ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ

Etc σχέδιο νόμου «Βυόμιστεχό σχέδιο χσ. Πρόγραμμα προσταηας περιόάλλοντος της ευρύτερης πεεχσχτ>ς της Θεσσαλονιχης».
- —Προς τη Βουλή τα» Ελληνα»
φέτό; γιορτάζουμε τα 2.300 χρόνιά .απτό τη* ίδρυση της
Θεσσαλονιχης. Της πόλης που ειοαιξι σ' άλες τις
εποχες
xa>p«ip^c ρόλο στις χοινωνεχεί. χολιτυστιχες χαι χολιτιχές
εξελίξεις του ευρύτερου χώρου.
Κέντρο διοιχηπχό. στρατιωτιχό χαι «μπορΊχό,
τόσο
στη Βυζαντινή. όσο χαι στην Οίωμανιχή περίοδο, η Θεσσαλονίχη φτάνει στη μεγαλύτερη της άνόηση γύρω στα 1800 ορ
γανώνοντας γύρω " τη? 'τό'σννολο σχεδόν “της Β-α/οοανιχής «νδοχώρας. Μιτά τχ> 1θί2, περνά μια πρώτη περίοδο αναχαταTpOy.w μ<. χόρια χαραχτηρισ-πχά τον περιορισμό της «χχνο··
μΛχης της ενδοχώραζ, τη_μαζιχή^.εγχαήί^ταση προσφύγων
x*ri την αλλαγή της χΟινωνιχής -συνίεσης του πληίυσμου
της
_
~
Η αισ-ύητιχη της τοόλης χυριαρχείται από τα crrjjuxii.a που
άφησαν πάνω της Ο: Ρωμμίχρι, ίΐυζμντιν οί χαι ΤούρχιχΟι
χρόνο:. Μετά την εξέλιξη των -χοινωνΓχηοιχσνομίχών σννίηχών ί ιηλορφώ-ύηχί χα: η ιστοριχη συνεχεία της φυσιογνω
μίας της πόλης.
'Ομως στις αέρες μ*ν αυτή η ιστοριχή φυσιογνωμία χαι
συνέχεια χτνδύνευσαν να χαίούν στη συνείδηση των χατοίχων
της χόυ ζσύν-*ιχι υφίστανται τα προόλήμαίτα που συσσώρεοσε
η απρογραμμάτιστη όιομηχανιχή ανάπτυξη σε συνδυασμό με
ττς χολιτιχές επιλογές για τη λύση του προβλήματος χατοιχίας. Έτσι οδηγηίήριαμε στη μόλυνση του περιόάλλοντος, την
χυχλοφοριαχή συμφόρηση, στην υπερεχμετάλλευση της γης,
την πυχνή δόμηση, τους ελάχιστους ελεόίερους χώρους, την
_έλλειψη xoiyovtxoo εξοπλισμού χ_α.
Πιστεύουμε, ότ·. η χρίση μπορεί χαι πρέπει να ξππεραστεί.
Ή Θβσσχλοτνίχη μπορεί να ανοβνγχροτηόεί γιατί υπάρχουν «
δυνατότητες χα: η πολιτιχή δούληση «χφρασμένη αχό
τον
Π ρωίυπαυργό να αντ ιματωπεσόούν οι αίτιες χαι τα χροδλήμαΓτα στη ρίζα τους.
: ~ Π ρώτο δείγμα της χολιτιχής & αύλησης ήταν όεσμχνίέτηση
του Ροόμισττχίύ Σχεδίου της Αίήνας χαι τώρα πρΟτείνεται
με αυτό το σχέδιο νόμου η όεσμοίέτητη του Ρούμχσττχού Σχε
δίου της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσ/'νίχης χακ Προστα
σίας του Περιβάλλοντος της χαίώς χα: η ίδρυση του Οργανε— σμού χαραχοΛούίτηης χαι εξασφάλισης της υλοποίησης του
Ρυίμισπτχού.
~
- ·
’ Γίνεται φανερό ότ: ο σχεδιασμός για την ανασυγχρότηση
της Θεσσαλονιχης με τα τάαα συσσωοευμένα
πραόλήματο,
αχα-.τεί διαδ:χασίε-ς χολύχρονες χαι επίπονες χα: οργανωτιχές δομές χου εχφράζσυν το δημαχρατιχό χρογρνηιμχτισμό,
την οηεεση συμμετοχή της Τσπιχ-ής Α'ατοδιοίχησης χαι των
άχλων χο:νων·.χών φορέων στο σχεδιχαμό.
Αυτές εκ οργανωτιχές δομές χα: συνεχείς συμμέτοχιχές
δεαδιχασίες δεν μχορούν να χατΐχυρω&ούν όεσμεχά αχό χάσεκο χεχνό Π. Δ/γμα συναρμόδιων Τχουργών ή με αχόφαση
■ττ*; Τχουργιχού Συμόουλίμ». (Μτε μχορούν να λειτουργήσουν
οτχοδοττχά μέσα αχό τις γρεεφειοχρχττχές δομές της σημεp^
•·ής διοίχησης. Χρειάζεται απαραίτητα η ύεσμούέτηστ; μ: νόμο του Ρυόμιατιχού Σχεδίου της θεσσαλονιχης χεκ μαξί μ
®υτό η ιδρυτο ενός δτοιχητεχά χα: οεχβνομοιά αυτόνομου ορ
γανισμού χου ία συντόνιζε* χα·, ία εςετδιχεύει την υλοχοίησή
του με ΐιαδιχασίες συγχεχριμένες ίεσμεχά χατοχυρωμένες,
οργαενωττχά ευέλιχτες χαι αντιγραφηοαρατιχίές. Ένα Ρυ■&μεσττχο Σχέδιο χαι ένας Οργανισμός τααυ ία όράτχοντα: χάτω αχό την εχοττεία της Β όάίμτας Τοχιχής Αυταδιοίχτρης
όταν σύντομα αεττή ία λειτουργήσει στην χράξη.
Ας σημεεωίεί αχόμη η χολυχλοχότητα χαι οξύτητα των
χροίβημάτων της Θεσσαχονίχης εάναι ανάλογα cxtivow της
Αίήνας, γι αχ>τό ίεωρούμ* απαραίτητη τη ίεαμοί έτηαη ενός
- Ρυίμιστιχηΰ Σχεδίου που ταυτόχρονο ία έχει χολ wo εξειδιχευμενο χεριεχόμενο χαι ευρύτερο avnxeip*i>vo χαν αουτίνα εχτρ-

