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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΥΠΕΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
Τμήμα Δ΄
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6417706
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr

             

ΠΡΟΣ:   ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
               Π.Ε.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ        

         Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών – Καθαριότητας 
και Πρασίνου

        Νεστόριο, ΤΚ 52051
                     (συν/να: 1 ΣΜΠΕ)

                nestokep@otenet.gr
  
ΚΟΙΝ.:    
1. Υ.Π.ΕΝ.
- Γραφείο Υφυπουργού 

Χωροταξίας & Αστικού 
Περιβάλλοντος

- Γραφείο Γ.Γ. Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων

- Γραφείο Γ.Γ. Χωρικού 
Σχεδιασμού & Αστικού 
Περιβάλλοντος

2.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Δ/νση Περιβάλλοντος &  
Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής 
Μακεδονίας

      dontsios@apdhp-dm.gov.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα : Περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δ.Ε. Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς, 
κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.

Έχοντας υπόψη:
1. To Ν. 998/1979 (Α’ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 2508/1997 (Α’ 124) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας 

και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.
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4. Το Ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το Ν. 3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Το Ν. 3937/2011 (Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων ....», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

10. Το Ν. 4056/2012 (Α’ 52) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν. 4258/2014 (Α’ 94) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
- Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το Ν. 4269/2014 (Α’ 142) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το Ν. 4414/2016 (Α’ 149) «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης. Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων 
προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» και ειδικά το 
άρθρο 42, όπως ισχύει.

14. Το Ν. 4447/2016 (Α’ 241) «Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το Ν. 4467/2017 (Α’ 56) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Το Ν. 4495/2017 (Α’ 167)» Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει.

17. Το Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικά το 
Άρθρο 109 σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των 
Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων.

18. Το Ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 
15 του Μέρους Θ’ «Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

19. Το Ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και 
άλλες διατάξεις».

20. Το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

21. Το Ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί 
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, 
πλαίσιο  οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά 
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προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, 
ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.».

22. Το Π.Δ. 24.04.1985 (Δ’ 181) «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 
κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους», όπως 
ισχύει.

23. Το Π.Δ. 23.02.1987 (Δ’ 166) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», όπως συμπληρώθηκε 
με το Π.Δ. Γ.79463/1990 (Δ’ 706).

24. Το Π.Δ. 51/2007 (Α’54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», 
όπως ισχύει. 

25. Το Π.Δ. 148/2009 (Α’ 190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση 
των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

26. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)». 
27. Το Π.Δ. 59/2018 (Α’ 114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».
28. Το Π.Δ. 81/2019  (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 

29. Το Π.Δ. 63/2020 (Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».

30. Το Π.Δ. 62/2020 (Α΄155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
31. Το Π.Δ. 6/2022 (Α΄17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής 

Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων». 
32. Την υπ’ Αριθμ. 2/7.2.2021 (Β΄45) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στον Νικόλαο Ταγαρά».

33. Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/1140 (Υ.Ο.Δ.Δ. 76/08.02.2022) Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων 
Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στον Πέτρο Βαρελίδη».

34. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β’ 1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 (Β’ 645).

35. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 125) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ “Σχετικά με την Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

36. Την ΚΥΑ οικ. 40238/2017 «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
«σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» 
(Β’ 3759).

37. Την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Β’ 1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ…», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 
8353/276/Ε103/2012 (Β’ 415) και ισχύει.
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38. Την ΚΥΑ 50743/2017 (Β’ 4432) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

39. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (1η Αναθεώρηση) των  Υδατικών 
Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας - EL 09 και Ηπείρου - EL05 (ΦΕΚ 4676/Β’/29.12.2017 & 
ΦΕΚ 4664/Β’/29.12.2017).

40. Τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής Ποταμών των  
Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας - EL 09 και Ηπείρου - EL05 (ΦΕΚ 2689 
Β/6.07.2018 & ΦΕΚ 2684/Β/6.07.2018).

41. Τη με Α.Π. οικ.: 129756/08.06.2007 Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με 
θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με Αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΠΕ/οικ.107017/ 28.08.2006 
(ΦΕΚ /1225/Β/05. 09.2006) ΚΥΑ».

42. Τη με Α.Π.: οικ. 131334/15.10.2010 Εγκύκλιο της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την εκπόνηση των μελετών Γενικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)».

43. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά σε μέτρα, όρους, 
περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του συνόλου 
των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων, όπως: η επεξεργασία αστικών λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα 
επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στερεών, υγρών και αερίων ρύπων, θορύβου κ.ά., οι φυσικές 
και προστατευόμενες περιοχές καθώς και η προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων.

44. Το με Α.Π.: 39303/22-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου του θέματος (Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17264/04.04.2017).

45. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/22240/05.05.2017έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ περί πληρότητας της 
ΣΜΠΕ.

46. Το με Α.Π.: οικ.:6335/22.12.2017 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου με το οποίο διαβιβάστηκαν 
στη ΔΙΠΑ επιπλέον αντίγραφα της ΣΜΠΕ του θέματος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/52188/27.12.2017).

47. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/οικ. 2264/26.01.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο επισημάνθηκε η 
απουσία του χάρτη 3 «Όρια Προτεινόμενων Χρήσεων ΣΧΟΟΑΠ» της ΣΜΠΕ από τα έντυπα 
αντίγραφα του φακέλου.

48. Το με Α.Π.: 2155/03.07.2018 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου με το οποίο διαβιβάστηκαν στη 
ΔΙΠΑ τα αντίγραφα του χάρτη 3 «Όρια Προτεινόμενων Χρήσεων ΣΧΟΟΑΠ» της ΣΜΠΕ (α.π. 
YΠΕΝ/ΔΙΠΑ/43777/580/06.07.2018).

49. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/43777/580/25.07.2018 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε η 
ΣΜΠΕ στις εξής υπηρεσίες και φορείς: 
- Υ.Π.ΕΝ.: Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δ/νση 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας, Δ/νση Προστασίας Δασών,  Δ/νση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας 

- Δ/νση Οδικών Υποδομών, ΥΠΟΜΕ
- Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΑΑΤ
- Δ/νση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος, ΓΕΕΘΑ
- Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών, Υπ. Τουρισμού
- ΥΠ.ΠΟ.Α: Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Γεν. Δ/νση Αναστήλωσης, 

Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Καστοριάς: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού / Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Τεχνικών έργων, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, Δ/νση  Ανάπτυξης

- Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:  Δ/νση Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, Δ/νση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας, Δ/νση Δασών 
Καστοριάς 

προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ, καθώς και στο Δήμο 
Νεστορίου προκειμένου, ως αρχή σχεδιασμού του ΣΧΟΟΑΠ, να δημοσιοποιήσει το 
περιεχόμενο της ΣΜΠΕ στο ενδιαφερόμενο κοινό.

50. Το με Α.Π.: 2545/10.08.2018 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου που αφορά στην ανακοίνωση 
δημοσιοποίησης του περιεχομένου της ΣΜΠΕ στο ενδιαφερόμενο κοινό.

51. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΧ/49010/842/22.08.2018 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα Περιφερειακών Χωρικών Σχεδίων του ΥΠΕΝ, στο οποίο δεν διατυπώνεται 
αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ δεδομένου ότι όπως αναφέρει «ο αιτούμενος σχεδιασμός δεν έρχεται 
σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού» 
(Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/54957/1392/22.08.2018).

52. Το με Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/386620/40257/10.08.2018 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αναστύλωσης 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΣΜΠΕ στην Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας  για τυχόν 
ενέργειες (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/54921/1386/22.08.2018).

53.  Το με Α.Π.: 172756/4430/22.08.2018 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών του ΥΠΕΝ προς 
την Δ/νση Δασών Καστοριάς για την παροχή γνωμοδότησης επί της ΣΜΠΕ (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ 
ΔΙΠΑ/56796/150/30.08.2018).

