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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      
          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 4o

«Επικαιροποίηση προτάσεων επί του
σχεδίου  Υ.Α.  του  Περιφερειακού
Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασµού
και  Αειφόρου  Ανάπτυξης
(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/02-07-2018
Αριθμ. Απόφασης 141/2018

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.  Όλγας  198,
Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.  οικ. 314502(667)/26-06-2018  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 26 Ιουνίου 2018, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:
 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, αποχώρησε
πριν την ψήφιση του 1ου θέματος.
8. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  αποχώρησε   πριν  την
ψήφιση του 9ου θέματος.
10. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, αποχώρησε  μετά  την 
ψήφιση του 5ου θέματος.
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
14. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 9ου θέματος και αποχώρησε μετά την
ψήφιση του 5ου θέματος. 
16. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
19. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
3. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
6. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
7. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
12. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
14. ΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
15. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
file://SRV-FILES/nomarxiako/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F/2015-2019/2018/12%CE%97_02072018%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%97/%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91/%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%204%CE%BF
ΑΔΑ: ΨΚ4Χ7ΛΛ-ΟΚΠ



2

21. ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
24. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
25. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
26. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
27. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
28. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ  ΖΗΣΗΣ,  αποχώρησε  μετά  την
ψήφιση του 9ου θέματος.
29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  αποχώρησε  μετά
την ψήφιση του 5ου θέματος.
31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  αποχώρησε  μετά
την ψήφιση του 5ου θέματος.
34. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
35. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
36. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
37. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
39. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
41. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ
42. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
44. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
46. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
49. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
50. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
53. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
54. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

   

        Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας κ.
Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, Σερρών
κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης και Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.
     Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η   Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης κα Παρασκευή Πατουλίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως εξής : 1, 9, 2, 3 (αναβολή), 4, 10, 5, 6,
7 και 8.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης  «Επικαιροποίηση προτάσεων
επί  του  σχεδίου  Υ.Α.  του  Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασµού  και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και  έδωσε το λόγο
στον  αρμόδιο  εισηγητή  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου,  την  αριθμ.  πρωτ.
321177(683)/28-06-2018 εισήγηση της Επιτροπής Π.Π.Χ.Σ.Α.Α, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 “ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 143/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α') “Χωρικός Σχεδιασμός- Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες δια-
τάξεις” , όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α').

4. Το Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ
4302/Β΄/30-12-2016).

5. Την ΚΥΑ 172058/ ΦΕΚ Β 354/17.02.2016 “Κανονισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμε-
τώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης
επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ “για την αντιμετώπι-
ση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίη-
ση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου” του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007
(Β'376), όπως διορθώθηκε (Β' 2259/2007).

6. Την αριθ. 266/2015 (ΑΔΑ: 6ΔΜΛ7ΛΛ-ΝΚΜ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου “Β1 Στάδιο της
μελέτης “Αξιολόγηση, Αναθεώρηση,και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχε-
διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης των προτάσεων της ΠΚΜ για το σχέδιο Υ.Α. του  ΠΠΣΧΑΑ  ΠΚΜ
λόγω της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική κατάρτισή του και της επακόλου-
θης αλλαγής των συνθηκών.

8. Την αριθ.  46/2018 (ΑΔΑ: 99ΡΤ7ΛΛ-Ν79) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου “Επικαιροποίηση
προτάσεων επί του σχεδίου Υ.Α. του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-
φόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

