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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη,  02.08.2022 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. Π.:  36443 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  Σχετ. 34010/2022 

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  Φ. 13 ΣΜΠΕ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προς: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πίνακας αποδεκτών 

Ταχ. Δ/νση:                                    Καβέτσου 1  

Ταχ. Κώδικας: 81132, Mυτιλήνη, Λέσβος  

Τηλ: +30 22510  47688-44-22  

E-mail: pvadpexo@apdaigaiou.gov.gr  Kοιν: Πίνακας αποδεκτών 

Πληροφορίες: Δρ. Κουλούρη Μαρία  

   

   

ΘΕΜΑ: Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου: 
«Πολεοδομική Μελέτη Τμήματος των Πολεοδομικών Ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και 
«Ταξιάρχες» της Δ.Ε. Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, Ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. 209Α’) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) Το Ν. 1650/18.10.1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α’) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/25.4.2002 (Φ.Ε.Κ. 91 Α’), το Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. 
209Α’) και το Ν. 4042/13.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α’) ως ισχύει. 

3) Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Β’/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

4) Το Ν. 4042/13.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α΄) «Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων- Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ –Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Το Ν.4819/2021(ΦΕΚ 129/Α’/03.07.2021) «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 προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές- 
πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις». 

6) Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 148/29.09.2009 (Φ.Ε.Κ.190Α’) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη 
και την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 

7) Την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/05.09.2006(Φ.Ε.Κ. 1225Β’) 
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
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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». 

8) Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 40238/ΦΕΚ 3759/Β’/25.10.2017 «Τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 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». 

9) Το Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Καταπολέμησης της διαφθοράς…και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ Ζ’, 
αρθρ. 85, παρ. 6. 

10) Την με Α.Π.οικ.131334/15.10.2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων 
σχετικών με την διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) κατά την 
εκπόνηση των Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)». 

11) Την υπ’ αριθμ. οικ.: 129756/8-6-07 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με 
θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται 
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με 
αριθμ./ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-2006 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.1225Β’).  

12) Την Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/ΦΕΚ 841/Β’/24.02.2022 «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 Υπουργικής Απόφασης 
“Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει”(Β’2471)». 

13) Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15/ΦΕΚ 3833/Β’/09.09.2020 «Κατάταξη στις κατηγορίες 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (α’ 209), των μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-
2012(Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α’ 143). 

14) Το Ν. 4258/14.04.2014 (Φ.Ε.Κ. 94Α’) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 
τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

15) Το Ν. 1337/14.03.1983 (Φ.Ε.Κ. 33Α’) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις»  

16) Το Ν. 2508/13.06.1997 (Φ.Ε.Κ. 124Α’) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2742/07.10.1999 
(Φ.Ε.Κ. 207Α’) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και το 
Ν. 3212/31.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α’) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 

17) Το Ν. 2742/07.10.1999 (ΦΕΚ 207Α’) «Χωρικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις». 

18) Το Ν. 4280/08.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 159Α’) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». 

19) Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 6876/4871/03.07.2008 (ΦΕΚ 128 Α’) «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».  

20) Την υπ’ Αριθμ. 49828/03.12.2008 (ΦΕΚ 2464Β’) Απόφαση «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». 
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21) Την υπ’ αριθμ. 11508/13.04.2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ) Απόφαση «Έγκριση ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για την Βιομηχανία και της στρατηγικής 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 

22) Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 59/ΦΕΚ 114/Α’/29.06.2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». 

23) To Π.Δ. 51/2007 «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» (Α΄ 54). 

24) Την ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π.51354/2641/Ε103/ΦΕΚ 1909/Β’/08.12.2010 «Καθορισμός Προτύπων 
Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών 
προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2008/105/ΕΚ…, καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά 
ύδατα και άλλες διατάξεις». 

25) Την ΚΥΑ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/ΦΕΚ 3282/Β’/19.09.2017) «Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» 

26) Την ΚΥΑ Ειβ 221/ΦΕΚ138/Β’/24.02.1965 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων». 

27) Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 5673/400(ΦΕΚ192/Β’/14.03.1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία 
αστικών λυμάτων». 

28) Το Ν.3937/31-3-2011 (Φ.Ε.Κ. 60/Α’) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

29) Το Ν. 998/29.12.1979 (Φ.Ε.Κ. 289Α’) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 
γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/1992 (Φ.Ε.Κ. 70Α’) 
«Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας 
του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/24.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 303Α’) περί «Προστασίας των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

30) Το Ν. 3208/24.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 303Α’) «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις».  

31) Την Κ.Υ.Α. 1661/20.10.1994 (Φ.Ε.Κ. 786Β’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
της υπ’ αριθμ. 69269/5387 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού». 

32) Την ΚΥΑ 114218/17.11.1997(Φ.Ε.Κ. 1016Β’) «Κατάρτιση Πλαισίου Προδιαγραφών και 
Γενικών Προγραμμάτων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων». 

33) Την Κ.Υ.Α. 14312/1302/07.06.2000 (ΦΕΚ 723Β’), «Συμπλήρωση και εξειδίκευση της ΚΥΑ 
113944/1944/97(Β’ 1016) «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Γενικές 
κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)».Το Ν.2939/2001 «Περί 
συσκευασιών και εναλλακτική διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 

34) Την Κ.Υ.Α. 29407/3508/17.12.2002 (Φ.Ε.Κ. 1572Β’) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική 
ταφή αποβλήτων». 

35) Την Κ.Υ.Α. 13588/725/28.03.2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β’) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
«για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 (σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)».  

36) Την Κ.Υ.Α. 24944/1159/30.06.2006 (Φ.Ε.Κ. 791Β’) «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για 
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 
13588/725 Κ.Υ.Α., κ.λπ.».  
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37) Την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 8668/02.03.2007 (Φ.Ε.Κ. 287Β’) «Έγκριση εθνικού σχεδιασμού 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κ.λπ.».  

38) Την ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ1312/Β’/24.08.2010 «Μέτρα, όροι και προγράμματα 
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ).» 

39) Την με Α.Π.οικ.4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Διαχείριση περίσσειας υλικών 
εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα-Διευκρινήσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β)». 

40) Την ΚΥΑ Αριθ Η.Π. 23615/651/Ε.103/ΦΕΚ 1184/Β’/09.05.2014 «Καθορισμός κανόνων, όρων 
και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις. 

41) Τον Ν. 4496/2017 «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση 
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.» 

42) Τον Ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65/Α’/24.04.2019) «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική 
Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων…IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες 
διατάξεις». 

43) Το Ν. 3028/28.06.2002(Φ.Ε.Κ. 153Α’) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς»  

44) Το Ν. 3378/19.8.2005 (ΦΕΚ 203Α’) «Περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  

45) To N. 4858/2021(ΦΕΚ 220/Α’/19.11.2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία 
των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

46) Τον Ν.2971/2001 (ΦΕΚ285/Α’/19.12.2001) «Αιγιαλό, παραλία και άλλες διατάξεις»., όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

47) Την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΧΩΡΣ/28990/358/ΦΕΚ 181/Δ’/16.04.2019 «Έγκριση 
αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού». 

48) Την υπ’ Aριθμ. 26178/507/Α.Φ.5.6.1/ΦΕΚ 328/ΑΑΠΘ/30.07.02007 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση Αναθεώρησης − Επέκτασης Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μυτιλήνης, Νομού Λέσβου». 

49) Την ΥΑ υπ’ Αριθμ. Γ/3068/13140/ΦΕΚ 260/Β’/18.03.1979 «Περί κηρύξεως σαν τόπου 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους του ελαιοκτήματος ιδιοκτησίας Ε. TERIADE και Δήμου Μυτιλήνης 
στο «Ακρωτήρι» Μυτιλήνης». 

50) Την υπ’ αριθ. 109/ΦΕΚ 326/Δ’/23.04.2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού οριογραμμής των ρεμάτων που διασχίζουν τις υπό 
πολεοδόμηση περιοχές Βαρειά-Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης». 

51) Την υπ’ αριθ. 136/ΦΕΚ 483/Δ’/31.05.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος στην περιοχή 
«Κουμκό», του Δήμου Μυτιλήνης (Βόρειος, Νότιος και Ενιαίος κλάδος), Νήσου Λέσβου». 

52) Την υπ’ αριθ. 44274/1153 (π.ε.)/ΦΕΚ 75/Δ’/26.02.2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής του τμήματος εκβολής του 
ενιαίου κλάδου του ρέματος «Κουμκό» που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή 
«Ακλειδιού» του Δήμου Μυτιλήνης». 

53) Την υπ’ αριθ. 30171/845/2007/ΦΕΚ 155/Δ’/28.04.2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής Ρέματος «Ταξιαρχών» που 
διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή Βαρειά-Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης, Νομού 
Λέσβου». 

54) Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 412 /ΦΕΚ 2019/Β’/17.09.2015 «Έγκριση του Σχέδιου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου», 
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όπως αναθεωρήθηκε από την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Αριθμ. Ε.Γ:οικ. 
895/ΦΕΚ 4677/Β’/29.12.2017 «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

55) Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41398/336/ΦΕΚ 2683/Β’/16.07.2018 Απόφαση της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) 
(EL14) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

56) Την με Αριθ. Πρωτ.: 2002/07-04-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση Γεν. Γραμ. 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για Έγκριση του ΠΕΣΔΑ Περ. Βορ. Αιγαίου. 

57) 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.α., οι φυσικές 
και προστατευόμενες περιοχές, καθώς και η προστασία ειδών και ενδιαιτημάτων.  

58) Το με Α.Π. 1162/01.04.2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης για την 
υποβολή ΣΜΠΕ της Πολεοδομικής Μελέτης του θέματος. 

59) Το με Α.Π.ΣΔ 121/2021/13.09.2021 διαβιβαστικό έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας 
προς το ΥΠΕΝ με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 142/2021 αναβλητικής γνωμοδότησης του. 

60) Το με Α.Π. 14979/06.04.2022 (Ορθή επανάληψη 11.04.2022, ως προς την κοινοποίηση 
στους αποδέκτες) έγγραφο της υπηρεσίας μας για την διαβίβαση του φακέλου του σχεδίου 
του θέματος στο ΥΠΕΝ λόγω αρμοδιότητας. 

61) Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35627/2501/15.04.2022 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ για την διαβίβαση 
του φακέλου του σχεδίου του θέματος προς την υπηρεσίας μας λόγω αρμοδιότητας.  