54. Το με Α.Π.: 393952/281826/24.08.2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, στο 
οποίο διατυπώνονται όροι για την προστασία των μνημείων και αρχαιοτήτων χώρων του 
Δήμου Νεστορίου κατά την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός των ορίων του, 
σύμφωνα με τις προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57430/1547/03.09.2018).

55. Το με Α.Π.: ΔΥΟ/4133/02.09.2018 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Υποδομών 
και Μεταφορών με το οποίο δεν διατυπώνει αντίρρηση, επί των προτάσεων της ΣΜΠΕ (Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ ΔΙΠΑ/60914/1787/14.09.2018). 

56. Το με Α.Π.: 144639/9053/18.09.2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένο το πρακτικό  Νο 13/2018 
της ΠΕΧΩΠ Καστοριάς με παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ (Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61528/1835 
/18.09.2018).

57. Το με Α.Π.: 42271/2829/18.09.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας  του Υπ. Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ με την προϋπόθεση 
τήρησης όρων που λήφθηκαν υπόψη στη παρούσα (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61867/1860/ 
18.09.2018).

58. Το με Α.Π.: 149079/20.09.2018 έγγραφο της  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Δυτ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο 
διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμης της υπηρεσίας επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ (Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 62650/1925/20.09.2018).

59. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63648/2007/24.09.2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο Νεστορίου το (56) σχετικό, με το 
συνημμένο Πρακτικό Νο13/2018 ΠΕΧΩΠ Καστοριάς, ώστε να λάβει γνώση των παρατηρήσεων 
και να διατυπώσει γνώμη, ως αρχή σχεδιασμού του ΣΧΟΟΑΠ.
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60. Το με Α.Π.: 145084/2043/01.10.2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο-
οικονομίας Π.Ε. Καστοριάς της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο διατυπώνει την θετική με όρους γνωμοδότησή της επί της 
ΣΜΠΕ, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/66753/2240/04.10. 
2018).

61. Το με Α.Π.: 2336/108558/08.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο δεν διατυπώνεται 
αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ, με παρατηρήσεις για την προστασία της γεωργικής γης οι οποίες 
λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/69440/2459/12.10.2018).

62. Το με Α.Π.:185864/884/15.10.2018 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με το οποίο διαβιβάστηκε 
στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ η υπ’ αριθμ. 37/2018 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω4ΑΑ7ΛΨ-
ΑΕΓ) επί της ΣΜΠΕ, με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που 
διατυπώνονται στο με Α.Π.:  145084/2043/01.10.2018 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70771/2566/17.10. 2018).

63. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒΗ/49010/1894/26.10.2018 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ όπου αναφέρεται ότι «η υπηρεσία μας δεν έχει 
αντίρρηση για τις χρήσεις που προτείνονται, αλλά θεωρεί ότι δεν μπορούν να χωροθετηθούν 
στο σύνολο της περιοχής ΠΕΠ ΙΙ και ιδίως εκεί που υπάρχουν οικότοποι προτεραιότητας.» 
(Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74773/2789/26.10.2018).

64. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/175996/6198/27.11.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών 
του ΥΠΕΝ, στο οποίο διατυπώνονται όροι προστασίας του δασικού περιβάλλοντος οι οποίοι 
λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88796/3587/05.12.2018).

65. Το με Α.Π.:Φ.902/20/693661/Σ.151/10.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής και Προστασίας 
Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση επί 
της ΣΜΠΕ, με προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη στη παρούσα (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/6373/ 
464/24.01.2019).

66. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/111423/6814/30.11.2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ προς το Δήμο Νεστορίου με θέμα «Αίτημα κατάθεσης υπομνήματος 
για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς, ως προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

67. Το με Α.Π.:23224/02.03.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας, στο οποίο διατυπώνονται όροι για την 
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στη παρούσα (Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/24189/1615/11.03.2021).

68. Το με Α.Π.: 9595/24.12.2021 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου, με το οποίο υποβλήθηκε στη 
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ υπόμνημα με συμπληρωματικά στοιχεία της ΣΜΠΕ σύμφωνα με τα ζητηθέντα 
το (66) σχετικό καθώς και απόψεις επί των παρατηρήσεων που διατυπώνονται στο Πρακτικό 
Νο 13/2018 της ΠΕΧΩΠ Καστοριάς (56 σχετικό) καθώς και στο υπ’ αριθ. πρωτ. 
2336/108558/08.10.2018 έγγραφο (61 σχετικό) της Δ/νσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α.Π.: 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/2038/118/11.01.2022).

69. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το συμπληρωματικό υπόμνημα της ΣΜΠΕ το προτεινόμενο 
ΣΧΟΟΑΠ δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και 
συνεπώς δεν απαιτείται προσαρμογή των προτεινόμενων χρήσεων γης και τήρηση εκ νέου της 
διαδικασίας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου τροποποίησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης για το σύνολο της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου, του 
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Δήμου Νεστορίου, Περιφερειακή Ενότητας Καστοριάς, εφεξής «Σχέδιο», όπως αυτό περιγράφεται 
στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει την παρούσα και 
συνοψίζεται στην Ενότητα Α΄ αυτής και υπό τους όρους, περιορισμούς της παρούσας απόφασης, 
οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του Σχεδίου, με 
μέριμνα της αρχής σχεδιασμού. 
Α. Περιγραφή του Σχεδίου
Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου
Ως περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), 
ορίζεται το σύνολο της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νεστορίου (τέως Δήμος Νεστορίου) που 
περιλαμβάνει τους οικισμούς του Νεστορίου, Κυψέλης, Στενά, Αγία Άννα, Κρανοχώρι, Πτελέα, 
Κοτύλης, Παλιάς Κοτύλης, Πεύκος, Γλυκονέρι, Λειβαδοτόπι, Γιαννοχώρι, Μονόπυλο, και Τρίλοφο.
Α2. Σκοπός – Στόχοι του Σχεδίου 
Βασικές επιδιώξεις του Σχεδίου είναι:
 η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των σημαντικών φυσικών πόρων 

της περιοχής, 
 η εξασφάλιση των απαιτούµενων νέων υποδοχέων οικιστικής ανάπτυξης, 
 η εξασφάλιση χώρων για την εγκατάσταση των τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
 η βελτίωση των συνδέσεων των οικισµών μεταξύ τους και της σύνδεσης της περιοχής µε το 

βασικό οδικό δίκτυο της χώρας, 
 η εξασφάλιση των απαιτούµενων χώρων κοινωνικής υποδοµής και 
 η υποστήριξη της ολοκλήρωσης των υποδοµών ποιότητας ζωής και προστασίας 

περιβάλλοντος.
Οι στόχοι του Σχεδίου για το  σύνολο των περιβαλλοντικών τομέων που αναλύονται στη ΣΜΠΕ 
είναι οι εξής: 

- Διατήρηση της χερσαίας βιοποικιλότητας-σημαντικών οικοτόπων 
- Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πυρκαγιάς 
- Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πλημμύρας 
- Ελαχιστοποίηση κινδύνου κατολισθήσεων 
- Αποτροπή κινδύνου τραυματισμού στην περιοχή με νάρκες 
- Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων 
- Ευαισθητοποίηση πολιτών για ανακύκλωση 
- Κατάλληλη υποδομή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
- Επάρκεια και διαθεσιμότητα νερού 
- Χρήση υπόγειων υδάτων 
- Να διασφαλιστούν οι καταναλωτές για την ποιότητα νερού 
- Αποφυγή ρύπανσης με κατάλληλες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες 
- Να μην υπάρξει αποδάσωση και αλλαγή των ορίων των δασών  
- Παρακολούθηση ρύπανσης εδαφών 
- Να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα αέρα στην περιοχή και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- Βελτίωση της οικονομίας 
- Μείωση της ανεργίας 
- Να αυξηθεί ο οικοτουριστικός χαρακτήρας της περιοχής 
- Να αυξηθεί ο αριθμός των οικοτουριστικών επισκεπτών 
- Να υπάρξει οικιστική ανάπτυξη χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής 
- Να βελτιωθούν οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς 
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- Διατήρηση και προστασία της ποιότητας ευαίσθητου τοπίου και μη υποβάθμιση σημαντικών 
τοπίων 