Και λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:
Στα  τέλη  του  2015  με  την  απόφαση  266  -17/12/2015,  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Κεντρικής
Μακεδονίας,  άσκησε  τη  μοναδική  δυνατότητα  που  του  εδόθη,  να  γνωμοδοτήσει  στο  πλαίσιο  της
δημόσιας διαβούλευσης, επί  του σχεδίου της Υ.Α. που του απεστάλη, σχετικά με την κατάρτιση του
Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΠΠΧΣΑΑ)  για  την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά  τη   διαδικασία  της  δημόσιας  διαβούλευσης  που  είχε  ξεκινήσει  δύο  χρόνια  νωρίτερα,  όλοι  οι
εμπλεκόμενοι  φορείς  στην  ευρύτερη  περιοχή,  μελέτησαν  το  σχέδιο  της  Υπουργικής  Απόφασης  και
τοποθετήθηκαν επ’ αυτού.
Υπενθυμίζεται ότι η Π.ΚΜ., είχε ζητήσει τότε, την αναμόρφωση  του σχεδίου  της Υ.Α. μετά το πέρας της
1ης φάσης διαβούλευσης και την ενσωμάτωση  σε αυτό των παρατηρήσεων της, το μακρύ κατάλογο
των οποίων απέστειλε στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.
Η Π.Κ.Μ. μετά το Β1 στάδιο επανήλθε,  μέσω  των υπηρεσιών της, με νέες παρατηρήσεις, όταν έλαβε
μερικώς βελτιωμένο σχέδιο της Υ.Α. , καθώς σε αυτό είχαν επέλθει κάποιες τροποποιήσεις. Προχώρησε
στην λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015  (αρ. 266 - 17/12/15)
όπου γνωμοδότησε για την αναμόρφωση του σχεδίου της Υ.Α και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων
της. 
Έκτοτε, δύο και πλέον χρόνια μετά, καμιά ενέργεια δεν έχει  προχωρήσει από τo αρμόδιo Υπουργείo.
Η σχετική Υπουργική Απόφαση, δεν έχει εκδοθεί και  το ΠΠΧΣΑΑ δεν έχει τεθεί σε ισχύ. 
Επανερχόμαστε στο μείζον αυτό θέμα, διότι πολλά από τα δεδομένα του 2013 όταν ξεκίνησε  η δημόσια
διαβούλευση  και  του  2015  όταν  ολοκληρώθηκε,  που   αφορούν  στο  νομοθετικό  περιβάλλον,  τις
ευρωπαϊκές οδηγίες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία βασίστηκε η εκπόνηση του ΠΠΧΣΑΑ
για  την  Κεντρική  Μακεδονία,  έχουν  πάψει  να  υφίστανται,   ή  έχουν   μεταβληθεί,  καθιστώντας  τον
ανεπίκαιρο, άκαιρο και με σειρά ανακόλουθων διατάξεων.
Λόγου  χάριν όταν συντασσόταν  το σχέδιο του ΠΠΧΣΑΑ δεν υπήρχε η νέα ΚΥΑ  για την ευρωπαϊκή
οδηγία  SEVESO ΙΙΙ, που όπως είναι κατανοητό, μεταβάλλει  το σχετικό  νομικό πλαίσιο σε σχέση με
εκείνο που ίσχυε το 2015 και κατ’ επέκταση τις αποφάσεις των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού οι οποίοι είναι  και οι
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατάρτιση  των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων στα όρια ευθύνης τους.
Επίσης, δεν μπορούν τον Ιούνιο του 2018, να έχουν καμιά πρακτική αξία και σημασία, διατάξεις του
σχεδίου του  ΠΠΧΣΑΑ, που προέβλεπαν συγκεκριμένες  χρονικές προθεσμίες, όπως  η 31/12/2017
περί  μετεγκατάστασης επιχειρήσεων (Νόμος 3982/2011).
Εκτιμώντας ότι :
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α)  Οι  αλλαγές  που  επήλθαν  στο  μεσοδιάστημα  των  δέκα  χρόνων,  δεδομένων  και  στοιχείων  που
λήφθηκαν  υπόψη  για  την  σύνταξη  του  σχεδίου  Υ.Α  από  τους  μελετητές,  έχουν  μεταβάλλει  τις
πραγματικές και ειδικές συνθήκες που επιδιώκει να ρυθμίσει  το ΠΠΧΣΑΑ.
β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα καθορίζει μετά την
έγκριση  του δια  Υπουργικής  Απόφασης τις  κατευθύνσεις,  που πρέπει  να  ακολουθεί  ο  υποκείμενος
σχεδιασμός (Τ.Χ.Σ, Πολεοδομικές Μελέτες κλπ).
γ) Μία διαφαινόμενη ασάφεια αναφορικά με το θέμα, ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων ενδεχομένως και
σε ασύμβατες θέσεις και εκτός οργανωμένων υποδοχέων.
δ) Την προκύπτουσα από επίσημα στοιχεία αποβιομηχάνισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και  τις  επιπτώσεις  που  προκαλεί  το  γεγονός  αυτό  είτε  στην  Εθνική  ή  στην  Τοπική  Οικονομία
καταθέτουμε  επιπροσθέτως,  νέες   προτάσεις  προς  το  αρμόδιο  Υπουργείο,  προκειμένου  να
ενσωματωθούν στον αναμορφωμένο ΠΠΧΣΑΑ.
Για όλους αυτούς  τους  λόγους και  λαμβανομένων υπόψη της γενικότερης κρίσης, της ειδικότερης
τάσης αποβιομηχάνισης αλλά και της στρατηγικής σημασίας της μεταποίησης για την οικονομική βάση
της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητούμε την αναμόρφωση του ΠΠΧΣΑΑ και την ενσωμάτωση του συνόλου
των παρατηρήσεων που έχουν κατατεθεί από την Π.ΚΜ. και  τους εμπλεκόμενους φορείς στο στάδιο της
δημόσιας διαβούλευσης.
Προς τούτο, ορίσθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την αριθ. 46/2018 απόφασή του, πενταμελής
Επιτροπή, αποτελούμενη από περιφερειακούς συμβούλους που εκπροσωπούν πέντε παρατάξεις του,
με έργο την επεξεργασία του εν λόγω θέματος και την κατάρτιση της σχετικής εισήγησης. Η Επιτροπή
προέβη στις κάτωθι ενέργειες:
1.  Απέστειλε  το  αριθ.  165574 (346)/  3-4-2018 έγγραφο προς όλους τους εμπλεκόμενους ζητώντας
εγγράφως τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους επί του ΠΠΧΣΑΑ της ΠΚΜ εντός προθεσμίας 15 ημερών
κι  ακολούθως  παρέτεινε  την  προθεσμία  υποβολής  τους  για  όσους  φορείς  δεν  κατάφεραν  να  τις
υποβάλλουν εμπρόθεσμα.
2. Προέβη σε δύο συνεδριάσεις (στις 30/5/2018 και 15/6/2018) κατά τις οποίες μελέτησε τις έγγραφες
προτάσεις – παρατηρήσεις των φορέων, δέχθηκε την προφορική έκθεση απόψεων- παρατηρήσεων
φορέων, που την είχαν αιτηθεί, και τέλος, αξιολόγησε το σύνολο των ανωτέρω.
Καταλήγοντας, η Επιτροπή 