ροής axe ροίμιστιχσ σχέδια με τον _ήρ«μσ xm το τνρυ χόμενο του Ν. Δ/τος 1262./72 «χερί Ρυίμεστεχων Σχεδίων
Αστιχων Περιοχών» (αρίρο 2) χου εξχχελουίε· ,να ισχόε·.
Τ*^ '*’3: CLKt^x χεντρα. TOuXcc^tc*rov βππ τον '«βροντος.
Βασισμένο στις χαραχάνω αρχές, το χεριεχόμενο ορυτοό του
σχεδίου νόμου αιχαλουίει ρυίμισεμ χαρόμοΐες με αυτές χοο
ίεσμοί-τήίηχαν με το ν. 1513/85 για το ρυίμιστιχό της Αίήνας χαι αοντίίετοι αχό τις εξής χυριες ενότητες.
χ) Τους στόχους χα: γενιχές χατεοίύνσεες για το Ρυίμιστιχό Σχέδιο χα: για την χροστααια του χεριδάλλοντος
της Ευρυτερης Περιοχής της Θεσσαλονιχης.
β) Εςουσιοδοτήσεις για τη λήψη συγχεχ^ένων μέτρων
μείωσης της ρύπανσης του χερ-tfc άλλον τος χα: όελτίωσης της
χοιόττητάς του.
γ) Τα συγχεχριμένα σχέδια-διαγράμματα του Ροίμισηχαύ
χυυ“*5ίδζοδεύουν το νόμο χα: χεμανφ με ε:διχές χατευίύν;ε:ς
για την υλοχοιηστ; τους, χαίώς χα: το χλαυτιο ειόιχών
ρυίμίσεων για την χροστασία του χεριδάλλοντας στη θεσσαλονίχη.
δ) Τη σύσταση χα: τις αρμοδιότητες Οργανισμού χαραχολούίησης χαι συντονισμού της εφαρμογής του Ρυίμιστιχού
χσυ χαραλληλα ία αποτελεί για την χεριογή χαι το χόριο
όργανο συντονισμού της δράσης για χροστασία του αεριδάλλοντος.
.
-· .
,
ε) Τις συμιμετοχιχές διαδιχασίες που αχαιτούντα: ·ηα~τρ'5Γ
χοχοιήοεις -ή εξειίιχεόσεις τ&νν διαγραμμάτων χα* του χαριαρτήμοττος τθυ σχεδίου νόμου χάντοτε στα χλαίσι-α των 6ασιχών στόχων χα: χατευίύναεων του Ρυίμιστιχού
Σχεδίου
xxt τις διαδιχοτσίες, για τον προγραμματισμό εφαμμογης τα>
ΡυίμΒΓττχαύ χα: τον τρόπο χατανομής χαι έγχρισης των
δημοσίων επενδύσεων για τη θεσσαλσνίχη.
Οι στόχοι του Ρυίμιστιχού Σχεδίου της Ευρύτερης Περιο
χής της Θεσ/'νίχης χα* οι γενιχές χατεοίύνσεις για
την
επίτευξή τους χάί.ε άχλο χαρά αποτελούν
τεχνοχραττχές
εχελογες. Π ροέχυψαν μετά αχό πολύμηνη συνεργασία υπηρε
σιών Τοχιχής Αυτοδτοίχησης χαι άλλων χεχνωνιχών φορέων
χαι τελιχά εγχρίίηχαν αχό το Νομαρχιαχό Συμόούλιο Θεσ
σαλίαν ίχης. Οστόστ νομοίετούνται με τη γενιχή διατύπωσή
τους τθυ άρίρου 3 για V2 αποτελούν το πιο ευέλιχτο δυνα
τό χλοάσιο ίεσμοίέτησης τοο Ριτίμχστιχοό Σχεδίυ. Σημευίννεται ότ: εναρμονίζονται σε όλα τους τα σημεία με”το 5ετές
πρόγραμμα Οιχσνιμτχής χα: Κοινωνιχής Ανάπτυξης για τη
θεσσαλονίχη χαι ουσταστιχά αντχναχλούν την χολιτιχή 6<ύληση για όελτίωση χοιόντητας ζωής, ΟΛνάδωξης της ιστΟρ-ΐχής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονιχης άμ&λυνση των ανισοτή
των στην χατσνομή του χοινωνιχού εξοπλισμού, χεκνωντχή
χα: χοιοτιχή αναίάίμιση των γειτονιών της Θεσσα)ονίχης.
Η ίεσμοόέτηση συγχεχριμένου Ρυιόμισταιού Σχεδίου ·ιζ νό
μο που εντοπίζει τις χύριες χάρεμίάσεις για την ανασυγχρότηση της θεσσαλονιχης συμίάλλε: οποφασισττχά στην εψαρμογη του Ρυίμισσ.χΟυ χαι στην αποφυγή μετατροπής του Κ
ευχολόγιο στόχων. Η αναφορά σε ειδιχότερες χατευίυνσεις
χα* μέτρα χου γίνεται στο χαράρτημα είναι απαραίτητη γεα
να γόνει αντιληπτή αχό χατοίχους χαι φορείς η επιχείρηση
ανασυγχρότησης της Θεσσαλονιχης, ίιαίώς χαι η αναγκαιό
τητα χαι 0: τρόποι συντονισμού, συνεργασίας χαι συμμετοχής
όλων στις νέες δηεαχρατιχές διαίτχασιες εφαρμογής του Ρυίμιστιχού χαι των εχί μέρους προγραμμάτων χαι έργων του.
Γι αυτούς τους λόγους χ» γ*α να ενισχυίεί η «υελκςία
του σχεδίου xvxi η εύχολη εχι μέρους εφαρμογή ή αναπρο
σαρμογή του. επίσημαίνετα: οτι:
α) το παράρτημα αφορά γενιχα μέτρα για την 'υλοποίηση
των στόχων χα: όχι λεπτομερείς αναφορές χαι προτάσεις.
β) όλα τα
τα) μχορούν
την ψήφηση
Χ.Ο.Π. χαι
η

