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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2021  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μεταμόρφωσης Αττικής 

 
   Αριθμός Απόφασης  131/2021 

Θέμα 
Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στο πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης για 
την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού & ψυχαγωγικού κέντρου & κέντρου αναψυχής στους Δήμους 

Μεταμόρφωσης & Λυκόβρυσης -Πεύκης» της εταιρείας PANITA LTD 
 
  
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 18:00  το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη εφαρμόζοντας την 426/2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 16/07/2021.  
 Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου αναμονής από την ορισμένη ώρα 19:00 εκφωνούνται τα ονόματα 
και διαπιστώνεται ο αριθμός των παρόντων ως εξής:  
 
Παρόντες: Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, 
Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, 
Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, 
Παπαδόπουλος Φώτης, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα,  Τσίκνας Δημήτριος, 
Τσεβά Δήμητρα, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος Ευάγγελος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Πατέλη Νικολέττα,  
Πεπαρίδης Δημήτριος. 
 
Προσελεύσεις: 

 Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Αδαμίδης Αδάμ, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Πατέλη 
Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος. 

 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 

συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 21, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και 
η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  
 H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έκφραση απόψεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο κατάρτισης του 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού & 
ψυχαγωγικού κέντρου & κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης & Λυκόβρυσης -Πεύκης» της 
εταιρείας “PANITA LTD”» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου  που έχει ως 
εξής: 
      Με αφορμή τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που κατατέθηκε από την 
εταιρεία με την επωνυμία «PANITA LTD» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγεται σήμερα προς 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Μελέτης όσο και η εν γένει ωφέλεια 
(ή μη) που θα προκύψει από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου στον Δήμο μας βάσει του Ν.4447/2016 
(άρθρ. 8) όπου για την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου απαιτείται να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα.  
     Η εγκρινόμενη ΣΜΠΕ επηρεάζει το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και καθορίζει τις αναγκαίες 
περιβαλλοντικές κατευθύνσεις και όρους.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       
 

  
 
                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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      Για την υπό κρίση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μας ζητήθηκαν - εντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος και παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος - οι απόψεις του Δήμου μας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν 
στην τελική κρίση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης (ή μη) του ΕΣΧΑΣΕ.  
        Κατόπιν των εισηγήσεων και των επιμέρους αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου μας, ήτοι της Νομικής 
Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, προκύπτουν ελλείψεις και 
σφάλματα που επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον καθώς και ελλείψεις που αφορούν στην 
χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση.  
      Συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο χωροθετείται σε μία περιοχή με χρήση ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, το 
μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι εκτός σχεδίου το δε λοιπό εντός σχεδίου. Η αναφερόμενη έκταση υπάγεται 
διοικητικά στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής και του Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης, 
εντοπίζεται δε στο βόρειο άκρο των δύο Δήμων, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α1 Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι 
(Α.Θ.Ε.).  
Συμπερασματικά διαπιστώνονται τα κάτωθι :  
    1) Μετατροπή της προβλεπόμενης εισφοράς γης σε χρήμα χωρίς ειδική και αιτιολογημένη τεκμηρίωση με 
αυτονόητη συνέπεια την απομείωση των δημοτικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 
    2) Η Σ.Μ.Π.Ε. δεν εξετάζει εναλλακτικά σενάρια επιπτώσεων από την επιλογή ηπιότερων όρων δόμησης και 
κάλυψης και κυρίως από την παραχώρησης της εισφοράς σε γη στον Δήμο που κατά την κρίση μας θα είναι 
πολλαπλώς ευμενέστερα για την γειτονική περιοχή και το Δήμο.  
    3)  Δεν γίνεται καμία αναφορά στη Μελέτη του μη οριοθετημένου και μη διευθετημένου ρέματος Δαμάσκου 
που γειτνιάζει στην επένδυση.  
    4) Επέρχεται κυκλοφοριακή επιβάρυνση του οδικού δικτύου της περιοχής που δυσχεραίνει την διακίνηση και 
κυκλοφορία οχημάτων και εμπορευμάτων των επιχειρήσεων της περιοχής. Δεν προβλέπεται δίκτυο οδών 
επαρκούς πλάτους περιμετρικά της επένδυσης. Δεν εξετάζεται, επιπλέον, η ανάγκη στάθμευσης των χρηστών του 
Μετρό σε δημόσιες οδούς και χώρους στάθμευσης. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη σε αυτή τη φάση η 
κατάθεση σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα εναρμονίζεται με το ΣΒΑΚ του Δήμου. 
     5)  Δεν γίνεται καμία αναφορά στη Μελέτη για την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων, καθώς και τον τρόπο 
διαχείρισής τους κατ’ εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 
     6)  Διαπιστώνονται σφάλματα ως προς τα όρια και τα εμβαδά των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο σχέδιο, 
καθώς περιγράφονται και περιλαμβάνονται εκτάσεις που ανήκουν στον Δήμο, σφάλματα τα οποία επηρεάζουν 
και τον υπολογισμό της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη.  
    Θεωρούμε, τέλος, ότι η κατά παρέκκλιση προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις και όροι δόμησης δεν θα 
εγκρίνονταν από κανένα Συμβούλιο Χωροταξίας ή Αρχιτεκτονικής. Χαρακτηριστική διαπίστωση υπέρβασης 
αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος που στην εντός σχεδίου περιοχή καθορίζεται σε 27 μέτρα αντί των 15 
μέτρων που ισχύουν, καταδεικνύοντας την αντίθεση του σχεδίου της επένδυσης στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
και το ανάγλυφο της περιοχής.  
     Τονίζουμε, ότι απειλείται η βιωσιμότητα του υφιστάμενου κέντρου και ειδικότερα η βιωσιμότητα των 
εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εστίασης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος αδυναμίας 
υλοποίησης των τοπικών κέντρων που προβλέπονται στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες από το ισχύον Γ.Π.Σ. 
και τη Μελέτη αναθεώρησής του.  
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την αρνητική γνωμοδότηση  σχετικά 
με την εν θέματι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και για τη διαβίβαση της παρούσας και των ανωτέρω 
παρατηρήσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, από Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Γενική Διεύθυνση 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.  
4.   Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 
ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
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6. Κατατεθείσες προτάσεις επί του θέματος: 
       1. Πρόταση του κ. Δημάρχου:  Αρνητική γνωμοδότηση σχετικά με την εν θέματι Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ως έχει και κατάθεση παρατηρήσεων επί της σχετικής Σ.Μ.Π.Ε. . 
Έλαβε 9 θετικές ψήφους. 
Υπέρ ψήφισαν: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Ζυγούνας Νικόλαος, 
Λουσίδης Παναγιώτης, Μπάλτας Ιωάννης, Νικολοπούλου Χαρίκλεια Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα,  
     2. Πρόταση  του επικεφαλής της Παράταξης “Νέα Πορεία”: «Ναι στην επένδυση ναι στη Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 
Έλαβε 5 θετικές ψήφους . 
Υπέρ ψήφισαν: Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Τσεβά Δήμητρα, 
Χρονόπουλος Γεώργιος. 
     3. Πρόταση του επικεφαλής της Παράταξης “Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση”: «Το Δημοτικό 
Συμβούλιο  απορρίπτει εξ' ολοκλήρου τη ΣΜΠΕ της PANITA. Τάσσεται ενάντια στην δημιουργία εμπορικού κέντρου 
στη Μεταμόρφωση. Καλούμε το λαό της Μεταμόρφωσης να πάρει την υπόθεση στα χέρια του». 
Έλαβε 9 θετικές ψήφους . 
Υπέρ ψήφισαν: Γεροστάθης Νεκτάριος, Καλαντζή Αγγελική, Καραβάκος Βασίλειος, Μακρίδης Παναγιώτης, 
Μολύβας Γρηγόριος, Πεπαρίδης Δημήτριος,  Πετρόπουλος Γεώργιος, Τσίκνας Δημήτριος. 
 7. Ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Παπαδόπουλος δήλωσε παρόν κατά την ψηφοφορία. 
 8. Η δημοτική Σύμβουλος κ. Νικολέττα Πατέλη δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.  
 9. Λόγω ισοψηφίας των δύο προτάσεων με  09 ψήφους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου «σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος της Προέδρου». 
 