εισηγείται κατά πλειοψηφία
1) Αφαίρεση από το κείμενο της Εισηγητικής Έκθεσης στο σημείο 2, έχοντας υπόψη, του κειμένου:
"Εκ  του  νομοθετικού  πλαισίου,  προκύπτει  επίσης  η  τήρηση  προθεσμίας  για  τη  μετεγκατάσταση
επιχειρήσεων  που  λειτουργούν  σε  ασύμβατες  θέσεις  και  εκτός  οργανωμένων  υποδοχέων,  ενώ
υφίστανται και εργαλεία χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που μετεγκαθίστανται.
Λαμβανομένων  υπόψη  της  γενικότερης  κρίσης,  της  ειδικότερης  τάσης  αποβιομηχάνισης  στην
Περιφέρεια,  και  της  στρατηγικής  σημασίας  της  μεταποίησης  στην  οικονομική  βάση  της  τελευταίας,
προτείνουμε  να  εξεταστεί  η  χρονική  επέκταση  της  υφιστάμενης  προθεσμίας  (31.12.2017)  και  η
συσχέτιση  αυτής  της  δυνατότητας  με  την  προηγούμενη  δημιουργία  κατάλληλων  οργανωμένων
υποδοχέων, ή/και η χορήγηση στον πολεοδομικό σχεδιασμό της δυνατότητας χειρισμού του θέματος."
2) Αντικατάσταση του παρακάτω σημείου της Παραγράφου 3 του Αρθρου 19:
"Αντιμετώπιση της κατά το Νόμο υποχρέωσης μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε
ασύμβατες  θέσεις.  Ο  υποκείμενος  σχεδιασμός  χρήσεων  γης  θα  πρέπει  να  καθορίζει  το  χρονικό
περιθώριο  μετεγκατάστασης  των  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  που  λειτουργούν  σε  θέσεις  με
ασύμβατες χρήσεις γης σε οργανωμένους υποδοχείς."
με :
«Αντιμετώπιση  της  των  υφισταμένων  άτυπων  συγκεντρώσεων  μεταποίησης  και  συναφών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα με την κατάλληλη οργάνωση και
υλοποίηση μέσω ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ του Ν. 3982/11 με στόχο την δημιουργία δικτύων και υποδομών που
θα  συμβάλλουν  στην  βελτίωση  του  περιβαλλοντικού  τους  αποτυπώματος  και  την  αύξηση  της
ανταγωνιστικότητάς τους».
3) Προσθήκη  στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, της πρότασης:
 «επιδιώκεται η στήριξη  και ο εκσυγχρονισμός  των μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης εντός
του αστικού ιστού, ειδικά στις περιοχές  όπου εμφανίζουν χωρικές  συγκεντρώσεις. Οι δραστηριότητες
χαμηλής και μέσης όχλησης που είναι νομίμως εγκατεστημένες σε εντός σχεδίου αστικές περιοχές με
συμβατές  χρήσεις,  θα  πρέπει  να  διατηρούν  την  δυνατότητα  εκσυγχρονισμού  τους  προκειμένου  να
βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα τους και να βελτιώνεται το περιβαλλοντικό τους αποτέλεσμα.
Νομίμως αδειοδοτημένα υφιστάμενα κελύφη εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε περιοχές εκτός σχεδίου και
εκτός περιοχών επέκτασης κατοικίας, στις οποίες έχουν καθορισθεί νέες άλλες χρήσεις γης, μπορούν να
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επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς αύξηση του κτιριακού τους όγκου, για χρήση παρόμοια της αρχικής τους
αδειοδότησης  ή άλλης , μετά από έγκριση αντίστοιχης περιβαλλοντικής θεώρησης». 
4) Αντικατάσταση του κειμένου της παραγράφου
"Οριζόντιες κατευθύνσεις για τα Βιομηχανικά ατυχήματα και την πρόληψη κινδύνων" 
στο Άρθρο 16:  "Βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς",

