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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α  

 ΠΙΝΑΚΑΣ Α1  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 1 ΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
SWOT  

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΠΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 ΕΙΚΟΝΑ Δ1 ΧΑΡΤΗΣ ΓΠΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Β1 ΦΑΣΗ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 1 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΠΕ1) ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΓΡΙΤΣΑ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 3 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣΔ4 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ5 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ 
ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ 
ΛΥΣΗΣ Ε2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2011.ΕΣΥΕ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 1961-2001 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 3 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΜΕΛΗ-) ΠΗΓΗ ΓΠΣ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 4 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 6 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 8 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 9 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΕΛ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2010) 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 14 ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2008-2010 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2010 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2009 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2008 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗ ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2016 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 16 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΥΤΩΝ ΕΩΣ 2012 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 1 ΕΡΓΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΗΓΗ ΡΑΕ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 17 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.4. ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΩΣΗΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 18 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990- 
1999 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 19 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1990-1999 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.5. ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 20 ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ.Σ. ΔΙΟΝ 
ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 2008-2015 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 21 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΕΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1990 – 1999 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 22 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1990- 1999 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 23 ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΟΜΙΧΛΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1990-
1999 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.6. ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΟΜΙΧΛΗ 

 ΧΑΡΤΗΣ ΣΤ.1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΦΟΙ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 24 ΎΨΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ.Σ. ΔΙΟΝ 

ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 2008‐ 2015 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 25  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Μ.Σ. ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 
2008-2015 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 26 ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ  ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 27 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
92/43/ΕΟΚ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 28 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 2 ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΓΜΕ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 3 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. ΙΝΣΤ.ΔΑΣΙΚ.ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 29 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 10ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 1964-2019.ΠΗΓΗ ΕΑΑ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 5 ΧΑΡΤΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ.6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 10KM ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  1964-2019 

 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 30 ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 31 ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 31 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 7 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (ΠΕΡΓΑΛΙΩΤΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΥΠΑΑΤ) 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ .ΠΗΓΗ ΕΚΠΑ 

 ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 6 ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 32 ΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 33 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ (Π.Δ 1180/81) 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 34 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  ΘΟΡΥΒΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2008). 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 35 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΗΓΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΠΟ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ASSESMENT LEGEND) 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 3 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΠΕ1) ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 5 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΓΡΙΤΣΑ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 6 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

 

 ΣΜΠΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 ΣΠΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 ΓΠΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 Π.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΟΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΔΚ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΠΚΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΕΔ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ 

 ΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

 ΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 ΦΔ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΦΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 ΠΕΠ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΠΕΠΔ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ 

 ΠΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΕΕΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 ΑΕΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

 ΑΗΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΑΠ ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 ΒΙΟΠΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

 ΒΙΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 ΔΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 ΔΕΣΜΗΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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 ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 ΔΕΣΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 ΕΔΠΑΡ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 

 ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΕΕΛ ΈΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

 ΕΘΙΑΓΕ ΕΘΝΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

 ΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΕΠΠΕΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006 

 ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 ΕΣΥΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΕΥΠΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΖΟΕ ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΙΓΜΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΚΑΠ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 ΚΠΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 ΚΥΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ΜΕΥΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 ΜΜΜ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 ΜΠΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 ΟΠΑΑΧ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 ΟΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΟΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΟΤΚΖ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

 ΠΑΘΕ ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΥΖΩΝΟΙ 

 ΠΔ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

 ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΠΕΣΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
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 ΠΥΣ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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 ΟΚΧΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΕΣΥΕ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Α.1 Αντικείμενο της ΣΜΠΕ 
Αντικείμενο της παρούσας Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 

είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της ΔΕ 

Λιτοχώρου. 

Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση των επιδράσεων και των 

δράσεων στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Λιτοχώρου  από την υλοποίηση 

των κατευθύνσεων και των μέτρων ΓΠΣ, επίσης εξετάζει προτάσεις και κατευθύνσεις 

ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Η μελέτη 

εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ΚΥΑ Αριθ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Οικ.107017 (ΦΕΚ 1225Β/2006) και αφορά το ΓΠΣ Δήμου Λιτοχώρου.   