 
 

 
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

 (Με 10 ψήφους υπέρ) 
 

1. Διατυπώνει την αρνητική γνώμη της εν θέματι Σ.Μ.Π.Ε. ως έχει.  
2. Διατυπώνει τις απόψεις -παρατηρήσεις ως εξής: 

 Με αφορμή τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που κατατέθηκε από την 
εταιρεία με την επωνυμία «PANITA LTD» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγεται σήμερα προς 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Μελέτης όσο και η εν γένει ωφέλεια (ή 
μη) που θα προκύψει από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου στον Δήμο μας βάσει του Ν.4447/2016 (άρθρ. 
8) όπου για την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου απαιτείται να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα.  
     Η εγκρινόμενη ΣΜΠΕ επηρεάζει το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και καθορίζει τις αναγκαίες 
περιβαλλοντικές κατευθύνσεις και όρους.  
      Για την υπό κρίση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μας ζητήθηκαν - εντός συντόμου χρονικού 
διαστήματος και παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος - οι απόψεις του Δήμου μας, προκειμένου να συνεκτιμηθούν 
στην τελική κρίση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης (ή μη) του ΕΣΧΑΣΕ.  
        Κατόπιν των εισηγήσεων του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου και των  αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου 
μας, ήτοι της Νομικής Υπηρεσίας, Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, προκύπτουν 
ελλείψεις και σφάλματα που επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον καθώς και ελλείψεις που αφορούν 
στην χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση.  
      Συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο χωροθετείται σε μία περιοχή με χρήση ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, το 
μεγαλύτερο τμήμα της οποίας είναι εκτός σχεδίου το δε λοιπό εντός σχεδίου. Η αναφερόμενη έκταση υπάγεται 
διοικητικά στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής και του Δήμου Πεύκης – Λυκόβρυσης, 
εντοπίζεται δε στο βόρειο άκρο των δύο Δήμων, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α1 Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι 
(Α.Θ.Ε.).  
Συμπερασματικά διαπιστώνονται τα κάτωθι :  
    1) Μετατροπή της προβλεπόμενης εισφοράς γης σε χρήμα χωρίς ειδική και αιτιολογημένη τεκμηρίωση με 
αυτονόητη συνέπεια την απομείωση των δημοτικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 
    2) Η Σ.Μ.Π.Ε. δεν εξετάζει εναλλακτικά σενάρια επιπτώσεων από την επιλογή ηπιότερων όρων δόμησης και 
κάλυψης και κυρίως από την παραχώρησης της εισφοράς σε γη στον Δήμο που κατά την κρίση μας θα είναι 
πολλαπλώς ευμενέστερα για την γειτονική περιοχή και το Δήμο.  
    3)  Δεν γίνεται καμία αναφορά στη Μελέτη του μη οριοθετημένου και μη διευθετημένου ρέματος Δαμάσκου που 
γειτνιάζει στην επένδυση.  
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    4) Επέρχεται κυκλοφοριακή επιβάρυνση του οδικού δικτύου της περιοχής που δυσχεραίνει την διακίνηση και 
κυκλοφορία οχημάτων και εμπορευμάτων των επιχειρήσεων της περιοχής. Δεν προβλέπεται δίκτυο οδών επαρκούς 
πλάτους περιμετρικά της επένδυσης. Δεν εξετάζεται, επιπλέον, η ανάγκη στάθμευσης των χρηστών του Μετρό σε 
δημόσιες οδούς και χώρους στάθμευσης. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη σε αυτή τη φάση η κατάθεση σχετικής 
κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα εναρμονίζεται με το ΣΒΑΚ του Δήμου. 
     5)  Δεν γίνεται καμία αναφορά στη Μελέτη για την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων, καθώς και τον τρόπο 
διαχείρισής τους κατ’ εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας. 
     6)  Διαπιστώνονται σφάλματα ως προς τα όρια και τα εμβαδά των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο σχέδιο, 
καθώς περιγράφονται και περιλαμβάνονται εκτάσεις που ανήκουν στον Δήμο, σφάλματα τα οποία επηρεάζουν και 
τον υπολογισμό της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη.  
    Θεωρούμε, τέλος, ότι η κατά παρέκκλιση προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις και όροι δόμησης δεν θα 
εγκρίνονταν από κανένα Συμβούλιο Χωροταξίας ή Αρχιτεκτονικής. Χαρακτηριστική διαπίστωση υπέρβασης 
αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος που στην εντός σχεδίου περιοχή καθορίζεται σε 27 μέτρα αντί των 15 
μέτρων που ισχύουν, καταδεικνύοντας την αντίθεση του σχεδίου της επένδυσης στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία 
και το ανάγλυφο της περιοχής.  
     Τονίζουμε, ότι απειλείται η βιωσιμότητα του υφιστάμενου κέντρου και ειδικότερα η βιωσιμότητα των εμπορικών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εστίασης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος αδυναμίας υλοποίησης των 
τοπικών κέντρων που προβλέπονται στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες από το ισχύον Γ.Π.Σ. και τη Μελέτη 
αναθεώρησής του.  
                 3. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση και τις απόψεις α) της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), β) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και γ) της Νομικής 
Υπηρεσίας(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), προκειμένου να ληφθούν υπόψη  από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Γενική 
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  131 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                Τα μέλη 
            Χαρίκλεια Νικολοπούλου 
 

          
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ  
Αναστασόπουλος Δημήτριος  
Αντωνοπούλου Χριστίνα  
Γεροστάθης Νεκτάριος 
Ζυγούνας Νικόλαος 
Ηλιόπουλος Γεώργιος  
Καλαντζή Αγγελική 
Καραβάκος Βασίλειος 
Καρπέτας Μιλτιάδης  
Κολοβός Κωνσταντίνος 
Λουσίδης Παναγιώτης 
Μακρίδης Παναγιώτης  
Μολύβας Γρηγόρης 
Μπάλτας Ιωάννης 
Νάνος Σάββας 
Παπαδόπουλος Φώτης 
Πατέλη Νικολέττα 
Πεπαρίδης Δημήτρης 
Πετρόπουλος Γεώργιος  
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Τσεβά Δήμητρα 
Τσίκνας Δημήτριος 
Χρονόπουλος Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 
 

 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και 
ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμου Μεταμόρφωσης και Πεύκης- Λυκόβρυσης», της 
εταιρίας “PANITA LTD” 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Το με αρ. πρωτ.: οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57915/3818/15-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας 
  β. Το  με αρ. πρωτ.: 518105/24-06-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής και  
  γ. Το με αρ. πρωτ.: 555391/05-07-2021 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
 
 Με το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (εφεξής ΕΣΧΑΣΕ) που αφορά την 
επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμου 
Μεταμόρφωσης και Πεύκης- Λυκόβρυσης», της εταιρίας “PANITA LTD”, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
προκειμένου να διατυπώσουμε εγγράφως τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου 
του φακέλου της μελέτης. 
 Όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας και χρεώθηκαν αρμοδίως, για να 
εκφράσουμε τις απόψεις μας επί της προαναφερόμενης μελέτης. Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφέρουμε ότι 
η υπηρεσία μας δεν είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό (Περιβαλλοντολόγους – Μηχανικούς 
Περιβάλλοντος), ούτε έχει τη χρονική ευχέρεια, λόγω πολλών αρμοδιοτήτων, η οποία απαιτείται για την 
εμπεριστατωμένη κάλυψη του θέματος και την τεκμηριωμένη επιστημονικά παράθεση του αντικειμένου του 
ΣΜΠΕ, των παρατηρήσεων και των ενδεδειγμένων προτάσεων. 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και τις διατάξεις Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225/05.09.2006 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

 Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος και έχει θεσμοθετηθεί στη χώρα µας µε την ΚΥΑ 107017/28.08.2006 
(ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006), στο πλαίσιο εναρμόνισης µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά µε την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &   
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση    :  B. Δεληγιάννη 28 
Ταχ. Κώδ.       :  144 52 - Μεταμόρφωση 
Πληροφορίες :   Γ. Μπουλουξή (εσωτ. 854) 
Τηλέφωνο      :   210-28.12.081 
Email              :   gboulouxi@metamorfossi.gr 
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Σκοπός της ΚΥΑ 107017/28.08.2006 (άρθρο 1) είναι η θέσπιση των αναγκαίων µέτρων, όρων και 
διαδικασιών για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, η 
περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται µε τα μέτρα και τις διαδικασίες αυτές πριν την υιοθέτηση των σχεδίων 
και προγραμμάτων, στο πλαίσιο μίας ισόρροπης ανάπτυξης και στην προσπάθεια επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης 
και υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας.  

Η εφαρμογή της προαναφερθείσας ΚΥΑ, επιβάλλει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), η οποία σύμφωνα με το άρθρο 11 Παράρτημα ΙΙ θα προσδιορίζει, θα εκτιμά και θα 
αξιολογεί τις σημαντικότερές ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα οι πρωτογενείς και 
δευτερογενείς, σωρευτικές, βραχυ-,μεσο-, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις σε τομείς όπως: η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, 
τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά 
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των 
ανωτέρω παραγόντων. 

 Επιπλέον, η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει προτάσεις, κατευθύνσεις και μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό 
και την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς 
και το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών αυτών επιπτώσεων από την υλοποίηση του 
προτεινόμενου ΕΣΧΑΣΕ. 

2. Γενικά στοιχεία του Σχεδίου 
 Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκπονείται στο πλαίσιο του Ειδικού 
Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και 
κέντρου αναψυχής στη Μεταμόρφωση Αττικής» , το οποίο έχει εγκριθεί με τις υπ’ αριθ. 36/08.05.2019 (ΦΕΚ 
1624/Β/10.05.2019) και 47/16.12.2019 (ΦΕΚ 4669/Β/19.12.2019) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων.  