62) Την από 13.05.2022 αίτηση του μελετητή για την κατάθεση συμπληρωμένης ΣΜΠΕ και 
συμπληρωματικών αντιγράφων. 

63) Το με Α.Π.22201/18.05.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την διαδικασία διαβούλευσης 
και συλλογής γνωμοδοτήσεων προς: 

 Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου 
 Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
 Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου 
 Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 
 Δ/νση Δασών Λέσβου 
 Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
 Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου 
 Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου- ΠΕΧΩΠ  
 Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών-Δ/νση ΠΕΧΩ Βορείου Αιγαίου 
 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφερική Ενότητα Λέσβου 
 ΓΕΕΘΑ 
 Αρχή Σχεδιασμού για δημοσιοποίηση του σχεδίου 

 
64) Την με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/233553/26.05.2022 θετική γνωμοδότηση με προϋποθέσεις της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λέσβου. 

65) Το με Α.Π. 3122.1-Λ46/39034/2022/02.06.2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς 
το Κ.Λ. Μυτιλήνης για την κατάθεση υπηρεσιακών απόψεων. 

66) Την με Α.Π.ΥΠΠΟΑ/242725/07.06.2022 θετική γνωμοδότηση με προϋποθέσεις της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου. 

67) Το με Α.Π. 26597/08.06.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την προσαρμογή της ΣΜΠΕ 
στις προϋποθέσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.  
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68) Το με Α.Π. ΓΓ/Φ021.09/16722/26.05.2022 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης για την 
δημοσιοποίηση του Σχεδίου του θέματος. 

69) Το με Α.Π. Γ.Γ/Φ021.09/19083/15.06.2022 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης για την 
αποστολή στην υπηρεσία μας των αποκομμάτων εφημερίδων για την δημοσιοποίηση του 
φακέλου ΣΜΠΕ του θέματος. 

70) Τα αποσπάσματα εφημερίδων για τη δημοσιοποίηση του σχεδίου: α. Εφημερίδα «Τα νέα της 
Λέσβου» 27.05.2022, σελ. 12, β. εφημερίδα «Δημοκράτης» 27.05.2022 σελ. 13.  

71) Το με ΑΠ. 38822/667/24.06.2022 έντυπο Δ10 της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θετική γνωμοδότηση. 

72) Το από 03.07.2022 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 
Εφαρμογών-Δ/νση ΠΕΧΩ Βορείου Αιγαίου, με θετική γνωμοδότηση. 

73) Το με Α.Π.οικ. 31361/08.07.2022 έγγραφο υπενθύμισης της υπηρεσίας μας  προς την 
Περιφερειακή Επιτροπή και την Αρχή σχεδιασμού για την αποστολή των αποτελεσμάτων της 
διαβούλευσης και ενημέρωσης κοινού. 

74) Το με Α.Π. οικ.32086/12.07.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας για την κατάθεση 
συμπληρωματικών στοιχείων. 

75) Την από 18.07.2022 αίτηση του μελετητή για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. 

76) Την από 07/2022 Υπεύθυνη Δήλωση επί αποσπάσματος κυρωμένου δασικού χάρτη (Απόφαση 
74001/06.12.2018/ΦΕΚ 527/Δ’/21.12.2018), του κ. Παπασωτηρίου υπευθύνου μηχανικού 
εκ μέρους του Δήμου Μυτιλήνης. 

77) Την από 07.06.2022 αίτηση-ένσταση του κ. Σταύρου Γαβριήλ. 

78) Την από 24.06.2022 αίτηση με απόψεις του κ. Ηλία Βαλιάκου του Χρήστου. 

79) Το με Α.Π. 47833/14.07.2022 έγγραφο της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την διαβίβαση των απόψεων του κοινού στα πλαίσια της 
διαδικασίας διαβούλευσης και ενημέρωσης του, με συνημμένες τις απόψεις: α. του κ. 
Σταύρου Γαβριήλ, β. του κ. Ηλία Βαλιάκου του Χρήστου και της Θεανώς.  

80) Το με Α.Π. 2192/28.06.2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Μυτιλήνης για την 
διαβίβαση των απόψεων του κοινού ως προς την διαδικασία διαβούλευσης με συνημμένες τις 
απόψεις: α. του κ. Σταύρου Γαβριήλ, β. του κ. Ηλία Βαλιάκου του Χρήστου και της Θεανώς. 

81) Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», Αρθρ. 6 και Αρθρ. 280, όπως ισχύουν. 

82) Το Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
Αρθρ. 28, παρ. 1 και Αρθρ. 28Α ως ισχύουν. 

83) Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου». 

84) Τον Ν. 4954/2022(ΦΕΚ 136/Α’/09.07.2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της 
Επι τροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και 
δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις», ΜΕΡΟΣ Ζ., ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ». 

85) Την με Αριθμ. Πρωτ. 21200/12-05-2022 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑΙ (ΑΔΑ: 6ΠΤΟΟΡ1Ι-5ΣΨ) 
(ΦΕΚ 2455/Β/18-05-2022 – Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ 2729/Β/2-6-2022) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή 
Συντονιστή» Στον/ην Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής 
& Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους/ις 
Προϊσταμένους/ες των οργανικών μονάδων αυτής». 
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86) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 της αριθμ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/05.09.2006(Φ.Ε.Κ. 1225Β’) την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. 
υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας (νυν Συντονιστής). 

87) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Ν. 4954/2022, αρθρ. 64, παρ. 2.α. «Μέχρι τον διορισμό των 
Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, όπως αυτά ίσχυαν πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος». 

88) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 2 της με Αριθμ. Πρωτ. 
21200/12-05-2022 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΑΙ (ΑΔΑ: 6ΠΤΟΟΡ1Ι-5ΣΨ) (ΦΕΚ 2455/Β/18-05-
2022 – Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ 2729/Β/2-6-2022) δίνεται παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής στο Γενικό Δ/ντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Α.Δ.Α. 

89) Την με Α.Π.οικ. 81434/9157/31-12-2013/ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-ΒΩΒ απόφαση της ΓΓΑΔΑ 
«Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 

90) Την αριθ.78161/31.12.18 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.18) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα 
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου. 

91) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35627/2501/15.04.2022 έγγραφο της 
ΔΙΠΑ, για την έκδοση της απόφασης της ΣΜΠΕ του εν λόγω σχεδίου αρμόδια είναι η 
υπηρεσία μας. 

92) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα και πέραν προθεσμίας δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας 
οι γνωμοδοτήσεις, που ζητήθηκαν με το (63) σχετικό, της Δ/νσςη Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Δ/νση Δασών Λέσβου, της Δ/νση 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, της Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, της Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου- ΠΕΧΩΠ , του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
της Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερικής Ενότητας Λέσβου, του ΓΕΕΘΑ, οπότε ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ Αριθμ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/05.09.2006(Φ.Ε.Κ. 1225Β’) «Η αρμόδια αρχή από την 
παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων των δημοσίων αρχών, του Περιφερειακού ή 
Νομαρχιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση και του ενδιαφερομένου κοινού ή άλως από την 
παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών και ανεξάρτητα εάν έχουν 
διαβιβαστεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί τις ενδεχόμενες σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο της Σ.Μ.Π.Ε. τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και των 
διασυνοριακών διαβουλεύσεων του άρθρου 8 στην περίπτωση που απαιτούνται και προβαίνει 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης ή μη της Σ.Μ.Π.Ε.».  

93) Το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πέρα των 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης 
του σχεδίου. 

94) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 40238/ΦΕΚ3759/Β’/ 
25.10.2017«Όπου στην ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ 05.09.2006 (Φ.Ε.Κ.1225Β’) 
αναφέρεται “έγκριση Σ.Μ.Π.Ε.” νοείται εφεξής η περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου ή 
προγράμματος και όχι η υιοθέτηση από την αρμόδια υπηρεσία του συνόλου του περιεχομένου 
της ΣΜΠΕ, όπως αυτή έχει κατατεθεί από το φορέα/αρχή σχεδιασμού του σχεδίου ή 
προγράμματος». 

95) Το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-2006, κατατέθηκαν οι 
παραπάνω αναγραφόμενες απόψεις του κοινού για την ΣΜΠΕ (όπως ομοίως διαβιβάσθηκαν 
στην υπηρεσία μας από τον Δήμο Μυτιλήνης και την Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) του εν λόγω σχεδίου, οι οποίες έχουν κυρίως πολεοδομικό 
αντικείμενο, το περιβαλλοντικό αντικείμενο δε των οποίων λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα 
ως όροι, προϋποθέσεις, παρατηρήσεις και κατευθύνσεις. 
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96) Το γεγονός ότι η ΣΜΠΕ κατατέθηκε κατά υπόδειξη της υπ’ αρ. 142/2021 γνωμοδοτήσεως του 
Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου που προωθήθηκε σε αυτό και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022). 

97) Τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α’/24.03.2022) και ειδικά του άρθρου 54 αυτού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου: 
«Πολεοδομική Μελέτη Τμήματος των Πολεοδομικών Ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και 
«Ταξιάρχες» της Δ.Ε. Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, Ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου», η οποία συνοδεύει τη παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής, 
µε τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις της παρούσας Απόφασης, που θα πρέπει να 
τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του σχεδίου, µε µέριµνα της Αρχής 
Σχεδιασµού. 

 

Α. Συνοπτική περιγραφή της Πολεοδομικής Μελέτης 
 
Α1. Γεωγραφικός προσδιορισμός  
Το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης Πολεοδομικής Μελέτης έχει επιφάνεια 950 σρτ. και 
εμπίπτει σε τμήματα τριών (3) Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) , όπως οροθετήθηκαν από το 
εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (48 σχ.): 1) Π.Ε. Δ2 Βαρειά-Ακρωτήρι, 2) Π.Ε. Δ3 Ταξιάρχες και 3)Π.Ε. 
Βίγλα, όπως φαίνεται και στα θεωρημένα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. Η 
περιοχή βρίσκεται νότια της πόλης της Μυτιλήνης, πρωτεύουσας του νησιού.  

Η περιοχή είναι σε επαφή προς το βορρά με τον οικισμό «Ακλειδιού», που είναι προϋφιστάμενος 
του έτους 1923, του Δήμου Μυτιλήνης, ο οποίος έχει ενταχθεί σε σχέδιο (υπ’ αριθμ. 
70544/3491/1991 Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, Π.Δ. ΦΕΚ 1017/Δ’/07.10.1992). 