στοιχεία του παραρτήματος (χείμενο-διαγράμμα
να τροχοποιηίούν ή να εξειδτχευίούν χαι μετά
του νόμου, με χοινά Π. Δ/τα του Γχουργου
των χατά περίπτωση σοναρμόδιων Τχο-ργών.

'Κύριο χαραχτι^ιστιχό του Οργανισμού ΘεσσαΑ,ονίχης «να:
διοιχητιχή χαι οτχονομιχή αυτοτέλεια χαι η αντ.χροσω-

—a—

χευτηοή του σιώάεβη.
Τυπικά
μόνο iwswiittai once
το
ΉΧΟ Π μέχρι; ότου ενταχ&εί στη Β βάόμια Τ»Α.
'Εργο του Οργανισμού δεν είνα. η υλοποίηση ή εξειδίκευστ; -ατό τον ίδιο, του Ρν&μιστιχού Σχεδίου. αλλά ο συντονι
σμός των ret μέρους ©ορίων. η χάραξη προτεραιοτήτων χα1·
η παραχολούδηση τη; υλοποιηστ; του Σχεδίου. Υλοποίησης
τα γίνεται κατά μέγ-α μέρος από τα κατά περίπτωση -χρμεδια Υπουργεία χαι φορείς.
Στ- πλαίσια ωστόσο ττ,ς συγχεχρεμενοπτ/ίησης χα- συν
τονισμένης εξειδίχευσης του Ρυόμιστιχού κατά τομέα, χρειά
ζεται ο Οργανισμός να αναλάιβει χ·αι ττ, σύνταξη. τροποποιηστ, των I ενικών Πο'λεοδομιχώ/ Σχεδίων της Θεσσαλονίκης
αρμοδιότητα του μέχρι τώρα ·έχει το ΥΧΟΠ σύοεφων<α με το
Ν.1337/83.
Το όργανο γ:α ττ,, παραβιολούόηση χα: το συντονισμό υλο
ποίησης των στόχων του Ρνόμισττχού είναι το Συμβούλιο του
Ρυόμισ-ριχού Σχεδίου. Το συμβούλιο εγκρίνει το ετήσιο» χαι
πενταετές πρόγραμμα υλοποίησης του Ρυθμιστικού με τϊΡοποίο
πρέπει να εναρμονίζονται
τα προγράμματα
των
άλλων
©ορίων.
Η σννόεση του Συμβουλίου περιλαμβάνει εκπροσώπους των
σχετιχών με το Ρυόμιστιχό Υπουργών, εκπροσώπους
της
Τ.Α. του Νομαρχιακού Συμβουλίου, χοινωνιχών φορέων χαι
παραγωγικών τάξεων.
Τη διυίχ.ηση στον Οργανισμό σσχεί αντιπροσωπευτική επτααελής οχτελεστιχ.ή επιτροπή που απάρτιζετα: ατπό τον Π ρόεδρο. Αντιπρόεδρο χαι δυο επιστήμονες χόρους που ορίζονται
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. οπή ένα εχπρόσωπο
του Νομαρχιαχού Συμβουλίου Θεσσαλονίχης. της
ΤοπΓχής
'Ενωσης Δήμων χαι Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.
ΔυΚ·) vjm του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι σημαντικότερες διατάξεις αυτού του νόμου γνα την εξα
σφάλιση της υλοποίησης του ΡυΦμ-ιστιχού χαι των Π ρογραμμάτων Προστασία; Περιβάλλοντος (πέρα από τη νσμς-ύέτηση
του ίδιου του σχεδίαν χαι του οργανισμού του) είναι αυτές που
αναφερονται στις δημοχρατιχές διαδικασίες χατάρτησης των
ετήσιων χα: πενταετών προγραμμάτων ε© αρμογή- του Ρυόμιττιχου χα: των Προγρτμαάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
στα πλαίσια των Πενταετών IIρογραμμάτων Οικονομικής
χα: Κοινώνιχής Ανάπτυξης.
Στο συντονισμό των Υπουργείων της Τ.Α. χαι άλλων ©ο
ρίων για την χατάρτεση του προγράμματος δημόσιων επεν
δύσεων της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης χα?. την
ορύολογιχή χατανομή τους ενερμονισμένη με τις προτεραιότη
τες στους στόχους χαι τις κατευθύνσεις του Ρο&μίστιχού.
Στην εναρμόνιση των έργων χλίμαχας (τουλάχιστον Γενιχου Πολεοδεμιχου Σχεδίου) με τις χατευ-ύύνσεις χα:
προ
τάσεις του Ρυόμτττιχού.
Σε πιόανές τροποποιήσεις των παραρτημάτων αυτού του
σχεδίου νόμου ή χα: στις απαραίτητες εξ ειδικεύσεις του Ρο
ύμι στίχο» Σχεδίου.
Στην εγχριση των Π εριβαλλίντιχών μελετών για ίρ~α με
σηχαντιχές επιπτώσεις στο Περιβάλλον χα:
Στην εφαρμογή ελέγχου των μέτρων Π ροστασίας
Περι
βάλλοντος απο τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλ
λοντος (ΚΕΠΠΕ).
Η συγκεκριμενοποίηση των παραπάνω διαδικασιών
έτσι
όπως διατυπώνεται στα σχεττχά άρ-λρα αυτού του νόμου, η άμε
ση συμμέτοχη της Τοπιχής Αυτοδιοίκησης χα: των άλλων κοι
νωνικών ©ορίων που μετέχουν ενεργά στο» Οργανισμό, θεω
ρούμε οτι -$α συμβάλλει αποβασιστιχά τόσο στο πλάτεμα του
δημοχραττχου προγραμματισμού χαι σχεδιασμού. όσο χα: στον
αποτε/,εσμ στίχε συντονισμό των ©ορίων χα: την εξ«σ©άλιση
υλοποίησης τθυ Ρυθμιστικού. Δηλαδή στην πραγματοποίηση
του στόχου για χωροταξιχή χα: πολεοδομιχή ανασυγκρότηση
της Θεσσαλονίχης που όεωρείται αναγχαία για τόνωση το©
ρόλου της στον ε-ύνιχό χα: διεύνή χώρο.
Β . Ειδικό στις επί μέρους διατάξεις του σχεδίου.
'Αρλρο 1.
—την παράγραφο 1