- Να εξασφαλιστούν επαρκής ανοιχτοί χώροι 
- Να μην υπάρξει αρνητική επίπτωση, λόγω σύγκρουσης με άλλα προγραμματιζόμενα έργα 
- Να ενισχυθεί η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
- Να βελτιωθεί η ενεργειακή συμπεριφορά των σπιτιών με άμεσο αντίκτυπο στον καταναλωτή 

και στο περιβάλλον
Α.3 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου
Το Σχέδιο που προτείνεται και αξιολογείται στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα: 
 Προσδιορίζει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του συνόλου του Καλλικρατικού Δήμου 

Νεστορίου και ως εκ τούτου εξειδικεύει το Περιφερειακό Πλαίσιο και τυχόν τα Ειδικά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 Καθορίζει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του Δήμου, με βάση τις αρχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις 
που προκύπτουν από υπερκείμενα σχέδια, ιδίως δε σε ό,τι αφορά στο ρόλο της «ανοικτής 
πόλης» στο οικιστικό δίκτυο. 

 Προσδιορίζει τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίες δεν πρόκειται να 
πολεοδομηθούν.

 Υποδεικνύει ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών 
τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις.

 Δίνει τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση 
οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των οικισμών που απαιτούν 
παρεμβάσεις, μέσω του μηχανισμού των αναπλάσεων.

Οι προτάσεις χωροταξικής οργάνωσης του Δήμου Νεστορίου αφορούν: 
 Την Οικιστική οργάνωση – Περιοχές προς πολεοδόμηση (Επέκταση Σχεδίου Πόλης). 

Σημειώνεται ότι νέα οικιστική επέκταση, συνολικής έκτασης 4,83 Ha, αφορά μόνο στον οικισμό 
Κυψέλη, ώστε να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες μελλοντικής αγοράς. Στο τμήμα αυτό που 
προτείνεται για επέκταση εντοπίζονται κατοικίες που έχουν δομηθεί με τις διατάξεις της εκτός 
σχεδίου δόμησης. 

 Τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας: Τα όρια των περιοχών αυτών συμπίπτουν με τα όρια του 
δικτύου Natura 2000, τα δάση και δασικές εκτάσεις του Δήμου, καθώς και μία προτεινόμενη 
ειδική περιοχή «κατακλύνουσα επιφάνεια» μεταξύ του Αλιάκμονα και της οδού Νεστόριο-
Καστοριά (ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ & ΠΕΠ ΙΙΙ)

 Την Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης – Κανονιστικές ρυθμίσεις: Πρόκειται για 
μία έκταση 37Ha σε επαφή με το νοτιοδυτικό όριο του οικισμού του Νεστορίου και σε μικρή 
απόσταση από τον σημαντικό για την περιοχή πόλο τουρισμού, όπου διεξάγεται το “River 
Party” (ΠΕΠΔ – 1) και για τη λοιπή έκταση του Δήμου Νεστορίου, δηλαδή για το τμήμα του 
Δήμου που δεν ανήκει σε καμία από τις αναφερόμενες παραπάνω ζώνες (ΠΕΠ Ι, ΠΕΠ ΙΙ, ΠΕΠΙΙΙ 
και ΠΕΠΔ1) και χαρακτηρίζεται ως ΠΕΠΔ 2.

 Τις Ζώνες Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. Εντός της ΠΕΠΔ 2 «Περιοχή μεικτών 
χρήσεων αγροτικής ανάπτυξης και ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων» παρέχεται η 
δυνατότητα αναζήτησης μελλοντικά ενός οργανωμένου υποδοχέα της βιομηχανίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 
Βιομηχανία (ΕΠΧΣΑΑΒ, ΦΕΚ 151ΑΑΠ/13-4-2009).

 Τα Δίκτυα υποδομής: Μεταφορικό  Δίκτυο, Ύδρευση, Αποχέτευση, Ενέργεια.  

Συνεπώς, η χωρική οργάνωση του Σχεδίου εξειδικεύεται στις εξής ζώνες:
- Περιοχές προς πολεοδόμηση - μελλοντικής οικιστικής επέκτασης (Επέκταση Σχεδίου 

Πόλης). 
- ΠΕΠ Ι - Περιοχή προστασίας του Δικτύου «Φύση 2000».
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- ΠΕΠ ΙΙ - Περιοχή προστασίας λοιπών δασικών εκτάσεων. 
- ΠΕΠ ΙΙΙ - Περιοχή προστασίας ζώνης του Αλιάκμονα. 
- ΠΕΠΔ 1 - Περιοχή μελλοντικής οικιστικής ανάπτυξης. 
- ΠΕΠΔ 2 - Περιοχή μεικτών χρήσεων αγροτικής ανάπτυξης και ήπιων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 
- Εντός της ΠΕΠΔ 2 – Ζώνη Υποδοχέα Δραστηριοτήτων Χαμηλής Όχλησης 
- Δίκτυα Υποδομής.
- Αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι εντάχθηκαν κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση στις ΠΕΠ.

Το Σχέδιο περιγράφεται αναλυτικά στη ΣΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα. Η οργάνωση των 
χρήσεων γης και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στην έκτασή του απεικονίζεται 
στο χάρτη 3 «Όρια Προτεινόμενων Χρήσεων ΣΧΟΟΑΠ», κλ. 1:30.000 της ΣΜΠΕ.
Β. Συμβατότητα του Σχεδίου με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό και λοιπά πλαίσια 
και σχέδια
Στη ΣΜΠΕ εξετάστηκε και τεκμηριώθηκε η συμβατότητα του προτεινόμενου Σχεδίου με τα εξής 
πλαίσια και σχέδια: 

i. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (ΦΕΚ 
128/Α’/2008). 

ii. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472/Β’/2003). 

iii. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία 
(Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Β.) (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009). 

iv. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Αριθμός Απόφασης 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β’/2008). 

v. 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας - EL 09 και Ηπείρου - EL05 (ΦΕΚ 4676/Β’/29.12.2017 & 
ΦΕΚ 4664/Β’/29.12.2017).

vi. Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λεκάνης Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας - EL 09 και Ηπείρου - EL05 (ΦΕΚ 2689 
Β/6.07.2018 & ΦΕΚ 2684/Β/6.07.2018).

vii. Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων - «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και της ΣΜΠΕ (Κ.Υ.Α. αριθ. οικ.: 61489/5303/2016 (ΦΕΚ 4151 Β/22.12.2016).

viii. Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 
2000 (ΚΥΑ 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017).

ix. Απόφαση με Α.Π. 5010/15-01-2021, Δ/νση Δασών Καστοριάς «Ανάρτηση δασικού χάρτη του 
συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής 
των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Παλυκάρπης του Δήμου Καστοριάς 
της Π.Ε. Καστοριάς) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

Γ.     Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες

Ο Δήμος Νεστορίου αποτελεί περιοχή ορεινή στο σύνολο της με υψόμετρο από 700 έως 2200 
μέτρα περίπου, που διαθέτει απότομες χαραδρώσεις και οροπεδιακές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η 
κλίση του εδάφους ποικίλει από την πιο ομαλή μέχρι την απότομη στα πρανή του ποταμού 
Αλιάκμονα.

