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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθµ. 20 

Αριθµ. Συνεδρίασης 20ή/17.10.2018 
 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  169 

 

            Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 17/10/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 510809 
(423)/12-10-2018 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου. 
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος, και η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος. Ο κ. Ζάχαρης Ηλίας 
ενηµέρωσε τηλεφωνικώς για την απουσία του. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα 
ενηµέρωσε εγγράφως για την απουσία της. Ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, αποχώρησε µετά 
την ολοκλήρωση της συζήτησης του 4ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης.  
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωµοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνας Π.Ε.  
Θεσ/νικης»  

               

Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 
«Γνωµοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνας Π.Ε.  Θεσ/νικης» και 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1119/12-09-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Ελ. Μινοπούλου, 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Μινοπούλου έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 432712 (9888)/06-08-2018 εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.. Ανέφερε ότι η 
υπό συζήτηση Σ.Μ.Π.Ε. έχει εκπονηθεί για την έγκριση του Σχεδίου του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Κουφαλίων. Σκοπός του Σχεδίου είναι η γενικότερη αναβάθµιση 
της περιοχής για την προσέλκυση επενδύσεων, η ρύθµιση των χρήσεων γης και της προστασίας 
του περιβάλλοντος. Επίσης εξετάζονται οι εκτάσεις που απαιτούνται για τη χωροθέτηση των 
κοινωνικών υποδοµών ή την αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών σε βάθος εικοσαετίας. Επίσης, 
τονίστηκε ότι η γνωµοδότηση της Επιτροπής αφορά τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και όχι την έγκριση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου της ∆.Ε. Κουφαλίων. Εν 
συνεχεία ο λόγος δόθηκε στον κ. Οικονόµου Στάθη, µελετητή και µέλος της οµάδας που συνέταξε 
τη Στρατηγική Μελέτη. Ο κ. Οικονόµου έδωσε διευκρινίσεις τόσο για το ΓΠΣ όσο και για τη ΣΜΠΕ. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις της κ. Παυλίδου Φωτεινής – Νιόβης, του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και της 
κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας, τακτικών µελών, στις οποίες απάντησαν η κ. Μινοπούλου και ο κ. 
Οικονόµου. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα µέλη προκειµένου να τοποθετηθούν. Η κ. 
Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Θεωρεί πάρα πολύ 
σηµαντικές τις µελέτες χωροταξίας. Πιστεύει ότι οι διαδικασίες θα έπρεπε να προχωρούν πολύ 
πιο γρήγορα και να προβλέπουν µε µεγαλύτερη σιγουριά το µέλλον. Επίσης σχολίασε ότι τα 
στοιχεία της µελέτης δεν είναι επικαιροποιηµένα και ότι δεν µπορεί να εγκρίνει µία µεµονωµένη 
Σ.Μ.Π.Ε. που δεν αφορά ολόκληρο τον ∆ήµο. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, επίσης 
δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος σχεδιασµός εξυπηρετεί τα συµφέροντα 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και όχι των λαϊκών στρωµάτων. Επίσης, δεν καλύπτει την 
ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος.  Η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος, 
δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και των τοποθετήσεων η κ. 
Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση για την έγκριση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνας Π.Ε.  Θεσ/νικης. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, των ερωτήσεων, των τοποθετήσεων και της διαλογικής 
συζήτησης µεταξύ των µελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε 
ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την 
υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 
απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης 
εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 
18345/23-03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και την µε αρ. 
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το 
µε αρ. πρωτ. 1119/12-09-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και 
την µε αρ. πρωτ. 432712 (9888)/06-08-2018 εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.,  
   
                                                    Γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία 
         (µειοψηφούντων των κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινας, κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ.       
                                Παυλίδου Φωτεινής - Νιόβης που  ψήφισαν λευκό) 
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Θετικά για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της ∆.Ε. Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνας Π.Ε  
Θεσ/νίκης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στη εισήγηση που 
ακολουθεί.  

Η παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. εκπονείται για την έγκριση του Σχεδίου, του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου 
της ∆.Ε Κουφαλίων του ∆ήµου Χαλκηδόνας, σύµφωνα πάντα µε το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 107017 
ΦΕΚ 1225/Β/05-09-2006, όπου για την τελική έγκριση του υπόκειται σε διαδικασία Στρατηγικού 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε).  