Το σχέδιο αναπτύσσεται σε περιοχή εντός σχεδίου και σε περιοχή εκτός σχεδίου με χρήση ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ 
προς εξυγίανση, συνολικής έκτασης 85.665,01 m2 που μετά τις απαλλοτριώσεις, που έχουν ήδη γίνει, ανέρχεται 
στα 75.052,44 m2. Η έκταση διοικητικά υπάγεται στη Δημοτική ενότητα Λυκόβρυσης του Δήμου Πεύκης – 
Λυκόβρυσης και στον Δήμο Μεταμόρφωσης, εντοπίζεται δε στο βόρειο άκρο των δύο Δήμων, πολύ κοντά στον 
αυτοκινητόδρομο Α1 Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (Α.Θ.Ε.). 

 
Σχήμα 1: Περιοχή Σχεδίου 

Πηγή: Google Earth 
Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η θέση του ακινήτου και στον χάρτη του Σχεδίου ΣΜΠΕ 1 η περιοχή μελέτης και η 
ευρύτερη περιοχή.  
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Η επένδυση αφορά στην δημιουργία ενός σύνθετου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου που θα 
περιλαμβάνει: 
➢ Συγκρότημα χώρων συνάθροισης κοινού. 
➢ Studio – Κινηματογράφοι – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 
➢ Εμπορικά καταστήματα και Πολυκαταστήματα. 
➢ Super Market – Υπεραγορά. 
➢ Εμπορικές αποθήκες – Χονδρεμπόριο. 
➢ Εμπορικές εκθέσεις. 
➢ Εμπορικό Κέντρο. 
➢ Γραφεία. 
➢ Αναψυκτήρια – Χώροι εστίασης. 
➢ Αθλητικό Κέντρο & Παιδική Χαρά. 
➢ Διαγνωστικό Κέντρο / Κέντρο Αποκατάστασης. 
➢ Χώροι Στάθμευσης. 
➢ Πάρκο.  
 Ο προτεινόμενος «Γενικός προορισμός ανάπτυξης και αξιοποίησης» του ακινήτου είναι της Γενικής 
Κατηγορίας 3: «Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά κέντρα – Αναψυχή», στην οποία οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι 
αντίστοιχες με τις επιτρεπόμενες από το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο των ακινήτων, με μόνη διαφοροποίηση την 
αιτούμενη προσθήκη της χρήσης «Εμπορικό Κέντρο, καταστήματα παροχής υπηρεσιών» αντί της επιτρεπόμενης 
σε ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση «Καταστήματα και χονδρεμπόριο». 

3. Σκοπιμότητα και στόχοι του Σχεδίου 
Η μελέτη διερευνά και αξιολογεί τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρουν τα 

προτεινόμενα σενάρια ανάπτυξης του εν λόγω σχεδίου και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
αυτών. 

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση της περιοχής, στα πλαίσια των 
αρχών της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η σκοπιμότητα του Σχεδίου ενισχύεται από τα οφέλη που θα επιφέρει η 
υλοποίησή του σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ενισχύεται 
ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της περιοχής. Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση του σχεδίου η προτεινόμενη ανάπτυξη 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής θα καλύψει βασικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής 
σε παροχές και υπηρεσίες, ενώ θα προσφέρει στους επισκέπτες άνετη και εύκολη πρόσβαση σε διάφορες 
δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής. Επιπλέον, η 
υλοποίηση του σχεδίου μέσω της αναβάθμισης του αστικού ιστού θα έχει ως συνέπεια την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
 
5. Εναλλακτικές Δυνατότητες 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), προβλέπεται η σύγκριση του 
προτεινόμενου σχεδίου με εναλλακτικές δυνατότητες. Στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε αξιολόγηση τριών 
εναλλακτικών σεναρίων που διαμορφώθηκαν με βάση τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

Τα σενάρια που εξετάστηκαν ήταν: 
 το μηδενικό σενάριο, που περιγράφει την εξέλιξη της περιοχής χωρίς καμία παρέμβαση,  
 το εντατικό σενάριο, που προβλέπει την ανάπτυξη της περιοχής με εξάντληση των όρων δόμησης και  
 το προτεινόμενο σενάριο, που σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, περιγράφει την αξιοποίηση της περιοχής 

με ενιαίο τρόπο, χωρίς εξάντληση των συντελεστών δόμησης και αποτελεί την επιλογή με τις ισχυρότερα 
θετικές επιπτώσεις στο σύνολο των εξεταζόμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων και προκρίνεται ως το 
βέλτιστο για την αξιοποίηση και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. 

 
4. Συμπεράσματα _ Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ από τη συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων του υπό μελέτη σχεδίου «Ανάπτυξη 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στη Μεταμόρφωση Αττικής» προκύπτουν τα 
ακόλουθα συμπεράσματα. 
Με το υπό μελέτη σχέδιο επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων, αλλά και η συνολική 
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.  
Συνοπτικά οι αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του σχεδίου σχετίζονται με: 
➢ την αξιοποίηση και αναβάθμιση σημαντικών εκτάσεων, με την ταυτόχρονη αναβάθμιση της αισθητικής του 
τοπίου, 
➢ την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 
τριτογενή τομέα, 
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➢ την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
➢ την αναβάθμιση - αξιοποίηση υποβαθμισμένων χώρων πρασίνου και τη δημιουργία νέων, 
➢ τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας της περιοχής. 
 

Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του σχεδίου, είναι τοπικής κλίμακας και 
σχετίζονται με: 
• την κατασκευή των εγκαταστάσεων: 
Οι αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων αφορούν κυρίως 
στον θόρυβο, στην παραγόμενη σκόνη και τα αιωρούμενα σωματίδια από τις χωματουργικές εργασίες και από τις 
κινήσεις των εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και στους λοιπούς ρύπους που δυνητικά θα 
προκύψουν στο έδαφος και στα ύδατα κατά την λειτουργία των εργοταξίων. 
• την λειτουργία των εγκαταστάσεων: 
Οι αρνητικές επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αφορούν κυρίως 
στην αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, στην κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων και την παραγωγή 
αποβλήτων. 
 

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία των επιμέρους εγκαταστάσεων του σχεδίου και τα μέτρα 
για την αντιμετώπισή τους θα συγκεκριμενοποιηθούν αντίστοιχα κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του Ν. 4014/2011, δεδομένου ότι θα έχουν οριστικοποιηθεί οι δραστηριότητες, οι χρήσεις και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των προς υλοποίηση εγκαταστάσεων και θα μπορεί να γίνει υπολογισμός των 
απαιτούμενων ποσοτήτων ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και των παραγόμενων αποβλήτων. 
 
5. Προτάσεις / Κατευθύνσεις / Μέτρα Πρόληψης, Περιορισμού και Αντιμετώπισης Σημαντικών Δυσμενών 
Επιπτώσεων του Σχεδίου στο Περιβάλλον 
 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, οι δυσμενείς επιπτώσεις που δύναται να προκύψουν κατά την διάρκεια 
κατασκευής των εγκαταστάσεων του σχεδίου δεν είναι στρατηγικής σημασίας και ως επί το πλείστον είναι πλήρως 
αναστρέψιμες. Οι κατευθύνσεις των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών σχετίζονται με: 
• Την λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία άδειών και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της επιμέρους απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αφορούν στην μελέτη, κατασκευή, λειτουργία 
και συντήρησή του έργου, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του. 
• Την αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, με στόχο τον αποκλεισμό κάθε 
πιθανότητας ατυχήματος που οφείλεται με άμεσο η έμμεσο τρόπο στις δραστηριότητες κατασκευής του έργου. 
• Την διασφάλιση της ικανοποιητικής και απρόσκοπτης λειτουργίας υφιστάμενων έργων και δικτύων, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφέλειας για τη διευθέτηση των δικτύων τους (εφόσον απαιτηθεί) και να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες 
κατασκευής, αφενός χωρίς να θιγεί η ικανοποιητική λειτουργία των δικτύων αυτών και αφετέρου χωρίς να τεθεί 
σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του 
σχεδίου αφορούν: 
• Στην υιοθέτηση βιοκλιματικού σχεδιασμού, στην εφαρμογή ενεργειακών συστημάτων υψηλής απόδοσης και 
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
• Στην εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης νερού ύδρευσης (π.χ. συστήματα δοσομετρικής παροχής) και 
άρδευσης (π.χ. αυτόματο πότισμα πρασίνου) ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της συνολικής κατανάλωσης 
ύδατος και η ορθολογική διαχείριση του νερού. 
• Στην υιοθέτηση της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τις προτεινόμενες χρήσεις, 
με προώθηση της ιεράρχησης των επιλογών διαχείρισης και τη διασφάλιση ότι η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις και από κατάλληλα εξουσιοδοτημένες για αυτό εταιρείες. 
• Στην ενίσχυση, παρακολούθηση και φροντίδα του αστικού πρασίνου. 
 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις από την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, αυτές δύναται να 
μετριαστούν με την προώθηση χρήσης ΜΜΜ αλλά και τη δημιουργία και κατάλληλη χωροθέτηση των χώρων 
στάθμευσης. 