 

Α2. Σκοπός και στόχοι του σχεδίου. 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) εκπονείται στο πλαίσιο 
της έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος των Πολεοδομικών Ενοτήτων  Π.Ε. Δ2 Βαρειά-
Ακρωτήρι, Π.Ε. Δ3 Ταξιάρχες  και Π.Ε. Βίγλα της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης, με βάση 
τις διατάξεις του ΜΕΡΟΣ Ζ’, αρθρ. 85, παρ. 6 του Ν. 4915/2022 (9 σχ.) και κατόπιν της υπ’ αρ. 
142/2021 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

 

Ο βασικός σκοπός του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι ο καθορισμός μεταξύ άλλων των 
οικοδομήσιμων, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, των κατάλληλων χρήσεων γης, καθώς 
και των σχετικών όρων και περιορισμών δόμησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια και 
δημοτική ιδιοκτησία, αλλά και να καθοριστούν οι αξίες των ιδιοκτησιών, στο πλαίσιο μίας 
βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. 
 

Η Πολεοδομική Μελέτη αποσκοπεί στα παρακάτω:  

 Εξασφάλιση του χαρακτήρα των οικισμών της περιοχής και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, με περιορισμό στον όγκο των οικοδομών. 

 Εξασφάλιση της δυνατότητας ανοικοδόμησης, κατά το δυνατό, όλων των ιδιοκτησιών και 
συγχρόνως περιορισμό της μεγάλης κατάτμησης, που δημιουργεί επιβάρυνση στον 
πολεοδομικό ιστό. 

 Καθορισμό χρήσεων γης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του οικισμού, χωρίς να 
δημιουργείται όχληση των κατοίκων και ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Εμπλουτισμός των υφισταμένων κοινωφελών λειτουργιών και προσθήκη νέων, με άξονα 
τις αυξανόμενες ανάγκες του οικισμού. 

 Προστασία του φυσικού και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος. 

 

ΑΔΑ: 6Α9ΧΟΡ1Ι-9ΛΑ



9 

 

Πιο συγκεκριμένα η Πολεοδομική Μελέτη ως εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού, συνιστά σχέδιο 
ή πρόγραμμα, συνδεόμενο με την χωροταξία ή την χρήση του εδάφους, και στοχεύει στα 
παρακάτω:  

Α) Καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζόδρομων, κοινόχρηστων χώρων (π.χ. 
στάθμευσης, πρασίνου, πάρκου αναψυχής, παιδικής χαράς, πλατείας) και κοινωφελών χώρων 
(π.χ. άθλησης, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων, 
παιδικού σταθμού, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, χώρου εκκλησίας και πεζόδρομων).  

Β) Καθορισμό Πολεοδομικού Κανονισμού της περιοχής με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης και 
τους σχετικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.  

 

Σκοπός της ΣΜΠΕ είναι να εντοπιστούν, να περιγραφούν και να αξιολογηθούν οι ενδεχόμενες 
σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης, ώστε 
στο πλαίσιο μιας ισόρροπης διάστασης να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική διάσταση, πριν την 
υιοθέτηση του σχεδίου με την θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών και να 
προωθηθεί έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία περιβάλλοντος.  

 

Α3. Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου ή του Προγράμματος 

Στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης προσδιορίζονται τα παρακάτω: 

 Ολόκληρη η περιοχή μελέτης διαμορφώνεται σε περιοχή Α’ κατοικίας ως προάστιο της 
Μυτιλήνης. Στην περιοχή δεν υπάρχουν καθόλου θεσμοθετημένοι ελεύθεροι χώροι 
πρασίνου, καθώς ένα μεγάλο μέρος της περιοχής μελέτης μέχρι σήμερα, δομείται με τις 
διατάξεις του Π.Δ. ΦΕΚ 138/Δ’/1981.  

 Καθορισμό χρήσης Γενικής Κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ.59 ΦΕΚ 
144/Α’/2018 και εξειδικεύεται στον Πολεοδομικό Κανονισμό ως προς το είδος των 
χρήσεων που επιτρέπονται.  

 Στις όχθες των ρεμάτων δημιουργούνται ζώνες πρασίνου σε επαφή με τις οριογραμμές. Με 
αυτό τον τρόπο υπάρχει διαχωρισμός και προστασία αφενός του φυσικού περιβάλλοντος 
του ρέματος και αφετέρου του δομημένου περιβάλλοντος (οικοδομήσιμα Ο.Τ.). 

 Σχεδιασμό του οδικού δικτύου με γνώμονα την βασική προϋπόθεση της δυνατότητας 
άμεσης υλοποίησης.  

 Ορισμό χώρων στάθμευσης με τον καθορισμό διάσπαρτων μικρών χώρων στάθμευσης, 
κύρια για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των λίγων επισκεπτών.  

 Μικρής κλίμακας χρήσεις λιανικού εμπορίου/εξυπηρετήσεων επί του οδικού άξονα Στρατή 
Ελευθεριάδη. 

 Ανάπτυξη της χρήσης γης Αναψυχή-Τουρισμός.  

 Δημιουργία σε κεντρικό σημείο στην περιοχή κόμβου με χρήσεις Εκπαίδευσης Πρόνοιας-
Αθλητισμού, σε έκταση που προκύπτει από την υποχρέωση των παρακείμενων ιδιοκτησιών 
εισφοράς σε γη. 

Ειδικότερα προσδιορίζονται: 

1. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με βασικούς άξονες της πρότασης την διαφύλαξη 
του χαρακτήρα της περιοχής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αποφυγή 
της πυκνής δόμησης. Συστήνεται η αποφυγή κοπής μεγάλων σε ηλικία δέντρων, όπου 
αυτό είναι εφικτό. 

2. Χρήσεις γης: 

Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων της περιοχής γίνεται με τις διατάξεις του 
ισχύοντος σήμερα Π.Δ 59 (ΦΕΚ 114/Α’/29.6.2018), ως εξής: 

α. Στα οικοδομικά τετράγωνα ή στα τμήματα οικοδομικών τετραγώνων που 
χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο Κ, επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού 
κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ 59 (ΦΕΚ 114/Α’/29.6.2018). 

β. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση «Γενικής κατοικίας», όπως 
κατοικία, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί 
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χώροι, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κλπ., ως ορίζεται στο 
αρθ. 3 του Π.Δ 59 (ΦΕΚ 114/Α’/29.6.2018). Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις Περίθαλψης και 
οι χρήσεις με αρίθμηση 16.1. έως και 21 και 27 έως 46, όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του 
Π.Δ 59 (ΦΕΚ 114/Α’/29.6.2018). Επίσης τίθενται επιπλέον περιορισμοί για την 
εγκατάσταση εμπορικών καταστημάτων και επαγγελματικών εργαστήριων. 

3. Όροι δόμησης: Ο οικισμός που προϋφίσταται του 1923 αποτελεί τον Τομέα Ι και η περιοχή 
επέκτασης αποτελεί τον Τομέα ΙΙ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως αναφέρονται 
στην ΣΜΠΕ και στον Προτεινόμενο Πολεοδομικό Κανονισμό.  

Στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν και έχουν οροθετηθεί τρία (3) τμήματα υδατορεμάτων: 

 ένα τμήμα του υδατορέματος «Βαρειά-Ακρωτήρι» (ΦΕΚ 326/Δ’/23.04.2004) που διασχίζει 
κεντρικά την υπό πολεοδόμηση περιοχή, μέχρι την εκβολή του στην θάλασσα. 

 ένα τμήμα του υδατόρεματος «Κουμκό» (ΦΕΚ 483/Δ’/31.05.2006, ΦΕΚ 
75/Δ’/26.02.2008) που βρίσκεται στην δυτική πλευρά της έκτασης του Σχεδίου, στα όρια 
της περιοχής μελέτης με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως «Ακλειδιού», μέχρι την εκβολή 
του στην θάλασσα, καθώς και  

 ένα (1) τμήμα κλάδου του υδατορέματος «Ταξιάρχες», στην νότια πλευρά της περιοχής 
μελέτης, στο Ακρωτήρι (ΦΕΚ 155/Δ’/2009). 

Στην περιοχή του Σχεδίου υπάρχουν εκτάσεις γεωργικώς καλλιεργούμενες με δενδρώνες (ελιές, 
εσπεριδοειδή, καρποφόρα κλπ.) και κηπευτικά. 

Στην παράκτια ζώνη συναντώνται ακτές κολύμβησης και το αλιευτικό καταφύγιο Βαρείας. 

Β. Συμβατότητα της Πολεοδομικής Μελέτης με τον υφιστάμενο υπερκείμενο σχεδιασμό. 

Η Πολεοδομική Μελέτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΣΜΠΕ, είναι σε συμφωνία µε το 
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ 
ΧΩΡΣ/28990/358/ΦΕΚ 181/Δ’/16.04.2019), και δεν αντίκειται στις βασικές προτεραιότητες και 
στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του εθνικού χώρου τόσο 
του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
128/Α/03.07.2008) όσο και των Ειδικών Πλαισίων που έχουν θεσµοθετηθεί. 
 
Πιο συγκεκριμένα στη Πολεοδομική Μελέτη λήφθηκαν υπόψη ο υπερκείμενος σχεδιασμός και τα 
ειδικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτόν σχετικά με την περιοχή μελέτης: 

 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού  και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία. 

 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. 

 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. 

 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου  

 Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων 
Αιγαίου, όπως αναθεωρήθηκε  

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Συστήματος Νήσων Αιγαίου (EL14) 

Γ. Περιβάλλον περιοχής-Ευαίσθητα στοιχεία του-Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες. 

1. Η περιοχή βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Μυτιλήνης (ΦΕΚ 708/Δ’/1985, ΦΕΚ 
328/ΑΑΠΘ/30.07.02007) και ανήκει στις περιοχές όπου προτείνεται η επέκταση του 
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σχεδίου πόλεως για τις περιοχές Π.Ε. Δ2 Βαρειά-Ακρωτήρι, Π.Ε. Δ3 Ταξιάρχες και Π.Ε. 
Βίγλα. 

2. Η περιοχή βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Αναθεώρησης του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 181/Δ’/2019) και ανήκει 
στις «Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων της πόλης της Μυτιλήνης». 

3. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται έξω από τα όρια των οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων 
αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και ανάμεσα στους κηρυγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους της πόλης της Μυτιλήνης (ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / 
ΤΠΚΑΧΜΕΑ / Φ57 / 40902/22357/2181/698/24.03.2015 (ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/24.04.2015) και 
του Αεροδρομίου Μυτιλήνης (ΥΠΠΟΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50927/2603/07.11.1991/ΦΕΚ 
978/Β’/27.11.1991). 

4. Εντός της περιοχής βρίσκεται ο κηρυγμένος Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) (ΥΑ 
υπ’ Αριθμ. Γ/3068/13140/ΦΕΚ 260/Β’/18.03.1979 «Περί κηρύξεως σαν τόπου ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους του ελαιοκτήματος ιδιοκτησίας Ε. TERIADE και Δήμου Μυτιλήνης στο 
«Ακρωτήρι» Μυτιλήνης»), με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 : Χ:722636.78, Υ:4327992.44, 
σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου 
(http://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr).  

5. Για την περιοχή του Σχεδίου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 5689/16.07.1985 (ΦΕΚ 338/Δ’) 
Απόφαση Νομάρχη Λέσβου «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης 
παραλίας στη θέση από Μυτιλήνη μέχρι Κράτηγο Λέσβου». 

6. Η έκταση του Σχεδίου εξαιρείται του κυρωμένου δασικού χάρτη (Απόφαση 
74001/06.12.2018/ΦΕΚ 527/Δ’/21.12.2018), σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση (76 
σχ.) του υπευθύνου μηχανικού εκ μέρους της Αρχής Σχεδιασμού.  

7. Η περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 412 /ΦΕΚ 
2019/Β’/17.09.2015 «Έγκριση του Σχέδιου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου», όπως αναθεωρήθηκε από την Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Αριθμ. Ε.Γ: οικ. 895/ΦΕΚ 4677/Β’/29.12.2017 «Έγκριση της 
1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

8. Η περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις του εγκεκριμένου Σχέδιου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Συστήματος Νήσων Αιγαίου (EL14) 
(ΦΕΚ 2683/Β’/16.07.2018), και δεν εντοπίζονται στην περιοχή ζώνες δυνητικά υψηλού 
κινδύνου πλημμύρας. 

9. Στην περιοχή του σχεδίου δεν υπάρχουν περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο των 
προστατευόμενων περιοχών Νatura 2000 και περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο των 
μικρών νησιωτικών υγροτόπων (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19.06.2012). 

10. Στην περιοχή έχουν οριοθετηθεί τα παρακάτω υδατορέματα ή τμήματα αυτών: 

 με την υπ’ αριθ. 109/ΦΕΚ 326/Δ’/23.04.2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού οριογραμμής των ρεμάτων που 
διασχίζουν τις υπό πολεοδόμηση περιοχές Βαρειά-Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης». 

 με την υπ’ αριθ. 136/ΦΕΚ 483/Δ’/31.05.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής τμήματος Ρέματος 
στην περιοχή «Κουμκό», του Δήμου Μυτιλήνης (Βόρειος, Νότιος και Ενιαίος κλάδος), 
Νήσου Λέσβου», που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44274/1153 (π.ε.)/ΦΕΚ 
75/Δ’/26.02.2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
«Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής του τμήματος εκβολής του ενιαίου κλάδου του 
ρέματος «Κουμκό» που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή «Ακλειδιού» του 
Δήμου Μυτιλήνης». 

 με την υπ’ αριθ. 30171/845/2007/ΦΕΚ 155/Δ’/28.04.2009 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Έγκριση καθορισμού Οριογραμμής Ρέματος 
«Ταξιαρχών» που διασχίζει την υπό πολεοδόμηση περιοχή Βαρειά-Ακρωτήρι του 
Δήμου Μυτιλήνης, Νομού Λέσβου». 
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11. Στην περιοχή υπάρχουν τα παρακάτω κτίρια προστατευόμενα από τις διατάξεις του Ν. 
4858/2021 (66 σχ.): 

 Το κτίριο-Πυργόσπιτο, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθερίας-Βενιζέλας Ιακώβου, που 
έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με την αρ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/46506/2808/12.01.1989 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
50/Β’/26.01.1989) και με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87: Χ: 722366.4252, Υ: 
4327881.4036, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Αρχαιολογικού 
Κτηματολογίου (http://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr).  

 Το κτίριο- Πύργος, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κουμπά, που έχει 
χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης, με την αρ. Γ/786/27.06.1980 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 637/Β’/10.07.1980) και με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87: Χ-722241.9585, Υ: 
4327931.6288, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Αρχαιολογικού 
Κτηματολογίου (http://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr).  

 Το κέλυφος του κτιρίου του Μουσείου-Βιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη TERIADE 
στη Βαρειά, Δ. Μυτιλήνης, που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο, με την αρ. 
ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/117833/2642/03.12.2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 611 / ΑΑΠΘ 
/31.12.2010).  

Δ. Όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος από την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης που πρέπει να 
συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου, εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 
διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και σε οποία περίπτωση δύναται να 
εφαρμοστούν. 

Δ1. Κατά τον σχεδιασµό των έργων και δράσεων για την υλοποίηση της Πολεοδομικής 
Μελέτης Τμήματος των Πολεοδομικών Ενοτήτων «Βαρειά-Ακρωτήρι», «Βίγλα» και 
«Ταξιάρχες» της Δ.Ε. Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, Ν. Λέσβου, Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Δ1.1. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού των έργων και δράσεων, ώστε να διασφαλίζονται κατά 
το δυνατόν οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η 
εξέλιξη των οικοσυστηµάτων καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα ή η µοναδικότητά τους.  

Δ1.2. Η ουσιαστική υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία 
για την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (διατήρηση των οικοσυστηµάτων 
και των φυσικών οικοτόπων καθώς και διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσµών των 
διαφόρων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον).  

Δ1.3. Η αρχή της πρόληψης.  

Δ1.4. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί της νομοθεσίας για την προστασία της γεωργικής γης 
υψηλής παραγωγικότητας. 

Δ1.5. Οι κατευθύνσεις-όροι και περιορισµοί των θεσµοθετηµένων περιοχών, σύμφωνα µε το 
άρθρο 19 του Ν.1650/86 όπως τροποποιείται µε το άρθρο 5 του Ν. 3937/2011 και όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

Δ.1.6. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών 
χωροταξικών σχεδίων. 
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Δ1.7. Για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: 

1. Οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων 
για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι 
συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος 
GR14 Νήσοι Αιγαίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ 
εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και Π.Δ. 51/2007. 

2. Η διαχείριση των υδατικών πόρων θα πρέπει να γίνεται με βάση τις απαιτήσεις του 
σχετικού Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου. 

3. Τα έργα αξιοποίησης υδάτινων πόρων θα πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση µε τις 
γενικότερες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.  

4. Κατά το στάδιο σχεδιασµού και χωροθέτησης οιονδήποτε έργων, να αποφεύγονται 
σηµαντικές επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον λόγω ρύπανσης ή µεταβολών του 
υδρογραφικού δικτύου και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λόγω αστοχίας ή έκτακτων 
φαινοµένων.  

5. Η λειτουργία και κατασκευή οποιουδήποτε υδραυλικού έργου διευθέτησης της ροής 
των υδάτων να λαμβάνει υπόψη την σχετική κείμενη νομοθεσία περί Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων. 

6. Για την προστασία των υδατορεμάτων που διασχίζουν την περιοχή του Σχεδίου να 
ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις: 

i. Να οριοθετηθούν τα τυχόν εντός της περιοχής του Σχεδίου τμήματα υδατορεμάτων 
με καθορισμό ζωνών προστασίας τους. Η προτεραιότητα οριοθέτησης θα πρέπει να 
αποδίδεται στα εντός οικιστικών υποδοχέων τμήματά τους. 

ii. Για την διαδικασία της οριοθέτησης των υδατορεμάτων να ακολουθείται η 
διαδικασία του Ν. 4258/2014. 

iii. Για οποιαδήποτε νέα ή υφιστάμενα έργα επί υδατορεμάτων, διευθέτησης της ροής 
των υδάτων, αντιπλυμμηρικά έργα κλπ. θα πρέπει να ακολουθείτε η διαδικασία του 
Ν. 4258/2014 και η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, σύμφωνα με το Ν. 
4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

iv. Κατά την οριοθέτηση και τον καθορισμό ζωνών προστασίας να λαμβάνονται 
υπόψη: ο ενιαίος χαρακτήρας έκαστου υδατορέματος συμπεριλαμβανομένων των 
τμημάτων του εκτός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, και η αναγκαιότητα 
προστασίας της φυσικής του οντότητας. Ειδικότερα για τα εντός οικισμών τμήματα 
υδατορεμάτων ο καθορισμός ζωνών προστασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
αξιοποίησή τους ως περιοχών αναψυχής, με διατήρηση όμως κατά το δυνατόν των 
στοιχείων του φυσικού χαρακτήρα τους. 

v. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, να ληφθεί μέριμνα ώστε 
εκατέρωθεν της όχθης των παρακείμενων ρεμάτων, να μην γίνεται καμία επέμβαση 
ή απόθεση υλικών. 

vi. Για οποιοδήποτε έργο διευθέτησης των όμβριων υδάτων με την κατασκευή έργων 
σε υδατόρεμα, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ν. 4258/2014.  
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vii. Για τμήματα ρεμάτων εντός των οικιστικών υποδοχέων, απαιτείται υποχρεωτικά η 
οριοθέτησή τους. 

viii. Για τα οριοθετημένα ρέματα ισχύουν οι αποστάσεις από τις όχθες τους που 
ορίζονται από τη μελέτη οριοθέτησής τους. 

ix. Να καθορισθούν ζώνες προστασίας όλων των υδατορεµάτων που διασχίζουν την 
περιοχή εφαρµογής της εν λόγω Πολεοδομικής Μελέτης.  

x. Να τηρηθούν οι διατάξεις περί δόμησης κοντά σε ρέματα όπως προβλέπεται από τη 
νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει σήμερα (Ν.4067/2012 ΝΟΚ, Ν. 4258/2014).  

xi. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι απαιτούμενες από την νομοθεσία αποστάσεις 
από υδατορέματα για την προστασία αυτών.  

xii. Να ληφθεί μέριμνα ώστε εκατέρωθεν της όχθης υδατορέματων και εντός της 
κοίτης αυτών, να μην γίνεται καμία απόθεση υλικών.  

