ΠΔ2) ψζηε λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζπλνιηθφ νηθηζκφ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην λεπηαγσγείν ηεο ΠΔ 1 πνπ είλαη ζε κηθξφ νηθφπεδν κπνξεί 
λα κεηαθεξζεί ζηνλ πθηζηάκελν ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.  

Γπκλάζηα -Λχθεηα 

Οξίδεηαη ζην Γηζπειηφ (πνπ απέρεη ζε απφζηαζε απφ ηνπο δχν άιινπο 
νηθηζκνχο) ρψξνο εθπαίδεπζεο 4.200 ηκ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ελαιιαθηηθά άκεζα κελ γηα 9ζέζην Λχθεην (πνπ λα εμππεξεηεί φιν ηνλ καζεηηθφ 
πιεζπζκφ θνξεζκνχ ηνπ πξψελ ΟΣΑ), ε φηαλ θαη εθ’ νζνλ νη πεξηνρέο 
επέθηαζεο θαηνηθεζνχλ, ελδερνκέλσο γηα δεχηεξν  Γπκλάζην ζηνλ πξψελ ΟΣΑ.    

Ο αληίζηνηρνο πθηζηάκελνο κεγάινο ζρνιηθφο ρψξνο ζην Μαπξνρψξη, νξίδεηαη 
επίζεο σο θαηαιιεινο γηα κνλάδεο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ & ΗΔΚ, θαζψο είλαη ηειηθά 

26
«Καηά ηελ ρσξνζέηεζε λέσλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζέζεηο, ε 

πεξηνρή επηξξνήο θαη ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ ήδε ππαξρφλησλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ, ψζηε νη 
κέγηζηεο δηαλπφκελεο απνζηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο, εμαηξνπκέλσλ ησλ καζεηψλ Α.Μ.Δ.Α., κε 
αθεηεξία κέηξεζεο ην γεσκεηξηθφ θέληξν ηνπ πξνηεηλνκέλνπ νηθνπέδνπ, λα είλαη νη εμήο:  
1.1 Απφζηαζε 400− 500 κέηξα γηα ηα λήπηα.  
1.2 Απφζηαζε 400−800 κέηξα γηα καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ. 
1.3 Απφζηαζε 1000− 1 200 κέηξα γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ.  
1.4  Απφζηαζε 1000 −1 500 κέηξα γηα καζεηέο Λπθείνπ.  
Σν εκβαδφλ ησλ απαηηνπκέλσλ ρψξσλ γηα αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη 
αξηζκφ καζεηψλ είλαη:  
4.1 πεξίπνπ 1.200κ2 γηα Νεπηαγσγείν 2ηάμεσλ, 30 λεπίσλ.  
4.2 πεξίπνπ 1.400κ2 γηα Νεπηαγσγείν 3ηάμεσλ, 60 λεπίσλ.  
4.3 πεξίπνπ 1.850κ2 γηα 3/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 90 καζεηψλ.  
4.4 πεξίπνπ 2.600κ2 γηα 6/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 180 καζεηψλ.  
4.5 πεξίπνπ 3.200κ2 γηα 9/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 270 καζεηψλ.  
4.6 πεξίπνπ 3.800κ2 γηα 12/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν, 360 καζεηψλ. 
4.7 πεξίπνπ 3.400κ2 γηα 6/ζέζην Γπκλάζην ή Λχθεην, 210 καζεηψλ. 
4.8 πεξίπνπ 4.200κ2 γηα 9/ζέζην Γπκλάζην ή Λχθεην, 315 καζεηψλ.  
4.9 πεξίπνπ 4.800κ2 γηα 12/ ζέζην Γπκλάζην ή Λχθεην, 420 καζεηψλ.  
4.10 πεξίπνπ 5.000 έσο 7000κ2 γηα ΔΠΑΛ. αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηα εξγαζηήξηα.» 
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πηζαλή ε ιεηηνπξγία ζηνλπξψελ ΟΣΑθαη επαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή θάπνηνπ ΗΔΚ 
ζην κέιινλ.  

4.- Υώξνη Τγείαο - Πξόλνηαο 

Ζ βαζηθή κνλάδα πγείαο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ Γήκνπ είλαη ην Πεξηθεξεηαθφ 
Ηαηξείν πνπ ιεηηνπξγεί ζην Μαπξνρψξη θαη ην νπνίν ζπζηάζεθε ζχκθσλα ηελ 
Αξηζ. Τ3α/ΓΠ/νηθ.3569/04 (ΦΔΚ 69 Β’ / 20-1-04) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο θαη Τγείαο Πξφλνηαο. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 
ιεηηνπξγεί σο απνθεληξσκέλε κνλάδα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Άξγνπο Οξεζηηθνχ 
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο Πξφλνηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εμππεξεηψληαο εθηφο απφ 
ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθηζκφ ην ζχλνιν ηεπο πεξηνρήο ηνπ πξψελ Γήκνπ. Γελ 
πξνβιέπεηαη κνλάδα κεγαιχηεξεο ηάμεο. 

Υψξνη Πξφλνηαο 

Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζεσξνχληαη ηνπηθέο ππνδνκέο Πξφλνηαο ηνπ πξψελ 
Γήκνπ νη εγθαηαζηάζεηο βξεθνλεπηαθψλ ε/θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ ζηηο νπνίεο 
ζπλππνινγίδνληαη νη πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο 
ζπγθαηαιέγνληαη ηξεηο Γεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί ζηα αληίζηνηρα Γεκνηηθά 
Γηακεξίζκαηα, κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ Γηζπειηνχ λα είλαη ν κφλνο πνπ ζηεγάδεηαη 
ζε ελνηθηαδφκελν ρψξν κε πξννπηηθή φκσο άκεζεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε 
ηδηφθηεην Γεκνηηθφ νίθεκα ζην άκεζν κέιινλ. Ωο εθηνχηνπ δελ πξνβιέπεηαη 
αλάγθε γηα λέν γεπεδηθφ ρψξν.  

Κ.Α.Π.Ζ. ιεηηνπξγεί ζην Μαπξνρψξη, κε ηνλ Γήκν λα πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη 
«γσληέο ειηθησκέλσλ» σο παξαξηήκαηα ηνπ αλσηέξσ εληαίνπ θνξέα ζηα άιια 
Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα. Οη αλαγθαίνη ρψξνη γηα ΚΑΠΖ αλαθέξνληαη ζηνπο 
πίλαθεο ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ αιιά δελ πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή 
εμαζθαιηζε ηνπο κε ηελ πνιενδφκεζε, θαζψο απηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ησλ ΟΣΑ νη νπνίνη ζπρλά θαιχπηνπλ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζε 
λνηθηζκέλα θαη φρη ηδηφθηεηα νηθήκαηα.  

εκεηψλεηαη φηη έρεη εγθξηζεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γ. 
Μαθεδνλίαο ε ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) 
ζην Γηζπειηφ, ην νπνίν πξφθεηηαη λα νξγαλσζεί άκεζα. 

5.- Αζιεηηθνί ρώξνη 

Αξθεηέο εθηάζεηο κε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ππάξρνπλ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ 
πξψελ Γήκνπ ε ακέζσο δίπια απφ απηνχο. Δηδηθφηεξα νη βαζηθέο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψελ ΟΣΑ είλαη νη εμήο: 

1. Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Μαπξνρσξίνπ
2. Σξία γήπεδα πνδνζθαίξνπ εληφο ή θνληά  ζηνπο νηθηζκνχο
3. Πέληε γήπεδα κπάζθεη (ζηα ζρνιεία)
4. Γήπεδν ηέληο Μαπξνρσξίνπ
5. Ναπηηθφο φκηινο Μαπξνρσξίνπ (θσπειαζία θιπ)

Θεσξείηαη φηη ζε επίπεδν Πνιενδ. Δλνηήησλ απαηηνχληαη: 

α) ρψξνη κηθξήο θιίκαθαο γηα ηνπηθνχ επηπέδνπ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (θπξίσο 
αλνηθηά γεπεδα αζινπαηδεηψλ) πνπ ρσξνζεηνχληαη κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, ζε 
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ζρνιεία ε ζε κηθξέο απνζηάζεηο απφ ζρνιηθνχο ρψξνπο. Οη επηθάλεηεο απηέο 
αλαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θάζε Π.Δ. Ωο πξνο ην 
κεγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ζεσξήζεθε φηη νη ρξήζηεο αλεξρνληαη ζε 
10% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην ζηαζεξφηππν ζε 5,0 ηκ/ ρξήζηε. ε φινπο ηνπο 
νηθηζκνχο ήδε ππάξρνπλ αζιεηθνί ρψξνη απηήο ηεο θιίκαθαο απφ ηνπο 
παξαπάλσ αλαθεξφκελνπο, πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη δελ ζεσξείηαη φηη απαηηνχληαη πξφζζεηνη ρψξνη γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηπέδνπ απηνχ. 

β) Δηδηθφηεξνο ρψξνο Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ζε Γηζπειηφ πνπ πξνηείλεηαη 
ζηνπο πίλαθεο ησλ ππνδνκψλ επηπέδνπ ΠΔ 

Οη ζεκαληηθέο πξνηεηλφκελεο λέεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο 
πίλαθεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επηπέδνπ πξψελ ΟΣΑ (φπσο ην Κιεηζηφ 
Κνιπκβεηήξην, θ.α.) νξγαλψλνληαη ζε Ππξήλεο, θαη ππνινγίδνληαη κε 
ζηαζεξφηππν  5,0 ηκ/ ρξήζηε.  