Σχετικά µε το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της ∆.Ε. Κουφαλίων ισχύουν τα παρακάτω  

Α)  To εκπονούµενο Σχέδιο ως χωροταξικό Σχέδιο σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε 
Κουφαλίων) έχει ως σκοπό τη γενικότερη αναβάθµιση της περιοχής µε την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων και τη διασφάλιση ενός σταθερού τοπίου µέσω των ρυθµίσεων χρήσεων γης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος µε την αειφορική διαχείριση των πόρων. Ρυθµίζονται χωρικά 

ζητήµατα στην εντός και εκτός σχεδίου περιοχή της ∆.Ε. ενώ παράλληλα εκτιµώνται οι ανάγκες σε 
κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και κοινόχρηστες χρήσεις για τις προτεινόµενες Π.Ε.. Αναζητώνται 
επίσης οι ανάγκες εκτάσεις για τη χωροθέτηση των απαιτούµενων κοινωνικών υποδοµών ή την 

αντιµετώπιση στεγαστικών αναγκών µε χρονικό ορίζοντα την εικοσαετία. 

Εφαρµόζοντας τις αρχές του προτύπου χωρικής οργάνωσης σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Ν. 2508/1997 (αρ. 4) η εδαφική περιφέρεια της ∆.Ε. Κουφαλίων οργανώθηκε σε τρεις ευρύτερες 
ζώνες ανάλογα µε τη χρήση και το βαθµό προστασίας, στις Πολεοδοµηµένες και προς 
Πολεοδόµηση περιοχές στις οποίες ανήκουν οι περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Α και Β κατοικίας 

και περιοχές Ανάπτυξης Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων, στις Περιοχές Ελέγχου και 
Περιορισµού της ∆όµησης (Π.Ε.Π.∆.) οι οποίες περιλαµβάνουν τις περιοχές προστασίας της 

γεωργικής γης, τις περιοχές ανάπτυξης βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, τις περιοχές κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων και τις περιοχές ειδικών χρήσεων, και στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(Π.Ε.Π.) οι οποίες περιλαµβάνουν τις περιοχές προστασίας της γεωργικής γης πρώτης 
προτεραιότητας, τις περιοχές προστασίας δασοσκεπών εκτάσεων, τις περιοχές προστασίας 

οικοσυστηµάτων και αρχαιολογικών χώρων. 

Το Γ.Π.Σ. οργάνωσε τις χρήσεις γης υιοθετώντας, για τους τρεις βασικούς συντελεστές παραγωγής, 
τα παρακάτω αναπτυξιακά σενάρια:  

• για τον πρωτογενή τοµέα το Σενάριο Α2 όπου ο πρωτογενής τοµέας εστιάζεται στη 

µικροκλίµακα της περιοχής και συγκεκριµένα στη διατήρηση των υφιστάµενων 

αρδευόµενων εκτάσεων στην αντικατάσταση του δικτύου από κλειστό δίκτυο άρδευσης και 
στη στήριξη βιολογικών καλλιεργειών και προϊόντων στη στήριξη τοπικών προϊόντων µε 
ενέργειες όπως η τυποποίηση τους και η ιχνηλασιµότητα τους τοπικών αγροτικών 
προϊόντων, στην ίδρυση και δραστηριοποίηση συνεταιρισµών στη συνεργασία των 
παράγωγων µε αρµόδιους φορείς και τέλος στη καθετοποίηση της κτηνοτροφικής 
παραγωγής και την οργάνωση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει του 

Ν. 4056/2012. 

 

• Για το δευτερογενή τοµέα το σενάριο Β2 όπου προτείνονται: συγκέντρωση των βιοτεχνικών 

και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων στο υφιστάµενο ΒΙ.ΠΑ., η λειτουργία εργαστηρίων 

χαµηλής όχλησης στην Περιοχή Προστασίας γεωργικής Γης ΓΓ2., παροχή κινήτρων για 

επιχειρήσεις λιγότερο ενεργοβόρες, ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ίδρυση 

και λειτουργία εργαστηρίων πιστοποίησης προϊόντων κ.α. 