του άρόρου αυτού, ορίζεται η έννοια

του Ρυόμαστιχου Σχεδίου Θεσσάλονίχη; χα. η περιοχή εραρτου χαι στην παράγραφο 2 ειδικεύεται αυτό το εννοιολογιχέ περίγραμμα
Αρόρο 2.
Με το άρόρο αυτό του σχεδίου χαόιερώνετα: Πρόγραμμα
Προστασίας Περιβάλλοντος που περ-ώ,αμβάνε: όλα τα μί
τρα χα: τις χατευόύνσεις για την ανα6ά&μιση χα.». προστασία
του φυσικού χα». ατν-ύρωπογενούς περιβάλλοντος της Ευρύτε
ρης Περιοχής της Θεσσαλονίχης.
'Α-ρλρο 3.
Με το αρ-ύρο αυτό χαόορίζοντα: α) οι γενιχότερο». στόχοι
εξέλιξης της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίχης που
αφορούν την ανάδειξη της ιστοριχής φυσιογνωμίας της Θοσσσλονίχης τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την εξ ισορρόπηση των
χοινωνιχών ανισοτήτων, την διεύρυνση των επιλογών χα τοι
χία; χα: εργοσίας. την προστασία του φυσιχού περιβάλλοντος,
β) οι ειδικότεροι στόχοι για την εξέλιξη της Ευρύτερης
Περιοχής της Θεσσαλονίχης. σε σχέση με το εόνιχό επίπεδο,
που είναι η μείωση του ρυόμού αύξησης του πλη&υσμού. η ορ
θολογική χαι υπό έλεγχο ανάπτυξη των οιχονςμζχών δραστη
ριοτήτων, η ανάδειξη της Θεσσαλονίχης σαν περιφερειακού
χέντρου χαι η διατήρηση χυα: ενίσχυση των Βόνιχής χαι διεόνούς αχτινοβολίας χαραχτηριστηυών της. γ) οι ειδιχότεροι
στόχοι χσπ οι χατευ-ύύνσεις για την εξέλιξη της ίδιας της
Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίχης πΟυ είναι η προστα
σία των ιστορικών στοιχείων χαι των τοπίοχν ©υσοχού κάλλους,
-η μείωση της ρύπανσης χαι η βελτίωση του περιβάλλοντος
χαι της ποιότητας ζωής η οιχονομιχή ανασυγκρότηση της Ευ
ρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίχης η Αωραχκτή της από
•ύεομηνίος χαι ο εξοπλισμός της με τα απαραίτητα δίχτυα υποδσμής. δ) οι ειδιχότεροι στόχοι χαι χατευ&ννσει·ς γισ τη χω?οταξιχή οργάνωση της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης
χαι τη νέα πολεοδομιχή δομή της, που είναι η -ύεώρηση στο
χώρο της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαίλονίχης, του Πολεοδομηυού Σύυγχροτήματος Θεσσαλονίχης. της περιαστιχής τιχ
ζώνης μπ της λοιπής περιοχής, η χοινή αντιμετώπιση του
Π ολεαδψαχού ΣυγχροτήματΟς και της περιαστιχής του ζών7)ς χαι ο σχεδιχσμός του Πολεοδομιχού Συγκροτήματος με
στόχους την ανάσχεση της εξάπλωσης του αστιχού ιστού, την
πολυχεντριχή ;qir,. τη/ ανασυγκρότηση της γειτονιάς, την
αποσυμφόρηση της κεντρικής περιοχή.; της Θεσσαλονίκης.
Άρβρο 4.
Mi το άρβρο αυτό ορίζεται ότι οι στόχοι χαι οι χαπευβύν-