6.- Υώξνη Γηνίθεζεο 

Οη ρψξνη Γηνίθεζεο είλαη επηπέδνπ ΟΣΑ 

Γεληθή παξαηήξεζε 

ηνπο ράξηεο Π.3.1.λ νη θνηλφρξεζηνη-θνηλσθειείο ρψξνη πνπ είλαη ήδε 
ζεζκνζεηεκέλνη (απφ ηζρχνληα ζρέδηα πφιεσλ ή δηαλνκέο) νξίδνληαη κε επηθαλεηαθά 
ξάζηεξ ζηα φξηα ηνπ εθάζηνηε ζεζκνζεηεκέλνπ ρψξνπ.  

Οη λένη πξνηεηλφκελνη ρψξνη -εθφζνλ ζα πξνθχςνπλ απφ εηζθνξέο ησλ ηδηνθηεζηψλ 
ζε αθαζφξηζηε γηα ηελ ψξα ζέζε-, νξίδνληαη ζηνπο ράξηεο ελδεηθηηθά, ζαλ επηθάλεηα 
θχθινπ αλάινγε κε ηελ απαηηνχκελε νηθνπεδηθή επηθάλεηα θαη ζε ζέζε θαηά 
πξνζέγγηζε. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ρσξνζέηεζήο ηνπο ζα γίλεη κε ηελ πνιενδνκηθή 
κειέηε. 
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Π 3.3.2.2.  Υποδομέρ επιπέδος (ππώην)  ΟΤΑ 

Οη θνηλσληθέο ππνδνκέο επηπέδνπ Γ.Δ. Μαθεδλψλ απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε 
ησλ θαηνίθσλ φισλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ ΟΣΑ (ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη 
επεθηάζεσλ) αιιά θαη επξχηεξσλ ζπλφισλ, θαη αλαγξάθνληαη ζηνλ:  

Πίλαθα Π.4. Αλάγθεο γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη βαζκόο θάιπςεο από ην 
.Υ.Ο.Ο.Α.Π.- Δπίπεδν αλαθνξάο: (πξώελ) ΟΣΑ. 

ηνπο ρψξνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη : 

1. Ππάζινο - Ελεύθεποι Φώποι - Φώποι και Δπαζηηπιόηηηερ Ανατςσήρ
Υπεπηοπικού επιπέδος:

ινη νη ρψξνη πξαζίλνπ θαη νη ινηπνί ειεχζεξνη ρψξνη ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ
(πάξθα, παηδηθέο ραξέο, θιπ) ζεσξνχληαη ππνδνκέο ηνπηθέο θαη φρη επηπέδνπ
ΟΣΑ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Π.4. Δπηπέδνπ πξψελ ΟΣΑ ζεσξνχληαη:

 Παξαιίκληα δώλε πξώελ ΟΣΑ θαη Φπζηνιαηξηθέο-Πνιηηηζηηθέο
δηαδξνκέο αλαςπρήο.
Οιε ε παξαιίκληα δψλε ηνπ πξψελ ΟΣΑ απφ ην Γηζπειηφ έσο ηελ
Πνιπθάξπε νπζηαζηηθά απνηειεί κηα εθηεηακέλε πεξηνρή ππεξηνπηθνχ
πξάζηλνπ θαη πξνζηαηεπηένπ ηνπίνπ πνπ πεξηιακβάλεη αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ΠΓ πξνζηαζίαο 27 ).

27
 Γεληθνί όξνη.Δπηηξέπεηαη: 

Ζ επίζθεςε κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ παξαηήξεζε ηεο θχζεο, ηελ αλαςπρή, 
θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε βειηίσζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο, γηα ηελ νξγάλσζε 
θαη εμππεξέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δξάζεσλ, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
12.Ζ ειεχζεξε ρξήζε ηεο παξφρζηαο δψλεο γηα αλαςπρή θαη θνιχκβεζε (ρσξίο ππνδνκέο), φπσο νη
ρψξνη απηνί ζα θαζνξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε ζρέδην δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.
Εώλε ΒΗ Δπηηξέπεηαη:
1 Ζ ειεχζεξε ρξήζε ηεο παξφρζηαο δψλεο γηα αλαςπρή θαη θνιχκβεζε. Οη απαξαίηεηεο ππνδνκέο
ηνπο πινπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε κφληκεο θαηαζηξνθήο, αιινίσζεο, ή επηβάξπλζεο
παξφρζησλ πξνζηαηεπφκελσλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ απηψλ, κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία.
2  .Οη κεκνλσκέλεο πξνβιήηεο ππνθαηεγνξία 3, δεχηεξεο θαηεγνξίαο (πεξίπησζε Α/Α 8.2), νκάδαο
3εο ηεο ππ’ αξηζκ. 15393/2332/2002 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία ππνδνκψλ ρσξεηηθφηεηαο κέγηζηνπ αξηζκνχ 10 ζθαθψλ, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
επηηξεπφκελσλ δξάζεσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: α. νη πξνβιήηεο είλαη πισηέο θαη ζχκθσλα κε ην
Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο.
Εώλε ΠΕ Δπηηξέπεηαη:
7. Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πάξθσλ θαη ε δηακφξθσζε ρψξσλ αλαςπρήο,
αζινπαηδηψλ θαη επηθαλεηψλ πξαζίλνπ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο λεξψλ θαη
ηνπ νηθνζπζηή καηνο ηεο ιίκλεο. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα
6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά
απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
Εώλε ΠΕΗ  Δπηηξέπεηαη:
5. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ησλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζηα φξηα ησλ παξαιίκλησλ δήκσλ, θαζψο επίζεο γηα ηα έξγα πνπ εμεηάδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001 (Α΄ 285). Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο
εθάζηνηε ηζρχεη.
7. Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πάξθσλ θαη ε δηακφξθσζε ρψξσλ αλαςπρήο,
αζινπαηδηψλ θαη επηθαλεηψλ πξαζίλνπ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο λεξψλ θαη
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα
6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά
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Μηθξέο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη εζηίαζεο είλαη ρσξνζεηεκέλεο ζηνπο 
παξαιίκληνπο νηθηζκνχο. Οη παξαιίκληεο απηέο δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνηείλνληαη αθνινπζνχλ ηα φξηα θαη ηελ 
θσδηθνπνίεζε ησλ δσλψλ ΒΗ, ΠΕΗα θαη ΠΕΗβ ηνπ Π.Γ. πξνζηαζίαο ηεο ιίκλεο 
ηεο Καζηνξίαο ηηο πεξηνρέο απηέο είλαη επηζπκεηή  ε δηακφξθσζε κεηά απφ 
εηδηθή κειέηε θπζηνιαηξηθψλ-πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ. Οη δηαδξνκέο απηέο 
πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζηνπο νηθηζκνχο, θαη ρψξνπο 
αγθπξνβνιίσλ ζηελ ιίκλε, θαη κπνξεί κε πεδφδξνκνπο-πνδειαηφδξνκνπο 
αιιά θαη δηαδξνκέο ηππαζίαο, λα δηαηξέρνπλ ηηο σο άλσ πεξηνρέο θπζηθνχ 
θάιινπο (βιέπε θαη πξνεηλφκελν δίθηπν εμσαζηηθψλ Πεδνδξφκσλ -
Πνδειαηνδξφκσλ ζην θεθαιαην Π.2.5.1.). Οη απαξαίηεηεο απηέο ππνδνκέο ζα 
πξέπεη λα  «πινπνηνχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε κφληκεο θαηαζηξνθήο, 
αιινίσζεο, ή επηβάξπλζεο παξφρζησλ πξνζηαηεπφκελσλ νηθνηφπσλ, θαζψο 
θαη ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ απηψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο θαη ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία» 
Σα παξαπάλσ πξνππνζέηνπλ ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ 
πξνγξακκάησλ επίζθεςεο, ησλ ήπησλ ππνδνκψλ πξνζπέιαζεο θαη 
παξακνλήο, κε ηελ ζπκβνιή πνιιψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ (πξψελ ΟΣΑ 
Μαθεδλψλ, Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία αιιά θαη Τπ. Αλάπηπμεο, Γελ. 
Γξακ. Αζιεηηζκνχ θιπ).Γεδνκέλνπ φηη νιε ε πεξηνρή ηνπ ΟΣΑ είλαη πιεφλ 
ππφ πεξηβαιινληηθφ ειεγρν, απηφ κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηνπ ηνπ Π.Γ. 
ηεο 14-6-2012 (ΦΔΚ 226/ΑΑΠ/19-06-12), ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο 
Πεξηνρήο πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (αξ.4 ηνπ σο άλσ ΠΓ), θαη ηνπ Γεληθνχ 
Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ (αξ. 5 ηνπ σο άλσ ΠΓ), φπνπ παξέρνληαη δπλαηφηεηεο 
εμεηδίθεπζεο ζεκαηηθά ή ρσξηθά γεληθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηηο ρξήζεηο 
γεο 

2. –Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο:

Δθ’ φζνλ ν πξψελ ΟΣΑ ζηεξίδεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ θαηά ζεκαληηθφ
κέξνο ζην ηξίπηπρν πνιηηηζκφο-ηνπξηζκφο-ήπηα αλαςπρή, είλαη ζθφπηκν λα
νινθιεξψζεη, επαπμήζεη θαη εμεηδηθεχζεη ηηο πνιηηηζηηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο πξνο
ηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο:

 νινθιήξσζε Αλαζθαθηθνχ Πάξθνπ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Γηζπειηνχ

 ρσξνζέηεζε εληαίνπ δεκνηηθνχ (πξψελ Καπνδηζηξηαθνχ) Πνιηηηζηηθνχ
Πνιχθεληξνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ ΟΣΑ (ελδερνκέλσο καδί κε Κέληξν
Σεθκεξίσζεο Ληκλαίσλ Αξραηνηήησλ θαη εηδηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα φπσο ην
πξνηαζέλ Δθπαηδεπηηθφ  Γηαβαιθαληθφ Κέληξν Γηαρείξεζεο Αξραηνινγηθήο
Πιεξνθνξίαο)

 Μηθξφηεξεο πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είηε ππάξρνπλ, είηε είλαη δπλαηφλ
λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν ζηελ Πνιπθάξπε (έξγν ζε εμέιημε) φζν θαη ζην
Μαπξνρψξη (ζην παιαηφ θνηλνηηθφ θαηάζηεκα), ζεσξνχληαη ηνπηθνχ
επηπεδνπ, θαη ερνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνηεηλφκελεο ππνδνκέο ησλ
αληίζηνηρσλ Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ.