 

• και για το τριτογενή τοµέα το σενάριο Γ2., όπου η ενίσχυση του τριτογενή τοµέα εστιάζεται 
στα παρακάτω: ενίσχυση του εµπορικού κλάδου στα Κουφάλια που δύναται να 

λειτουργήσουν ως εµπορικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή, θεσµοθέτηση της χρήσης του 

χονδρεµπορίου µε τις υπόλοιπες επιτρεπόµενες χρήσεις των Ζωνών Επιχειρηµατικών 

∆ραστηριοτήτων µε σκοπό τη δηµιουργία τοπικών κέντρων που θα προσελκύσουν νέες 
επενδύσεις. 

Ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήµατα η υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος σύµφωνα µε την 
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Κ.Υ.Α. 107017/2006 µελετήθηκε σε και αναλύθηκε στους παρακάτω βασικούς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες – άξονες που είναι η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα, η πανίδα, το έδαφος, τα νερά, ο 
αέρας, το κλίµα, ο πληθυσµός, η ανθρώπινη υγεία, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονοµιά και το τοπίο. Για τους παραπάνω παράγοντες έγινε εκτίµηση και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων και τέθηκαν τα µέτρα και οι κατευθύνσεις στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, 
σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις της προαναφερόµενης Κ.Υ.Α.. 

Αρχή Σχεδιασµού: ∆.Ε. Κουφαλίων Π.Ε. Θεσ/νικης 

Η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σ.Μ.Π.Ε. και την ενσωµάτωση σε 
αυτή των παρακάτω όρων και περιορισµών  

• Για τα προτεινόµενα έργα τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών θα πρέπει να τηρηθεί όπου 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εκπονηθούν οι 
απαιτούµενες µελέτες και έρευνες, για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας και της 
σκοπιµότητας τους (κεφ. ∆3.1, ∆3.2, ∆3.3 της µελέτης που συνοδεύει την Απόφαση 
Έγκρισης) 

• Να γίνει εφαρµογή του Ν. 3827/2010 ΦΕΚ /30Α/25-02-2010 για την προστασία και 
αναβάθµιση του τοπίου όπου είναι εφικτό όπως στη περιοχή του Αξιού καθότι τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό στη περιοχή, από την ευρεία 
κοίτη του Αξιού ποταµού. 

• Να ληφθούν υπόψη τα όσα ορίζει στο πληροφοριακό έγγραφο του ο Ανεξάρτητος 
∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε αρ. πρωτ. ΠΤΒΕ 1034/31.07.14 µε 
σκοπό τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας (επισυνάπτεται στην υποβληθείσα 
Σ.Μ.Π.Ε.).  

• Τα µέτρα και οι προτάσεις - κατευθύνσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
τους βασικούς περιβαλλοντικούς άξονες σύµφωνα µε την ΚΥΑ 107017 ΦΕΚ 1225/Β/5-
9-2006 είναι: 

• για τη βιοποικιλότητα χλωρίδα πανίδα: να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα εργασιών έτσι ώστε 
έργα που εκπέµπουν υψηλό θόρυβο να µη πραγµατοποιούνται την αναπαραγωγική 
περίοδο ενώ οποιαδήποτε αποκατάσταση τοπίου, σταθεροποιήσει πρανών η 
δενδροφύτευση να πραγµατοποιείται µε ενδηµικά είδη. 

• Για το έδαφος: η διαχείριση των στερεών απορριµµάτων συγκέντρωση και αποµάκρυνση 
να γίνεται στον υφιστάµενο χώρο Υγειονοµικής ταφής Απορριµµάτων Μαυροράχης. 

• Για τα νερά: αναφορικά µε τα υγρά απόβλητα των µηχανηµάτων προτείνεται η επιλογή 
κατασκευών που εφαρµόζουν Σύστηµα Περιβαλλοντική ∆ιαχείρισης.  

• Επιβάλλεται η παρακολούθηση τήρησης όλων των νοµικών διατάξεων σχετικά µε τη χρήση 
και διαχείριση των υδάτων από τη βιοµηχανία και τις αγροτικές δραστηριότητες.  

• Να γίνεται σηµαντική πληροφόρηση των κατοίκων της περιοχής για την οικολογική 
σηµασία του Αξιού και των ρεµάτων της περιοχής και τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 
που θα είχε οποιαδήποτε ρίψη ρυπογόνων ή µολυσµατικών ουσιών σε αυτά.  

• Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών εξοικονόµησης και επαναχρησιµοποίησης νερού 
από τις κτηνοτροφικές µονάδες. 

• Να προωθηθεί ο καθορισµός ζωνών προστασίας των υδατορεµάτων που διασχίζουν την 
περιοχή µελέτης. 

Για τον αέρα  

Επιβάλλεται από τα συνεργεία κατασκευής των αναπτυξιακών έργων ή των έργων υποδοµής και 
των οδηγών οχηµάτων να πραγµατοποιούνται συχνοί έλεγχοι ως προς τις εκποµπές καυσαερίων 
και να λαµβάνονται τα ενδεικνυόµενα µέτρα (τοποθέτηση φίλτρων, ρύθµιση κινητήρων καύµα). 

Τοπίο  

• Για την αντιµετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στο τοπίο προτείνεται ως επανορθωτικό 
µέτρο η εκπόνηση ειδικής µελέτης σχετικά µε τη δόµηση των κατοικιών. Θα λειτουργεί 
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συµπληρωµατικά µε το υπόλοιπο χωρικό σχεδιασµό και θα συµβάλλει στην αισθητική 
αναβάθµιση του µέσω της µορφολογίας της δόµησης 

• Να γίνει, όπου αυτό είναι εφικτό για την προστασία και διαχείριση των τοπίων,εφαρµογή 
του Ν. 3827/2010 (ΕΚ 30Α΄/25-2-2010) µε θέµα «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του 
Τοπίου» . 

• Μέσω ειδικών µελετών να προωθούνται δράσεις και παρεµβάσεις που αφορούν στην 
οικιστική ανάπλαση, στην αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων και γενικότερα στην 
αναβάθµιση των όποιων υποβαθµισµένων περιοχών ή περιοχών που κινδυνεύουν από 
«εγκατάλειψη» και υποβάθµιση.  

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

• Να ενθαρρύνονται προτάσεις που διασφαλίζουν την αποφυγή του κινδύνου υποβάθµισης 
περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  

• Να αποφεύγεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον περιοχών 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να λαµβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς 
χώρους, ιστορικούς τόπους, µνηµεία κ.λπ., ως κριτήριο αποκλεισµού περιοχών για την 
υποδοχή µελλοντικών έργων. 

• Να λαµβάνονται υπόψη και να εφαρµόζονται οι αποστάσεις συγκεκριµένων χρήσεων από 
περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 

• Να εφαρµοστούν οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
οποιαδήποτε προκαλούµενη περιβαλλοντική όχληση σε θέµατα ρύπανσης της 
ατµόσφαιρας και των υδατικών πόρων.  

• Να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα για την αντιµετώπιση του θέµατος της ανθρώπινης υγείας 
στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθούν για µελλοντικά έργα και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή της ∆.Ε. Κουφαλίων.  

  Για την προστασία των υλικών περιουσιακών στοιχείων 

• Να δοθεί βαρύτητα στην υλοποίηση έργων, µε τη βοήθεια των οποίων θα προστατευθεί η 
περιουσία των κατοίκων της ∆.Ε. Κουφαλίων από φυσικές καταστροφές και έντονα καιρικά 
φαινόµενα.  

• Να προωθηθεί η εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών για όλους τους οικισµούς της ∆.Ε., 
προκειµένου να καθοριστούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, και να 
γίνει κατάλληλη εφαρµογή ρυµοτοµικών σχεδίων προς όφελος των ιδιοκτησιών 

• Να εφαρµοστεί Σύστηµα Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το οποίο θα 
διεξάγεται µέσω εκθέσεων αρχικά κατά το στάδιο υλοποίησης του Γ.Π.Σ., οι εκθέσεις αυτές 
θα επιτρέπουν τη χρήση διορθωτικών ενεργειών, εάν αυτές αποδειχθούν απαραίτητες. Το 
Σύστηµα Παρακολούθησης θα λειτουργεί και µετά την υλοποίηση του Γ.Π.Σ. µε τη µορφή 
Έκθεσης ανά Πενταετία λαµβάνοντας υπόψη και τους ρυθµούς εφαρµογής των 
χωροταξικών σχεδίων στην Ελλάδα. 

        Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
        
 
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                           
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                       ανωτέρω)          
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