Μεγάλο τμήμα της Δ.Ε. Νεστορίου προστατεύεται από αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία και 
δεν φέρει οποιαδήποτε ανθρωπογενή επέμβαση ή δραστηριότητα. Ιδιαίτερη προστασία χρήζει η 
βιοποικιλότητα του Γράμμου και τα υψηλής ποιότητας επιφανειακά ύδατα (πχ. π. Αλιάκμονας). 
Επιπλέον, η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, συμπεριλαμβάνοντας 
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μεταξύ άλλων απειλούμενα είδη, προστατευόμενα φυτικά είδη και απειλούμενα φυτά, τέθηκε ως 
στόχος του Σχεδίου η διατήρηση της χερσαίας βιοποικιλότητας και των σημαντικών οικοτόπων.
 Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι κατ' εξοχήν δασική περιοχή. Τα δάση και οι λοιπές 

δασικές εκτάσεις καταλαμβάνουν πάνω από το 50% της συνολικής έκτασης και εντοπίζονται στα 
δυτικές και κεντρικές περιοχές του. Στα όρια του Δήμου βρίσκεται: 
- Τμήμα του Δημόσιου Δάσους Βόρειου Γράμμου 
- Τμήμα Δημόσιου Δάσους Νοτίου Γράμμου 
- Το δασόκτημα Κυψέλης, Κοτύλης, Νεστορίου
- Η θέση «Αρένων», αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής με μόνιμη απαγόρευση του κυνηγιού.
- Στη θέση “Μπαρούγκα” του Γράμμου είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο της φύσης 

«Μικτό δάσος Οξυάς – Ελάτης – Μ. Πεύκης» (ΦΕΚ 656/Β’/1986).
Οι όροι και περιορισμοί που τίθενται για τις παραπάνω δασικές ζώνες από το ισχύον θεσμικό  
πλαίσιο θεωρήθηκαν δεσμευτικές για τον σχεδιασμό του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ. Σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο συμπληρωματικό υπόμνημα της ΣΜΠΕ, το ΣΧΟΟΑΠ δεν έρχεται σε αντίθεση 
με τον αναρτημένο Δασικό χάρτη.

 Μέρος των ορεινών εκτάσεων του Σχεδίου είναι ενταγμένο στο δίκτυο προστασίας της φύσης 
«Natura 2000» (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), με τον κωδικό: GR1320002 – «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ», 
ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA), εμβαδού 34357 ha. 
- Η περιοχή του όρους Γράμμου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα και 

παρουσιάζει μεγάλη οικολογική αξία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα απογραφής τύπων 
οικοτόπων, στην περιοχή εμφανίζονται τρεις (3) οικότοποι προτεραιότητας της κοινοτικής 
οδηγίας 92/43 και άλλοι δώδεκα (12) κοινοτικού ενδιαφέροντος. Επίσης αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα ενδιαιτήματα της καφέ αρκούδας, και άλλων σπάνιων ειδών (αγριόγιδο, 
χρυσαετός). Η οικολογική αξία της περιοχής και ο καλός βαθμός διατήρησης που υφίσταται στα 
είδη, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι σχετικά μέχρι πρόσφατα ήταν ανεπηρέαστη και 
απομονωμένη από ανθρώπινες δραστηριότητες.

- Για την περιοχή έχει εκπονηθεί Ε.Π.Μ. και βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης η έκδοση του 
σχετικού προεδρικού διατάγματος.

 Κυριότερα τοπία της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου:
- Η περιοχή «Μπαρούγκα» έχει κηρυχθεί «μνημείο της φύσης». Καλύπτεται από μικτό δάσος 

οξιάς, ελάτης και μαύρης πεύκης. 
- Η περιοχή «Κάστρο» (φυσική ακρόπολη) αποτελεί αξιόλογο φυσικό μνημείο
- Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους - Φυσικό τοπίο (Κωδικός τόπου AT401101), με επίκεντρο 

την παραποτάμια περιοχή του Αλιάκμονα π. κοντά στο Νεστόριο και ειδικά στο χώρο του River 
Party. 

- Με επίκεντρο τον οικισμό Πεύκο εντοπίζεται χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους - Φυσικό τοπίο (Κωδικός τόπου AT4011028), που αποτελεί Βιότοπο και Φυσικό τοπίο. 
Πρόκειται για ορεινή περιοχή με εκτεταμένα μεικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων (δρυός, 
οξυάς, μαύρης πεύκης, ελάτης) και πολλών πλατύφυλλων (εντός CORINE, Natura 2000, 
Προστατευόμενη περιοχή Ορνιθοπανίδας).

 Ο Αλιάκμονας ποταμός, έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητος αποδέκτης, βάσει των διατάξεων της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΚΥΑ 19652/1906/5-8-1998). Επίσης ο 
ποταμός, λόγω της μεγάλης παροχετευτικότητάς του παρουσιάζει μια εκτεταμένη πιθανή 
«κατακλύνουσα επιφάνεια». Οι όροι και περιορισμοί που τίθενται από αυτή την επιφάνεια 
πλημμύρας θεωρήθηκαν δεσμευτικές για τον σχεδιασμό του προτεινόμενου Σχεδίου και για τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις.

 Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία:
- «Δύο Παλαιά γεφύρια» στην Παλαιά Ζούζουλη (ΦΕΚ 494/Β/14-7-1988, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/929/ 

15422/20-6-1988).
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- Μονή της Τσούκας πλησίον του οικισμού της Αγίας Άννας, Μονή Αγίου Ζαχαρία στο Γράμμο, 
Μονή Αγίου Γεωργίου στο Επταχώρι και το ναΰδριο της Κοίμησης της Θεοτόκου.

- Μη οριοθετημένες αρχαιολογικές θέσεις στην περιοχή Λόσκο του Νεστορίου και στη Βάττυνα, 
πλησίον του Κρανοχωρίου και πλήθος νεώτερων εκκλησιών σε οικισμούς του Δήμου. 

 Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του ΥΔ (EL09) 
Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4676/Β’/2017), η περιοχή μελέτης ανήκει στην:
• ΛΑΠ Αλιάκμονα (EL0902) 
• ΛΑΠ Αώου (EL0511) 
Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα (ΥΣ)
- Αλιάκμονας π. (GR0902R0002500072N): η συνολική οικολογική και χημική κατάστασή του 

χαρακτηρίζεται ως «Καλή». 
- Σαραντάπορος π. (EL0511R0A0202008N): η συνολική οικολογική και χημική κατάστασή του 

χαρακτηρίζεται ως «Μέτρια». 
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης (1η αναθεώρηση), ο π. Αλιάκμονας (Νεστόριο) 
θεωρείται ένα από τα Προστατευόμενα επιφανειακά ΥΣ που προορίζονται για υδροληψία με 
σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση. 
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ)
- Σύστημα υδροφόρων Σαρανταπόρου – Αώου (EL0500220): η συνολική οικολογική κατάσταση 

χαρακτηρίζεται ως «Καλή», η χημική ως «Καλή» και η ποσοτική ως «Καλή».
- Σύστημα Μεσοελληνικής Αύλακα (EL090A351): η συνολική οικολογική κατάσταση 

χαρακτηρίζεται ως «Καλή», η χημική ως «Καλή» και η ποσοτική ως «Καλή»
Σύμφωνα με την ΣΜΠΕ και το συμπληρωματικό υπόμνημα αυτής δεν υφίσταται θέμα μη 
συμβατότητας των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ με τα οικεία ΣΔΛΑΠ.

 Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος 
Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και Ηπείρου (EL05)18 (ΦΕΚ 2689/Β/2018 & και ΦΕΚ 2684/Β/2018) 
εντός της έκτασης του Σχεδίου εντοπίζεται περιοχή η οποία ανήκει στην Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου (ΖΔΥΚ) EL09APSFR007 “Χαμηλή ζώνη άνω ρου π. Αλιάκμονα και λίμνης Καστοριάς” και 
εντός της πλημμυρικής ζώνης για περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100 & 1000 έτη. 
Εντός της περιοχή μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ δεν εντοπίζεται ΖΔΥΚ του ΥΔ EL05 «Ήπειρος»
Σύμφωνα με την ΣΜΠΕ και το συμπληρωματικό υπόμνημα δεν υφίσταται θέμα μη συμβατότητας 
των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ με τα οικεία ΣΔΚΠ.