xiii. Να μην γίνει καμία επέμβαση στην έκταση που καταλαμβάνουν υδατόρεματα χωρίς 
τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από την κείμενη νομοθεσία.  

xiv. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ώστε να μην 
προϋποθέτει διευθέτηση με κάλυψη τμημάτων τους ή έντονες παρεμβάσεις που 
συνεπάγονται σοβαρή περιβαλλοντική τους υποβάθμιση, όπως επένδυση της 
διατομής τους με σκυρόδεμα, ευθυγραμμίσεις εκτεταμένων τμημάτων κλπ. Σε 
περιπτώσεις τμηματικής οριοθέτησης θα πρέπει να επιλέγεται περίοδος επαναφοράς 
που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση προς τα ανάντη και κατάντη τμήματά τους. 
Ειδικότερα για τυχόν τμήματα εντός ορίων οικισμών ή πολεοδομικών σχεδίων 
καθώς και εντός περιοχών που αναμένεται να αποτελέσουν μελλοντικές επεκτάσεις 
αυτών, η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνεται με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 
πεντηκονταετίας, εκτός εάν οι αντικειμενικές συνθήκες καθιστούν αναγκαστική την 
επιλογή μικρότερης περιόδου επαναφοράς. 

xv. Τμήματα υδατορεμάτων, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων 
οικισμών, που κατ’ εξαίρεση προτείνονται να διευθετηθούν με τεχνικά έργα 
κλειστής διατομής, οριοθετούνται με ελάχιστο όριο το εύρος κατάληψης των 
τεχνικών έργων. Η επιφάνεια της ζώνης του υδατορέματος πάνω από την κλειστή 
διευθετημένη διατομή, χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος δεν 
προσμετράται στο απαιτούμενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του 
οικισμού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. (Ν. 4258/2014) 

xvi. Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθρ. 6 του Ν. 880/1979 (Α’ 58) και του αρθρ. 5 του Ν. 3010/2002 
(Α’ 91), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, 
περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική 
οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4258/2014. (Ν. 4258/2014) 

7. Να εφαρµοστούν προγράµµατα καταγραφής των µελλοντικών υδρευτικών αναγκών της 
περιοχής από τις προβλεπόµενες οικιστικές επεκτάσεις, καθώς και προγράµµατα εξασφάλισης 
των αναγκών αυτών.  

8. Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής έργων ή δράσεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την κατάλληλη μελέτη, ένταξη στο 
σχεδιασμό και κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων, μετά την 
πιθανά απαιτούμενη αδειοδότηση αυτών.  
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9. Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις που αφορούν τη βιώσιµη χρήση των υδάτων της περιοχής 
µε τη συνδυασµένη αξιοποίηση του διαθέσιµου υδατικού δυναµικού (υπόγεια νερά και 
επιφανειακές απορροές) για την κάλυψη όλων των αναγκών σε νερό που προκύπτουν από 
την εφαρµογή της Πολεοδομικής Μελέτης για ύδρευση, άρδευση, αναψυχή κ.α. καθώς και 
την αντιπυρική και αντιπληµµυρική προστασία, εµπλουτισµού των υδροφόρων κ.λ.π.  

10. Για το πόσιμο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που διανέμεται στην περιοχή: 

i. να καταρτιστεί και να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/ΦΕΚ 3282/Β’/19.09.2017) σε συνεργασία με την 
αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής 
Ενότητας, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ, να 
οριστούν τα σημεία δειγματοληψίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ 
τηρούμενων των προδιαγραφών ανάλυσης παραμέτρων του Παρατήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ.  

ii. Να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Μ. 5673/4.12.57 (ΦΕΚ 5/Β/1958), όταν 
αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας ή διανομής του νερού και η 
συγκέντρωση των παραπροϊόντων απολύμανσης συγκρατείται σε όσο το δυνατόν πιο 
χαμηλά όρια, χωρίς να διακυβεύεται η απολύμανση. 

iii. Οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές μεριμνούν ώστε να διερευνάται 
αμέσως κάθε παράλειψη της τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται 
παραπάνω (σύμφωνα με το άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/ΦΕΚ 
3282/Β’/19.09.2017), ώστε να εντοπίζονται τα αίτια. Στην περίπτωση μη τήρησης των 
ορίων παραμέτρων, για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των υποχρεώσεων 
του άρθρου 8 της ΚΥΑ προσδιορίζονται οι παράμετροι του Παραρτήματος Ι μέρος Γ αυτής, 
και εξετάζεται κατά πόσον αυτή η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.  

iv. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του πόσιμου νερού που διανέμεται, 
ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του για την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, ενώ σε περίπτωση 
αναρμοδιότητας του ιδίου οφείλει να ενημερώνει τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

11. Να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το 
δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων ύδατος με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. 

12. Κατά την άρδευση να επιλέγεται η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων όπως ορθολογικός 
προγραμματισμός αρδεύσεων, κατάλληλα συστήματα ‘αρδευσης, επιλογή μη υδροβόρων 
φυτικών ειδών κλπ. 

13. Η άρδευση του πρασίνου να πραγματοποιείται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες της εξάτμισης κ.λπ. 

14. Να λαμβάνεται διαρκής μέριμνα για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων, τον τακτικό 
καθαρισμό των φρεατίων και των εσχαρών υδροσυλλογής, των τριγωνικών ρείθρων κ.λπ. 

15. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων μέσω απαιτούμενων 
τεχνικών που κατασκευάζονται βάση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών, θεωρώντας 
περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετία, αποκλειόμενου κάθε 
μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κλπ., ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων 
υδάτων και πλημμυρών.  
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Δ.1.8. Για την διαχείριση της ενέργειας θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

1. Για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλη την 
περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου να τηρούνται οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 
2464/Β/2008). 

2. Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρμόζονται κατά το δυνατό πρακτικές για 
την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως ενδεικτικά: 

 Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής μονάδας αερισμού/κλιματισμού, να πραγματοποιηθεί 
κατάλληλος σχεδιασμός και λειτουργία του συστήματος αερισμού/εισαγωγής νωπού αέρα 
στο κτίριο λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον αριθμό ατόμων σε κάθε χώρο, όπως 
και τις διάφορες πηγές ρύπων. Οργάνωση προγράμματος τακτικής συντήρησης και 
καθαρισμού των φίλτρων της κεντρικής μονάδας αερισμού όπως και των τοπικών στομίων 
και προγράμματος έλεγχου καλής λειτουργίας του συστήματος. 

 Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος αερισμού σε χώρους με ρυπαντικό φορτίο ή οσμές 
(για παράδειγμα χώροι στάθμευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κ.λπ.). 

 Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισμού των τοπικών κλιματιστικών 
συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν. 

 Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων που 
παρουσιάζουν χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). 

3. Να προωθηθούν στα δημόσια κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμιο, μουσείο κλπ.) οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας, οι κατάλληλες φυτεύσεις των εξωτερικών χώρων και άλλες πράξεις 
ενεργειακής αναβάθμισης.  

4. Ο ενεργειακός σχεδιασμός να γίνεται με κριτήριο το "σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο" 
μέσω κτιρίων μέγιστης ενεργειακής απόδοσης και της εφαρμογής αρχών και τεχνολογιών 
αειφορικής ενέργειας, όπως συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (BEMS), αντλίες 
θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά μικρής κλίμακας. 

Δ1.9. Για την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:  

1. Να ενθαρρύνονται οι δράσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και έργων 
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στην χρήση καθαρότερων καυσίμων.  

2. Να ενθαρρύνονται οι δράσεις που στοχεύουν στην διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
συστημάτων αστικών συγκοινωνιών στους οικισμούς, σε συνδυασμό με την καθιέρωση 
καθαρότερων καυσίμων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

3. Για την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής του Σχεδίου θα πρέπει 
στις παραγωγικές μονάδες που παράγουν αέριους ρύπους να εφαρμόζονται μέτρα και 
περιορισμοί των απαιτήσεων της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. 

Δ1.10. Για την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου: 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να διενεργηθούν νέα έργα σε περιοχή αρμοδιότητας 
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (αιγιαλός, παραλία ή θάλασσα), θα πρέπει αυτά να 
τύχουν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 
3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» 
(ΦΕΚ 153/Α/2002).   
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2. Για τυχόν έργα στον αιγιαλό, παραλία ή θαλάσσιο χώρο, να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με το Ν. 2971/01 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 285/19-12-01), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 
65/24.04.2019)), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. 

3. Κατά την λειτουργία των προτεινόμενων στο σχέδιο έργων ή δράσεων να λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος 
στο παράκτιο, θαλάσσιο και περιβάλλοντα χώρο.  

4. Να γίνεται συστηματική καταγραφή και μελέτη των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της 
ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων, υπό την επίβλεψη και τον 
συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ν. 3199/2003 Π.Δ. 51/2007, ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. 
οικ. 140384/ΦΕΚ 2017/Β’/09.09/2011).  

5. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και την αποφυγή υποβάθμισης 
των κολυμβητικών υδάτων της περιοχής, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 
8600/416/Ε103/09/ΦΕΚ 356/Β΄/26.02.2009.  

6. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 743/77( ΦΕΚ 319/Α/77), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 
55/98 (ΦΕΚ 58/Α/98) «Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» και λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων, καθώς και τυχόν πρόσθετων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια 
Λιμενική Αρχή, για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. Ειδικότερα, να τηρούνται οι 
διατάξεις που επιβάλλουν τη συλλογή και νόμιμη διάθεση όλων των πετρελαιοειδών, 
λιπαντελαίων, λυμάτων, απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών γενικότερα και 
ειδικότερα στον χώρο του αλιευτικού καταφυγίου.  

7. Για πρόσθετους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αρμοδιότητας της Δ/νσης Λιμενικών 
Υποδομών, η υπηρεσία θα τοποθετείται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για τα προγραμματισμένα έργα και δραστηριότητες εντός αιγιαλού – 
παραλίας – θαλασσίου χώρου, στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων των 
υδατικών συστημάτων, κατά την εφαρμογή της ΣΜΠΕ. 