 Θα πρέπει να αποφευχθεί η εγκατάσταση περαιτέρω μονάδων που αυξάνουν την βιομηχανική
επικινδυνότητα  σε  περιοχές  που  είναι  ακατάλληλες  και  ο  κίνδυνος,  είτε  μεμονωμένων
ατυχημάτων είτε δημιουργίας domino, απειλεί οικιστικές περιοχές.   Παράλληλα θα πρέπει να
είναι  ιδιαίτερα  αυστηρή  η  εφαρμογή  από  τον  υποκείμενο  σχεδιασμό  και  τις  σημειακές
χωροθετήσεις  των αποστάσεων που προβλέπονται  από τη  νομοθεσία για ευπαθείς  χρήσεις
όπως σχολεία,  νοσοκομεία  κ.α.,  σε  σχέση  με  τις  αποστάσεις  από μονάδες  υπόχρεες  στην
Οδηγία 2012/18/EK (SEVESO III), όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. 

 Για τις περιοχές, στις οποίες εγκαταστάθηκαν μονάδες υψηλού κινδύνου ατυχήματος και στις
οποίες κατά την ιστορική φάση επέκτασης των οικισμών οι οικιστικές περιοχές βρέθηκαν εντός
ζωνών που σήμερα χαρακτηρίζονται από υψηλή επικινδυνότητα (Κορδελιό, Διαβατά, Σίνδος),
θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από αποτελεσματικά μέτρα και πρακτικές διαχείρισης.  Για τις
περιοχές  αυτές  εκτιμάται  ότι  η  λύση  της  μετεγκατάστασης  των  δραστηριοτήτων  παραμένει
βέλτιστη, αλλά μη υλοποιήσιμη στο ορατό μέλλον για δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας για
την ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται να εκπονηθεί ειδική μελέτη ρύθμισης
του συνόλου της έκτασης που καταλαμβάνουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις  (Ιωνίας,
Ελληνικών Πετρελαίων,…) που θα προσδιορίσει τους όρους λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και
ανάπτυξης των σχετικών δραστηριοτήτων, και θα εξετάσει και τη δυνατότητα αξιοποίησης της
νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ν. 3982/2011).