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη νη δηάθνξεο σο άλσ εγθαηαζηάζεηο αλάδεημεο ηνπ 
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Γηζπειηνχ, νη εγθαηαζηάζεηο αζιεηηζκνχ νη νπνίεο 
ππάξρνπλ, νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο, αιιά θαη νη ζπλνδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
αλαςπρήο, νη νπνίεο είηε ππάξρνπλ, είηε ζρεδηάδνληαη-πινπνηνχληαη απφ 
δηαθνξεηηθνχο Φνξείο (Αξραηνινγηθέο Τπεξεζίεο, Παλεπηζηήκην, Γήκνο θ.α.) 
θπξίσο ζηελ παξαιία Γηζπειηνχ, δελ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ε θάζε κία σο 
ρσξηζηφ έξγν, αιιά είλαη ζθνπηκφηεξν λα  αληηκεησπηζζνχλ κε εληαίν ζρεδηαζκφ 
(βιέπε πξνηεηλφκελε Δηδηθή κειέηε-Αλάπιαζε παξαιηαθήο δψλεο Γηζπειηνχ), 
θαη σο εληαίν έξγν (πξνηεηλφκελνο Ππξήλαο Αζιεηηζκνχ-Αλαςπρήο).. Ζ εηδηθή 
κειέηε-αλάπιαζε ζα πξέπεη λα επηιχζεη θαη ηα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο, 
θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ 
απηνχ, αιιά θαη ηελ παξαθείκελε δηέιεπζε παξαθακπηήξηαο νδνχ. Ζ ζπλνιηθή 
απηή αληηκεηψπηζε ζα επηηξέςεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ζα απνθεπρζεί ε 
επηθάιπςε ρξήζεσλ θαη ζα εμαζθαιηζζνχλ ζπλζήθεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο 
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ηνπίνπ, θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε θιίκαθα ζηελ νπνία 
δελ κπνξεί λα ππεηζέιζεη ην ΥΟΟΑΠ.  

Απφ πιεπξάο πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνβιέπεηαη -εθηφο ηεο σο άλσ 
αλαθεξζείζαο παξαιίκληαο δψλε ηνπ πξψελ ΟΣΑ- ε ιεηηνπξγία ελφο 
Πνιηηηζηηθνχ-πλεδξηαθνχ Πνιπθέληξνπ κε ήπηεο θαηαζθεπέο αιιά πνιιαπιέο 
δπλαηφηεηεο. 

πλνςίδνληαο, σο ππεξηνπηθήο πξνεγνπκέλσο θαη δεκνηηθήο πιένλ (κε 
αλαθνξά θπξίσο ζηνλ Γήκν Καζηνξηάο) ζεκαζίαο (ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ πξψελ 
ΟΣΑ) ζεσξνχληαη ζην ΥΟΟΑΠ νη θάησζη πθηζηάκελεο ή πξνηεηλφκελεο 
πνιηηηζηηθέο  ππνδνκέο: 

 Αλαζθαθηθό Πάξθν ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Γηζπειηνύ

 Οηθνκνπζείν

 Κέληξν Σεθκεξίσζεο Ληκλαίσλ Αξραηνηήησλ & Γεκνηηθό (πξώελ
ζεσξνύκελν Καπνδηζηξηαθό) Πνιηηηζηηθό πλεδξηαθό Πνιπθέληξν κε
δπλαηφηεηεο θιεηζηήο αίζνπζαο ζπγθεληξψζεσλ θνηλνχ, ζεκαληηθήο
δπλακηθφηεηαο θαη δηνξγάλσζεο ζπλεδξηαθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ (πξνηείλεηαη γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ θαη’ αξρήλ ή ινηπή εθηφο
παξαιίκληαο δψλεο  Γηζπειηνχ ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη).

3. Δθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο:

Οη εγθαηαζηάζεηο απφ λεπηαγσγείν εσο Λχθεην είλαη επηπέδνπ Πνιενδ. Δλνηήησλ
θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο Π 2.

ηνλ πξψελ ΟΣΑ ππάξρεη ην ΚΔΠΠΤΔΛ (ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ & ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ, Δπνπηεπφκελνο Οξγαληζκφο - Γεκφζηα Δπηρείξεζε Κνηλήο 
Ωθειείαο (ΓΔΚΟ) - Ίδξπκα – Μαπξνρψξη)  (πξψελ ΚΔΓΔ  Πνιπθάξπεο) πνπ 
παξέρεη κηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα αγξφηεο. πγθεθξηκέλα απφ ην 1993 
πεξίπνπ θαη κεηά ηα ΚΔΓΔ (κεηα Κέληξα "ΓΖΜΖΣΡΑ" ζήκεξα ΚΔΠΠΤΔΛ ) 
πξαγκαηνπνηνχλ δηαθνξεο πηζηνπνηεζεηο-εθπαηδεχζεηο πνπ απαηηεί ε 
ιεηηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ γηα:  

α) ηνπο λένπο αγξφηεο,  
β) ηνπο δηαδφρνπο ησλ γεσξγψλ πνπ παίξλνπλ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη 
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γ) ηνπο επηδνηνχκελνπο γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ βειηίσζεο αγξνηηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ. 

4. Δγθαηαζηάζεηο πγείαο – πξόλνηαο:

Ωο ππεξηνπηθνχ επηπέδνπ πξνηείλνληαη: 

 Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν ζε Μαπξνρώξη

 Υώξνο Γεκνηηθώλ (πξώελ ζεσξνύκελσλ Καπνδηζηξηαθώλ)
Δγθαηαζηάζεσλ Πξόλνηαο (Γεξνθνκείν)

Λφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ησλ ηάζεσλ
πνπ επηθξαηνχλ, πξνβιέπεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ κε
ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο. Λφγσ δε ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ
πνπ ζπληεινχληαη, πξνβιέπεηαη θαη αχμεζε ησλ κνλαρηθψλ ειηθησκέλσλ. Γη’
απηφ πξνηείλνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ρψξνη ΚΑΠΖ (ηνπηθέο ππνδνκέο ζηηο
ΠΔ), αιιά λα εμαζθαιηζζεί θαη ρψξνο κειινληηθνχ γεξνθνκείνπ (ππνδνκή
επηπέδνπ ΟΣΑ).

5. Αζιεηηθνί ρώξνη:

Οη ππάξρνπζεο γεπεδηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο δηάθνξνπο 
νηθηζκνχο ηνπ πξψελ ΟΣΑ ζεσξείηαη φηη εμππεξεηνχλ ιφγσ ησλ θνληηλψλ 
απνζηάζεσλ φινπο ηνπο πνιίηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο (ηξία γήπεδα) 
δηαζέηνπλ εθηάζεηο (64.800 ηκ) νη νπνίεο επαξθνχλ γηα λα ζπλαπνηειέζνπλ 
έλαλ εληαίν Αζιεηηθφ Ππξήλα Β (βηψζηκε κνλαδα 40.000 ηκ). Πξνηείλεηαη ε 
ζπκπιήξσζε ηνπο κε ειιείπνπζεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο επηπέδνπ (πξψελ) 
ΟΣΑ φπσο:  

 Γεκνηηθό (πξώελ ζεσξνύκελν Καπνδηζηξηαθό) Κνιπκβεηήξην ζην
Μαπξνρώξη εθηόο ρ.πόιεο28

 Κιεηζηό Κσπειαηήξην ζην Μαπξνρώξη εληόο ρ.πόιεο

 Κιεηζηό Γπκλαζηήξην ζην Γηζπειηό εληόο ρ.πόιεο

6. Υώξνη δηνίθεζεο:

 Υώξνο Γεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (πξώελ ζεσξνύκελν
Καπνδηζηξηαθό Γεκαξρείν Γ. Μαθεδλώλ) είλαη ήδε ρσξνζεηεκέλν (θαη
θαηαζθεπαζκέλν) ζην Μαπξνρψξη ζε δεκνηηθέο εθηάζεηο.

 Υώξνο Αζηπλνκηθνύ ηαζκνύ  εθ’ φζνλ ζην κειινλ απαηηεζεί, ζην
Μαπξνρψξη ζε δεκνηηθέο εθηάζεηο δίπια ζην Γεκαξρείν ζηελ πεξηνρή
επεθηάζεσλ.

 Υώξνο Σεισλείνπ είλαη ήδε ρσξνζεηεκέλν ζην Γηζπειηφ εθηφο νηθηζκνχ

28
 Εώλε ΠΕ Δπηηξέπεηαη: 

7. Ζ θαηαζθεπή ππαίζξησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πάξθσλ θαη ε δηακφξθσζε ρψξσλ αλαςπρήο,
αζινπαηδηψλ θαη επηθαλεηψλ πξαζίλνπ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο λεξψλ θαη
ηνπ νηθνζπζηή καηνο ηεο ιίκλεο. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα
6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζκ. 11014/703/Φ104/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο εθάζηνηε ηζρχεη, κεηά
απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.
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7. Δηδηθέο ρξήζεηο

 Νεθξνηαθεία:

Οη πθηζηάκελνη ρψξνη λεθξνηαθείσλ ζην Γηζπειηφ είλαη εθηφο νηθηζκνχ
(πιεζίνλ φκσο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πεξηνρψλ επέθηαζεο) θαη ζην Μαπξνρψξη
ζην φξην Απ. Ννκάξρε.