σεες του Ρυ-ύμιστιχού Σχεδίου της Εύυρύτερης Περιοχής της
Θεσσαλονίχης χα-, του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλ
λοντος. υλοποιούνται από το κείμενο του παραρτήματος και
τα 3 διαγράμματα που συνοδείχ-υν το νόμο αυτό.
Με Π. Δ/γματα που εχδίδονται με πρόταση τμ> Τπουργσύ Χωροταξίας. Ο-χισμού χαι Π εριβάλλσντος χαι το» χυατά
περίπτωση αρμοδίου Υπουργού ύστερα από» -απόφαση το» Συμ
βουλίου Ρυ-ύμτστ:χυύ Σχεδίου μπορεί να εγχρίνονται προσαρμο
γές. εξηδιχ-εύσεις. δι*υχρινίσε·.ς μεριχίς τροποποιήσεις
του
Ρυ-ύμιστιχού Σχεδίου, χωρίς να μεταβάλλονται ο·, στόχοι χαι
οι χατευόύνσης αυτού.
Επίσης, με το άρόρο αυτό ό-εσπίζετα: η υποχρέωση όλων
των Δημόσιων Υπηρεσιών χα: των λοιπών ©Ορίων του Δτμ,εσίου Τομέα να προσαρμόσουν τα προγράμματα τους στην Εώρύτερη Π ερισχή της Θεσσαύ.σνίχης προς τε Ρυ-ύμιστιχέ Σχέδιο.

Άρβρο» 5.
Με το άρ-Spo αυτό, ιδρύεται Οργανισμός ΡυίμιστιχΛυ Σχε
δίου x-α: Π ροστασία Π εριβάλλοντος Θεσσαλονίχης με τηγ Ονο
μασία ( Οργανισμό; Θεσσαλονίκης» που σένα: Νομικό Π ρόσωτχ
Δημοσίου Δικαίου με πλήρη διοικητική χα» οικονομική <χυιτοτίλε-ια.
Με την παράγραφο 3 του άρόρου αυτού, χ-α-ύ Οριζε τα: το
έργο του Οργανισμού που είναι η παραχολοό^ηρη της εφαρ
μογής χα: τ, εξασφάλιση της υλοποίησης του
Ρμειστιχε»
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Σχεδίου. η εχπόνηση χαι η μέριμνα· για εγχοιση ίων Γενιχών
Πολεοοεμιχων Σχεδίων της Ευρυτερης Περιοχής της Θ«σσαλονιχης. r, μέριμνα για την εναρμόνιση με το ΡνύμΛττιχό
Σχέδιο των επί μέρους τααεαχων προγραμμάτων των οιχείων
φορέων, η παρπχολούύητη της ποιότητα; του περιβάλλοντος,
χαόίώς χαι ο έλεγχος των έργων χαι δραστηριοτήτων jit επι
πτώσεις στο περιδάλλον.
Για την εχπόνηση χ® έγχρίση των
Γενιχών Π ΟλεΟΪιμιχων Σχεδίων της Ευρύτερης Π εριοχής της 6εσ/νίχ/ης^ τηρχντ» οι διαδιχασίες τα προδλέπονται από τις διατάξεις του
άούρυυ 3 του Ν. 1337/11983 χαι εγχρίνεται υ* απόφαση του
Υπουργού X.U.I1. ύστερα ατό γνωμοδότηση της Εχτελιεστιχής Εά". τροπής του Οργανισμού.
Άρύρο 6.
Με το άρύρο αοτό συν-στάται Συμόούλκ* Ρυύμηστιχού Σχέ
διον *λ Π ροστασίχς II εριόάλλοντος της Θ«σσαλονίχης ως
όργανο για την πχραχ-ολούύηση της υλοποίησης των στόχων
του Ρούμια τιχού Σχεδίου χαι της προστασίας του περιύάλλοντος χαι ορίζονται η σύνθετή του ο τρόπος σ.γχρόττ,σής του. η
ύητεία των μυελών του Συμδουλίου χαι παρέχεται εξουσιοδό
τηση για να ρυύμιστού- ο: λεπτομέρειες λειτουργίας του.
Με τη·' παράγραφο 7 του άρύραο Ορίζεται η σύν-ύεση του
Συμόουλίου ειϊιχα για την έγχφιση του ενιαίου ττρογράσματος
της πχραγράφου 2 του άρύρου 10 του νόμου .
'Αφύρο 7
Με το άρ-όρυ αυτό. Ορίζεται σαν όργανο Διοίχησης του
Οργανισμού Ρυύμιστιχού Σχεδίου χαι Προστασίας Περιόάλλοντος της θεσσαλον-'-ης η Εχτελεστιχή Εττιτροττη.
~ θ', παράγραφο: 1 έως
χεβύορίζουν τη σύνδεση, όιάρχεεα
•θητείας, τρόπο συγχρότησης. δεαδιχσσίχ λειτουργίας (δέμα
τα χπαρτόας. πραχτιχών ημερήσιας διαπάξεως) της Εχτελεστιχής Επιτροπής.
~
'
-; Η ταράγραφος 8. απαρ ιύμεί τις ειϊιχότερες αρμοδιότητες
της Επιτροπής του είναι αποφασιστιχές χαι γνωμαδοτιχές.
-τΉ ταράγραφος 9 χαύορίζει τη γενιχή αρμοδιότητα της
Επιτροπής για διοίχηση χαι διαχείριση χά&ε πράξης του αφο
ρά τον Οργανισμό χαι το έργο τοο.
Άρύρο 8.
Το άρύρο αυτό, αναφέρεται στους πόρους του Οργανισμού
(ταράγραφος 1 χαι 2) χαι τη διαχείρισή τους, του γίνεται
με δάση τα» Ο-χονομιχό Κανονισμό του Οργανισμό; του χαταρτίζεται ατό την Εχτελεστιχή Επιτροπή χα εγχρίνεται με
χοινή ατόφατη των Υπουργών Οιχανσειχών χαι Χωροταξίας,
Οτχισμού χλ; Περιβάλλοντος.
Η ταράγραφος 4 ύεσμούετεί τη/ εξ ομοίωση του
Ορ
γανισμού μυε το Δημόσιο ως προς τα διχαναμιχά πρθ*όμθιχ ενώ
πιον όλων τω" ϊισ.αιοδυτΓχών οργάνων χα: ίισιχηπχών αρχών.