 Προκειμένου να καλυφθούν οι  ανάγκες για χωροθέτηση νέων μονάδων που είναι υπόχρεες
στην  Οδηγία  SEVESO III θα  πρέπει  ως το  2018 οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  ανά Περιφερειακή
Ενότητα σε συνεργασία με την ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ορίσουν βάσει των
κριτηρίων επικινδυνότητας που θέτει η νομοθεσία προτεινόμενες περιοχές καταλληλότητας για
την υποδοχή τέτοιων μονάδων.

 με:
 Νέες ή υφιστάμενες μονάδες που εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται, οι οποίες εμπίπτουν στο

πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 172058/ ΦΕΚ Β 354/17.02.2016 θα πρέπει να χωροθετούνται βάση
της εξέτασης των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.

 Στο  πλαίσιο  αποφυγής  συγκρούσεων  χρήσεων  γης  και  διευκόλυνσης  εγκατάστασης
επενδύσεων  στο  πλαίσιο  της  βιώσιμης  ανάπτυξης,  επιβάλλεται  να  εκπονηθεί  ειδική  μελέτη
ρύθμισης  (Ειδικό  Χωρικό  Σχέδιο)  του  συνόλου των εκτάσεων  που καταλαμβάνουν μεγάλες
βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  (Ιωνίας,  Ελληνικών  Πετρελαίων,  ..)  που  θα  προσδιορίσει  τους
όρους  λειτουργίας,  εκσυγχρονισμού  και  ανάπτυξης  των  σχετικών  δραστηριοτήτων,  και  θα
εξετάσει  και  τη  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  νομοθεσίας  για  τα  Επιχειρηματικά  Πάρκα  (ν.
3982/2011).  

5) Προσθήκη στο σημείο 7, του άρθρου  22 :  "Οριζόντιες κατευθύνσεις για τον υποκείμενο σχεδιασμό" ,
της πρότασης : 
«Για  την  χωροθέτηση  νέων  έργων,  δικτύων  μεταφορών,  χώρων  δημόσιας  χρήσης  και  οικιστικών
ζωνών, ο υποκείμενος σχεδιασμός θα καθορίζει τις ρυθμίσεις και τους όρους χρήσεων γης λαμβάνοντας
υπόψη τις κατευθύνσεις και τις διατάξεις της Οδηγίας SEVEZO όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και όπως
ενσωματώνεται και εξειδικεύεται για τις παραπάνω περιπτώσεις από την αντίστοιχη Εθνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση αδυναμίας καθορισμού των αναγκαίων ρυθμίσεων από τους φορείς του υποκείμενου
σχεδιασμού, η αρμοδιότητα αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.
Αντίστοιχες πρόνοιες νομοθετικές θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπίζονται οι αλλαγές δεδομένων
που θα επιφέρουν οι περιπτώσεις των 1α και 1β του αρθρου 12 της ΚΥΑ 172058/2016 ».

                                                                                                          Η Επιτροπή  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της ΠΚΜ»
  