Οη δχν απηνί ρψξνη νξίδνληαη σο κλεκεηαθφ πξάζηλν θαη κπνξνχλ λα
ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ρσξίο λα κπνξνχλ λα
επεθηαζνχλ .

Γελ πξνβιέπεηαη εληαίν λεθξνηαθείν γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ
πξψελ ΟΣΑ.

ε πεξίπησζε πνιενδνκήζεσλ εθ’ φζνλ γηα ηα πθηζηάκελα λεθξνηαθεία δελ
κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ
απφζηαζε ηνπο απφ ηνπο νηθηζκνχο, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κεκνλσκέλσλ
λέσλ δεκνηηθψλ λεθξνηαθείσλ αλά νηθηζκφ, ζε ρψξνπο εθηφο νηθηζκψλ θαη
νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ (Γηζπειηφ, Μαπξνρψξη), ζε απφζηαζε πεξαλ ησλ
250,0 κ, θαη φπνπ απφ ηελ κειέηε Γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο επηηξέπεηαη, νη
νπνίνη ζεκεηψλνληαη ελδεηθηηθά.

Π.3.3.3.- Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο-Αλαπιάζεηο-Ρπκνηνκήζεηο-
Αλαζεσξήζεηο ζρεδίσλ πόιεο–Δηδηθέο κειέηεο-. 

Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο 

ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Μαπξνρσξίνπ δηαζψδνληαη αθφκα αξθεηά παιηά 
θηίξηα, καθεδνλίηηθα θαη λενθιαζηθά, ηα νπνία απνηεινχλ κλεκεία ηνπ παξειζφληνο 
θαη καξηπξνχλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηνπ νηθηζκνχ. Σα 
πεξηζζφηεξα απφ ηα θηίξηα απηά είλαη ζε θαθή έσο κέηξηα θαηάζηαζε. Κάπνηα απφ 
απηά ρξεζηκνπνηνχληαη (θπξίσο θαηνηθίεο), ελψ άιια έρνπλ εγθαηαιεηθζεί. Απφ ηελ 
επηηφπηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηνπ θέληξνπ ηνπ Μαπξνρσξίνπ δηαζψδεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ηέηνησλ παιηψλ 
θηηξίσλ, ηα νπνία αλ θαη δελ παξνπζηάδνπλ κεκνλσκέλα πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ 
απφ αξρηηεθηνληθήο άπνςεο, ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ηνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπο ην έλα 

θνληά ζην άιιν απνηεινχλ κηα 
αμηφινγε ελφηεηα ε νπνία αμίδεη λα 
δηαηεξεζεί θαη λα αμηνπνηεζεί, ζην 
πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο αλάπιαζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζεί φ,ηη έρεη 
απνκείλεη απφ ηελ παξαδνζηαθή 
κνξθή ηνπ νηθηζκνχ, λα αλαβαζκηζηεί 
αηζζεηηθά ν νηθηζκφο θαη ν παιηφο 
ππξήλαο ηνπ λα απνηειέζεη 
ελδηαθέξνλ ζηνηρείν θαη πφιν έιμεο 
επηζθεπηψλ.  

Δηθφλα 6 : Παιαηά θηίξηα ζην Μαπξνρψξη ( απφ κειέηε Δπηρεηξεζηαθνχ ρ, Γ. Μαθεδλψλ) 
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Καη ζηελ Πνιπθάξπε, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ζην Μαπξνρψξη, 
δηαζψδνληαη αθφκα νξηζκέλα παιηά 
καθεδνλίηηθα ή λενθιαζηθά θηίξηα 
θαηνηθίαο. Πνιιά απφ απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα, 
ελψ θάπνηα έρνπλ εγθαηαιεηθζεί θαη 
είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Σα 
πεξηζζφηεξα ζπλαληψληαη θαηά 
κήθνο ηεο νδνχ Αγίνπ Αζαλαζίνπ 
πνπ νδεγεί απφ ηελ εθθιεζία ζην 
Μλεκείν Ζξψσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
ζηελ παξαιία. Αλάκεζα ζηα παιηά 
θηίξηα πνπ δηαζψδνληαη είλαη θαη ην 
παιηφ δεκνηηθφ ζρνιείν 
Πνιπθάξπεο.  

Δηθφλα 7: Σν παιηφ ζρνιείν Πνιπθάξπεο ( απφ κειέηε Δπηρεηξεζηαθνχ ρ, Γ. Μαθεδλψλ) 

Ζ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ησλ νηθηζκψλ δελ κπνξεί λα 
νινθιεξσζεί κεζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΥΟΟΑΠ θαη πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν 
εηδηθήο κειέηεο. ηα πιαίζηα ηνπ ΥΟΟΑΠ νξηδνληαη πεξηνρέο αλαπιαζεο σο 
θαησηέξσ: 

Αλαπιάζεηο-Ρπκνηνκήζεηο-Αλαζεσξήζεηο ζρεδίσλ πόιεο 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ, πξνηείλνληαη νη θαησζη δηαδηθαζίεο: 

ε νηθηζκό Μαπξνρσξίνπ 

 Αλάπιαζε θαη δηακφξθσζε:

α)πεξηνρήο θέληξνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο. Δηδηθνί φξνη δφκεζεο γηα πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο.

β)παξαιηαθήο δψλεο Μαπξνρσξίνπ, κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε παξαιηαθήο
δψλεο ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο (γηα ηελ παξαιηαθή δψλε εηδηθά έρεη ζπληαρζεί
ζρεηηθή κειέηε εθηφο δηαδηθαζηψλ ηνπ 2508/97, δεδνκέλνπ φηη ε παξαιίκληα
γε είλαη ζην ζχλνιν ηεο δεκνηηθή-θξαηηθή, θαη ε νπνία ρξεηαδεηαη
επηθαηξνπνίεζε). θνπφο είλαη ε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνδνκψλ
γηα ηελ αλάπηπμε πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ, εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο,
αλαςπθηήξηα θ.α. ζπλνδεπηηθέο ρξήζεηο, ε θπθινθνξηαθή δηεπζέηεζε (ρψξνη
ζηάζκεπζεο-πεδφδξνκνη κε εηδηθή κειέηε), ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θαη
γεληθφηεξα ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ παξαιίκληνπ κεηψπνπ ηνπ
νηθηζκνχ.

ε νηθηζκό Πνιπθάξπεο 

 Αληίζηνηρε  κε ην Μαπξνρψξη κειέηε Αλάπιαζεο θαη δηακφξθσζεο.

α)πεξηνρήο θέληξνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο. Δηδηθνί φξνη δφκεζεο γηα πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο
θιεξνλνκηάο.
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β)ηεο παξαιηαθήο δψλεο Πνιπθάξπεο ζε δψλε αλαςπρήο–ηνπξηζκνχ. 

ε νηθηζκό Γηζπειηνύ 

 Δηδηθή κειέηε δηακφξθσζεο -αλάπιαζε παξαιίκληαο πεξηνρήο Γηζπειηνχ
κε εγθαηαζηάζεηο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ρψξνπ αλαπαξάζηαζεο ιηκλαίνπ
νηθηζκνχ, ζπλνδεπηηθψλ πνιηηηζηηθψλ-αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ
ηελ πξνζηαζία-αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, θαη ηελ δεκηνπξγία
ζπλνδεπηηθνχ Ππξήλα Πνιηηηζκνχ -Σνπξηζκνχ- Αζιεηηζκνχ-Αλαςπρήο ζηνλ
νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ην αλαθεξζέλ Καπνδηζηξηαθφ Πνιηηηζηηθφ
πλεδξηαθφ Πνιπθέληξν. Με ηε επέκβαζε ζπλδεεηαη θαη ην αλαθεξζέλ ζηηο
νδηθέο ππνδνκέο ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο αξηεξίαο παξαθακςεο ηνπ νηθηζκνχ
απφ ηελ πιεπξά ηεο ιίκλεο .

 χληαμε Ρπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ Γηζπειηνχ (κειέηε
Πνιενδφκεζεο) θαη παξεκβάζεηο-δηακνξθψζεηο ζηνλ νηθηζκφ κε ζηφρν ηελ
δεκηνπξγία θεληξηθήο πιαηείαο θαη δηεπζέηεζεο ηεο ζεκαληηθήο ππεξηνπηθήο
θπθινθνξίαο πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ νηθηζκφ κε ηελ αλαθεξφκελε σο αλσ
ράξαμε (απιήο θαη φρη ππεξπςσκέλεο) πεξηθεξεηαθήο νδνχ απφ ηελ
πιεπξά ηεο ιίκλεο.

Π. 3. 4.  Αζθάιεηα – Πξνζηαζία νηθηζκώλ (σάπηηρ Π.3.3.1) 

Π.3.4.1. Πξνζηαζία από ζεηζκό 

Οη εδαθηθνί επηθαλεηαθνί ζρεκαηηζκνί (βι.κειέηε Γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
ΥΟΟΑΠ), ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ ΟΣΑ θαηαηάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο ρακειήο 
ζεηζκηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην ράξηε δσλψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο πνπ 
πεξηέρεηαη ζηνλ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ ( ΔΑΚ 2000 ).  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ζχγρξνλεο πνηάκηεο απνζέζεηο νη 
νπνίεο αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ησλ ξεκάησλ, ζε κηα δψλε ηνπιάρηζηνλ 50 κ 
απφ ηνλ άμνλα, θαη παξνπζηάδνπλ πδξνθνξία θαη πησρά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπίζεο εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζκψλ πξνο ηελ πεξηνρή ηεο 
ιίκλεο φπνπ είλαη πηζαλή ε χπαξμε ραιαξψλ απνζέζεσλ κε νξγαληθά.  

ε θάζε πεξίπησζε  ζα πξέπεη λα εθπνλνχληαη ιεπηνκεξέζηεξεο γεσινγηθέο 
κειέηεο  γηα φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ζα αλαπηπρζεί νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαηαγνχλ ηα εδάθε θαη λα δηεξεπλεζνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο. 