Η επίδραση των δυσμενών επιπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται στην τελική φάση σχεδιασμού των 
έργων, ήτοι κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν. 4014/2011, κατά την οποία θα καθορίζονται 
αναλυτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης που θα πρέπει να υλοποιήσει /υιοθετήσει ο Φορέας 
Ανάπτυξης του σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε επί μέρους έργου, έπειτα 
από γνωμοδότηση των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την 
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ύψιστη περιβαλλοντική προστασία και σε συνθήκες αυστηρού κοινωνικού ελέγχου και αντισταθμισμάτων άρσης 
και αποτροπής της προκαλούμενης περιβαλλοντικής ζημίας. 

 
6. Εισήγηση της Υπηρεσίας 
 Η Υπηρεσία μας κατόπιν εξέτασης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο 
πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (εφεξής ΕΣΧΑΣΕ) που αφορά την 
επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμου 
Μεταμόρφωσης και Πεύκης- Λυκόβρυσης», της εταιρίας “PANITA LTD και προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ευμενέστεροι όροι διαβίωσης για τους κατοίκους των όμορων περιοχών προτείνει τα ακόλουθα: 

 Πριν την έγκριση των επιμέρους μελετών του έργου (π.χ. κυκλοφοριακή μελέτη, φυτοτεχνική 
μελέτη,μελέτη διαχείρισης αποβλήτων κ.α), να ζητείται η γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, 
διότι αυτά υλοποιούνται εντός της περιοχής ευθύνης τους. 

 Όλες οι επιμέρους μελέτες του έργου που θα συνταχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο (όπως κυκλοφοριακή 
μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α) να συμπεριλαμβάνουν εκτός της περιοχή μελέτης και την 
άμεση περιοχή μελέτης καθώς και τις όμορες περιοχές, οι οποίες θα επηρεαστούν από τη λειτουργία της 
επένδυσης.  

 Να εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου 
να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ελάχιστου πρασίνου της περιοχής και να 
ενισχυθεί το πράσινο της περιοχής με κάλυψη όλων των κοινόχρηστων χώρων με κατάλληλα είδη φυτών 
(Προτείνονται φυτά ψηλά με την ιδιότητα να απορροφούν τους ρύπους και είδη φυτών που αυτοφύονται στην 
περιοχή με χαμηλές υδατικές απαιτήσεις). Αν οι χώροι δεν επαρκούν να γίνουν και κάθετες φυτεύσεις πέριξ της 
περιοχής του έργου.  

 Για την προστασία των υδάτων θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χωροθέτηση και ο  σχεδιασμός των 
έργων του Σχεδίου, να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται σημαντικές  επιπτώσεις στα ύδατα, και να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσής τους λόγω αστοχίας, ή απρόβλεπτων αναγκών ή φαινόμενων. Να 
εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για την 
ελαχιστοποίηση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων. Να εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και να προβλέπεται επαναχρησιμοποίηση αυτών. 

 Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων να διασφαλιστεί ότι θα γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο και θα 
έχει στο επίκεντρό της την ανακύκλωση, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στη χωριστή συλλογή 
χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

  Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ι.ΡΑΛΛΗ & ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
144 52-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Πληροφορίες: Μ. Κλεάνθη, Γ. Θαλασσινού 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-20.12.900 

FAX:  210-28.53.354 

 

ΘΕΜΑ: Απόψεις σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης 
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης-
Λυκόβρυσης» της εταιρίας “PANITA LTD”. 

Με τα υπ’ αριθμ. 14365-25/6/2021 και 555391-5/7/2021 έγγραφα, διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης 
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού 
και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης-Λυκόβρυσης» της 
εταιρίας “PANITA LTD”.  

Με το υπ’ αριθμ. 14365-25/6/2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητείται από τα Δημοτικά 
Συμβούλια των Δήμων Μεταμόρφωσης & Λυκόβρυσης-Πεύκης να εκφράσουν απόψεις επί της ΣΜΠΕ εντός τριάντα 
(30) ημερών. 

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε η ΣΜΠΕ, κατά τον βέλτιστο δυνατό βαθμό λόγω του περιορισμένου χρόνου, 
και έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Η αναφερόμενη στη ΣΜΠΕ επένδυση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης 
(ΕΣΧΑΣΕ) με τίτλο «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους 
Μεταμόρφωσης και Πεύκης-Λυκόβρυσης» της εταιρίας “PANITA LTD” χωροθετείται σε μια περιοχή με χρήση 
ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, της οποίας ένα τμήμα είναι εντός σχεδίου και το μεγαλύτερο τμήμα είναι εκτός σχεδίου.  

Στα ΕΣΧΑΣΕ ισχύουν ειδικές κατά παρέκκλιση πολεοδομικές όσο και περιβαλλοντικές διατάξεις καθώς και 
ειδικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων που περιορίζουν τις δυνατότητες διαβουλεύσεων-γνωμοδοτήσεων. 

H διαβούλευση της ΣΜΠΕ αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική ευκαιρία να εκφράσει ο Δήμος τις απόψεις 
του σε ότι αφορά τις Χωροταξικές και Πολεοδομικές επιλογές του Ειδικού Σχεδίου και τις συνέπειές του στην πόλη 
μας.  

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Ειδικό Σχέδιο, εντάσσεται στο σχέδιο μια έκταση με ιδιαίτερα αυξημένη 
δυνατότητα δόμησης και κάλυψης και με σημαντικές περιβαλλοντικές λειτουργικές, οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες για τον Δήμο μας τις οποίες η ΣΜΠΕ δεν τεκμηριώνει επαρκώς.   

Ειδικά για τις Χωροταξικές και Πολεοδομικές επιλογές της μελέτης, η ΣΜΠΕ δεν εξετάζει εναλλακτικά 
σενάρια επιπτώσεων από την επιλογή ηπιότερων όρων δόμησης και κάλυψης  και κυρίως από την παραχώρηση 
της  εισφοράς σε γη στον Δήμο, που κατά την κρίση της υπηρεσίας μας θα είναι πολλαπλώς ευμενέστερα για τη 
γειτονική περιοχή και τον Δήμο. 
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

Στα πλαίσια της ισόρροπης χωρικής οργάνωσης της Αττικής, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής 
προβλέπει ότι: 

Η περιοχή μελέτης, ήτοι οι Δήμοι Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-Πεύκης, 
εντάσσεται στο επίπεδο των Δημοτικών Κέντρων, για τα οποία η κατεύθυνση είναι η ενίσχυση 
της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την 
προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των 
κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

Επιτρέπεται, στα πλαίσια της οργάνωσης του δικτύου πολεοδομικών κέντρων, η 
χωροθέτηση νέων περιοχών κεντρικών λειτουργιών με οργανωμένη μορφή μέσα στον αστικό 
ιστό ή σε περιοχές απαξιωμένων, ανενεργών αστικών χρήσεων. Οι περιοχές αυτές 
αναπτύσσονται συμπληρωματικά ως προς τα πολεοδομικά κέντρα, με μεγέθη ανάπτυξης 
συναρτώμενα από τη συνολική δυναμικότητα της περιοχής επιρροής ώστε να μην 
υποθηκεύεται η βιωσιμότητα των υφιστάμενων κέντρων. 

Εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι, το μέγεθος και οι δραστηριότητες που προγραμματίζεται να 
χωροθετηθούν στο τμήμα του νέου “κέντρου”, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης, δεν 
αντιστοιχούν σε αυτές ενός Δημοτικού Κέντρου αλλά ενός Διαδημοτικού Κέντρου Ευρείας Ακτινοβολίας, δηλαδή 
ενός υπεροπτικού πόλου εμπορικής και κοινωνικής ζωής όπως αναφέρεται και στην παρ. 3.3.12. της ΣΜΠΕ.  

Επομένως, απειλείται η βιωσιμότητα του υφιστάμενου κέντρου του Δήμου και ειδικότερα των εμπορικών 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εστίασης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος αδυναμίας υλοποίησης των 
τοπικών κέντρων που προβλέπονται στις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες από το ισχύον ΓΠΣ και τη μελέτη 
αναθεώρησής του. 

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Η χωροθέτηση της επένδυσης, διασπά την πολεοδομική ενότητα της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση και δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.  

Η πρόταση για εξαίρεση της περιοχής του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου από την εισφορά σε γη, δεν 
εξασφαλίζει τους απολύτως αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα για 
την πολεοδόμηση της υπόλοιπης περιοχής.  

Η πολεοδόμηση της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, στην οποία περιλαμβάνεται και το μεγαλύτερο 
τμήμα της επένδυσης, αποτελεί για τον Δήμο μια τελευταία ευκαιρία για την εξασφάλιση αναγκαίων συμβατών 
χρήσεων όπως αμαξοστάσιο, σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, πράσινα σημεία κλπ. 

Επίσης, η ένταση των χρήσεων και της δόμησης θα δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες σε κοινόχρηστους 
χώρους για τη διαπλάτυνση και βελτίωση του ελλιπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω, οδικού δικτύου της 
ευρύτερης περιοχής και την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης.  