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προήλθε από συνένωση των πρώην Δήμων Λιτοχώρου, Δίου 

και Ανατολικού Ολύμπου σύμφωνα με το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α). Η 

Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λιτόχωρου ανατέθηκε με βάση την 

υπ’ αριθμό. 10/28-1-2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτόχωρου 

και  έγινε η έναρξη της Α΄ Φάσης της μελέτης. Η διαδικασία της εκπόνησης της μελέτης 

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λιτόχωρου, έγινε με την υπ’ αριθμό. 

6036/12-02-2003 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας. Διευθύνουσα 

Υπηρεσία της μελέτης είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας. 

Το Α΄ Στάδιο της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό. 126/2005 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λιτοχώρου και με το υπ' αριθμό. πρωτ. 2563/29-9-2006 έγγραφο 

της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. δόθηκε εντολή για έναρξη του Β' σταδίου της μελέτης. Το Β1΄ Στάδιο της 

μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. 6732/12-7-2010 έγγραφο) και 

επανυποβλήθηκε με (αρ. πρωτ. 11980/12-10-2010 έγγραφο). Με έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου με αρ. 

πρωτ. οικ 18424/17-10-2016 δόθηκε εντολή για την αναμόρφωση του Β1΄ Σταδίου της 

μελέτης, με στόχο να ενσωματωθούν τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης 

Γεωλογικής Καταλληλότητας, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Δίου – 

Ολύμπου στο πλαίσιο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 

Στις 25 Οκτωβρίου 2016 παραδόθηκε το αναμορφωμένο Β1΄ Στάδιο της μελέτης, το 

οποίο λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής 

Καταλληλότητας και ενσωματώνει τροποποιήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (αρ. πρωτ. 2336/ 21-06-2013 

έγγραφο). Το αναθεωρημένο Β1’ Στάδιο της μελέτης εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 

οικ.13970/30-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου και παραλήφθηκε με την υπ΄ αρ. 242/2018 

Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.   

Επί του Β1΄Σταδίου γνωμοδότησαν οι παρακάτω φορείς: 

 Η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας με το με αρ. πρωτ. 2082/17-11-2010. 

 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης με το με αρ. πρωτ. 6047 Φ.701.1/1-12-2010 

έγγραφο. 

 Η Δ/νση Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΟΤ με το με αρ. πρωτ. 8440/3-12-

2010 έγγραφο. 

 Η ΔΣΜ/Τομέας Ιδιοκτησίας Δουλειών & Περιβάλλοντος της ΔΕΗ με το αρ. πρωτ. 

5538/16-12-2010 έγγραφο. 

 Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας με το με αρ. 

πρωτ. 2466/10-12-2010 έγγραφο. 

 Η Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. με το με αρ. πρωτ. 7040/14-12-2010 

έγγραφο. 

 Η Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς της ΔΕΗ με το με αρ. πρωτ. 20099/18-1-2011 

έγγραφο. 

 Η Δ/νση Εγκαταστάσεων και Μελετών του Εθνικού Διαχειριστή Σιδηροδρομικής 

Υποδομής Α.Ε. (ΕΔΙΣΥ Α.Ε.) με το με αρ. πρωτ. 5243972/30-12-2010 έγγραφο. 

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με το με αρ. πρωτ. 82/2-3-2011 

έγγραφο. 

 Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) με το με αρ. 

πρωτ. Π041513/ΙΓ/κβ/30-3-2011 έγγραφο. 

 Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Πιερίας του ΤΕΕ με το με αρ. πρωτ. 1427/14-7-2011 

έγγραφο. 

 Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με το με αρ. πρωτ. 20225/1-11-2011 έγγραφο. 

 Η Δ/νση Δασών Π.Ε. Πιερίας με το με αρ. πρωτ. 8176/11/6-4-2012 έγγραφο. 

 Η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων με το με αρ. πρωτ. 2794π.ε./3-7-2012 έγγραφο. 

 Η ΝΕΧΩΠ Πιερίας με το με αρ. πρωτ. 112/2011 πρακτικό. 

 Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου με την υπ’ αρ. 205/2011 Απόφαση. 

 Η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το με αρ. πρωτ. 4936π.ε./30-7-2012 

έγγραφο. 
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 Η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με το με αρ. πρωτ. 

οικ.46710/2092/24-9-2012 έγγραφο. 

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με το με αρ. πρωτ. 822/8-11-

2012 έγγραφο. 

 Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με το με αρ. πρωτ. οικ.204049/24-12-

2012 έγγραφο. 

 Η ΚΖ΄ Εφορεία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με το με αρ. πρωτ. 762/8-3-2013 

έγγραφο. 

 Η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας με το με αρ. πρωτ. 6450/16-11-2010 

έγγραφο. 

 Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το με αρ. 

πρωτ. 8785/24-11-2010 έγγραφο. 

 Η ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ με το με αρ. πρωτ. ΚΑ/ΦΚ000/54130/3-11-2010 

έγγραφο. 

 Η Δ/νση Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πιερίας με το με αρ. 

πρωτ. 16/9517/2010/14-1-2011 έγγραφο. 

Επίσης έχει εκδοθεί η Έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 

στο πλαίσιο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Λιτοχώρου, Δήμου Δίου-Ολύμπου, 

Π.Ε. Πιερίας, σύμφωνα με το άρθρο 144, παρ.1 του Ν.4495/2017 και τις προδιαγραφές 

της Υ.Α. 37691/2007 (ΦΕΚ 1902Β/2007) με ΑΠ3016/13-05-2019. 

H παρούσα ΣΜΠΕ έχει ως βάση το κείμενο της Αναθεώρησης του Β1΄ Σταδίου της 

μελέτης, που ενσωματώνει τροποποιήσεις, που προκύπτουν σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (αρ. πρωτ. 2336/21-6-2013 

έγγραφο). Οι κατευθύνσεις διαμορφώθηκαν από την Υπηρεσία, συνεκτιμώντας τις 

γνωμοδοτήσεις των φορέων, τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΚΑ και τις κατευθύνσεις του 

υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της 

Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονήθηκε και την έγκριση 

της με ΑΠ3016/13-05-2019 κάνοντας έλεγχο των προτάσεων της ως προς τη Δόμηση, τα 

Κοιμητήρια, τα Ρέματα, το υφιστάμενο Λατομείο, των υδρευτικών υδρογεωτρήσεων και 

των πηγών, των φυσικών γεωτόπων και του παράκτιου χώρου. 

Οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Λιτόχωρου απορρέουν από 

το σύνολο των παραπάνω στοιχείων και χαρακτηριστικών (Χάρτης Π1- ΔΟΜΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΑ) που περιγράφουν την φυσιογνωμία της Δ.Ε, 

από τις ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες (όπως αναλυτικά αναπτύχθηκαν στο 
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Κεφ.Α.5.1 του Α΄ Σταδίου) και τέλος από τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους 

όπως αυτοί τίθενται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΑ 674/2004 - ΦΕΚ 

218Β΄/6.2.2004) 

Συνοπτικά, οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Λιτόχωρου είναι: 

 Η προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, 

εντάσσοντας σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου 

και τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής (κηρυγμένους και υπό 

κήρυξη). 

 Ο καθορισμός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) στις 

εκτάσεις εκτός Π.Ε.Π. και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και προτεινόμενων επεκτάσεων, 

που στηρίζονται στην ισχύουσα Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. 

 Η οικιστική ανάπτυξη των οικισμών της Δ.Ε. με αξιοποίηση του δυνατοτήτων του 

υφισταμένου εγκεκριμένου σχεδίου και την πρόταση νέων επεκτάσεων για κάλυψη 

αναγκών – πιέσεων για β΄ κατοικία στην περιοχή. Στόχος των νέων οικιστικών περιοχών 

που προτείνονται αποτελεί η βελτίωση της αστικής ποιότητας ζωής με την εξασφάλιση 

επαρκών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και η ορθολογική οργάνωση της 

χωροθέτησής τους. 

Το Β1 στάδιο του ΓΠΣ Λιτόχωρου αποτελείται από 4 κυρίως ενότητες με αντίστοιχο 

θεματικό χαρακτήρα που διαμορφώνουν και την τελική πρόταση της δεύτερης φάσης του 

σχεδίου. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται  το δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης 

του ΟΤΑ, δίνονται οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης και παρουσιάζονται τα 

προγραμματικά μεγέθη και εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού από το 1971 έως το 

2021 και επεκτάθηκε ως το 2032. Η ενότητα αυτή δίνει τα στοιχεία και τις αρχές για τις 