Δ1.11. Για την προστασία προστατευόμενων περιοχών του Ν. 1650/1986 και κατ’ επέκταση των 
στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν (π.χ. είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήµατα 
κλπ.), στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασµού των έργων και δράσεων της εν λόγω 
Πολεοδομικής Μελέτης να εφαρμόζονται τα εξής:  

1. Να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, ώστε να διαπιστώνεται η 
οικολογική σηµασία της, ως προς το αν αποτελεί ενδιαίτηµα για είδη χλωρίδας και πανίδας 
ιδιαίτερης σηµασίας που τελούν υπό καθεστώς προστασίας.  

2. Να λαμβάνονται υπόψη οι όροι και περιορισµοί που θεσµοθετούνται µε βάση την 
περιβαλλοντική νοµοθεσία.  

Δ1.12. Για την προστασία της χλωρίδας, της πανίδας, των φυσικών οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητα στους ελεύθερους χώρους και τους χώρους αστικού πρασίνου να τηρούνται τα 
ακόλουθα: 

1. Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων/καθορισµού των ζωνών προστασίας να περιλαµβάνουν 
σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συµβατότητα της αξιολογούµενης πρότασης µε την διατήρηση 
της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της. Επίσης να δίνεται προτεραιότητα στην 
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προώθηση εκείνων των δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη αστικών 
φυσικών ενδιαιτηµάτων (υδατορέματα, μη δομημένες εκτάσεις, ακτές κλπ.).  

2. Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων 
όπου απαιτείται, για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν µείωση επιπτώσεων σε αστικές φυσικές 
περιοχές, περιοχές και βιοτόπους.  

3. Να διατηρηθεί κατά προτεραιότητα η βλάστηση, φυσική ή καλλιεργούμενη (π.χ. 
ελαιόδενδρα, εσπεριδοειδή κλπ.) στις εκτάσεις που θα δοθούν σε κοινόχρηστους χώρους 
όπως πλατείες, αθλοπαιδιές, χώροι άθλησης, πεζόδρομοι, αύλιοι χώροι κοινόχρηστων κτιρίων 
και υπηρεσιών κλπ. 

4. Να αποφεύγεται η κοπή μεγάλων σε ηλικία δένδρων- καλλιεργούμενων και μη -εκτός και αν 
η κοπή τους είναι απολύτως αναγκαία. 

5. Για τις φυτεύσεις σε κοινόχρηστους και μη χώρους προτείνεται: 
α. τα φυτικά είδη να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και 
κατά το δυνατόν να χρησιμοποιούνται είδη αυτοφυούς μεσογειακής χλωρίδας και ειδικότερα 
της περιοχής. Παράλληλα να αποφεύγονται τα υδροβόρα φυτικά είδη. 

β. να συντηρούνται, να ανανεώνονται και να φυτεύονται συστηματικά στο περιβάλλοντα 
χώρο. Να γίνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ποτίσματα κατά την περίοδο της άνοιξης και του 
καλοκαιριού για την εγκατάσταση των φυτών. Οι εργασίες συντήρησης (κλάδεμα, 
καθάρισμα, λίπανση, σκάλισμα, πότισμα, απομάκρυνση ξερών, αντικατάσταση παλαιών, 
πότισμα, καταπολέμηση φυσικών εχθρών κλπ.) να γίνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών. 

δ. ο φυτευτικός σύνδεσμός θα είναι 2x2 μ. για την αναθάμνωση και 6x6μ. για την 
δενδροφύτευση. 

ε. να προστατευτούν τα φυτά από την βόσκηση με περίφραξη. 

6. Προτείνεται η διατήρηση της βλάστησης σε πλαγιές με έντονες κλίσεις εδάφους για αποτροπή 
πλημμυρικών φαινομένων σε έντονες καιρικές συνθήκες (ισχυρή βροχόπτωση, χιονόπτωση) 
καθώς και η αποφυγή έντονων υλοτομικών επεμβάσεων και διατήρηση της χαμηλής 
βλάστησης στις πλαγιές αυτές.  

7. Η αποψίλωση τυχόν βλάστησης και οι εκχερσώσεις που θα γίνουν, για την κατασκευή των 
έργων, να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες. 

8. Η υλοτομία ή εκρίζωση πιθανών δασικών φυτικών ειδών στο πλαίσιο των έργων και των 
δράσεων του Σχεδίου να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις 
υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.  

Δ1.13. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισής 
τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:  

1. Ενθάρρυνση των ενδιαφερόµενων για την υλοποίηση έργων µε γνώμονα την διατήρηση της 
φυσικής βλάστησης.  

2. Να λαμβάνονται άμεσα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης της εδαφικής υδατικής διάβρωσης σε 
περιοχές όπου υποβαθμίζεται η βλάστηση από εκχερσώσεις, εκσκαφές, πυρκαγιές κλπ. 
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3. Για τις προβλεπόµενες στη Πολεοδομική Μελέτη χρήσεις (οικιστικές, τουριστικές και 
παραγωγικές μονάδες), κατά την χωροθέτησή τους, να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα 
προκειµένου να αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους αστοχίες (εδαφικές ροές, καταπτώσεις 
βράχων, ερπυσµοί κ.λ.π.)  

4. Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων θα πρέπει να 
αποφεύγεται. 

5. Τα παραγόμενα υλικά εκσκαφών από εργασίες κατασκευής έργου ή δραστηριότητας να 
αξιοποιούνται κατά το δυνατόν στις επιχώσεις του χώρου εγκατάστασης. 

6. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο 
από τον οποίο έγινε η εκσκαφή Αρθρ. 2, παρ. δ), ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ 
1312/Β’/24.08.2010. 

7. Να συλλέγεται χωριστά η φυτικά γη, ώστε να διαστρωθεί επιφανειακά και να χρησιμοποιηθεί 
στις φυτευτικές εργασίες και στις εργασίες διαμόρφωσης. 

8. Να περιορίζεται η διάβρωση που προκαλείται από το νερό ή τον αέρα, εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιώσιμο. 

9. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν έργα αντιδιαβρωτικά που θα 
εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμού εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν 
ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.  

10. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή του Σχεδίου, 
ιδιαίτερα στα όρια αυτού, όπου οι έκταση του γειτνιάζει με γεωργικές καλλιέργειες και 
φυσική βλάστηση. 

 

Δ1.14. Στις περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα και για όσο χρόνο αυτές 
διατηρούνται ως χρήση έως την υλοποίηση του Σχεδίου, προτείνονται:  

1. Να προωθηθεί το εναλλακτικό φιλοπεριβαλλοντικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 
σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT που περιλαμβάνει δραστική μείωση της χρήσης 
χημικών σκευασμάτων και της ανεξέλεγκτης εφαρμογής καλλιεργητικών παρεμβάσεων, με 
στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Εφαρμογή είτε σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών, είτε σε ατομική βάση από 
μεμονωμένους παραγωγούς. 

2. Η ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας και ορθολογική διαχείριση των 
βοσκοτόπων.  

3. Η προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη 
βιολογικής γεωργίας και την χρήση βιολογικών/οργανικών σκευασμάτων, μείωση εισροών 
κλπ.  

4. Να λαμβάνονται υπόψη οι όροι και περιορισμοί για την ορθολογική χρήση γεωργικών 
φαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων πλησίον κατοικημένων περιοχών, όσον 
αφορά τις ουσίες, τον τρόπο χρήσης και τις απαιτούμενες αποστάσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4036/2012/ΦΕΚ 8/Α’ και της ΚΥΑ ΦΕΚ 1883/Β’/2013, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
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5. Οι κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθίστανται έξω από τα όρια οικισμών σύμφωνα με τον Ν. 
4056/2012, ως ισχύει. Εντός και εκτός ορίων οικισμών, μπορεί να διατηρηθούν οικόσιτα 
ζώα, χωρίς σχετική άδεια και σε αριθμό που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Οι όποιες επεμβάσεις στην περιοχή μελέτης, εφόσον και για όσο χρόνο διατηρούνται οι 
αγροτικές καλλιέργειες, θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη διατήρηση των γεωργικών 
γαιών και την αποφυγή τόσο του κατακερματισμού τους όσο, και της αλλαγής της χρήσης 
τους.  

Δ1.15. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, προτείνεται: 

1. Θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα προτεινόµενα από την Πολεοδομική 
Μελέτη έργα και οι δράσεις δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθµιση περιοχών του 
πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς 
χώρους, µνηµεία, ιστορικούς τόπους, αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα κ.λ.π., ως κριτήρια 
αποκλεισµού περιοχών για την υποδοχή έργων ή δραστηριοτήτων από την εφαρµογή της 
Μελέτης, να εξετάζονται κατά περίπτωση και σε συνδυασµό µε την παράµετρο της οπτικής 
επαφής και την τυχόν υποβάθµιση περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού 
περιβάλλοντος, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, κατά 
την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αντίστοιχων έργων και δραστηριοτήτων.  

2. Να τηρείται αρχείο με τις σχετικές Αποφάσεις κήρυξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με 
τις τροποποιήσεις τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε τυχόν αναθεωρήσεις του Σχεδίου. 
(εφορεία, νεοτέρων 64,66 σχ.) 

3. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αποφυγή οχλουσών δραστηριοτήτων και 
την αποφυγή κινδύνου υποβάθμισης περιοχών πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και σε εφαρμογή του Ν. 4858/2021 περί «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας 
για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», για κάθε 
εργασία, επέμβαση, αλλαγή χρήσης σε μνημεία ή στον περιβάλλοντα χώρο τους, αποξήλωση 
υφιστάμενων παλαιών λιθόστρωτων ή κρηνών, οικοδομική δραστηριότητα πλησίον μνημείου, 
καθώς και εμπορικής επιχείρησης, τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, 
εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας πλησίον μνημείου απαιτείται η 
έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ έπειτα από την υποβολή σχετικής μελέτης(64 
σχ.). 

4. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.(64 σχ.) 

5. Στις περιπτώσεις έργων που υλοποιούνται εντός ή πλησίον του οπτικού πεδίου κτιρίων ή 
περιοχών ιδιαίτερου πολιτιστικού, αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, θα λαμβάνονται 
μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 
(66 σχ.) 

6. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεότερα πολιτιστικά αγαθά ή 
οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των εκάστοτε εκατό τελευταίων 
ετών, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών έργων 
Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διάσωσης τους. (66 σχ.) 