Δ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης

Το προτεινόμενο ΣΧΟΟΑΠ είναι συμβατό με τις χρήσεις γης και τις γενικές χωροταξικές ρυθμίσεις 
της περιοχής μελέτης, καθώς και άλλες θεσμοθετημένες δεσμεύσεις (π.χ. δασική νομοθεσία). 
Δεδομένου ότι βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού 
περιβάλλοντος και των σημαντικών φυσικών πόρων της περιοχής, οι προτεινόμενες χρήσεις γης 
δεν αναμένεται να μεταβάλουν την οικολογική ιδιαιτερότητά της, ενώ με την τήρηση των όρων και 
περιορισμών της ΣΜΠΕ και της παρούσας απόφασης επιτυγχάνεται η ισόρροπη ένταξη του 
ανθρώπινου παράγοντα στο φυσικό περιβάλλον.
Συνεπώς, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης του Σχεδίου δεν επιβάλλονται   
διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό πέραν των εξειδικευμένων όρων που τίθενται με την παρούσα 
απόφαση. 
Ε.  Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος  

που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του Σχεδίου, κατόπιν αξιολόγησης και στάθμισης των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ. 

1. Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
1.1. Η αρχή της πρόληψης.
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1.2. Η απορρέουσα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία υποχρέωση της χώρας για την 
προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των ιδιαίτερων φυσικών 
οικοσυστημάτων (περιοχές Natura 2000, δάση και δασικές και κηρυγμένες  
αναδασωτέες εκτάσεις).

1.3. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών 
χωροταξικών σχεδίων και των σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων και κινδύνων 
πλημμύρας των λεκανών απορροής που εισέρχονται στην περιοχή εφαρμογής του 
Σχεδίου.

1.4. Η διασφάλιση κατά το δυνατόν των φυσικών διεργασιών, η αποδοτικότητα των 
φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η 
ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά τους. 

1.5. Ο περιορισμός των επιπτώσεων στα υδάτινα οικοσυστήματα, στους οικοτόπους και 
στις περιοχές όπου διαβιώνει, αναπτύσσεται και εξελίσσεται η άγρια ζωή.

1.6. Η εφαρμογή μέτρων αποφυγής ισχυρών διαταράξεων στα πλαίσια επεμβατικών 
δράσεων εντός περιοχών με ίδιον καθεστώς προστασίας (π.χ. δάση).

1.7. Ο περιορισμός της φθοράς και απώλειας της υφιστάμενης φυτοκοινότητας και του 
ευρύτερου δασικού περιβάλλοντος.   

1.8. Να λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης των χώρων διατάραξης κατόπιν εκπόνησης 
ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, οι οποίες θα προβλέπουν και θα προτείνουν ήπιες και 
συμβατές με την ευρύτερη δασική περιοχή και τις επικρατούσες σταθμολογικές 
συνθήκες, παρεμβατικές δράσεις δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και 
εξέλιξης των οικοτόπων και ενδιαιτημάτων των περιοχών.

1.9. Να λαμβάνονται μέτρα για την διατήρηση και διαφύλαξη του επιφανειακού εδαφικού 
ορίζοντα, ώστε στο στάδιο της αποκατάστασης των χώρων επέμβασης να 
χρησιμοποιείται αναλόγως για το μέγιστο της επιτυχούς φυτικής αποκατάστασης.

2. Για την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 θα πρέπει:
2.1. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που εμπίπτουν εντός της περιοχής 

Natura 2000 να τηρούν τους περιορισμούς του κανονισμού 146/2010 (L 47), περί 
καθεστώτος πολλαπλής συμμόρφωσης, σύμφωνα με το ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60) «για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

2.2. Έργα και δραστηριότητες εντός της περιοχής Natura 2000 να μην προκαλούν δυσμενείς 
επιπτώσεις (π.χ. υποβάθμιση του εδάφους, ρύπανση των υδατορεμάτων) σε ζωτικής 
σημασίας παραμέτρους, καθοριστικές για την διατήρηση και συνοχή των οικοτόπων.

2.3. Για την δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε έργου/δραστηριότητας που εμπίπτει 
εντός των προστατευόμενων περιοχών απαιτείται, πριν την αδειοδότηση και υλοποίησή 
του, η γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), όπως καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και 
τροποποιήθηκε από τους ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177) και ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129).

2.4. Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του Ν. 
1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό χρήσεων γης και 
δραστηριοτήτων, ανά ζώνη, μέσα στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 
2000 και στις γειτονικές εκτάσεις, κατισχύουν της παρούσας απόφασης οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης, τα μετρά προστασίας και οι στόχοι διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη 
και οικοσυστήματα των προστατευόμενων περιοχών.

3. Οι εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στις περιοχές που 
χαρακτηρίζονται ως ΠΕΠ (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και ΠΕΠΔ (1, 2), ανεξάρτητα από τις προβλέψεις του για τις 
επιτρεπόμενες  χρήσεις γης στις περιοχές αυτές, εξακολουθούν να διέπονται και να  
προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και υπό το αυστηρό καθεστώς 
προστασίας τους (αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων εκτάσεων), σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
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4. Για την διαφύλαξη του δασικού πλούτου να εφαρμόζονται οι προβλέψεις των διαχειριστικών 
μελετών που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Καστοριάς για τις δασικές 
και αναδασωτέες εκτάσεις του Σχεδίου.

5. Για την προστασία των δασών και δασικών / αναδασωτέων εκτάσεων εντός των ζωνών ΠΕΠ Ι, 
ΠΕΠ ΙΙ, ΠΕΠ ΙΙΙ και ΠΕΠΔ 1, 2 να τηρούνται τα εξής:
5.1. Απαγορεύεται η δόμηση σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, και κατ’ επέκταση 

η πολεοδόμηση και ρυμοτομία τους, καθόσον ισχύει και εφαρμόζεται η διάταξη του 
άρθρου 24 του Συντάγματος, διά της οποίας απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού 
των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική 
εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

5.2. Ειδικότερα επί των σχεδίων πόλεως ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 60 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289) όπως ισχύει, ενώ για την προστασία και 
διαχείριση πάρκων και αλσών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 58 και 59 του ιδίου 
νόμου, καθώς και η αριθ. 133384/6587/2015 (ΦΕΚ Β’ 2828) Υπουργική Απόφαση 
«Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών».

5.3. Οι επεμβάσεις επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, προβλέπονται και αφορούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων, έργων και υποδομών, όπως αυτές περιγράφονται στο Έκτο Κεφάλαιο 
του νόμου 998/1979 ως ισχύει, υπό τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που ορίζουν οι 
σχετικές διατάξεις, κατόπιν εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων και υποχρεώσεων που 
θέτει η παρ. 8 του άρθρου 45 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει, μετά 
των εδαφίων που προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α’ 56).

5.4. Οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης και άδειας από την οικεία 
Δασική υπηρεσία.

5.5. Στις περιπτώσεις δασικών περιοχών που έχουν πληγεί λόγω καταστροφικών πυρκαγιών, 
αυτές κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες σύμφωνα με τις οικείς δασικές διατάξεις. 
Επί των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες επιτρέπονται οι επεμβάσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289) όπως ισχύει.

5.6. Εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής δεν επιτρέπονται επεμβάσεις πέραν αυτών που 
ορίζονται στο ν.δ. 86/1969 "Δασικός Κώδιξ” (ΦΕΚ Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 57 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200).