Γηα ην δνκεκέλν εληφο ζρεδίνπ ηκήκα ηεο πεξηνρήο απηήο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 
ηζρχνπλ νη αληηζεηζκηθνί ζπληειεζηέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 
Γ17α/141/3/θλ 275/15.12.99 ΦΔΚ Β’2184/20.12.99 ( ΔΑΚ 2000 ). ε πεξίπησζε 
ζεηζκνχ νη πξνζθνξφηεξνη γηα ζπλάζξνηζε ησλ θαηνίθσλ ρψξνη είλαη νη ρψξνη 
πιαηεηψλ, πάξθσλ κε παξνρέο ρψξσλ πγηεηλήο, αχιεηνη ρψξνη ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
θαη νη ππαίζξηνη αζιεηηθνί ρψξνη. 

ηνπο πίλαθεο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ θαηά Π.Δ. θαη ζηνλ ράξηε «Π - 3.3.1. Γεληθέο 
Αζηηθέο Τπνδνκέο» αλαθέξνληαη νη πθηζηάκελνη θαη νη πξνηεηλφκελνη ρψξνη γηα ηηο 
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αλσηέξσ ρξήζεηο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 
θαη ηα εγθεθξηκέλα πξφηππα.  

Π.3.4.2. Πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο 

Τπαξθηφο είλαη ν θίλδπλνο πιεκκχξσλ ζε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο ηεο ιίκλεο. Σν 
θαηλφκελν απηφ κερξη ζηηγκήο αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά κε ηα ππάξρνληα 
κέζα θαζψο ππάξρνπλ κηθξά ζπξνθξάγκαηα (πφξηεο) ζηελ πεξηνρή ηεο δηψξπγαο 
ιίκλεο Καζηνξηάο (Γθηφιη) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηνρέηεπζε λεξψλ ηεο 
ιίκλεο πξνο ην ξέκα ηνπ Γθηφιη θαη ελ ζπλερεία πξνο ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα. 
Δπνκέλσο ην ξέκα ηνπ Γθηφιε ιεηηνπξγεί σο δίνδνο εμφδνπ ηνπ πιενλάδνληνο 
λεξνχ. 

Πιένλ ηνπ γεληθφηεξνπ θηλδχλνπ πιεκκχξαο, επηζεκαίλεηαη ην εηδηθφηεξν γεγνλφο 
φηη ην επίπεδν ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο κεηαβάιιεηαη κέζσ ηνπ ππάξρνληνο 
ζπξνθξάγκαηνο ζηε δηψξπγα «Γθηφιη», πξνθαιεί ζπρλά εηζξνέο πδάησλ ζηα 
ππφγεηα θαηνηθηψλ ηεο παξαιίκληαο δψλεο Μαπξνρσξίνπ – Πνιπθάξπεο. πλέπεηα 
ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ε αλαγθαζηηθή άληιεζε απηψλ ησλ πδάησλ κε 
ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ππεξθφξησζε θαη ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ, πξνθαιψληαο 
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ωο πηζαλή ιχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνβιήκαηνο αλαθέξεηαη ν θαζνξηζκφο θαη ε ηήξεζε αλψηαηνπ νξίνπ ηεο ζηάζκεο 
ηεο ιίκλεο ζε ρακειφηεξν επίπεδν, απφθαζε πνπ άπηεηαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο.  

Δπηπιένλ ε δεκηνπξγία κηθξψλ θξαγκάησλ ζηα πςειφηεξα ηκήκαηα ησλ ξεκάησλ 
θαη έξγα δηεπζέηεζεο ηεο θνίηεο ηνπο αιιά θαη ν ζπλερήο θαζαξηζκφο ηνπο απφ 
θεξηά πιηθά θαη έιεγρνο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο 
πιεκκχξσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην ξέκα ηνπ Ξεξνπνηάκνπ ην 
νπνίν δηέξρεηαη κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά ζην Γηζπειηφ, ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ 
πιεκκπξίδεη ν θεληξηθφο δξφκνο ηνπ νηθηζκνχ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα λεξά πνπ 
θαηέξρνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα -ιφγσ ησλ έληνλσλ θιίζεσλ- απφ ην χςσκα 
«Πεηξψδεο» αλάληε ηνπ νηθηζκνχ. ην χςσκα απηφ έρνπλ ρηηζηεί ηα ηειεπηαία 
ρξφληα αξθεηέο θαηνηθίεο ρσξίο λα επεθηαζεί ην δίθηπν νκβξίσλ ηνπ νπνίνπ ε 
θαηαζθεπή είλαη επηβεβιεκέλε.  

Σα απαξαίηεηα έξγα ζπλνςίδνληαη ζε: 

 Έξγα αληηκεηψπηζεο ππεξρείιεζεο ηεο ιίκλεο

 Οξηνζέηεζε, θαζαξηζκφο θαη δηεπζέηεζε θνίηεο ξεκάησλ

 Απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν αγξνηηθψλ θαη παξαιίκλησλ πεξηνρψλ

Π.3.4.3. Ππξνπξνζηαζία 

Ζ ππξνπξνζηαζία ηνπ πξψελ ΟΣΑ ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί επζχλε ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο Καζηνξηάο θαζψο ν ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο βξίζθεηαη 
ζε απφζηαζε πεξίπνπ 4 (ηεζζάξσλ) ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Γηζπειηνχ 
θαη επνκέλσο δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη ηελ επηθξάηεηα ηνπ πξψελΓήκνπ. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ θσηηά πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 
αληηππξηθψλ δσλψλ φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  
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Π.3.4.3. Πξνζηαζία απφ θαηνιηζζήζεηο 

Πξνζηαζία νηθηζκνχ Γηζπειηνχ απφ θαηαπηψζεηο βξάρσλ29. 
Ο νηθηζκφο ηνπ Γηζπειηνχ είλαη δνκεκέλνο ζηηο ππψξεηεο ηνπ πςψκαηνο 
«Πεηξψδεο». Σν χςσκα απνηειείηαη απφ ηεθξνχ ρξψκαηνο, κεζνζηξσκαηψδεηο 
έσο παρπζηξσκαηψδεηο Σξηαδηθνχο αζβεζηνιίζνπο. 
Σν πέηξσκα εκθαλίδεηαη αξθεηά ηεθηνληζκέλν θαη θεξκαηηζκέλν θαη ζηελ επηθάλεηα 
ηνπ εληνπίδνληαη ξσγκέο θαη δηαθιάζεηο νη νπνίεο δηαρσξίδνπλ ηελ ζπκπαγή κάδα 
ηνπ πεηξψκαηνο θαη απνηεινχλ επηθάλεηεο κεησκέλεο αληνρήο. 
Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δξάζε ηνπ λεξνχ θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία 
«βξαρνζθελψλ» ζην πξαλέο αλάληε ηνπ νηθηζκνχ γεγνλφο πνπ ειινρεχεη 
θηλδχλνπο απφζπαζεο θαη θαηάπησζεο κηθξψλ θαη κεγάισλ φγθσλ. 
Ζ θαηάζηαζε απηή  ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ζπηηηψλ θαη θαηνίθσλ θαη 
απαηηείηαη ε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ είηε απνκάθξπλζεο είηε 
ζπγθξάηεζεο (ηιψζεηο θιπ) ησλ φγθσλ απηψλ. 
Απαηηείηαη δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 
εθπφλεζε αλαγλσξηζηηθήο θαη νξηζηηθήο- κειέηεο εθαξκνγήο νη νπνίεο ζα 
πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσινγίαο, πδξνγεσινγίαο, ηεθηνληθήο, γεσηερληθήο θαη 
κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξαλψλ πνπ εληνπίδνληαη αλάληε ηνπ νηθηζκνχ. Με 
ηηο αλσηέξσ κειέηεο ζα γίλεη ε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ 
αληίζηνηρσλ πξνηεηλφκελσλ –δηαζηαζηνινγεκέλσλ- έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ 
ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζε: 

 Απνκάθξπλζε ησλ επηθίλδπλσλ βξαρσδψλ καδψλ

 Ίισζε ησλ βξάρσλ

 Σνπνζέηεζε πιέγκαηνο

 Καηαζθεπή βξαρνπαγίδσλ

29
 Σα ζηνηρεία θαη νη πξνηάζεηο απφ Μειέηε «Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Γ. Μαθεδλψλ» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Π.4. 

Πξόγξακκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π.  

Π.4.1.-Γεληθά 
Σν παξφλ θεθάιαην πεξηιακβάλεη  ην Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π.  
ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα απαηηνχκελα έξγα, κειέηεο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο 
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ηα 
ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο πηζαλέο πεγέο 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ. Γηεξεπλάηαη επίζεο ε 
ζθνπηκφηεηα ίδξπζεο θνξέα εθαξκνγήο ηνπ ΥΟΟΑΠ. 
Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζ' απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ 
θαη κεζνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγήο ηνπ ΥΟΟΑΠ πνπ πξνβιέπνληαη 
εθ' φζνλ ζπζηαζνχλ ηα αληίζηνηρα φξγαλα θαη θνξείο εθαξκνγήο (Αξζ-6 Ν-
2508/97). 

Π.4.2.- Φνξέαο εθαξκνγήο Υ.Ο.Ο.Α.Π.  
Φνξέαο εθαξκνγήο ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π. ζα είλαη πιεφλ ν δήκνο Καζηνξηάο ζηνλ 
νπνίν ελζσκαηψζεθε σο Γεκ. Δλφηεαηα ν πξψελ Γήκνο Μαθεδλψλ δηα ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ θαη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο πξνο ηνχην άιινο θνξέαο ππφ ηνλ 
απαξαίηεην φξν ηεο επάξθεηαο ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο. Δηδηθφο Φνξέαο 
κπνξεί λα ζπζηαζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο πνπ 
πξνηείλνληαη (καδί κε ηηο πξνβιεπφκελεο αλαπιάζεηο ζε άιιεο Γ.Δ ηνπ Γ. 
Καζηνξηάο), φπσο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ αλαπηχμεσλ 
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ΟΣΑ, ζηηο εηδηθέο δψλεο. 