7. Να τηρούνται τα παρακάτω (66 σχ.): 

 Η ενθάρρυνση προτάσεων, που διασφαλίζουν την αποφυγή του κινδύνου υποβάθμισης 
περιοχών πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
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 Η αποφυγή εγκατάστασης οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον περιοχών πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος και να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, 
ιστορικούς τόπους, μνημεία κλπ. ως κριτήριο αποκλεισμού περιοχών. 

 Για κάθε εργασία, επέμβαση, αλλαγή χρήσης σε μνημεία ή στον περιβάλλοντα χώρο τους, 
η αποξήλωση υφιστάμενων παλαιών λιθόστρωτων ή κρηνών, η οικοδομική δραστηριότητα 
πλησίον μνημείου, καθώς και εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή 
άλλων εγκαταστάσεων, η εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας 
πλησίον μνημείου, απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας μετά από υποβολή 
σχετικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021. 

Δ1.16. Για την προστασία του τοπίου στους ελευθέρους χώρους και τους χώρους αστικού 
πρασίνου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:  

1. Να διατηρούνται και να προστατεύονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία οποιαδήποτε παραδοσιακά στοιχεία του τοπίου της περιοχής, όπως ξηρολιθικές 
κατασκευές, μαγγανοπήγαδα, αρδευτικά δίκτυα, παρόδιες τοιχοποιίες, αναβαθμίδες, 
περιφράξεις κλπ., όπου αυτό είναι δυνατό. 

2. Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων, να διασφαλίζεται κατά το 
δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.  

3. Να προβλέπεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος εντός και πλησίον των χώρων 
επέμβασης των έργων και δραστηριοτήτων του Σχεδίου, µετά την ολοκλήρωση τους και μετά 
την τυχόν παύση της λειτουργίας τους.  

4. Να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
προκειμένου να προσαρμόζονται οι κατασκευές στις τοπικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, όπου 
προβλέπεται τέτοιος έλεγχος από την πολεοδομική νομοθεσία. 

 

5. Στην περίπτωση που καταστραφούν λιθόκτιστες ή άλλες παραδοσιακές κατασκευές για τις 
ανάγκες κάποιων έργων και δράσεων, αυτές να ανακατασκευαστούν στην πρότερη τους 
μορφή, όπου είναι δυνατό. 
 

6. Να τηρούνται τυχόν μέτρα, όροι και περιορισμοί του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, 
προκειμένου να προσαρμόζονται οι κατασκευές στις τοπικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, όπου 
προβλέπεται τέτοιος έλεγχος από την πολεοδομική νομοθεσία. 

 

7. Τα έργα και οι δράσεις που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους να σέβονται το τοπίο, την 
φυσική βλάστηση, το φυσικό ανάγλυφο και τα υφιστάμενα στοιχεία αυτού που θεωρούνται 
αξιόλογα και άξια διατήρησης. 
 

Δ1.17. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα 
πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα:  

1. Εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούµενη 
περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.  

2. Εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

3. Εκπόνηση προγραµµάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηµατικών καταστάσεων.  
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4. Κοινωνικός διάλογος προκειµένου να υπάρξει η µέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.  

5. Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδοµών (έργων διαχείρισης αποβλήτων-
ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση κ.λ.π.) που θα αναπτυχθούν, λαµβάνοντας υπόψη το 
είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς και του απαιτούµενου 
επιπλέον δικτύου µεταφορών.  

6. Η τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής προϋποθέτει την εξασφάλιση 
απρόσκοπτης λειτουργίας του, μέσω συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.  

7. Να εξασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των λειτουργιών του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
στην περιοχή επιρροής της κατασκευής έργων ή δράσεων, με κατάλληλες διελεύσεις πεζών 
και οχημάτων, ελαχιστοποίηση του εύρους κατάληψης, σήμανση και πληροφόρηση. 

Δ.1.18. Για την διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και των 
υγρών αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

1. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών, στερεών, αέριων αποβλήτων και ιλύος στο 
περιβάλλον. 

2. Απαιτείται το σύνολο της περιοχής να συνδεθεί άμεσα σε μονάδα Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 5673/400(ΦΕΚ192/Β’/14.03.1997), ΚΥΑ Ειβ 
221/ΦΕΚ138/Β’/24.02.1965) και να κατασκευαστεί/συμπληρωθεί το δίκτυο όμβριων και 
αποχέτευσης (επέκταση, επισκευή και αντικατάσταση). 

3. Να υλοποιηθεί το έργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων στη νότια περιοχή της Μυτιλήνης» που αφορά στην συλλογή, 
επεξεργασία και διάθεση των υγρών αστικών απόβλητών της περιοχής μελέτης. 

4. Οι αγωγοί μεταφοράς των ανεπεξέργαστων καθώς και των επεξεργασμένων λυμάτων να μην 
τοποθετηθούν άνωθεν υφιστάμενων αγωγών των δικτύων ύδρευσης. 

5. Κατά τον καθορισμό χρήσεων εντός οικιστικών υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, να λαμβάνεται υπόψη ότι η διάθεση των αστικών υγρών 
αποβλήτων ή/και αστικού τύπου υγρών αποβλήτων των προβλεπόμενων βάσει αυτών έργων 
ή δραστηριοτήτων θα πρέπει να γίνεται στο αστικό δίκτυο ακαθάρτων το οποίο θα πρέπει να 
καταλήγει σε Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σχετικής κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 5673/400(ΦΕΚ192/Β’/14.03.1997), ΚΥΑ Ειβ 
221/ΦΕΚ138/Β’/24.02.1965). Επιπλέον σε περίπτωση παραγωγής μη αστικού τύπου υγρών 
αποβλήτων από έργα ή δραστηριότητες εντός οικιστικών υποδοχέων θα πρέπει να 
προβλέπεται η χωροθέτηση ιδίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους ή διαχείρισης τους από 
αδειοδοτημένο φορέα.   

6. Κατά τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα κάθε είδους, 
εντός και εκτός οικιστικών υποδοχέων και περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση στο υδρογραφικό δίκτυο 
(υδατορέματα και τάφροι) ή σε παράκτια ύδατα, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, ή 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με παραμέτρους εκτός των ορίων που έχουν θεσπιστεί 
για τους αποδέκτες. Κατά συνέπεια τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες θα πρέπει να 
διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους. 

7. Σε κάθε περίπτωση για τη διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο 
αστικών λυμάτων θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 
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5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β) και τον Κανονισμό Σύνδεσης των δραστηριοτήτων στο 
αποχετευτικό δίκτυο. 

8. Εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των παραγόµενων υγρών 
αποβλήτων, καθώς και για την συλλογή και επεξεργασία τους.  

9. Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις που αφορούν στη κατασκευή των απαιτούμενων από την 
κείµενη νοµοθεσία, εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

10. Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων 
αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στο Νόμο 4819/2021 (129/Α’) και στο 
Ν. 4042/2012 (24 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύουν, με ευθύνη του φορέα του έργου και την 
ισχύουσα νομοθεσία.  

11. Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης 
για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό μέταλλο) 
σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4496/2017 
(ΦΕΚ 170/Α’/08.08.2017) και το Νόμο 4819/2021 (129/Α’/23.07.2021) όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

12. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις και 
απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (Β’ 383), 24944/1159/2006 (Β’791), 
8668/2007 (Β’ 287) και του Ν. 4819/2021 (Α’129) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των 
σχετικών παραστατικών στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα 
απόβλητα να συλλέγονται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. 

13. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οριοθέτηση και τον καθορισµό χρήσεων γης για έργα και 
δραστηριότητες, που έχουν σχέση με την διαχείριση στερεών αποβλήτων και σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι γενικές κατευθύνσεις που τίθεται από τον 
Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.  

14. Να προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την χρήση καθαρών 
τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης επικινδύνων 
αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων, ή άλλων ρύπων στο έδαφος. 

15. Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), να διαχειρίζονται σύμφωνα 
με την ΚΥΑ Αριθμ. 36259/1757/Ε103/ΦΕΚ 1312/Β’/24.08.2010, όπως εκάστοτε ισχύει. 

16. Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε παρακείμενους χειμάρρους, 
ρέματα, παραλίες και υγροτόπους για λόγους προστασίας των υδατικών οικοσυστημάτων και 
για να μην επηρεαστεί η επιφανειακή ροή των υδάτων.  

17. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκλεισμού αυθαίρετων ενεργειών όπως 
ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών (σε ρέματα, υγροτόπους, δασικές εκτάσεις κλπ.), ανεξέλεγκτη 
λήψη αδρανών υλικών κλπ.  

18. Να ενισχυθούν τα προγράμματα ανακύκλωσης με συγκέντρωση ανακυκλούμενων υλικών και 
μεταφορά τους σε κέντρα επεξεργασίας. 

19. Να προωθηθούν κατά προτεραιότητα οι δράσεις του σχεδίου για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό και τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό. Η προώθηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα στη διαχείρισή τους. 
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20. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων οφείλει να συνάδει και να γίνεται σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
όπως αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση.  

Δ2. Στο σχέδιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης τα εξής: 

Δ2.1. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται η Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» βάση του 
σχετικού Π.Δ. υπ’ αριθμ. 148/29.09.2009 (Φ.Ε.Κ.190Α’) για την θέσπιση της περιβαλλοντικής 
ευθύνης κατά την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας ή υπό την άμεση απειλή περιβαλλοντικής 
ζημίας. 

Δ.2.2. Προ της υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός της περιοχής 
εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία κατατάσσονται στους πίνακες της της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 
92108/1045/Φ.15/ΦΕΚ 3833/Β’/09.09.2020, όπως εκάστοτε ισχύουν, θα πρέπει να τηρείται η 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης τους (Ν. 4014/2011), στην οποία θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις της παρούσας Απόφασης έγκρισης 
της ΣΜΠΕ του Σχεδίου. 

Δ2.3. Σε κάθε περίπτωση έργου ή δράσης να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις και να 
περιλαμβάνεται και αυτή με τις πιο περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Δ2.4. Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης και κατασκευής έργου ή δράσης να λαμβάνεται υπόψη ο 
σχετικός υπερκείμενος σχεδιασμός. 

Δ2.5. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή των τυχόν έργων και δράσεων, έτσι ώστε 
να γίνονται οι ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις αλλά και οι εργασίες να υλοποιούνται σε κατάλληλο 
χρόνο, έτσι ώστε να μετριάζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις. 