5.7. Η παρόχθια και παρυδάτια δασική βλάστηση των ρεμάτων αντιμετωπίζεται ως μέρος του 
όλου δασικού οικοσυστήματος και διέπεται από τις προστατευτικές διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, είτε πρόκειται για ορεινή είτε για πεδινή κοίτη, κατά  τα  οριζόμενα 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει. Ομοίως αντιμετωπίζονται και οι εκτάσεις 
κείμενες των υδατορεμάτων, οι οποίες στερούνται δασικής βλάστησης, εφόσον 
περικλείονται από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν και για 
υδατορέματα τα οποία δεν περικλείονται από δασικά οικοσυστήματα, ωστόσο φύεται σε 
αυτά δασική βλάστηση, η οποία διέπεται από τις προστατευτικές διατάξεις της 
ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.

5.8. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας, κατά το μέρος που αφορά τις δασικές 
διατάξεις, αποτελεί ευθύνη της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς.

6. Να καθοριστούν οι βοσκήσιμες γαίες (βοσκότοποι) από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (ν. 4351/2015 ΦΕΚ Α’ 164, όπως ισχύει) σε 
εκτάσεις που η συγκεκριμένη χρήση είναι συμβατή με την περιβαλλοντική και δασική 
νομοθεσία.

7. Στο τμήμα του δημόσιου δασικού συμπλέγματος Βορείου Γράμμου «Μικτό δάσος Οξυάς – 
Ελάτης – Μ. Πεύκης» στη θέση “Μπαρούγκα” που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο 
της φύσης (ΦΕΚ 656/Β’/1986) δεν πρέπει να εκτελείται καμία ανθρωπογενής επέμβαση και 
κατ’ επέκταση η βόσκηση.
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8. Για την χωροθέτηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4056/2012 
(ΦΕΚ 52 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4859/2021 (ΦΕΚ 228 Α’). Οι υφιστάμενες 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και 
εγκρίσεις.

9. Επιτρέπεται η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, 
ορειβατικός, πολιτιστικός και περιπατητικός τουρισμός), εφόσον επιτυγχάνεται η βιώσιμη και 
αειφόρος τουριστική ανάπτυξη με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

10. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του ν. 
3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153), όπως ισχύει και να τηρούνται τα εξής:
10.1. Τα έργα / δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός της Δ.Ε Νεστορίου όπως είναι  

οδοποιία, κοινωφελή έργα κ.λπ. θα πρέπει να μην ενέχουν κινδύνους υποβάθμισης των 
στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος (πχ αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί 
τόποι κ.λπ).

10.2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να ενημερώνονται έγκαιρα 
για τα προγραμματιζόμενα έργα υποδομών ή άλλα σχέδια ανάπτυξης προκειμένου να 
γνωμοδοτούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

10.3. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να επιβλέπονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το ν. 3028/2002 όπως ισχύει. Σε 
περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες διακόπτονται και ακολουθείται 
ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτάται η συνέχιση των 
εργασιών κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΑ.

10.4. Τα όρια των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και οι ζώνες προστασίας τους 
καθορίζονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

11. Για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής και μη παραγωγικότητας να τηρούνται τα εξής:
11.1. Για κάθε νέο έργο / δραστηριότητα ή επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων απαιτεί η 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής ΠΕΧΩΠ της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς.

11.2. Στις γεωργικές γαίες που αρδεύονται και δύναται εν δυνάμει να αποτελούν γεωργικές 
γαίες υψηλής παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 
153929/09.06.1983 Εγκυκλίου του Υπ.  Γεωργίας που εκδόθηκε για την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α’ 33), επιτρέπονται οι χρήσεις γης της περ. 
6α της παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/ 2001 (ΦΕΚ Α’ 223), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193). 

11.3. Οικιστικές επεκτάσεις εντός γεωργικής γης δεν είναι δυνατές εφόσον οι εκτάσεις αυτές 
εμπίπτουν σε Γεωργικές Γαίες Υψηλής Παραγωγικότητας, κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης της οικείας Επιτροπής ΠΕΧΩΠ.

11.4. Οικιστικές επεκτάσεις εντός μη αρδευόμενης γεωργικής γης επιτρέπονται μόνο στα 
πλαίσια της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης  και εφόσον τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα 
της επέκτασης για την κάλυψη ζωτικής σημασίας οικιστικών αναγκών.

11.5. Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός της ΠΕΠΔ 2 που δεν αποτελούν γεωργικές γαίες 
υψηλής παραγωγικότητας, επιτρέπονται οι χρήσεις γης του άρθρου 14 του προεδρικού 
διατάγματος 59/2018 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, για την προστασίας της αγροτικής γης. 

12. Για τη δημιουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 
(ΠΟΑΠΔ) εντός της ζώνης ΠΕΠΔ 2, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 107017/2006, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Επιτρέπεται η  αναζήτηση χώρων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων εντός της ζώνης 
ΠΕΠΔ 2, αποκλειστικά για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων χαμηλής 
όχλησης (Τύπου Γ’), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως έχει 
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τροποποιηθεί και ισχύει και με την προϋπόθεση τήρησης των προστατευτικών διατάξεων της 
δασικής νομοθεσίας..

14. Επιτρέπεται η αναζήτηση χώρων για την ανάπτυξη ΠΟΑΠΔ εντός της ζώνης ΠΕΠΔ 2 με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από οργανωμένη μονάδα 
επεξεργασίας των αποβλήτων τους και πρόβλεψη μεταφοράς των στερών αποβλήτων σε 
εγκεκριμένο Χώρο Διάθεσης.

15. Για την βέλτιστη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται τα εξής:
15.1. Να προωθούνται δραστηριότητες ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων, για την μείωση του συνολικού όγκου των προς διάθεση 
ποσοτήτων.

15.2. Να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των 
σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), για την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

15.3. Να υλοποιούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις για την προώθηση της χρήσης 
καθαρών τεχνολογιών και αποφυγής διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, ελαιωδών 
ουσιών, αλάτων, ή άλλων ρύπων στο έδαφος.

15.4. Να υλοποιηθεί άμεσα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του οικείου Δήμου, στα 
πλαίσια εφαρμογής των κατευθύνσεων του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, με συγκεκριμένες δράσεις ορθής 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Εντός των προς έγκριση πολεοδομικών ενοτήτων 
να προβλεφθεί ικανός αριθμός «Πράσινων Σημείων» (Παρ. 1 του άρθρου 11 της 
Οδηγίας 2008/98/ ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129).

15.5.  Επιβάλλεται η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παράγονται στις 
βιομηχανικές / βιοτεχνικές μονάδες εντός των παραγωγικών ζωνών.

15.6.  Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) εντός 
προστατευόμενων περιοχών (π.χ. Natura 2000, αρχαιολογικούς χώρους, δάση και 
δασικές εκτάσεις).

15.7.  Δεν επιτρέπεται  η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) ενώ επιβάλλεται 
η αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, σύμφωνα με τα σύγχρονα εφαρμοζόμενα 
πρότυπα για την εξασφάλιση των εδαφών και του υπόγειου υδροφόρου από 
φαινόμενα ρύπανσης.

16. Με ευθύνη του Δήμου να οργανωθεί πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 
αστικών και μη αστικών στερεών και υγρών αποβλήτων.

17. Να εφαρμοστούν πρακτικές για την προστασία της ποιότητας των εδαφών και των υδάτων, 
όπως: α) οικολογική γεωργία, β) ορθολογική χρήση αγροχημικών, γ) βέλτιστη διαχείριση των 
αποβλήτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και δ) μείωση των αγροτικών αποβλήτων μέσω 
ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης ενέργειας.

18. Ο Δήμος να προβεί άμεσα στην εξεύρεση έκτασης για την εγκατάσταση μονάδων 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των οικισμών, είτε συμβατικών, είτε μονάδων επεξεργασίας 
που βασίζονται σε φυσικές διεργασίες

19. Επιβάλλεται η αναβάθμιση - αντικατάσταση ή / και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, στο σύνολο της έκτασης των οικισμών.

20. Να ληφθεί μέριμνα για τον διαχωρισμό των αποχετευτικών δικτύων από τα δίκτυα των 
όμβριων υδάτων.

21. Επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων κοιμητηρίων και η δημιουργία νέων, κατόπιν 
έγκρισης των απαιτούμενων τεχνικών μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία 
και εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
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21.1. Η περιοχή επέκτασης υφιστάμενου κοιμητηρίου ή ίδρυσης νέου αποστραγγίζεται καλά 
από τα επιφανειακά ύδατα και βρίσκεται εκτός των περιοχών που εντάσσονται στους 
Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας για Τ=50, 100, 100, των οικείων ΣΔΚΠ.

21.2. Δεν δημιουργούνται κίνδυνοι ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
21.3. Τηρούνται οι θεσμοθετημένες αποστάσεις από υφιστάμενες χρήσεις (π.χ. σημεία 

υδροληψίας) και όρια οικισμών και δημιουργείται περιμετρική ζώνη πρασίνου για τον 
περιορισμό της οπτικής επαφής με παρακείμενους οικισμούς ή αρχαιολογικούς 
χώρους. 

22. Τα σημεία υδροληψίας που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε νερό θα 
πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένα για τις συγκεκριμένες χρήσεις. 

23. Οι περιβαλλοντικές προτάσεις, οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις καθώς και τα προτεινόμενα 
έργα υποδομών να είναι απολύτως συμβατά με τους περιβαλλοντικούς στόχους των οικείων 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για την προστασία των υδατικών 
πόρων, την ορθολογική διαχείρισή τους και την διατήρηση της ποιότητάς τους. Ειδικότερα:
23.1. Τα προγραμματιζόμενα έργα και δράσεις θα  πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο συμβατά με 

τα μέτρα Μ09Β0401, Μ09Β0402,  Μ09Β0403 του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας και τις 
προσωρινές ή / και οριστικές  ζώνες προστασίας του προβλέπουν αυτά και συνιστούν 
ρυθμίσεις χρήσεων γης και χωροθέτησης δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

23.2. Θα πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης των ειδικών 
υδρογεωλογικών μελετών, βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι ζώνες προστασίας (Ι, ΙΙ 
& ΙΙΙ) των προαναφερόμενων Μέτρων, αλλά και γενικότερα των δράσεων που αφορούν 
στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων με φορείς υλοποίησης  τις 
υπηρεσίες του Δήμου. 

23.3. Να εφαρμόζονται τα μέτρα στην άσκηση ελέγχου και καταμέτρηση των 
εκμεταλλευόμενων υδάτων, στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιοτικής παραγωγής του 
πρωτογενούς τομέα. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την προστασία των υδάτων από 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, με την εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής 
πρακτικής, σύμφωνα με την ΥΑ 85167/820 (ΦΕΚ 477/Β/06-04-2020), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

24. Για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι:
24.1. Να υλοποιούνται κατά προτεραιότητα από τον Δήμο κοινωφελείς δράσεις 

(καθαριότητα, τακτική αποκομιδή αποβλήτων κ.λπ.) και έργα υποδομής (ύδρευσης, 
αποχέτευσης κ.λπ.) με σκοπό την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. 

24.2. Απαγορεύεται η χρήση απορροφητικών δεξαμενών για την διάθεση υγρών αποβλήτων.
24.3. Να πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις του δικτύου ύδρευσης για την άμεση 

αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.
25. Να ληφθούν υπόψη οι κατευθύνσεις των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΚΠ). Ειδικότερα:
25.1.  Ο προγραμματισμός και το είδος των έργων και δράσεων που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας να υλοποιούνται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και στις αντίστοιχες 
Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

25.2. Για την κατασκευή και λειτουργία των υδρευτικών γεωτρήσεων, των δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης καθώς και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα 
πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας (Μέτρο 
EL09_23_03), ενώ θα πρέπει να ενσωματώνονται και έργα αντικατάστασης και 
συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων όμβριων (Μέτρο EL09_34_13)

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/4/4b/%CE%A5%CE%91_85167-820.pdf
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25.3. Να λαμβάνονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού, των τοπικών αρχών και 
κοινοτήτων έναντι πλημμυρικού κινδύνου.

25.4. Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή του Μέτρου EL09_43_22, που αφορά στις 
ρυθμίσεις για τις ιρλανδικές γέφυρες, με συνεργασία του Δήμου Νεστορίου και των 
φορέων λειτουργίας του οδικού δικτύου.  

25.5. Στις προς πολεοδόμηση περιοχές (οικιστικές και επαγγελματικών / παραγωγικών 
δραστηριοτήτων) να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη διαχείρισης των όμβριων υδάτων για 
την εξασφάλιση της ομαλής αποστράγγισής τους. Ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στις 
περιοχές που εντάσσονται στους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας για Τ=50, 100, 100 των 
οικείων ΣΔΚΠ.

26. Κατά την διαδικασία οριοθέτησης των ρεμάτων να ακολουθούνται τα εξής:
26.1. Να τηρούνται οι διατάξεις του ν.4258/2014 (ΦΕΚ Α’ 94) «Διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.

26.2. Κατά την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών προστασίας να λαμβάνονται υπόψη ο 
ενιαίος χαρακτήρας κάθε υδατορέματος (υδραυλική και οικολογική συνέχεια των 
διαφόρων τμημάτων του) και η αναγκαιότητα προστασίας της φυσικής του οντότητας. 
Ειδικά για τα τμήματα υδατορεμάτων εντός πολεοδομούμενων περιοχών, ο 
καθορισμός ζωνών προστασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποίησή τους ως 
περιοχές αναψυχής, με διατήρηση των στοιχείων του φυσικού χαρακτήρα τους (π.χ. 
φυσική βλάστηση, μαιανδρισμοί).

26.3. Σε περιπτώσεις τμηματικής οριοθέτησης να επιλέγεται περίοδος επαναφοράς που 
επιτρέπει την ομαλή μετάβαση προς τα ανάντη και κατάντη τμήματά τους. Ειδικότερα 
για τα τμήματα εντός ορίων οικισμών ή πολεοδομικών σχεδίων, η οριοθέτηση θα 
πρέπει να γίνεται με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50 ετών. 

26.4. Κατά την υλοποίηση έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, 
προτείνεται η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και η διατήρηση ανοιχτής 
διατομής όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

26.5. Κατά τις εργασίες διευθέτησης ρεμάτων να λαμβάνονται μέτρα αντιδιαβρωτικά και 
αντιπλημμυρικά στα ανάντη των ρεμάτων, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των 
λεκανών απορροής, προς αποφυγή και αποτροπή χειμαρρικών φαινομένων, 
πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών στα κατάντη και πεδινά τμήματα.

26.6. Σε περίπτωση εκτροπής υδατορέματος, η παλαιά φυσική κοίτη προστατεύεται και 
παραμένει στη φυσική της κατάσταση. 

27. Κατά τον σχεδιασμό νέων οδικών έργων θα πρέπει:
27.1. Η συμπλήρωση του οδικού δικτύου, όπου απαιτείται, να γίνεται με γνώμονα τη βέλτιστη 

αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση της υφιστάμενης οδικής υποδομής. 

27.2. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις  από την υλοποίηση νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων οδών, με γνώμονα 
τη διατήρηση  του τοπίου και των ιδιαίτερων οικοσυστημάτων της περιοχής.

28. Να διαμορφωθούν ελεγχόμενες προσβάσεις για την πρόσβαση των επισκεπτών σε 
προστατευόμενες και ιδιαίτερου φυσικού κάλους περιοχές. 