Π.4.3. - Δηδηθόηεξεο κειέηεο 
Οη ζεκαληηθφηεξεο εηδηθέο κειέηεο πνπ απαηηνχληαη έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηα 
πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, θαη αλαθέξνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Έξγσλ. πγθεληξσηηθά νη απαηηνχκελεο ζεκαληηθφηεξεο 
κειέηεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 Μειέηεο ράξαμεο, θαη θαηαζθεπήο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Γηζπειηνχ θαη
ησλ θφκβσλ απηήο.

 Μειέηεο ράξαμεο, θαη θαηαζθεπήο πεξηθεξεηαθήο νδνχ νηθηζκψλ
Μαπξνρσξίνπ θαη Πνιπθάξπεο.

 Μειέηε δηακφξθσζεο παξαιίκληνπ πεδνδξφκνπ.

 Μειέηεο Γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο δηαθφξσλ πεξηνρψλ νηθηζηηθήο
επέθηαζεο.

 Μειέηεο Πνιενδφκεζεο & Πξάμεο Δθαξκνγήο πεξηνρψλ έληαμεο πξ’σελ Γ.
Μαθεδλψλ.

 Δηδηθέο Μειέηεο αλάπιαζεο ηεο παξαιίκληαο δψλεο θαη ησλ θέληξσλ ησλ
νηθηζκψλ.

 Μειέηεο (πεξηβαιινληηθέο, θηηξηαθέο, θ.α.) δεκηνπξγίαο ππξήλα  αζιεηηζκνχ
– αλαςπρήο  παξαιηαθήο δψλεο Γηζπειηνχ

 Κπθινθνξηαθέο κειέηεο βξαρππξνζέζκσλ ξπζκίζεσλ νηθηζκψλ.

Π.4.4. - Αλαγθαία έξγα, παξεκβάζεηο θαη αλαπιάζεηο 
Έρνπλ ήδε αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην παξφλ θεθάιαην 
αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ζην θαησηέξσ ζπλνιηθφ Πξφγξακκα Έξγσλ. 
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Π.4.5. - Αλαγθαίεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο 
Οη απαηηνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελα 
θεθάιαηα. 

Π.4.6. - Πξόγξακκα, Πξνϋπνινγηζκόο θαη Υξνλνδηάγξακκα έξγσλ.  
ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ππφ κνξθή πξνγξάκκαηνο ηα θπξηφηεξα επη κέξνπο 
έξγα θαη παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη / πξνηείλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Υ.Ο.Ο.Α.Π., ν θαηά πξνζεγγηζε εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπο, θαζψο θαη 
δπλεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο. Σα έξγα παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζρεηηθφ 
Πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ην παξφλ θσδηθνπνηεκέλα θαη θαηά νκάδεο πξνγξακκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π. 
Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
παξαπάλσ έξγσλ ή παξεκβάζεσλ, θαη ζηε ρξνληθή δηαδνρή ή ζπζρέηηζε ησλ 
ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ (Υξνλνδηαγξάκκαηα). Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαιχπηνπλ 
δεθαπέληε ρξφληα (2012-2027) θαη θαηαλέκνπλ ηα έξγα αλά πεληαεηίεο εθαξκνγήο 
απφ ηελ θχξσζε ηνπ Υ.Ο.Ο.Α.Π. Ζ έληαμε ησλ έξγσλ ζηηο δηαδνρηθέο πεληαεηίεο 
θαηαδεηθλχεη θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ έξγσλ. 
Ζ αλαθνξά γίλεηαη θαηά θαηεγνξίεο ησλ θπξηφηεξσλ πξνγξακκάησλ έξγσλ θαη 
φπνπ απαηηείηαη αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ε κέηξα κε ηνπο θσδηθνχο 
ηνπο. Ζ θσδηθνπνίεζε ζην θείκελν είλαη ε ίδηα πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 
πνπ επηζπλάπηεηαη κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ 
Έξγσλ. 

Π.4.6.1.-Γεληθέο Μεηαθνξηθέο Τπνδνκέο 
Αθνξνχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεηλφκελεο ππνδνκέο νδηθνχ, κεηαθνξηθνχ 
ζπγθνηλσληαθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ Γ. Μαθεδλψλ. 
Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη ππεξηνπηθά πξνγξάκκαηα έξγσλ πνπ αθνξνχλ θαη 
άιινπο ΟΣΑ θαη έρνπλ κηα γεληθφηεξε ζεκαζία ζαλ ππνδνκέο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο. 

Π.4.6.1.1.-Παξάθακςε Γηζπειηνχ (χλδεζε Καζηνξηάο κε Δγλαηία Οδφ) 
χκθσλα θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Δγλαηίαο Α.Δ. πξνηείλεηαη λα 
δεκηνπξγεζεί παξαθακπηήξηα νδφο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ γηα ηελ 
ζχλδεζε ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο κε ηνλ θάζεην άμνλα (ηάηηζηα – 
Κξπζηαινπεγή) ηεο Δγλαηίαο Οδνχ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ ζα 
πξνθχςνπλ απφ κειέηεο πνπ εθπνλεί ε εηαηξία. ηελ παξνχζα κειέηε ε 
ράξαμε ηεο νδνχ παξνπζηάδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ράξηεο ελδεηθηηθά. Δπί 
κέξνπο έξγα ε κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Απαιινηξηψζεηο

 Τπνδνκέο θαη έξγα δηαπιάηπλζεο

Π.4.6.1.2.- Παξάθακςε Μαπξνρσξίνπ - Πνιπθάξπεο 
Θα δεκηνπξγεζεί παξαθακπηήξηα νδφο ησλ δχν νηθηζκψλ, έηζη ψζηε ε 
επαξρηαθή νδφο πξνο Φσηεηλή λα κε δηέξρεηαη απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ. Ζ 
αλαγθαία γε ζα εμαζθαιηζζεί κε ηηο πνιενδνκήζεηο ησλ επεθηάζεσλ ησλ 
νηθηζκψλ θαη ηα ππάξρνληα ζηελ ξπκνηνκία ηκήκαηα. Δπί κέξνπο έξγα ε 
κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Τπνδνκέο θαη έξγα δηαπιάηπλζεο
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Π.4.6.2.- Τπνδνκέο Οηθναλάπηπμεο θαη Ήπηαο Αλαςπρήο 
Οη ελ ιφγσ ππνδνκέο αλαθέξνληαη ζε δηακνξθψζεηο ζηελ παξαιίκληα δψλε ηνπ 
πξψελ ΟΣΑ θαη ζηηο Φπζηνιαηξηθέο - Πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο αλαςπρήο - 
ηνπξηζκνχ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε απηή. Πξνβιέπεηαη ελδεηθηηθά ε δεκηνπξγία 
ππξήλα ηνπξηζκνχ – αζιεηηζκνχ – αλαςπρήο ζηελ παξαιηαθή δψλε ηνπ Γηζπειηνχ 
ζε εγγχηεηα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ιηκλαίνπ νηθηζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ πξψελ Γήκνπ, αιιά θαη κε ππεξηνπηθή εκβέιεηα. ηα 
έξγα πεξηιακβάλνληαη: 

 Μειέηεο

 Έξγα δηακφξθσζεο θαη πξνζηαζίαο θπζηθνχ ηνπίνπ

 Καηαζθεπέο πξνζπέιαζεο θαη παξακνλήο, βνεζεηηθνχ θαη ήπηνπ ραξαθηήξα.

Π.4.6.3.- Παξαγσγηθέο Τπνδνκέο 
Ζ θαηεγνξία αθνξά ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεηλφκελεο αλαπηχμεηο δεκφζησλ 
ππνδνκψλ επηρεηξεκαηηθνχ - παξαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γελ πξνηείλεηαη ε 
αλάπηπμε ηέηνηαο κνξθήο πξνγξακκάησλ θαζψο ζε γεηηνληθνχο Γήκνπο ιεηηνπξγεί 
ήδε ην ΒΗ.ΠΑ. Καζηνξηάο θαη ε πεξηνρή δελ πξνζθέξεηαη γηα ηέηνηαο κνξθήο 
αλαπηχμεηο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Π.4.6.4.- Γεληθέο Σερληθέο Τπνδνκέο 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο εμσαζηηθέο βαζηθέο ηερληθέο ππνδνκέο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γ. Μαθεδλψλ ελ 
φςεη θαη ηεο πξνβιεπφκελεο αλάπηπμεο ηνπο ζε δψλε ηειηθνχ πιεζπζκνχ πεξίπνπ 
8.000 θαηνίθσλ (αγσγνί απμεκέλεο παξνρήο, πξφζζεηεο γεσηξήζεηο, πδξαγσγεία, 
δίθηπα, θιπ). Ζ πξνηεηλφκελε κεηαθνξά ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 
Λπκάησλ εθηφο ηνπ πξψελ ΟΣΑ δελ πξνζκεηξάηαη ζηα εξγα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
πξψελ ΟΣΑ κηα πνπ ερεη δηαδεκνηηθή ζεκαζία  

Π.4.6.4.1.-  Τπνδνκέο χδξεπζεο 
Δμσαζηηθά δίθηπα θαη ππνδνκέο κεηαθνξάο λεξνχ θαη εγθαηαζηάζεηο 
απνζήθεπζεο ζχκθσλα κε ηηο πδξνινγηθέο κειέηεο. Σειηθφο 
εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο 8.050 άηνκα. 