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ασαφές νομικό πλαίσιο, που διέπει τις διαδικασίες 
σύνταξης των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων, δεν εξασφαλίζει ότι ο Δήμος θα εισπράξει τελικά τα 
χρήματα από τη μετατροπή της εισφοράς, καταδεικνύουν ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση του Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου και η απόδοση των 28.171,78 τ.μ.1 στον Δήμο για την εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων που προαναφέρθηκαν.  

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, η μετατροπή της εισφοράς σε γη προβλέπεται 
μετά από τεκμηριωμένη κρίση της αρμόδιας αρχής και μόνο όταν αυτή καθίσταται φανερά επιζήμια για την 
ιδιοκτησία. Στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει λειτουργούσα επιχείρηση ώστε να τεκμηριωθεί ζημία. Εξάλλου, δεν 
αναφέρεται η ειδικώς αιτιολογημένη τεκμηρίωση των ως άνω προϋποθέσεων για την μετατροπής της εισφοράς 
σε γη σε χρηματική εισφορά, ούτε στη ΣΜΠΕ ούτε στα δεδομένα που μας διαβιβάστηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν. 4759/2020, γεγονός που κατά την κρίση της υπηρεσίας καθιστά ανεπαρκή και πιθανόν εσφαλμένη τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 
1 Διαφορετικά από της μελέτης, τα οποία κρίνονται λανθασμένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στην επόμενη  σελίδα.  
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Διαπιστώθηκαν επίσης σφάλματα ως προς τα όρια και τα εμβαδά των ιδιοκτησιών που εντάσσονται στο 
σχέδιο, καθώς περιγράφονται τμήματα εκτάσεων που ανήκουν στον Δήμο (ΕΚ00065).  Τα σφάλματα αυτά 
επηρεάζουν και τον υπολογισμό της υποχρεωτικής εισφοράς σε γη.   Η υπηρεσία μας θεωρεί ότι η εντασσόμενη 
έκταση στο σχέδιο είναι 71,682τ.μ.. 

 Κάποιες από τις εκτάσεις περιγράφονται ως ρυμοτομούμενες στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της μελέτης 
και αφαιρούνται από την υποχρέωση εισφοράς σε γη ενώ τους έχει αναλογιστεί αποζημίωση στην 26/2013 
μεμονωμένη πράξη εφαρμογής που έχει μεταγραφεί και ισχύει (σχέδια 1 & 2).  

Σχέδιο 1 

       Σχέδιο 2 

Όπως φαίνεται στο σχέδιο 2, περιλαμβάνεται στην ιδιοκτησία οδός που ανήκει στο Δήμο. 

Επιπλέον, στη ΣΜΠΕ δεν αναφέρεται το μη οριοθετημένο και μη διευθετημένο ρέμα Δαμάσκου, όπως 
φαίνεται από το απόσπασμα χάρτη που ακολουθεί (χάρτης 1), και κατά την κρίση μας πρέπει συμπεριληφθεί στα 
δεδομένα της μελέτης και να εξεταστεί. 

 

 
2 Υπολογίστηκε από την υπηρεσία με βάση τα δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου 
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Χάρτης 1 

Τέλος επισημαίνεται ότι τα διοικητικά όρια των δυο δήμων εμφανίζονται λανθασμένα στον σχετικό χάρτη. 
Στον ορθοφωτοχάρτη που ακολουθεί εμφανίζονται τα ορθά όρια. 

    
Χάρτης 2 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Ο προτεινόμενος «γενικός προορισμός ανάπτυξης και αξιοποίησης» του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου 
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και κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης-Λυκόβρυσης» της εταιρίας “PANITA LTD” θα 
είναι της γενικής κατηγορίας 3 «Θεματικά πάρκα-Εμπορικά κέντρα-Αναψυχή» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
Β του άρθρου 11 του Ν. 3986/20011 (παρ. 3.3.6. της ΣΜΠΕ). 

Κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 11 του Ν. 3986/11 για την εν λόγω κατηγορία, ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης είναι 0,4, το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 50% και 
το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ. 

Εντούτοις, στο Τεύχος Πολεοδομικής Τεκμηρίωσης (παρ. 3.2.4) προτείνονται για τις εκτός σχεδίου 
εκτάσεις ποσοστό κάλυψης 50%, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το ισχύον 30%-40%, μεγάλες 
παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και συντελεστής δόμησης 0,95, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερος 
συντελεστής από τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 11 του Ν. 3986/11.  

Γενικότερα δεν έχουν ληφθεί υπόψη βασικές προϋποθέσεις χωροθέτησης, λειτουργίας και αδειοδότησης 
Θεματικών Πάρκων, που διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 16793/2009 (ΦΕΚ 2086Β-29/9/2009), σύμφωνα με 
την ΥΑ 9949/2010 (ΦΕΚ 1293 Β-12/8/2010). Ενδεικτικά λοιπόν απαιτείται να τηρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 απόσταση πάνω από 1000 μ. από βιομηχανία και βιοτεχνία μέσης ή μεγάλης όχλησης και 
επιπλέον να μην υπάρχει οπτική επαφή 

 απόσταση τουλάχιστον 150 μ. από νομίμως υφιστάμενες χρήσεις, όπως κατοικία κλπ 
 απόσταση 500 μ. από τα όρια του οικοπέδου/γηπέδου από εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού 

και επιπλέον να μην υπάρχει οπτική επαφή  

Εντούτοις, η επένδυση περικλείεται από περιοχές ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, περιοχή κατοικίας (βλέπε σχέδιο 3) και η 
απόστασή της από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων είναι περίπου 330μ.. 

 

σχέδιο 3-Πρόταση μελέτης επικαιροποίησης ΓΠΣ Λυκόβρυσης-Β Φάση 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

Η επένδυση πρόκειται να προσελκύσει επισκέπτες από όλο το Λεκανοπέδιο. Η πρόσβαση σε αυτή 
επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο από την οδό Ερμού, η οποία γειτνιάζει με δυο οδικούς άξονες διεθνούς και εθνικής 
εμβέλειας, δηλαδή την ΠΑΘΕ και την Αττική Οδό, καθώς και από την οδό Λ. Κατσώνη. Η κυρίως έκταση στην οποία 
βρίσκεται η επένδυση όσο και μεγάλο μέρος της έκτασης που την περιβάλλει είναι εκτός Σχεδίου και επομένως το 
υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι ελλιπές και φτωχό, καθώς οι οδοί που οδηγούν και θα εξυπηρετούν την 
επένδυση είναι ακατάλληλες, όσον αφορά το πλήθος, τη θέση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.  
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Στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο προτείνεται η διαπλάτυνση της οδού Λ. Κατσώνη και τμήματος της οδού Κρήτης 
καθώς και η επέκταση της οδού Υακίνθων έως την οδό Ερμού με την ταυτόχρονη μικρή διαπλάτυνσή της. Κατά την 
κρίση της υπηρεσίας όμως απαιτείται η πρόβλεψη δικτύου οδών επαρκούς πλάτους περιμετρικά της επένδυσης, 
που να την εξυπηρετεί και επιπλέον να παρέχει τη δυνατότητα αδειοδότησης των εισόδων και των εξόδων της. 

Προφανές είναι ότι το ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο από τα βαρέα οχήματα, που εξυπηρετούν τις 
λειτουργούσες επιχειρήσεις του ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ, πρόκειται να υπερφορτωθεί από την κίνηση μεγάλου πλήθους 
οχημάτων κατά την πρόσβαση και την αποχώρηση στο νέο “κέντρο” και στον νέο τερματικό σταθμό της γραμμής 
4 του Μετρό που πρόκειται να κατασκευαστεί. 

Επίσης, φαίνεται να μην έχει ληφθεί υπόψη από την μελέτη ότι πρόκειται να επιβαρυνθούν με επιπλέον 
κίνηση όχι μόνο οι οδοί που βρίσκονται πλησίον της επένδυσης αλλά και οι αρτηρίες και οι συλλεκτήριες οδοί που 
οδηγούν σε αυτή και συνδέουν τον Δήμο Μεταμόρφωσης με τους γύρω δήμους. Τέτοιες είναι οι οδοί Τατοΐου, Γ. 
Παπανδρέου, Κλεισθένους, Καραολή & Δημητρίου, Δεληγιάννη, Λυκοβρύσεως, παράπλευρος ΠΑΘΕ κλπ., όπως 
φαίνεται από τα σχέδια 4 & 5 της μελέτης ΣΒΑΚ του Δήμου. 

Αποτέλεσμα της αύξησης του κυκλοφοριακού φόρτου θα είναι η επιβάρυνση όχι μόνο της περιοχής γύρω 
από την επένδυση αλλά και του κέντρου και των γειτονιών της πόλης με ατμοσφαιρικούς ρύπους και επιπλέον 
θόρυβο, αφού, όπως αναλύεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του 
Δήμου Μεταμόρφωσης, οι γειτονιές της πόλης χαρακτηρίζονται από διαμπερή κυκλοφορία οχημάτων. 