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

 
Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει 

1) Την αφαίρεση από το κείμενο της Εισηγητικής Έκθεσης στο σημείο 2, έχοντας υπόψη, του
κειμένου:
"Εκ  του  νομοθετικού  πλαισίου,  προκύπτει  επίσης  η  τήρηση  προθεσμίας  για  τη
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ασύμβατες θέσεις και εκτός οργανωμένων
υποδοχέων,  ενώ  υφίστανται  και  εργαλεία  χρηματοδότησης  για  τη  διευκόλυνση  των
επιχειρήσεων  που  μετεγκαθίστανται.  Λαμβανομένων  υπόψη  της  γενικότερης  κρίσης,  της
ειδικότερης  τάσης  αποβιομηχάνισης  στην  Περιφέρεια,  και  της  στρατηγικής  σημασίας  της
μεταποίησης  στην  οικονομική  βάση  της  τελευταίας,  προτείνουμε  να  εξεταστεί  η  χρονική
επέκταση της υφιστάμενης προθεσμίας (31.12.2017) και η συσχέτιση αυτής της δυνατότητας
με την προηγούμενη δημιουργία κατάλληλων οργανωμένων υποδοχέων, ή/και η χορήγηση
στον πολεοδομικό σχεδιασμό της δυνατότητας χειρισμού του θέματος."
2) Την αντικατάσταση του παρακάτω σημείου της Παραγράφου 3 του Αρθρου 19:
"Αντιμετώπιση  της  κατά  το  Νόμο  υποχρέωσης  μετεγκατάστασης  των  επιχειρήσεων  που
λειτουργούν σε ασύμβατες θέσεις.  Ο υποκείμενος σχεδιασμός χρήσεων γης θα πρέπει  να
καθορίζει  το χρονικό περιθώριο μετεγκατάστασης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων που
λειτουργούν σε θέσεις με ασύμβατες χρήσεις γης σε οργανωμένους υποδοχείς."
με :
«Αντιμετώπιση  της  των  υφισταμένων  άτυπων συγκεντρώσεων  μεταποίησης  και  συναφών
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  γύρω  από  τα  μεγάλα  αστικά  κέντρα  με  την  κατάλληλη
οργάνωση και υλοποίηση μέσω ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ του Ν. 3982/11 με στόχο την δημιουργία
δικτύων  και  υποδομών  που  θα  συμβάλλουν  στην  βελτίωση  του  περιβαλλοντικού  τους
αποτυπώματος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους».
3) Την προσθήκη  στην παράγραφο 3 του άρθρου 19, της πρότασης:
 «επιδιώκεται  η  στήριξη   και  ο  εκσυγχρονισμός   των  μεταποιητικών  μονάδων  χαμηλής
όχλησης  εντός   του  αστικού  ιστού,  ειδικά  στις  περιοχές   όπου  εμφανίζουν  χωρικές
συγκεντρώσεις.  Οι  δραστηριότητες  χαμηλής  και  μέσης  όχλησης  που  είναι  νομίμως
εγκατεστημένες  σε  εντός  σχεδίου  αστικές  περιοχές  με  συμβατές  χρήσεις,  θα  πρέπει  να
διατηρούν  την  δυνατότητα  εκσυγχρονισμού  τους  προκειμένου  να  βελτιώνεται  η
ανταγωνιστικότητα τους και να βελτιώνεται το περιβαλλοντικό τους αποτέλεσμα.
Νομίμως αδειοδοτημένα υφιστάμενα κελύφη εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε περιοχές εκτός
σχεδίου και εκτός περιοχών επέκτασης κατοικίας, στις οποίες έχουν καθορισθεί νέες άλλες
χρήσεις γης, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς αύξηση του κτιριακού τους όγκου, για
χρήση παρόμοια της αρχικής τους αδειοδότησης  ή άλλης , μετά από έγκριση αντίστοιχης
περιβαλλοντικής θεώρησης». 
4) Την αντικατάσταση του κειμένου της παραγράφου
"Οριζόντιες κατευθύνσεις για τα Βιομηχανικά ατυχήματα και την πρόληψη κινδύνων" 
στο Άρθρο 16:   "Βασικές προτεραιότητες  για  την  προστασία,  διατήρηση και  ανάδειξη  της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς",

 Θα πρέπει  να  αποφευχθεί  η  εγκατάσταση περαιτέρω μονάδων που αυξάνουν την
βιομηχανική επικινδυνότητα σε περιοχές που είναι ακατάλληλες και ο κίνδυνος, είτε
μεμονωμένων  ατυχημάτων  είτε  δημιουργίας  domino,  απειλεί  οικιστικές  περιοχές.
Παράλληλα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή η εφαρμογή από τον υποκείμενο
σχεδιασμό και τις σημειακές χωροθετήσεις των αποστάσεων που προβλέπονται από
τη νομοθεσία για ευπαθείς χρήσεις όπως σχολεία, νοσοκομεία κ.α., σε σχέση με τις
αποστάσεις  από μονάδες υπόχρεες στην  Οδηγία  2012/18/EK (SEVESO III),  όπως
εκάστοτε ισχύει, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα. 