Δ2.6. Για την προστασία του κοινού από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα για την μέτρηση των επιπέδων των κέντρων και γραμμών μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης από την αρμόδια αρχή. 

Δ2.7. Να ληφθεί εγκαίρως μέριμνα από την αρχή σχεδιασμού για την υλοποίηση του συστήματος 
παρακολούθησης του σχεδίου, όπως αυτό προτείνεται στη ΣΜΠΕ. 

Δ2.8. Να προωθηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των προγραμματιζόμενων έργων στην περιοχή 
μελέτης, ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Νότια Παράκαμψη Μυτιλήνης. 

 Ανάπλαση Και Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης (Έργα Προστασίας Ακτής-
Ποδηλατοδρόμος-Πεζοδρόμος) -Τμήμα Σουράδα – Νεάπολη – Αεροδρόμιο Μυτιλήνης. 

 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 
στη νότια περιοχή της Μυτιλήνης. 

Δ2.9. Απάλειψη ή έστω μείωση στο ελάχιστο των αναγκών απαλλοτριώσεων. Να επισπευσθεί η 
διαδικασία απαλλοτριώσεων σε περίπτωση που αυτές κριθούν αναγκαίες στο στάδιο των επί 
μέρους περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. 
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Δ2.10. Κατάλληλος σχεδιασμός των προβλεπόμενων έργων υποδομής στα επιμέρους στάδια, 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις σε κατάληψη εδάφους και υφιστάμενων χρήσεων. 

Δ2.11. Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις δραστηριότητες.  

Δ2.12. Συχνοί έλεγχοι των αρμόδιων Υπηρεσιών για την εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου. 

Δ2.13. Η παρούσα δεν αποτελεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων για συγκεκριμένα υφιστάμενα ή 
νέα έργα και δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης.  

Δ2.14. Δε θα τεθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου περιορισμοί στην εγκατάσταση και λειτουργία 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης εθνικής άμυνας, σε οποιαδήποτε περιοχή ή ζώνη του. 

Δ2.15. Να καταρτιστεί σχέδιο αντιπυρικής προστασίας. 

Δ2.16. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και εξειδικεύουν όρους, 
περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα 
παραπάνω. 

Δ2.17. Οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν σε κάθε περίπτωση όπου βρίσκουν 
εφαρμογή ανεξαρτήτως της παραγράφου στην οποία έχουν περιληφθεί. 

Ε. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
εφαρµογή του προγράµµατος.  

Ε1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 
προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία και 
υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
µέσων και παραµέτρων στον τοµέα τους, 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 Σχεδιαμού, συνίσταται στη λήψη, τήρηση και 
αξιοποίηση αποτελεσμάτων που διατίθενται σε αυτήν  από τους ως άνω φορείς. 

Ε2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων στο στάδιο υλοποίησης της 
Πολεοδομικής Μελέτης που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες 
αποδειχθούν απαραίτητες, και τουλάχιστον ανά πενταετία από το χρόνο έγκρισης του σχεδίου. Το 
περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συµμορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

Ε2.1 Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται µε 
τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές. 
Η Αρχή Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών 
από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων της Πολεοδομικής Μελέτης. Η έκθεση για κάθε 
έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου 
έτους.  

Ε2.2 Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρακολουθούνται αναφέρονται ως 
ακολούθως: 
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1. Πληθυσμός: 

 Παρακολούθηση του μεγέθους του πληθυσμού με βάση την Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία (ΕΣΥ), αλλά και προσεγγιστικώς στο μεσοδιάστημα των απογραφών με 
αξιοποίηση στοιχείων όπως οι υδροδοτούμενες και ηλεκτροδοτούμενες οικίες κλπ. 

 Παρακολούθηση της κατανομής εργαζομένων ανά κλάδο απασχόλησης με βάση τα 
στοιχεία της ΕΣΥ αλλά και προσεγγιστικώς στο μεσοδιάστημα των απογραφών,  με 
αξιοποίηση στοιχείων όπως μητρώο αγροτών, μητρώα ΤΟΕΒ, στοιχεία ΟΑΕΔ κλπ. 

2. Βαθμός υλοποίησης των προβλέψεων του Σχεδίου, με παρακολούθηση μεταξύ άλλων των 
ακόλουθων δεικτών: 

 Προβλεπόμενες από το Σχέδιο μελέτες που έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί. 

 Προβλεπόμενες από το Σχέδιο υποδομές και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας που 
έχουν υλοποιηθεί, όπως: νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), σχολικά 
κτίρια κλπ. 

 Ποσοστό των εκτάσεων οικιστικών υποδοχέων που έχει οικοδομηθεί. 

3. Ατμόσφαιρα 

 Αέριες εκπομπές των παραγωγικών μονάδων, βάσει των καθοριζόμενων στην 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) τους με ευθύνη των φορέων 
λειτουργίας τους. 

4. Ύδατα: 

 Ποιότητα των υπόγειων υδάτων με κύριο δείκτη τη συγκέντρωση νιτρικών, με βάση 
ποιοτικές αναλύσεις νερού γεωτρήσεων που διεξάγονται από τους ιδιοκτήτες. 

 Ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων της ΜΕΥΑ της περιοχής του Σχεδίου, 
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς της όρους. 

 Ποιότητα των υδάτων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση των οικισμών λαμβάνοντας 
υπόψη και τις προς έλεγχο παραμέτρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 438Β’) 
«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Ποιότητα των νερών κολύμβησης ΚΥΑ Αριθμ. 8600/416/Ε103/09/ΦΕΚ 
356/Β΄/26.02.2009. 

 Συστηματική καταγραφή και μελέτη των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της 
ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων, υπό την επίβλεψη και 
τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ν. 3199/2003 Π.Δ. 51/2007, ΚΥΑ 
υπ’ Αριθμ. οικ. 140384/ΦΕΚ 2017/Β’/09.09/2011) 

5. Βιοποικιλότητα 
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 Τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα από παρακολούθηση από αρμόδιες Υπηρεσίες ή 
φορείς παραμέτρων που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κατάσταση διατήρησης 
της χλωρίδας και της πανίδας εντός του σχεδίου. 

6. Πολιτιστική κληρονομιά 

 Τήρηση αρχείου με τις αποφάσεις κήρυξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με τις 
τροποποιήσεις τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε τυχόν αναθεωρήσεις του 
σχεδίου. 

7. Έδαφος 

 Έργα προστασίας εδαφών από την διάβρωση. 

 Δράσεις αποκατάστασης περιβάλλοντος που έχουν ολοκληρωθεί (π.χ. αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ, λατομείων, αποθεσιοθαλάμων, παράνομων εκσκαφών κλπ.). 

 Καταγραφή εκτάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, της 
παραγωγής και των πρακτικών που εφαρμόζονται σε αυτές. 

8. Τοπίο 

 Καταγραφή πιθανών αλλαγών στο τοπίο και αξιολόγηση αυτών. 

9. Ενέργεια 

 Καταγραφή των ΑΠΕ και της αντίστοιχης παραγωγής ενέργειας. 

Ε2.3. Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών και περιβαλλοντικών στόχων 
της Πολεοδομικής Μελέτης γίνεται µε συγκριτική αποτίµηση των στοιχείων των διαδοχικών 
ετησίων εκθέσεων. Σκοπός της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων αποτελεί η 
ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του 
προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο 
για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών 
ενεργειών. 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.  

Ε2.4. Οι αρµόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισµών και κατευθύνσεων που τίθενται στην παρούσα 
Απόφαση. 

Στ. Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης.  

Η παρούσα ισχύει για δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε περίπτωση 
τροποποίησης του σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-2006 εξαιρουμένων των περιπτώσεων προσαρμογής του 
Σχεδίου σε νεώτερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα δεδομένα που αφορούν την προστασία 
στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του.  
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Σύμφωνα με το Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α’/28.06.2014), και το άρθρο 7, παρ. 11, σε περίπτωση 
εντοπισμένων και μη ουσιωδών τροποποιήσεων του Σχεδίου θα πρέπει να ακολουθηθεί 
διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, μόνο εφόσον αξιολογηθεί ότι ενδέχεται να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ζ. ∆ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις. 

1. Η Αρχή Σχεδιασµού (Δήμος Μυτιλήνης) προβαίνει, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
παραλαβή της παρούσας, σε δηµοσιοποίησή της για την ενηµέρωση του κοινού, µε 
διαβίβαση αντιγράφου στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και 
δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε στον τοπικό τύπο ή σε περίπτωση έλλειψης του 
σε μία εφημερίδα με ευρύτερη περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια και στη συνέχεια 
διαβιβάζει στην ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τα 
αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
Α.Π.ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006.  

2. Η ΣΜΠΕ καθώς και τα συµπληρωµατικά της στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης.  

3. Η Πολεοδομική Μελέτη όπως τελικά θα εγκριθεί πρέπει να είναι εναρμονισμένη µε την 
παρούσα Απόφαση.  

4. Η Απόφαση εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας των χώρων υλοποίησης του 
Σχεδίου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών 
για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.  

5. Κατά την σύνταξη της παρούσας δεν εξετάζεται η συμμόρφωση του Σχεδίου με τις απαιτήσεις 
της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο περιβάλλον.  

6. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Απόφασης και δεν καλύπτονται από 
τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου 
αυτό δεν είναι δυνατόν, βάσει της σχετικής θεωρημένης ΣΜΠΕ ή και του φακέλου που την 
συνοδεύει. 

7. Τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Α2 
του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 21200/ΦΕΚ 2455/Β’/18.05.2022 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου υπογράφονται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Β. Αιγαίου. 

Με εντολή Συντονιστή 

 

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 
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Συνημμένα  
 
1. ΣΜΠΕ, χάρτες, σχέδια 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Δήμος Μυτιλήνης, Δ/νση Πολεοδομίας, Μ. Κουντουρα 1, 81132, Λέσβος, 
ddomisilesvou@gmail.com (συν. ΣΜΠΕ, χάρτες, σχέδια) 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
2. ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ-Χρ. Μανδυλάς και Συνεργάτες, Αγ. Ειρήνης 3Γ, 81132, Λέσβος, 

xmandylas@yahoo.gr  
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Χ.Α., 2. ΠΕ.ΧΩ., 3. Μ. Κουλούρη (ηλ/κο αντ/φο) 

2. Γραφείο Γεν. Δ/ντη ΧΩ.ΠΕ.Α.ΠΟ 
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