29. Οι ενεργειακές ανάγκες των παραγωγικών δραστηριοτήτων να καλύπτονται, στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

30. Ο Δήμος στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων 
ευθύνης του να προβαίνει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις αυτών, σε τακτικές συντηρήσεις του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού τους ή όπου κρίνεται σκόπιμο σε αντικατάστασή του, με 
σύγχρονες τεχνολογίες που συμβάλουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα νέα 
Δημόσια κτίρια να σχεδιάζονται με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, αξιοποιώντας 
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όλες τις δυνατότητες για ιδιοπαραγωγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την 
λειτουργία τους, με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

31. Να συντηρούνται τακτικά από τον Δήμο (εργασίες κοπής, άρδευσης, φύτευσης, λίπανσης κ.λπ.) 
οι οργανωμένοι χώροι κοινόχρηστου πρασίνου (άλση, πάρκα, παιδικές χαρές), προκειμένου να 
διατηρούν το χαρακτήρα τους ως χώροι υψηλής αισθητικής και αναψυχής.

32. Να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των όμβριων υδάτων, μέσω κατάλληλων συστημάτων 
συλλογής και επεξεργασίας τους, για την άρδευση του κοινόχρηστου πρασίνου και τον 
καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο εξοικονόμησης νερού. 

33. Να υιοθετηθούν οι κατευθύνσεις του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και 
Διαχείρισης Συνεπειών του Δήμου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4662/2020 (Α’ 27) για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές. 

34. Κατά την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της συνιστώσας της 
κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), όπως αυτό θα εγκριθεί κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 43 του  ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149).

35. Έργα και δραστηριότητες τα οποία περιλαμβάνονται στους πίνακες της υ.α. με Αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ Β’ 841), όπως εκάστοτε ισχύει, υπόκεινται στην διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, 
λαμβάνοντας υπόψη τους όρους, τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις της παρούσας 
απόφασης. 

36. Η προσαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα δεδομένα που 
αφορούν την προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 
του, όπως η οριστική κύρωση των δασικών χαρτών, η κήρυξη νέων αρχαιολογικών χώρων, η 
επικαιροποίηση των ορίων κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων κ.λπ. εξετάζεται από την 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της κ.υ.α. 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

37. Το ΣΧΟΟΑΠ δεν καθορίζει χρήσεις γης, ούτε όρους / περιορισμούς, σε ακίνητα που είτε 
ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είτε χρησιμοποιούνται από αυτό για λόγους εθνικής 
προστασίας.

38. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και στο συμπληρωματικό υπόμνημα αυτής που 
συνοδεύουν την παρούσα και εξειδικεύουν όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, 
ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Στ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 

ΣΧΟΟΑΠ πραγματοποιείται με ευθύνη του Δήμου Νεστορίου , σε συνεργασία και με την 
υποστήριξη κάθε υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και 
παραμέτρων στον τομέα της, προκειμένου μεταξύ άλλων να εντοπιστούν εγκαίρως 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. 
Προγράμματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος υλοποιούμενα από τρίτους φορείς, 
δύνανται να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης προς αποφυγή διπλού ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή, η παρακολούθηση από πλευράς αρχής σχεδιασμού, συνίσταται στη λήψη, 
τήρηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που διατίθενται σ’ αυτήν από τους ως άνω φορείς.

2. Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρακολουθούνται αναφέρονται  στη ΣΜΠΕ 
που συνοδεύει την παρούσα. Πέραν των προτεινόμενων στη ΣΜΠΕ περιβαλλοντικών δεικτών 
παρακολούθησης προτείνεται η εξέταση των ακόλουθων δεικτών ανά περιβαλλοντικό τομέα:
2.1. Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα- Πανίδα – Δάση – Αστικό και Περιαστικό Πράσινο

- Μεταβολή της έκτασης των οικοτόπων (%)
- Ισοζύγιο πρασίνου
- Έκταση αποκατεστημένων / αναφυτεμένων περιοχών
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- Απώλεια ειδών πανίδας (%)
- Έκταση δασών,  δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων 
- Αριθμός δασικών πυρκαγιών  - Καμένη γη – Αναδασωθείσες εκτάσεις
- Επικινδυνότητα εμφάνισης πυρκαγιών 

2.2. Έδαφος
- Πλήθος και έκταση αποκαταστάσεων χώρων / Πλήθος και είδος επεμβάσεων
- Πλήθος και είδος έργων προστασίας εδάφους από τη διάβρωση / Πλήθος και είδος 

επεμβάσεων
- Αναπλάσεις / φυτεύσεις που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τις απαιτούμενες
- Είδος υλοποιημένων μέτρων πρόληψης – προστασίας από ρύπανση
- Ποσότητες στερεών που διατίθενται σε ΧΥΤΑ
- Ποσότητες υγρών αποβλήτων που δεν καταλήγουν σε μονάδα επεξεργασίας

2.3. Ύδατα
- Πορεία εφαρμογής των Μέτρων των οικείων ΣΔΛΑΠ για την προστασία των ΥΥΣ που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
- Βελτίωση υδατικού ισοζυγίου υπογείων νερών 
- Χρήση νερού ανά τομέα δραστηριότητας (%)
- Ποσοστό πληθυσμού συνδεδεμένο σε ΕΕΛ
- Πλήθος κυρώσεων και είδος παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί διαχείρισης 

υδάτων και επεξεργασίας – διάθεσης υγρών αποβλήτων
2.4. Ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες

- Πλήθος και είδος μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
- Κυκλοφοριακοί φόρτοι

2.5. Χρήσεις γης
- Έκταση εγκαταλελειμμένης – υποβαθμισμένης γης
- Πλήθος νέων κατοικιών – πολεοδομική ανάπτυξη 

2.6. Πληθυσμός και ανθρώπινη υγεία – Θόρυβος – Μεταφορές – Υποδομές
- Πλήθος και είδος καταγγελιών ανά έτος λόγω όχλησης από ηχορύπανση ή ελλιπή 

συλλογή αποβλήτων και ακατάλληλη διαχείριση αυτών.
- Πλήθος και είδος μέτρων προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Ο τελικός καθορισμός του συνόλου των δεικτών που θα εξετάζονται μέσω του συστήματος 
παρακολούθησης αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος παρακολούθησης που θα 
υλοποιηθεί και θα εφαρμόζεται με ευθύνη του οικείου Δήμου. 

3. Τα αποτελέσματα της ως άνω παρακολούθησης να αποτυπώνονται σε σχετική έκθεση ανά 
διετία από το χρόνο έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
3.1. Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις 

δράσεις του Σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές. Ο 
Δήμος Νεστορίου οφείλει να μεριμνά για τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από 
τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων εντός της περιοχής εφαρμογής του. Η έκθεση για 
κάθε περίοδο μελέτης συντάσσεται, υποβάλλεται και δημοσιοποιείται εντός του πρώτου 
εξαμήνου της επόμενης περιόδου.

3.2. Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετιζόμενων με το περιβάλλον στόχων του 
Σχεδίου γίνεται με συγκριτική αποτίμηση των στοιχείων των διαδοχικών εκθέσεων. Σκοπός 
της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών 
μεταβολών που οφείλονται στην υλοποίηση των προβλέψεων του Σχεδίου, η σύγκριση με 
τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς 
και η διαπίστωση της αναγκαιότητας λήψης διορθωτικών μέτρων. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης, είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων 
υποχρεώσεων από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, 
προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.
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Ζ.   Χρονικό διάστημα ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της μέχρι την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ, 
ενώ μετά την έγκρισή του, η ισχύς της επεκτείνεται για το διάστημα ισχύος του.
Η.   Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις
Το  ΣΧΟΟΑΠ όπως τελικά θα εγκριθεί, πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την παρούσα 
απόφαση, η οποία θα πρέπει και να αναφέρεται ρητά στην απόφαση έγκρισής του.
Ο Δήμος Νεστορίου ως αρχή σχεδιασμού του ΣΧΟΟΑΠ  οφείλει να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών 
από την παραλαβή της παρούσας απόφασης, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του 
κοινού, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 της κ.υ.α. 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225), όπως 
ισχύει.
Η ΣΜΠΕ και το συμπληρωματικό υπόμνημα αυτής που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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