Π. Δ/γμα το. εχδίδτται με τροταση των Ττουργών Προεδρίας της Κυ6εονησης χ* Χωροταξίας, Οιχασμαχι χλι Περιδάλλον-τος xat too τυχόν αρμόσου ΓΤΟυργου.

Η ταράγραφΟς 8 δίδει τη δυνατότητα διαόέσεως
ισοαλλήχων το; ϊ τουργείου Χωροταξίας, Οιχισμου χαι Π εριόάλλ.0»τος "για την εςυτηρέτηση ατναγχω-' του Οργανισμού στο μεταόατιχι στάδιο μέχρι την εταρχή στελέχωσή του.
Αρύρ-ο 10.
Το άρόρο αυτό αφορά τη; χστάρτιση τρογρεμάτων εφαρμογ'ής Ρυόμιστιχου Σχεδίου χαι Προστασίας ΠερεόάλΑΛντος.
Οι ταράγραφο: 1 χαι 2 όεστιζουν την υισοχρέωση Τχουργειων ή άλλων Δημόσιων φορέων χου οι αρμοδιότητες τους
•σχετίζονται με το Ρυόμιστιχό Σχέδιο χαι την χροστασία του
Περιδεόλλοντος της Οεσσαλονίχης για τη» χατάρτιση σε συνεργασία με τον Οργανισμό, ετήσιου χα: τενταετούς χρσγράμματος εφαρμογής για τη/ τρσγματυχοιητη των στόχων του
Ρυύμιστιχαί Σχεδίου χαι των Π ρογραμμάτων Π ροττόσιας
Π ερ ιό άλλον τος. Με ίάση τα προγράμματα αυτά, ο Οργανι
σμός χαταρτιζει ενιαίο τρόγραμμα γενιχών χατευόιώσεων χαι
τροτερ-ΟΜΟτητων σου εγγχρίνεται ατό το Συμδούλιο Ρυμιστιχού Σχεδίου χαι με το οποίο προσαρμόζονται τα επί μέρους
προγράμματα των αρμοδίων φορέων εάν δεν συμφωνούν.
Η παράγραφος 3 προσδιορίζει τα άρια συμμετοχής (οδηγίες
συνεργασίας) της Εχτελεστιχής Επιτροπής για την πραγμα
τοποίηση του σχοπού χατάρτισης των προγραμμάτων του άρ•όροο αυτού.
Η παράγραφος 4 προδλέπει τον χαύορισμά εχπροσώπου—
υπαλλήλου. Υπουργείου ή άύ-λου ΔημόσΚμ Φορέα ως Συνδέ
σμου με τον Οργανισμό. Με απόφαση του Υπουργού Χωροτα
ξίας, Οιχισμού χαι Περιβάλλοντος, ορίζοντα: τα Υπουργεία
χαι οι δημόσιό: φορείς που οφείλουν να Ορίσουν εχπρόσωπό τους
στον Οργανισμό.
Η παράγραφος 5 προέλάπει την χατάρτιση ετήσιας γενιχής εχώέσεως για την εφαρμογτή του Ρυύμιστιχού Σχεδίου
χατι των προγραμμάτων Προστασίας Περιόάλλοντος αχό την
Εχτελεστιχή Επιτροπή. Με δάση την έχόεση αυτή, το Συμ^
όοόλιο Ρυύμιστιχού Σχεδίου χαι Προστασία; Περ'δάλλοντος,
χαταρτιζει διχή του έαυύεση. Πλην της ετήσιας εχύεσεως
η Εύχτελεστ'.χή Επιτροπή ϊύνζται οποτεδήποτε να προύαίνει σε
παρατηρήσεις ή διαπκστώσεις σχετιχές με τψ αποτέλεσματιχότερη πραγματοποίηση τίυ σχοπού του Οργανισμού για τις
Οποίες δύναται να απευύύνεται χαι στον Υπουργό
Χωροτα
ξίας. Οιχισμού χαι Π εριίάλλοντος (παράγραφος 6) .
Η παράγραφος 7. χαύςρίζε: την αρμοδιότητα του Οργα
νισμού για την υποδολή τελιχής προτάσεως μετά από συνερ
γασία με άλλους αρμόδιους Δημόσιους φορείς, στον Υπουργό
Εύνιχής Οιχονομίας ως προς τις ανχγχαίες επενδύσεις χβι
την χατανομή τους για την πραγματοποίηση του σχοπού του.

' Αρύρο 9.
Με το άρύρο -χυτό. χαύορίζοντχι ύόματα οργάνωσης χαι
στελ-έχωσης του Οργανισμού. Ειδ ιχό-τερχ:
Οι παράγραφοι 1 χα* 2 ορίζουν άτι με Π. Δ/γμα εγχρίν·τα: ο Οργανισμός του Οργανισμού θισσαλοάχης χα; χταρι-ύμούντα: τα αταραίτητα στοιχεία του τρέτει να τεριλαμόά**ε.
Η ταράγραφος 3 αφορά το μόνιμο τροσωπχό. η όε ταρά
γραφος 4 χ-αώορίζει τη δυνατότητα τρόσληφης χροσωττχού με
σχέση ιίιωτχού ϊιχαίαυ (κϊιχό επστημονιχό τροσωπχό) .
Ο: ταράγραφοι 5 χαι 6 τροίλέτουν τη σύσταση μιας (1)
•δόσης μεταχλη-τού υταλλήλου με 2ο ίχδμό. ως Προϊστααένου του Οργανισμού του τροίσταται των Ττηρεσιών του χαι
διορίζεται με ατόφατη του Ττουργαΰ Χωροταξίας. O'-χισμού
χαι Π ιριόάλλοντος.
Η ταράγγραφος 7 τροόλέτει τη δυνατότητα μεταφοράς υτηρεσιων χλ> όέσεων τρβσωπχού με το αντίστοιχο δυναμιχό χ®
ττς σχεττχες τκττώσεις του τρέχοντος έτους ατό το Υπουργείο
Χωροταξίας. Οτχεσμού χαι Π ιρε^άλλαντος στον Οργανισμό.