Π.4.6.4.2.- Τπνδνκέο Απνρέηεπζεο 

 πκπιήξσζε δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ Γηζπειηνχ

 Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Κξεπελήο

Π.4.6.4.3.- Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ 
Γεληθέο δαπάλεο ππνδνκψλ 

Π.4.6.4.4.- Τπνδνκέο Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
Αλαβάζκηζε βαζηθψλ εμσαζηηθψλ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ππνζηαζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πεξηνρήο. Σειηθφο 
εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο 8.050 άηνκα. 

Π.4.6.4.5.- Τπνδνκέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 
Αλαβάζκηζε-επέθηαζε βαζηθψλ εμσαζηηθψλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα 
εμππεξέηεζε νηθηζηηθήο αλάπηπμεο πεξηνρήο. Σειηθφο εμππεξεηνχκελνο 
πιεζπζκφο 8.050 άηνκα. 
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Π.4.6.5.- Αζθάιεηα – Πξνζηαζία Οηθηζκώλ 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο αζθάιεηαο – 
πξνζηαζίαο νηθηζκψλ θαη πιεζπζκνχ απφ θαηαζηξνθέο (πιεκκχξεο, ζεηζκνχο 
θαηνιηζζήζεηο θ.ά.) σο αθνινχζσο: 

Π.4.6.5.1.-.Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη δηεπζέηεζεο θνίηεο 
ξεκάησλ εληφο ή πιεζίνλ νηθηζκψλ 
Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηε ζπγθξάηεζε ησλ θεξηψλ πιηθψλ θαη ηελ 
πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε ηεο θνίηεο θαη ηεο ππνιεθάλεο ηνπ ξέκαηνο 
ηνπ Ξεξνπνηάκνπ πνπ δηέξρεηαη κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Μαπξνρσξίνπ θαη 
ηεο Πνιπθάξπεο. Δπί κέξνπο έξγα ε κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Έξγα δηεπζέηεζεο

 Έξγα θαζαξηζκνχ θνίηεο

Π.4.6.5.2.-.Πξνζηαζία ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Γηζπειηνχ απφ θαηνιηζζήζεηο  
Σα έξγα πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπγθξάηεζε ησλ βξάρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 
νξεηλφ φγθν πάλσ απφ ηνλ νηθηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθηζκνχ απφ ηηο 
θαηαπηψζεηο απηψλ. Δπί κέξνπο έξγα ε κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Έξγα αληηκεηψπηζεο θαηνιηζζήζεσλ

Π.4.6.5.3.-. Έξγα ππξνπξνζηαζίαο 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ ππξφζβεζεο

Π.4.6.6.- Τπνδνκέο θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ επηπέδνπ νηθηζκνύ θαη 
ππεξηνπηθέο 
ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 
θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ επηπέδνπ νηθηζκνχ θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πιεζπζκνχ θνξεζκνχ ησλ 
πεξηνρψλ παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γ. Μαθεδλψλ θαη ησλ 
πεξηνρψλ επέθηαζεο. Πξνβιεπφκελε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε άλσ ησλ 4.200 
θαηνίθσλ. 

Π.4.6.6.1- Δγθαηαζηάζεηο Πνιηηηζκνχ Δπηπέδνπ ΟΣΑ 

Π.4.6.6.1.1- Οινθιήξσζε Αλαζθαθηθνύ Πάξθνπ 
Πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ Αλαζθαθηθνχ Πάξθνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη 
ζε εγγχηεηα κε ηε ιίκλε θαη κέξνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ιίκλεο. Δπί κέξνπο έξγα ε κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Έξγα δηακφξθσζεο ρψξνπ

Π.4.6.6.1.2- Κέληξν Σεθκεξίσζεο Ληκλαίσλ Αξραηνηήησλ 
Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία πνιπρψξνπ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ επξεκάησλ ηνπ 
ιηκλαίνπ νηθηζκνχ θαζψο θαη γηα ηελ έθζεζε ηνπο ζην θνηλφ. Δπί κέξνπο 
έξγα ε κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Κηηξηαθά

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ
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Π.4.6.6.1.3- Πνιηηηζηηθό-πλεδξηαθό Πνιπθέληξν πξώελ ΟΣΑ 
Πνιηηηζηηθφ θέληξν πνπ ζα πεξηιακβάλεη αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ – 
ζεάηξνπ – κνπζηθήο, ππνδνκή δηνξγάλσζεο ζπλεδξηαθψλ θαη πνιηηηζηθψλ 
εθδειψζεσλ, βηβιηνζήθε, αίζνπζα εθζέζεσλ. Δπί κέξνπο απαηηνχκελα 
έξγα:  

 Μειέηεο

 Σερληθέο ππνδνκέο

 Κηηξηαθά

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ

Π.4.6.6.2- Δγθαηαζηάζεηο Τγείαο-Πξφλνηαο Δπηπέδνπ ΟΣΑ 

Π.4.6.6.2.1- Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν ζε Μαπξνρώξη 
Δπί κέξνπο απαηηνχκελα έξγα:  

 Κηηξηαθά (δηακνξθψζεηο πθηζη. Κηίζκαηνο)

Π.4.6.6.2.2-Υώξνο Δγθαηαζηάζεσλ Πξόλνηαο (Γεξνθνκείν) 
Δπί κέξνπο απαηηνχκελα έξγα:  

 Μειέηεο

 Σερληθέο ππνδνκέο

 Κηηξηαθά

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ

Π.4.6.6.3- Δγθαηαζηάζεηο Αζιεηηζκνχ Δπηπέδνπ ΟΣΑ 

Π.4.6.6.3.1- Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην Μαπξνρσξίνπ 
Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ ζην Μαπξνρψξη γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ φινπ ηνπ πξψελ Γήκνπ. Δπί κέξνπο 
απαηηνχκελα έξγα:  

 Μειέηεο

 Σερληθέο ππνδνκέο

 Κηηξηαθά

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ

Π.4.6.6.3.2- Κιεηζηό θσπειαηνδξόκην Μαπξνρσξίνπ 
Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θιεηζηνχ θσπειαηεξίνπ ζην Μαπξνρψξη γηα ηελ 
ελίζρπζε ησλ αζιεηψλ θσπειαζίαο ηνπ πξψελ Γήκνπ. Δπί κέξνπο 
απαηηνχκελα έξγα:  

 Μειέηεο

 Σερληθέο ππνδνκέο

 Κηηξηαθά

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ

Π.4.6.6.3.3- Κιεηζηό δεκνηηθό γπκλαζηήξην 
Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα 
ηνπ Γηζπειηνχ. Δπί κέξνπο απαηηνχκελα έξγα :  

 Μειέηεο

 Σερληθέο ππνδνκέο

 Κηηξηαθά

 Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληα ρψξνπ
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Π.4.6.6.4- Δγθαηαζηάζεηο Γηνίθεζεο Δπηπέδνπ ΟΣΑ 

Π.4.6.6.4.1- Αζηπλνκηθόο ηαζκόο 
Δλδερφκελε δεκηνπξγία Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ ζηελ πεξηνρή Μαπξνρσξίνπ 
εθ νζνλ απμεζεί ν πιεζπζκφο ηνπ πξψελ ΟΣΑ. Δπί κέξνπο απαηηνχκελα 
έξγα:  

 Μειέηεο

 Σερληθέο ππνδνκέο

 Κηηξηαθά

Π.4.6.7.- Αλαβάζκηζε ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζηηθώλ ππνδνρέσλ 
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο 
θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, ηηο ινηπέο ππνδνκέο, θαη ηηο αλαπιάζεηο  πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο ησλ 
νηθηζκψλ ηνπ  πξψελ Γ. Μαθεδλψλ ελφςεη ηεο πξνβιεπφκελεο αλαβάζκηζεο ηνπο.  

Π.4.6.7.1.- Δθαξκνγή ζρεδίσλ & πξνγξακκαηηζκνχ 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαζεψξεζε/εθαξκνγή ησλ 
πθηζηακέλσλ ρεδίσλ Πφιεο  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ησλ ήδε πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ 
Γ. Μαθεδλψλ ελ φςε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΥΟΟΑΠ αλαβάζκηζεο 
ηνπο. 

Π.4.6.7.1.1.-Μειέηεο ξπκνηόκεζεο αλαζεώξεζεο ζηνπο παιαηνύο νηθηζκνύο 
Μειέηεο ξπκνηφκεζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο νηθηζκνχο Γηζπειηνχ θαη 
Μαπξνρσξίνπ. 

Π.4.6.7.1.2.-Απαιινηξηώζεηο γεο γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο 
Απαιινηξηψζεηο γεο γηα ραξαθηεξηζκέλεο ε πξνηεηλφκελεο απφ ην 
Υ.Ο.Ο.Α.Π.  εθηάζεηο γηα θνηλσληθέο ππνδνκέο εθ’ νζνλ απαηηνχληαη ζε 
δηάθνξα ζεκεία ησλ ήδε πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ  

Π.4.6.7.1.3.-Απαιινηξηώζεηο γεο γηα εθαξκνγέο ρεδίσλ Πόιεο (δηαλνίμεηο 
νδώλ) 
Απαιινηξηψζεηο γεο γηα δηαλνίμεηο θνηλφρξεζησλ εθηάζεσλ δξφκσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηα ελ ηζρχ ρέδηα Πφιεο εθ νζνλ απαηηνχληαη ζε 
δηάθνξα ζεκεία ησλ ήδε πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ 
πξψελ Γ. Μαθεδλψλ.  

Π.4.6.7.2.- Δγθαηαζηάζεηο Κνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ 
εμνπιηζκνχ  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
πεξηνρψλ παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γ. Μαθεδλψλ 
ελ φςε ηεο πξνβιεπφκελεο αλαβάζκηζεο ηνπο. 