 

σχέδιο 4 - ΣΒΑΚ Δήμου Μεταμόρφωσης 

Απόσπασμα Πρότασης & Ιεράρχησης Κυκλοφοριακής Οργάνωσης -Μεσοπρόθεσμος & Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας 
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σχέδιο 5 - ΣΒΑΚ Δήμου Μεταμόρφωσης 

Απόσπασμα Πρότασης & Ιεράρχησης Κυκλοφοριακής Οργάνωσης -Βραχυπρόθεσμος Ορίζοντας 
Τέλος, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης της νέας επένδυσης από λεωφορειακές γραμμές ή 

άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς εκτός από τη γραμμή 4 του Μετρό. Το νέο “κέντρο” χωροθετείται στον Δήμο 
Μεταμόρφωσης αλλά οι κάτοικοί του δεν εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα μέσα μαζικής μεταφοράς, η μελέτη 
δε περιλαμβάνει πρόβλεψη για τοπική συγκοινωνία ενώ η πρόσβαση με τα πόδια καθίσταται αδύνατη λόγω της 
μεγάλης απόστασης των περιοχών κατοικίας του αστικού ιστού από την επένδυση. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η 
ανάγκη χρήσης ιδιωτικών οχημάτων ακόμα και από τους κατοίκους του Δήμου με την προφανή επιπλέον 
περιβαλλοντική επιβάρυνση και παρότι αυτό αντιτίθεται στις κατευθύνσεις του ΡΣΑ. 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τόσο η κατασκευή του νέου “κέντρου” όσο και η κατασκευή του νέου 

τερματικού σταθμού της γραμμής 4 του Μετρό θα προσελκύσουν πλήθος επισκεπτών από διάφορες περιοχές του 
Λεκανοπεδίου.  

Εντός της επένδυσης έχουν προβλεφθεί επαρκείς χώροι στάθμευσης για τα οχήματά των επισκεπτών. 
Εντούτοις, παρότι η επένδυση θα προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση του ελλιπούς οδικού δικτύου, δεν εξετάζεται 
από τη μελέτη η ανάγκη στάθμευσης των οχημάτων των χρηστών του Μετρό σε δημόσιες οδούς και χώρους 
στάθμευσης, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η μετατροπή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα χωρίς να δίνονται 
στον Δήμο οι απαιτούμενες κοινόχρηστες και κοινωφελείς εκτάσεις μέρος των οποίων θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. 
 
                                                                                                                     Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
                                                                                                  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας 
 
                                                                                                                              Μερσίνα Κλεάνθη 

ΑΔΑ: 62Θ3ΩΚΒ-66Α



 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

      
 
 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ     
             ΜΑΡΙΑ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 

         

Την Δευτέρα 19-07-2021 μας χορηγήθηκε αντίγραφο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων  
στο πλαίσιο Κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση « Ανάπτυξη 
Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου Αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης Πεύκης-Λυκόβυσης» και ζητήθηκε 
προφορικά να σημειώσουμε σχετικώς  τις απόψεις μας  έως την 20-07-2021 και τούτο καθώς με το υπ’ αριθμ. 
14365/25-06-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητείται από τα Δημοτικά Συμβούλια των ανωτέρω 
Δήμων να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των ΣΜΠΕ στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων. Στο ασφυκτικό αυτό χρόνο 
σημειώνουμε τα ακόλουθα : 

Α.- Σύμφωνα με το ΠΔ 90/2018 ( ΦΕΚ 162/26-07-2018 ΤΧ Α έναρξη ισχύος 3-9-2018) καθορίζονται τα  αρμόδια 
διοικητικά όργανα οι διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του 
συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 καθώς και το ειδικώτερο περιεχόμενο αυτών)  

κατ’ άρθρα 3-6  αυτού προβλέπεται ότι: 

 « Άρθρο 3. Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια. 

1. Η διαδικασία και οι προθεσμίες που ορίζονται και πρέπει να τηρούνται α) για την εκπόνηση των μελετών που κατά 
τη νομοθεσία είναι τυχόν αναγκαίες για την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών 
πλαισίων και  β) για την ίδια την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίησή τους, είναι οι εξής : 

α. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων πραγματοποιείται το αργότερο εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, προθεσμία η οποία αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου. Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες αφορούν 
στο χρόνο από την υπογραφή της προαναφερόμενης σύμβασης μέχρι την παραλαβή και έγκριση της μελέτης και οι 
υπόλοιποι έξι (6) μήνες το χρόνο από την παραλαβή και έγκριση της μελέτης μέχρι την δημοσίευση της απόφασης σε 
ΦΕΚ των ειδικών χωροταξικών πλαισίων. Το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, που είναι η κύρια μελέτη του 
ειδικού χωροταξικού πλαισίου και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, είτε αντικείμενο, για λόγους ενότητας, ενιαίας ανάθεσης και ενιαίας παραλαβής και έγκρισης είτε 
αντικείμενο διακριτής ανάθεσης. 

β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν 
είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των είκοσιτεσσάρων 
(24) μηνών από τέσσερις (4) έως δέκα (10) μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

γ. Η έγκριση , αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 του ν. 4447/2016, ήτοι με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και των κατά περίπτωση 
αρμοδίων υπουργών. Κριτήριο για τον προσδιορισμό των συναρμοδίων υπουργών είναι ο κύκλος αρμοδιοτήτων κάθε 
υπουργού σε συνδυασμό με τη φύση και το αντικείμενο κάθε ειδικού χωροταξικού πλαισίου, ήτοι την τομεακή και 
χωρική αναφορά του. 

δ. Η προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμοδίων 
υπουργών συνιστά παράλληλα και περιβαλλοντική έγκριση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, μέσω της 
διαδικασίας ΣΠΕ, καθορίζοντας τις αναγκαίες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις και όρους. 
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ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει την διατύπωση γνώμης 
για το περιεχόμενο τους, ήτοι την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο 
κοινή υπουργική απόφαση, από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από την εισαγωγή του θέματος σε αυτό. Η αρμόδια υπηρεσία εισάγει το θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο 
Χωροταξίας με την υποβολή σχετικής εισήγησης εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή της μελέτης 
όπως διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση και πριν την οριστική παραλαβή της από την υπηρεσία. 

2. Με βάση το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των ειδικών χωροταξικών πλαισίων όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 
5 παρ. 1 του ν. 4447/2016, το περιεχόμενο των ειδικών χωροταξικών πλαισίων οφείλει κατ’ ελάχιστον και ανάλογα 
με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του εκάστοτε ειδικού χωροταξικού πλαισίου να περιέχει τα εξής : 

α) Προσδιορισμό των ορισμών που κρίνονται απαραίτητοι, του σκοπού, του επιλεγόμενου πρότυπου χωρικής 
οργάνωσης, των στρατηγικών επιλογών και των βασικών στόχων, των κατευθυντήριων ρυθμίσεων, όπως και των 
τυχόν άμεσα εφαρμόσιμων ρυθμίσεων στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο 
στρατηγικός χαρακτήρας τους. 

β) Προσδιορισμό των αναγκαίων ενεργειών και μέτρων και εν γένει του προγράμματος δράσης που προωθεί την 
εφαρμογή τους 

3. Η θέσπιση των προβλέψεων οργανώνεται ανά διακριτό χωρικό πεδίο εφαρμογής, ήτοι ανά κατηγορία ή/ και τμήμα 
του εθνικού χώρου, το οποίο μπορεί να ταυτίζεται με ήδη αναγνωρισμένη διοικητικά χωρική ενότητα (διοικητική 
περιφέρεια) ή να επιλέγεται με άλλα λειτουργικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι δυνατή, επίσης, η 
κατηγοριοποίηση των προβλέψεων των ειδικών χωροταξικών πλαισίων ανά χρονικό ορίζοντα (μακροπρόθεσμο 
μεσοπρόθεσμο κ.λπ.). Ειδικότερα στο προοίμιο της κοινής υπουργικής απόφασης αναθεώρησης εγκεκριμένων 
ειδικών χωροταξικών πλαισίων περιλαμβάνεται και συνοπτική αξιολόγηση της εφαρμογής των έως την αναθεώρηση 
ισχυόντων ειδικών χωροταξικών πλαισίων. Η δομή και διάρθρωση των κεφαλαίων, των άρθρων και εν γένει του 
περιεχομένου των ειδικών χωροταξικών πλαισίων καθορίζεται και εξειδικεύεται προσδιορίζοντας το χαρακτήρα των 
προβλέψεων τους, ανάλογα δηλαδή με το εάν πρόκειται για στρατηγικές επιλογές, κατευθυντήριες ρυθμίσεις, 
γενικές ή ειδικές, ή κατ’ εξαίρεση για άμεσα εφαρμόσιμες ρυθμίσεις. 

4. Η επεξεργασία, σύνταξη και έγκριση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων λαμβάνει υπόψη της το ισχύον Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) και την Εθνική Χωρική Στρατηγική του άρθρου 
3 του ν. 4447/2016, που τυχόν στο μέλλον εγκριθεί. Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια οφείλουν, επίσης, να 
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που είναι μεταξύ τους συμπληρωματικές, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση 

Άρθρο 4. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. 