Άρύρο 111.
Με τις διατάξεις της παραγρ. Γ του άρύρου αυτού παρέχεταχ στον Υπουργό Χωροταξίας. Οιχισμού χαι Π ερεδάλυαντος η δυνατότητα να χαύορίζει με αποφάσεις του τα ανώτατα
όρια ποιότητας των διαφόρων φυστχών αποδεχτώ* χαι
τα
όρκε ανεχτου ύορύδου.
Συγτυεχριμένα χαύορίζοντατ οι ανώτατες Τ’υεές των ρύπων
στην ατμόσφαιρα, στα πόσης ρύσεως νερά, έδαφος χλπ. χαι τα
όρια ανεχτού ύορύδου, ώστε η ποιότητα των αποδεχτών αυ
τών να είναι ανεχτή για τον άνύρωπο.
Με την παράγραφο 2 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ
γό Χωροταξίας, Οιχισμού χαι Περιόάλλοντος χαι στους χατα
περίπτωση συνζρμόδτους Υπουργούς με χοινές αποφάσεις τους
να χαύορίζουν τους υπόχρεους για τη λήψη μέτρων, χαύως
χαι τα μέτρα εχείνα χατά δραστηριότητα με τη λήψη των
οποίων διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος,
που
διαφοροποιούνται όμως ανάλογα με το μέγε*ύθς, την χβτηγορια
των μονάδων, τη σηχασία για την Βύνιχή Οτχανομία χαι την
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Γ*α ««φεπτωσεις κατά τις οτΐΊες εγκαταστάσεις εύνικής
σημασίας νποχρεωνοντα: στη λήιψη μέτρων, προόλίαχτοι η
ανταίβτώπιβή τίε/ς κατά περίπτωση (παράγρ, 3 κοκ 4) .
Με τις διατάξεις της παρ. δ εισαγετα: γ*α «ρώτη «>©ρά
η έγκριση της Π ερεδαλλοντικής Μίλιτης. Σύμφωνα μ' αυτή,
προκεεμάνευ να πραγματοποιηθούν νεες ή ν-α εχσνγχρονίστούν,
τροποποιηθούν και επεκτα&ούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
όπως διομηχανίες, τεχνικές. λατομικές, εξορυκτικές, Ποριστνχί.ς χ» tv γένει εγκαταστάσεις από τη λειτουργία των οποίων
υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιδάλλον. απαιτείται
η έγκριση Ιίερ ιδχλλοντικής Μελέτης η Οποία περιλχμδάνει
τοι>ς όρους εκείνους. η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την
προστασία του πεφιδάλχοντος.
Ο σιτροεκρ-ιμέν-ες εγκαταστάσεις. δραστηριότητες και έρ
γα για της οποίες ύα απαιτείται η έγχριση Π εριδ-αλλοντικής
Μελέτης όα κα-όορίζονται με Π .Δ. που ·όα εκδίδοτνται (jot
πρόταση του Υπουργού Χ.Ο.Π. και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού.
■ ■•ί"'·***·"?··
Η έγχριση της μελέτης χορηγείται ατό την Βκτελεστιχή Επιτροπή τ&υ Οργανισμού. Μέχρι σήμερα με δάση το Π Α.
1 ί 80/81 έχει $εσμούετηδεί η υποχρέωση ορισμένων κλάδων
διομηχανικων εγκαταστάσεων για υποόολή μόνο Μελέτης Π εριδαλλοντιχών Επιπτώσεων στη Δ/νση Προστασίας Περιοά/.λσντος του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας του έχει μεταφερύει
ύστερα ατό τις ανακατανομές αρμοδιοτήτων του Ιούλιοι; 11)82
και λειτουργεί στο Υπουργείο X. Ο. Π .
Η Διεύθυνση Προστασίας Περιδάλλοντος εισηγείται στις
υπηρεσίες του ΥΠΒΘΟ του δαινειοδοτούν τις διομηχονικές
εγκαταστάσεις για τους περιδαλλοντ ιχούς όρους χαι προΰπο■όέσε-.ς, αλλά είναι στη δική τους -διακριτική ευχέρεια σή
μερα η αποδοχή ααιτών των όρων χαι η ένταξή τους στις
άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας.
Η έγχριση Περεδάλλσντικής Μελέτης αποτελεί προύπό-λεση για τη χορήγηση* της άδειας εγχατάστασης διίμηχανισ.ών μονάδων χαι για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων. Η
έγχριση γίνεται αχό την 'Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανι
σμού Οεσσχλσνίκης εντός 60 ηχερών, σε περίπτωση δε τοο η
προ&ετμίχ παρέλ-δει άπρακτη. ·0εωρ«-ίτχι ότι έχει χορηγηόεί.
Επειδή η μέχρι τώρα περιδαλλοντική νομοόεσία, προόλέτζι χορηγήσεις διαφόρων άλλων αδειών και εγκρίσεων, όπως
~Χ· τι 8-ε'·2 δια-όέσεως υγρών χποδλήτων για τις διομηχανιχές εγχαταστάσεις με δάση την Υγειονομική Διάταξη ΒΙΒ/
221/85, χρίνεται απαραίτητος ο χχ-ύορισμός του ρόλου των
αδειών αυτών χαι η συσχέτιση της περ ιδχλλοντικής μελέτης
■χι τις λοιτές άδειες του απαιτούντα: για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης ή την κατασκευή ενός έργου, ώστε να αποφευχόούν οι γραφειοκρ ατικές επιπλοκές.
Γι’ αυτό στην παράγραφο Μ με χοινές αποφάσεις του Υτουργού ΧΟΠ χαι του συνχρμαδί&υ Υπουργού. ρυθμίζεται η
σχέση των ήδη χορηγούμενων αδειών ως τρος την έγχριση
της Π ολιΟΪταικής μελέτης ή άλλες λεπτομέρειες evapaovu
σμοΰ των διαδιχασιών εχδόσεως των σχετικών αδειών.
Η παράγραφος 12 ορίζει ότι για τον έλεγχο εφαρμογής
των sic χάνω μέτρων, xa-όώς χα. τον έλεγχο εραρμογής των
όρων των Περιδαλλοντικών Αδειων, τροδλέχετα·. η σύσταση
στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης. ΕΗδ-ιχών Κλιμακίων Ελεγχον
Ποιότητας Περιβάλλοντος '(ΚΕΠΕ). στα οτοία είναι δυ
νατό να συμμετέχουν η Τοτιχή. Αυτοδιοίκηση. Ειδικοί Εμτεισογνώμονες χλτ.
Επκδή στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης του ισυνοστάτα: με
το νόμο αοτό. ταρέχιται ατεχύ>ειστι*ά η αρμοδιότητα μελέ
της, εφαρμογής και ελέγχου των μέτρων του αφορούν στην
τροστασία του τεριδάλλοντος για την ΕΒρότεφη Περιοχή της
Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο άρόρο 1 του Νόμου), τα