Π.4.6.7.2.1.- ρνιηθέο ππνδνκέο 
Οη θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ζρνιηθέο 
ππνδνκέο φισλ ησλ επηπέδσλ ζηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο ησλ πεξηνρψλ 
παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο. 
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Π.4.6.7.2.2.- Τπνδνκέο Πξόλνηαο 
Οη θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ππνδνκέο 
πξφλνηαο φισλ ησλ επηπέδσλ ζηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο ησλ πεξηνρψλ 
παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο . 

Π.4.6.7.2.3.- Αζιεηηθέο Τπνδνκέο 
Οη δηακνξθψζεηο ρψξσλ, νη θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο  ηνπηθνχ επηπέδνπ. 

Π.4.6.7.2.4.- Τπνδνκέο Πνιηηηζκνύ 
Οη θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ππνδνκέο 
πνιηηηζκνχ φισλ ησλ επηπέδσλ ζηηο Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο ησλ πεξηνρψλ 
παιαηνχ ρεδίνπ Πφιεο . 

Π.4.6.7.2.5.- Έξγα Πξαζίλνπ & Παηδηθέο ραξέο 
Σα πξνβιεπφκελα έξγα πξαζίλνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ ησλ πεξηνρψλ παιαηνχ 
ρεδίνπ Πφιεο (πάξθα θαη λεζίδεο πξαζίλνπ, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, 
δελδξνθπηεχζεηο, αλαςπθηήξηα θαη ζπλαθείο  εγθαηαζηάζεηο ). 

Π.4.6.7.3.- Αλάπιαζε θέληξσλ πξνπθηζηακέλσλ ηνπ '23 νηθηζκψλ  
Μειέηεο θαη εξγα γηα ηηο πξνβιεπφκελεο αλαπιάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ 
πξψελ ΟΣΑ 

Π.4.6.7.4.- Κπθινθνξηαθφο ζρεδηαζκφο θαη ππνδνκέο 
Μειέηεο θαη εξγα θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ  
ΟΣΑ 

Π.4.6.8.-Πνιενδόκεζε θαη αλάπηπμε πεξηνρώλ νηθηζηηθήο επέθηαζεο  
Πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιενδφκεζε, ηηο 
εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηηο εζσηεξηθέο ηερληθέο ππνδνκέο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. 
Μαθεδλψλ ελφςεη θαη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην ΥΟΟΑΠ αλάπηπμεο ηνπο.  

Π.4.6.8.1.- Δθαξκνγή ζρεδίσλ & πξνγξακκαηηζκνχ 

Π.4.6.8.1.1.- Μειέηεο Πνιενδφκεζεο & Πξ.Δθαξκνγήο 
Σν κέηξν αθνξά ζηελ κεηά ην ΥΟΟΑΠ νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πνιενδφκεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ νηθηζκψλ ηεο 
πεξηνρήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πνιενδφκεζε ησλ πεξηνρψλ επεθηάζεσλ, 
ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε νξγαλσκέλε κειινληηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε. Σν 
κέηξν ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ 
νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ησλ αλαγθψλ ζε θνηλσληθή θαη ηερληθή ππνδνκή, 
θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζην 
πεξηβάιινλ. Πεξηιακβάλεη:  

 Πνιενδνκηθέο Μειέηεο πεξηνρψλ Έληαμεο πξψελ Γ. Μαθεδλψλ

 Πξάμεηο Δθαξκνγήο Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ Έληαμεο

Π.4.6.8.2.- Σερληθέο ππνδνκέο 
Πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ηηο εζσηεξηθέο  ηερληθέο ππνδνκέο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο ησλ 
νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γήκνπ  ελ φςε θαη ηεο πξνβιεπφκελεο αλάπηπμεο 
ηνπο  
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Π.4.6.8.2.1.- Οδηθά δίθηπα 
Σα εζσηεξηθά νδηθά δίθηπα ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο (ζπιιεθηήξηνη θαη 
ηνπηθνί νδνί), νη πξνβιεπφκελνη ρψξνη ζηάζκεπζεο, ηα ζπλαθή νδηθά έξγα 
(θφκβνη, αληηπιεκκπξηθά έξγα νδψλ, αληηζηεξίμεηο, γέθπξεο θ.α.) θαη νη 
θπθινθνξηαθέο ζεκάλζεηο.  
-H δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ νδψλ ζηα φξηα ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ
Γήκνπ θαη ε έληαμε ησλ νδψλ απηψλ ζην επξχηεξν νδηθφ δίθηπν ηεο
πεξηνρήο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζην θπθινθνξηαθφ ζρεδηαζκφ. Οξηζκέλεο
απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο απηέο νδνχο είλαη γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαζψο
παξαιακβάλνπλ ππεξηνπηθή θπθινθνξία θαη αλαθεξνληαη ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην.

Π.4.6.8.2.2.- Δζσηεξηθά δίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
Σα εζσηεξηθά δίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο 
(αγσγνί, εγθαηαζηάζεηο  θαη  κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο).  

Π.4.6.8.2.3.- Δζσηεξηθά δίθηπα ύδξεπζεο & ππξόζβεζεο 
Σα εζσηεξηθά δίθηπα χδξεπζεο ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο (αγσγνί, 
εγθαηαζηάζεηο  θαη  κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο), νη εγθαηαζηάζεηο 
απνζήθεπζεο, νη εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο .  

Π.4.6.8.2.4.- Δζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνύ 
Σα εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο (θνιψλεο , 
εγθαηαζηάζεηο ππνζηαζκψλ θαη ειεθηξνινγηθφο-κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο).  

Π.4.6.8.2.5.- Δζσηεξηθά δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 
Σα εζσηεξηθά δίθηπα ζηαζεξήο ηειεθσλίαο  ησλ πεξηνρψλ επέθηαζεο 
(θνιψλεο, εγθαηαζηάζεηο ππνζηαζκψλ θαη  ειεθηξνινγηθφο - κεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο).  

Π.4.6.8.2.6.- Έξγα Πξαζίλνπ 
Πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα έξγα πξαζίλνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ ησλ 
πεξηνρψλ επέθηαζεο. ηηο πεξηνρέο απηέο ηα ζρεηηθά εξγα αθνξνχλ ηνπο 
ρψξνπο πξαζίλνπ νη νπνίνη ζα πξνθχςνπλ απφ εηζθνξέο ζε γε κε ηελ 
έληαμε ζην ζρέδην θαη ηα αληίζηνηρα έξγα (πάξθα θαη λεζίδεο πξαζίλνπ, 
πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, δελδξνθπηεχζεηο, αλαςπθηήξηα θαη ζπλαθείο  
εγθαηαζηάζεηο), ηηο φρζεο ησλ ξεκάησλ (εθηφο ηεο νξηνζεηεκέλεο θνίηεο) . 

Π.4.6.8.3.- Δγθαηαζηάζηεο Κνηλσληθνχ Δμνπιηζκνχ 

Π.4.6.8.3.1.- ρνιηθέο Τπνδνκέο  
ρνιηθέο ππνδνκέο φισλ ησλ επηπέδσλ ζηηο πεξηνρέο Δπέθηαζεο. 

Π.4.6.8.3.2.- Τπνδνκέο Πξόλνηαο  
Τπνδνκέο πξφλνηαο φισλ ησλ επηπέδσλ ζηηο πεξηνρέο Δπέθηαζεο. 

Π.4.6.8.3.3.- Αζιεηηθέο Τπνδνκέο (ηνπηθέο – αλνηθηά γήπεδα αζινπαηδηώλ) 
Αζιεηηθέο ππνδνκέο φισλ ησλ επηπέδσλ ζηηο πεξηνρέο Δπέθηαζεο. 

Π.4.6.8.3.4.- Τπνδνκέο Πνιηηηζκνύ (ηνπηθέο)  
Τπνδνκέο Πνιηηηζκνχ ηνπηθέο ησλ επηπέδσλ ζηηο πεξηνρέο Δπέθηαζεο. 
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Π.4.6.9.- Πξνζηαζία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθώλ πόξσλ πεξηνρήο 
Ζ παξνχζα κειέηε ηνπ ΥΟΟΑΠ. ζέηεη καδί κε ηα πεξηβαιινληηθά δηαηάγκαηα ην 
γεληθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 
νξίδνληαο πεξηνρέο πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) γηα ηνπο βηνηφπνπο, ηνπο νξεηλνχο νγθνπο 
θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο. Πέξαλ απηήο ηεο «παζεηηθήο» 
πξνζηαζίαο έλαληη ηεο αζηηθνπνίεζεο απαηηείηαη θαη ε ιήςε ελφο ζπλφινπ κέηξσλ 
θαη ελεξγεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ αθελφο ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 
θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαβάζκηζε ππνβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη ζηελ 
αλάδεημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ σο αθνινχζσο: 

Π.4.6.9.1.- Αλαδάζσζε νξεηλψλ φγθσλ 
Πεξηιακβάλεη ηελ αλαδάζσζε πεξηνρψλ ησλ νξεηλψλ φγθσλ, νη νπνίεο είλαη 
ραξαθηεξηζκέλεο σο αλαδαζσηέεο. Δπί κέξνπο έξγα ή κέηξα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο: 

 Μειέηεο

 Έξγα δηακφξθσζεο ρψξνπ

Π.4.6.9.2.- Τπνδνκέο Οηθναλάπηπμεο θαη Ήπηαο Αλαςπρήο 
Οη ελ ιφγσ ππνδνκέο πξνζηαζίαο καδί κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο  
νηθναλαπηπμεο ηεο παξαιίκληαο δψλεο ηνπ πξψελ ΟΣΑ αλαθέξνληαη ζην 
θεθάιαην  Π.4.6.2. 

Π.4.6.9.3.- Έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη δηακφξθσζεο ξεκάησλ 
Σα απαηηνχκελα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη δηακφξθσζεο 
ξεκάησλ αλαθεξζεθαλ ζηηο ππνδνκέο αζθαιεηαο ζην θεθάιαην 
Π.4.6.5.1.  
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