1. Η διαδικασία και οι προθεσμίες που ορίζονται και πρέπει να τηρούνται α) για την εκπόνηση των μελετών που κατά 
τη νομοθεσία είναι τυχόν αναγκαίες για την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίηση των περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων και β) για την ίδια την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίησή τους, είναι οι εξής: 

α. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων πραγματοποιείται το αργότερο 
εντός τριάντα (30) μηνών, προθεσμία η οποία αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πρώτοι είκοσι δύο (22) μήνες αφορούν στο χρόνο από την 
υπογραφή της προαναφερόμενης σύμβασης μέχρι την παραλαβή και έγκριση της μελέτης και οι υπόλοιποι οκτώ (8) 
μήνες το χρόνο από την παραλαβή και έγκριση της μελέτης μέχρι την επίσημη έγκριση των περιφερειακών 
χωροταξικών πλαισίων. Το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, που είναι η κύρια μελέτη του περιφερειακού 
χωροταξικού πλαισίου και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν, για λόγους ενότητας, 
αντικείμενο ενιαίας ανάθεσης. 

β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν 
είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών 
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από τέσσερις (4) έως δέκα (10) μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από σχετική 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

γ. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων γίνεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 7δ του ν. 4447/2016, ήτοι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

δ. H προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστά παράλληλα, και 
περιβαλλοντική έγκριση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, μέσω της διαδικασίας ΣΠΕ, καθορίζοντας τις 
αναγκαίες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις και όρους. 

ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει την διατύπωση 
γνώμης για το περιεχόμενό τους, ήτοι την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το 
σχέδιο υπουργική απόφαση από τα πιο κάτω όργανα ή αρχές: 

αα) Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία διατυπώνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήψη του 
εκπονούμενου περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου (κύρια μελέτη, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σχέδιο εισηγητικής έκθεσης πρότασης, σχέδιο Κ.Υ.Α.) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη. 

ββ) Τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, η οποία διατυπώνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήψη 
του εκπονούμενου περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου (κύρια μελέτη, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, σχέδιο εισηγητικής έκθεσης πρότασης, σχέδιο κοινή υπουργική απόφαση) από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κριτήριο για τον καθορισμό του συναρμόδιου Υπουργείου είναι ο κύκλος 
αρμοδιοτήτων του σε συνδυασμό με τους εξεταζόμενους παραγωγικούς τομείς ή κλάδους, όπως και τα εξεταζόμενα 
δίκτυα μεταφορών ή λοιπής τεχνικής υποδομής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η διαδικασία 
συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη. 

στ. Ειδικά, το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, εκφέρει γνώμη μόνο μετά από ερώτημα του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, για το περιεχόμενό του, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη διατύπωση του ερωτήματος σε αυτό. 
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη. 

2. Με βάση το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων όπως προσδιορίζεται στο 
άρθρο 6 του ν. 4447/2016, το περιεχόμενο τους οφείλει κατ’ ελάχιστον να περιέχει τα εξής: 

α) Προσδιορισμό του σκοπού και των στόχων, της θέσης και του ρόλου της περιφέρειας στο διεθνή, ευρωπαϊκό και 
εθνικό χώρο, του επιλεγόμενου πρότυπου χωρικής ανάπτυξης, των στρατηγικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης, 
των κατευθυντήριων ρυθμίσεων, όπως και των τυχόν άμεσα εφαρμόσιμων ρυθμίσεων στην περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίο, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο στρατηγικός χαρακτήρας τους. 

β) Προσδιορισμό και εξειδίκευση των ως άνω κατευθυντήριων και των τυχόν άμεσα εφαρμόσιμων ρυθμίσεων ανά 
επιλεγόμενη κατηγορία χώρου ή/και χωρική υπόενότητα της Περιφέρειας. Επιπροσθέτως, υπό μορφή ειδικού 
παραρτήματος προσδιορίζονται τόσο οι ειδικές κατευθύνσεις ανά δήμο, όσο και οι επιμέρους ρυθμίσεις περί 
χρήσεων γης και όρων δόμησης για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της υπαίθρου (λ.χ., προστασία 
γεωργικής γης), που θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του υποκείμενου ρυθμιστικού 
σχεδιασμού. 

γ) Προσδιορισμό των ενεργών παρεμβάσεων και προγραμμάτων χωροταξικού και αστικού χαρακτήρα (λ.χ. 
Π.Ο.Α.Π.Δ., Σ.Ο.Α.Π. κ.λπ.). 

δ) Προσδιορισμό των αναγκαίων ενεργειών και μέτρων και εν γένει του προγράμματος δράσης που προωθεί την 
εφαρμογή τους. 

3. Η θέσπιση των προβλέψεων μπορεί να διατυπώνεται για όλη την περιφέρεια, όπως και κατά συνδυαστικό ή 
διακριτό τρόπο ανά επιλεγόμενη κατηγορία χώρου ή/ και χωρική υποενότητα ή/και θεματική ενότητα της κύριας του 
περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου μελέτης. Ενδεικτικά οι κατηγορίες χώρου ή/και χωρικές υποενότητες καθώς 
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και οι θεματικές ενότητες μπορεί να είναι οι εξής: i) κατηγορίες χώρου ή/και χωρικές υπόενότητες: παράκτιος, 
νησιωτικός, ορεινός και αγροτικός χώρος ή τυχόν άλλες πρόσφορες διοικητικές ή αναπτυξιακές ενδοπεριφερειακές 
χωρικές μονάδες), ii) θεματικές ενότητες: χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος (λ.χ. βιομηχανία, 
εξορύξεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, β’ κατοικία κ.λπ.), χωρική διάρθρωση δικτύων μεταφορικής και 
λοιπής τεχνικής υποδομής περιφερειακού και διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος, βασικές προτεραιότητες για την 
προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια 
οφείλουν να ενσωματώνουν: α) τον παράγοντα «χρόνο» στην υλοποίηση των βασικών στρατηγικών επιλογών και 
κατευθύνσεων τους, β) προτεραιότητες (χρηματοδοτικές, χρονικές κ.λπ.) αναφορικά με το πρόγραμμα δράσης που 
περιέχουν και γ) λειτουργική ενσωμάτωση στις προβλέψεις τους των επιλογών και στόχων του περιφερειακού 
προγραμματισμού. 

4. Η δομή και διάρθρωση των κεφαλαίων, άρθρων και εν γένει του περιεχομένου των περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων καθορίζεται και εξειδικεύεται εκτιμώντας το χαρακτήρα των προβλέψεων τους, ανάλογα δηλαδή με το εάν 
πρόκειται για στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, κατευθυντήριες ρυθμίσεις ή τυχόν άμεσα 
εφαρμόσιμες ρυθμίσεις. Ειδικότερα στο προοίμιο της υπουργικής απόφασης αναθεώρησης εγκεκριμένων 
περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων περιλαμβάνεται και συνοπτική αξιολόγηση της εφαρμογής των έως την 
αναθεώρηση ισχυόντων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων. 

5. Το περιεχόμενο των εγκρινόμενων ή αναθεωρούμενων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων οφείλει: 

α) Να συμμορφώνεται προς τις άμεσα εφαρμόσιμες ρυθμίσεις των ειδικών χωροταξικών πλαισίων. 

β) Να εναρμονίζεται προς τις στρατηγικές επιλογές, κατευθυντήριες ρυθμίσεις, γενικές ή ειδικές, των ειδικών 
χωροταξικών πλαισίων, εξειδικεύοντας, συμπληρώνοντας ή προσαρμόζοντας αυτές στα χωρικά δεδομένα της 
περιφέρειας, χωρίς να αναιρεί τον κατά τα ανωτέρω στρατηγικό και κατευθυντήριο προσανατολισμό τους. 

γ) Να λαμβάνουν υπόψη τους το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) 
και την Εθνική Χωρική Στρατηγική του άρθρου 3 του ν. 4447/2016, που τυχόν στο μέλλον εγκριθεί. 

Άρθρο 6. Ειδικά Χωρικά Σχέδια. 

1. Η διαδικασία και οι προθεσμίες που ορίζονται και πρέπει να τηρούνται: α) για την εκπόνηση των μελετών που κατά 
τη νομοθεσία είναι τυχόν αναγκαίες για την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίηση των ειδικών χωρικών σχεδίων 
και β) για την ίδια την έγκριση, αναθεώρηση και τροποποίησή τους, είναι οι εξής: 

α. Η έγκριση των ειδικών χωρικών σχεδίων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών, προθεσμία η 
οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής αιτήματος προέγκρισης από τον φορέα προώθησης και υλοποίησης του 
ειδικού χωρικού σχεδίου στην αρμόδια υπηρεσία και ολοκληρώνεται με την επίσημη έγκριση των ειδικών χωρικών 
σχεδίων. Στον χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης των σχετικών μελετών κατάρτισης του ειδικού 
χωρικού σχεδίου. Το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, που είναι η κύρια μελέτη του ειδικού χωρικού σχεδίου και 
η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν, για λόγους ενότητας αντικείμενο ενιαίας 
ανάθεσης. 

β. Η έγκριση των ειδικών χωρικών σχεδίων γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4447/2016, 
ήτοι με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των 
κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών και ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη του αρμοδίου κατά περίπτωση Συμβουλίου όπως ο νόμος 4447 2016 άρθρο 
8 παράγραφος 4γ. 