ΚΕΠΠ'Ε το^ ίχαν συσταύεί με το νόμο 1327/1986 για το
Νμιέ θεσααλονιχη; χαι είχαν αρμοδιότητα ελέγχου για την
εοαρμογή μόνο των έχταχτων μέτρων, έχουν τλεον αρμοδιότη
τα μόνο στο υτόλοπτο του νόμου εκτός της ευρύτερης -περιο
χής Θεσσαλονίκης. Επειδή το τρασωτιχό του ΚΕΠ ΠΕ Θεσ
σαλονίκης έχει ατοχτήσει σχετική εμπειρία τροόλέτετ». η δυ
νατότητα μεταφοράς στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.
'Αρόρο 12.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των αρχαιολογι
κών και ιστορικών τόπων της Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυ
τό δίνεται η δυνατότητα στον Τπουργό Χωροταξίας. Οικι
σμού χαι Π εριόάλχοντος χα-, στους συναρμόΔιους Υπουργούς
με κοινές αποφάσεις τους να ε-ιδάλλουν ειδικά μέτρα και πε
ριορισμούς για την προστασία των αρχαιολογικών και ιστο
ρικών τόπων της θεσσχλονίχης,
’Ap-Spo 13.
Με τις nap. 1 χαι 2 του άρόρου αυτού
προδλέπονται
διοικητικές κυρώσεις τους παραδότες των όρων χαι των μέ
τρων των αρόρων 11 χα: 12 του νομού αυτού και ειδικότερα
ο: διοικητικές χρηματικές ποινές του άρόρΟυ 3 του νόμου
1327/1983 καύώς χα: η διακοπή λειτουργίας μονάδων αχ πε
ριπτώσεις συδαρών παραδόσεων·, ύστερα από πρόταση της Ε
κτελεστικής Επιτροπής με κοινή απόφαση του Υπουργού Χω
ροταξίας. Οικισμού και Περιδάλλοντος και των συναρμοδίων
κατά περίπτωση Υπουργών.
Άρόρο 14.
Στις παραγράφους 1. 2 χα: 3 του άρόρου αυτού περιέχονται οι ειδικώτερες κατευθύνσεις και τα μάτρα για τη
χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της ευρύτερης περιο
χής της Θεσσαλονίκης χαι για την αντιμετώπιση της ρύπαν
σης του περίδάλλοντός της.
Ειδικώτερα: Η παράγραφος 1 αναφέρετα: στη χωροταξι
κή οργάνωση χο: η παράγραφος 2 στις ειδικώτερες. κατευ
θύνσεις κατά δασικούς ταχείς χα: η παράγραφος 3 περιέχει
τις κατευθύνσεις και τα μέτρα για την οργάνωση και ανα
συγκρότηση του Π.Σ.Θ.Ε
Τα 3 διαγράμματα nUj συνοδεύουν το νόμο αυτό είναι αυ
τά που αναλυτικά περ:γράρονται στο άρ-ύρο 4
Άρόρο 15.
Ορίζετα: η ισχύς του νόοου.
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Ο: Υπουργοί
Ε-όνεκής Ο:κονομίας
Πσοεδοία; της Κ'υδεσνήσεως
ΠΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΓ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
Δημοσίων ’Είγων
Εόωτεσ ιχών
Ε.
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Οτχονομπιών
Υγείας χα: Πρόνοιας
Γ. ΑΡΣΕΝΗΓ
Γ. ΓΕΝΝΉΜΑΤΑ'Σ
Γεωργίας
Πολι ιαμοΰ χα: Επιστημών
Κ. ΣΗΝΕΙΤΗΓ
Α Μ ΑΛΙ Α -ΜΕΛ IN Α ΜΈΡΚΟΎΡΗ
Χωο/ξίας. Οικισμού χα: Περιδάλλοντος
Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
Ενέσνίΐας χα: Φυσικών Πόρων
Ε-\ΕΥβ. ΒΕΡΥΒΑΠΗΣ
Συγκοινωνιών
Έχιποριχης Ναυτιλιας
Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
_
ΡΒΡ. ΑΡΣΕΝΗΓ
Βοσείου Εύ/,λάδας
Α. Γ. Π Α Π ΑΝΔΡΕΟΥ