 Για τις περιοχές, στις οποίες εγκαταστάθηκαν μονάδες υψηλού κινδύνου ατυχήματος
και στις οποίες κατά την ιστορική φάση επέκτασης των οικισμών οι οικιστικές περιοχές
βρέθηκαν  εντός  ζωνών  που  σήμερα  χαρακτηρίζονται  από  υψηλή  επικινδυνότητα
(Κορδελιό, Διαβατά, Σίνδος),  θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από αποτελεσματικά
μέτρα και  πρακτικές  διαχείρισης.   Για  τις  περιοχές  αυτές  εκτιμάται  ότι  η  λύση της
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μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων παραμένει βέλτιστη, αλλά μη υλοποιήσιμη στο
ορατό μέλλον για δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται να εκπονηθεί ειδική μελέτη ρύθμισης του συνόλου της
έκτασης που καταλαμβάνουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις  (Ιωνίας, Ελληνικών
Πετρελαίων,…)  που  θα  προσδιορίσει  τους  όρους  λειτουργίας,  εκσυγχρονισμού  και
ανάπτυξης  των  σχετικών  δραστηριοτήτων,  και  θα  εξετάσει  και  τη  δυνατότητα
αξιοποίησης της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ν. 3982/2011).

 Προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  για  χωροθέτηση  νέων  μονάδων  που  είναι
υπόχρεες στην Οδηγία SEVESO III θα πρέπει ως το 2018 οι αρμόδιες υπηρεσίες ανά
Περιφερειακή  Ενότητα  σε  συνεργασία  με  την  ΔΙΠΕΧΩΣ  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης να ορίσουν βάσει  των κριτηρίων επικινδυνότητας που θέτει  η  νομοθεσία
προτεινόμενες περιοχές καταλληλότητας για την υποδοχή τέτοιων μονάδων.

 με:
- Νέες ή υφιστάμενες μονάδες που εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται, οι οποίες εμπίπτουν

στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ΚΥΑ  172058/  ΦΕΚ  Β  354/17.02.2016  θα  πρέπει  να
χωροθετούνται βάση της εξέτασης των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει.

- Στο  πλαίσιο  αποφυγής  συγκρούσεων  χρήσεων  γης  και  διευκόλυνσης  εγκατάστασης
επενδύσεων  στο  πλαίσιο  της  βιώσιμης  ανάπτυξης,  επιβάλλεται  να  εκπονηθεί  ειδική
μελέτη ρύθμισης (Ειδικό Χωρικό Σχέδιο) του συνόλου των εκτάσεων που καταλαμβάνουν
μεγάλες  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  (Ιωνίας,  Ελληνικών  Πετρελαίων,  ..)  που  θα
προσδιορίσει  τους  όρους  λειτουργίας,  εκσυγχρονισμού  και  ανάπτυξης  των  σχετικών
δραστηριοτήτων, και θα εξετάσει και τη δυνατότητα αξιοποίησης της νομοθεσίας για τα
Επιχειρηματικά Πάρκα (ν. 3982/2011).  

5)  Την  προσθήκη  στο  σημείο  7,  του  άρθρου   22  :   "Οριζόντιες  κατευθύνσεις  για  τον
υποκείμενο σχεδιασμό" , της πρότασης : 
«Για  την  χωροθέτηση  νέων  έργων,  δικτύων  μεταφορών,  χώρων  δημόσιας  χρήσης  και
οικιστικών  ζωνών,  ο  υποκείμενος  σχεδιασμός  θα  καθορίζει  τις  ρυθμίσεις  και  τους  όρους
χρήσεων γης λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και τις διατάξεις της Οδηγίας  SEVEZO
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και όπως ενσωματώνεται και εξειδικεύεται για τις παραπάνω
περιπτώσεις από την αντίστοιχη Εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας καθορισμού των
αναγκαίων  ρυθμίσεων  από  τους  φορείς  του  υποκείμενου  σχεδιασμού,  η  αρμοδιότητα
αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Αντίστοιχες  πρόνοιες  νομοθετικές  θα  πρέπει  να  ληφθούν  για  να  αντιμετωπίζονται  οι
αλλαγές δεδομένων που θα επιφέρουν οι περιπτώσεις των 1α και 1β του αρθρου 12 της ΚΥΑ
172058/2016.

Αποχή  από την ψηφοφορία δήλωσαν οι  περιφερειακοί σύμβουλοι  κ.κ.  Σ. Βαλιάνος, Β.
Γάκης, Π. Καζαντζίδης, Α. Μπαζδάνης, Ε. Σαρηγιαννίδης, Ν. Χρυσομάλλης, Φ. Γραικός και Ν.
Σιώης.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Β. Ρέβας, Τ. Ρακιτζή και Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

                    
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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