γ. To ίδιο προεδρικό διάταγμα συνιστά παράλληλα και περιβαλλοντική έγκριση των ειδικών χωρικών σχεδίων μέσω 
της διαδικασίας ΣΠΕ. Η εγκρινόμενη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επηρεάζει το πρότυπο 
χωρικής ανάπτυξης και καθορίζει τις αναγκαίες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις και όρους. 
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δ. Με την έγκριση των ειδικών χωρικών σχεδίων εγκρίνεται και το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής αυτού, όπου αυτό 
απαιτείται, όπως και οι οριογραμμές των υδατορεμάτων, που υφίστανται εντός της περιοχής για την οποία 
συντάσσεται το ειδικό χωρικό σχέδιο. 

ε. Η έγκριση των ειδικών χωρικών σχεδίων ειδικά για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται τροποποίηση προϋφιστάμενων 
εγκεκριμένων τοπικών χωρικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, και άλλων τυχόν ισχυουσών για τη συγκεκριμένη 
περιοχή γενικών και ειδικών πολεοδομικών ρυθμίσεων, γίνεται, μόνο κατόπιν σχετικής προέγκρισης που χορηγείται 
σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 4447/2016 διαδικασία, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

αα) Υποβολή σχετικής αίτησης προέγκρισης, με την απαιτούμενη τεχνική έκθεση, από τον φορέα υλοποίησης του 
έργου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ββ) Υποβολή σχετικής τεκμηριωμένης εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία προς το Κεντρικό Συμβούλιο 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης. 

γγ) Διατύπωση σχετικής γνώμης από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, η οποία 
επέχει θέση σύμφωνης γνώμης, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της εισήγησης της αρμόδιας 
υπηρεσίας. Η γνώμη αυτή τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της αιτούμενης τροποποίησης, όπως και τη μη ανατροπή 
της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής και εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός 
εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης από τον φορέα υλοποίησης του έργου. 

δδ) Έκδοση σχετικής απόφασης από το γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος εντός επτά 
(7) εργάσιμων ημερών από τη διατύπωση της γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων. 

στ) Η τροποποίηση των ειδικών χωρικών σχεδίων διενεργείται, όπως και η έγκρισή τους με την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος, μετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση του αρχικού προεδρικού διατάγματος. Η τροποποίηση 
προϋποθέτει διαδοχικά: α) τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης αξιολόγησης που θα τεκμηριώνει την ανάγκη της 
τροποποίησης, β) στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γ) σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων και δ) γνώμη του τελευταίου. Ειδικά στην περίπτωση των δήμων που εμπίπτουν χωρικά στις 
μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου 
διαβιβάζεται στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, το οποίο στις περιπτώσεις αυτές είναι το αρμόδιο όργανο 
για τη διατύπωση γνώμης. Κατ’ εξαίρεση η τροποποίηση δεν προϋποθέτει την προηγούμενη εκπόνηση και έγκριση 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην περίπτωση που πρόκειται για επουσιώδεις αλλαγές, 
γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται από την αρμόδια υπηρεσία με βάση την τεχνική έκθεση αξιολόγησης. 

2. Με βάση το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των ειδικών χωρικών σχεδίων όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 
1 του ν. 4447/2016, το περιεχόμενο τους οφείλει κατ’ ελάχιστον να περιέχει τα εξής: 

α) Προσδιορισμό του προτύπου χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της περιοχής για την οποία συντάσσεται το 
ειδικό χωρικό σχέδιο, των τυχόν στρατηγικών επιλογών και βασικών στόχων, της πρότασης χωροταξικής 
οργάνωσης και προστασίας περιβάλλοντος και της πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής. Ειδικότερα 
στοιχεία των, κατά τα ανωτέρω, προτάσεων είναι ενδεικτικά ο καθορισμός: αα) των περιοχών που θα γίνουν 
υποδοχείς των σχεδίων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους 
λοιπούς όρους ανάπτυξης τους, ββ) των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων, γγ) των πυκνοτήτων ανά πολεοδομική 
ενότητα ή μέρους της ή ανά επί μέρους περιοχή του σχεδίου, δδ) των κατάλληλων συντελεστών δόμησης, εε) του 
οδικού δικτύου (πρωτεύοντος, δευτερεύοντος κ.λπ.), στ) των οριογραμμών των υδατορεμάτων, ζζ) των 
ακατάλληλων προς δόμηση περιοχών κ.λπ. 

β) Του πολεοδομικού σχεδίου εφαρμογής, όπου αυτό απαιτείται, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μορφολογικούς 
και αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, καθώς και όρους σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά και τον τρόπο 
κατασκευής των κτιρίων. 
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γ) Προσδιορισμό των αναγκαίων ενεργειών και μέτρων και εν γένει του προγράμματος εφαρμογής του ειδικού 
χωρικού σχεδίου,με τον απαραίτητο χρονικό προγραμματισμό. 

3. Το περιεχόμενο των εγκρινόμενων ή αναθεωρούμενων ειδικών χωρικών σχεδίων οφείλει να : 

α) Να συμμορφώνεται προς τις άμεσα εφαρμόσιμες ρυθμίσεις των περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών 
πλαισίων. 

β) Εναρμονίζεται προς τις κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής, το επιλεγόμενο πρότυπο χωρικής 
ανάπτυξης, τις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, καθώς και τις κατευθυντήριες ρυθμίσεις των 
περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών πλαισίων. 

γ) Να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων ΤΧΣ και ΖΟΕ.» 

 

Β.- Επίσης οι προϋποθέσεις εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών  καθορίζονται με την υπ’ αρ. 
107017/06 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ Β΄1225/)  με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2001/42/ΕΚ της 
27.6.2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Σκοπός της ευρύτερης αυτής διαδικασίας είναι, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η 
περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και 
να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 

Σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) υπόκεινται σχέδια και προγράμματα εθνικού, περιφερειακού, 
νομαρχιακού ή τοπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
ειδικώτερα όσα απαριθμώνται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης. Μεγάλη σημασία αποδίδεται από τη ΣΜΠΕ στη 
διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και ιδίως με το ενδιάμεσο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. αυτή, η εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε. είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις σχεδίων και 
προγραμμάτων που πιθανολογείται να έχουν  σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφορούν μεταξύ άλλων τον 
πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό ή χρήσεις γης και καθορίζουν το πλαίσιο για την έκδοση αδειών για έργα 
και δραστηριότητες  ( βλ. ενδεικτικά ΣτΕ  2471/2018). 

Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι σύνολο πληροφοριών όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6 και το παρ. ΙΙ του 11 
της ΚΥΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται περιγράφονται και αξιολογούνται και περιγράφονται οι 
ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή του προγράμματος 
καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες σε περιεκτική μορφή λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή του προγράμματος. 

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ άρθρου 11 περιλαμβάνει : μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης γενικά,  τη 
σκοπιμότητα και τους στόχους του σχεδίου, τις εναλλακτικές δυνατότητες, περιλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, 
περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, εκτίμηση αξιολόγηση και αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και ειδικώτερα τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών όσο και των 
σωρευτικών συνεργιστικών βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων, μακροπρόθεσμων, μόνιμων, και προσωρινών, 
θετικών και αρνητικών.  

Κατά τη διαδικασία της ΣΜΠΕ, πραγματοποιείται η διαδικασία της διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές  και το 
ενδιαφερόμενο κοινό. Ως δημόσιες αρχές νοούνται η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, 
οι ΟΤΑ και τα νπδδ αλλά και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο  με αρμοδιότητες δημόσιας αρχής ή άσκησης 
δημόσιων διοικητικών καθηκοντων. Ως ενδιαφερόμενο Κοινό νοείται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του 
οποίου τα ενδιαφέροντα ή συμφέροντα  διακυβεύονται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή 
του σχεδίου. Η διαδικασία διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 4.2. 
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Ουσιαστικά δε αυτό το στάδιο είναι και το μόνο περί έκφρασης γνώμης των αρχών ή του Κοινού περί των 
διαδικασιών για την εφαρμογή του σχεδίου. 

 Εν προκειμένω θεωρούμε ότι δεν προκύπτουν επαρκώς τα ανωτέρω  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, για τον περιορισμό της αύξησης της κυκλοφορίας που θα προκύψει, του περιορισμού των 
μετακινήσεων , για την επιρροή στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων, ενώ δεν μελετάται ουδόλως άλλως 
επαρκώς βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα η βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης, ώστε να 
αποφευχθεί η αλλοίωση της φυσιογνωμίας της πόλης. Δεν γίνεται πρόβλεψη για την αύξηση -δημιουργία χώρων 
πρασίνου και κοινοχρήστων κοινωφελών χώρων υπό την έννοια της ανταποδοτικότητας τηρώντας το 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο και περιορίζοντας το ποσοστό κάλυψης και μειώνοντας του συντελεστές δόμηση κ.λ.π. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

       Με τιμή 

                                                                                                     ΜΑΡΙΑ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 
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