προτάσεις που παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. Υπολογίζει την χωρητικότητα και 

το βαθμό κορεσμού, προκειμένου να υπολογιστεί η επάρκεια της πολεοδομημένης και 

προς πολεοδόμησης γης. Με βάση παράγοντες όπως (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 

χώροι, συντελεστές δόμησης, ποσοστό σε χώρους κατοικίας, βαθμός κορεσμού, 

σταθερότυπο κατοικίας/ άτομο) συντάσσεται ο πινάκας υπολογισμού του πληθυσμού 

κορεσμού και της μικτής πυκνότητας. Στην ίδια ενότητα δίνεται η χωρική οργάνωση του 

Δήμου σε δύο πολεοδομικές ενότητες του Λιτοχώρου, τις προτεινόμενες επεκτάσεις β 

κατοικίας της (ΠΕ2) Πλάκας Λιτοχώρου και Λιμένα Λιτοχώρου (Γρίτσα). Τέλος, 

περιγράφεται η ανάδραση του σχεδίου του ΓΠΣ Λιτοχώρου με τον χωροταξικό σχεδιασμό 

σε εθνικό επίπεδο με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης, σε επίπεδο περιφέρειας, όπως αυτός καθορίστηκε από το Περιφερειακό 
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πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ) και τα ειδικά πλαίσια για τις ΑΠΕ, Τουρισμό, Βιομηχανία, 

Υδατοκαλλιέργειες και Καταστήματα Κράτησης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις 

προτάσεις για την οργάνωση χρήσεων γης και τις περιοχές προστασίας 

περιβάλλοντος του ΟΤΑ. Καθορίζεται η οικιστική οργάνωση που περιλαμβάνει τις 

περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, τις περιοχές προς πολεοδόμηση β΄ 

κατοικίας και τις περιοχές με θεσμοθετημένη ιδιωτική πολεοδόμηση. Παρουσιάζονται οι 

ζώνες οικιστικού ελέγχου και προτείνονται διορθώσεις σε αυτές, επίσης προτείνονται  οι 

περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ), καθώς και οι περιοχές ειδικής 

προστασίας (ΠΕΠ), που περιλαμβάνουν τον Εθνικό δρυμό Ολύμπου και τις περιοχές 

προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Επίσης καθορίζονται και οι ειδικές 

χρήσεις (ΒΙΟΠΑ, ΧΥΤΑ, Λατομείο, νεκροταφεία, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις). Στην ίδια 

ενότητα αναφέρονται τα βασικά δίκτυα υποδομής (οδικό, σιδηροδρομικό, ύδρευση, 

αποχέτευση, απορρίμματα, ενέργεια, πεζόδρομοι). Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η 

γενική πολεοδομική οργάνωση - ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων. Η πρόταση 

πολεοδομικής οργάνωσης περιλαμβάνει τον καθορισμό των πολεοδομικών 

ενοτήτων (ΠΕ), τους όρους δόμησης των οικισμών, τις γενικές χρήσεις γης και τις 

ανάγκες σε γη των πολεοδομικών λειτουργιών. Η τέταρτη ενότητα αφορά το πρόγραμμα 

ενεργοποίησης γενικού πολεοδομικού σχεδίου, επισημαίνεται η Ίδρυση φορέα 

εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και προτείνονται οι απαιτούμενες μελέτες 

και έργα για την ενεργοποίηση του ΓΠ.Σ. ΔΕ Λιτόχωρου, η χρονική διαδοχή και οι πηγές 

χρηματοδότησης. 

 

Α2 Διάρθρωση της μελέτης 

Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο (Α. ΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) δίνεται μια μη τεχνική περίληψη 

του συνόλου της μελέτης.  Στο δεύτερο κεφάλαιο (Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) δίνονται 

στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του σχεδίου, της αρμόδιας αρχής καθώς και του μελετητή 

της Σ.Μ.Π.Ε. Επίσης, ορίζεται η περιοχή μελέτης και δίνεται η μεθοδολογία εκπόνησης 

της μελέτης. Ως αρχή σχεδιασμού ορίζεται ο Δήμος Δίου-Ολύμπου με επιβλέπουσα 

υπηρεσία την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η αρμόδια αρχή είναι η ειδική υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, ενώ μελετητής της Σ.Μ.Π.Ε είναι ο 

Καλπακίδης Δαμιανός. Η εκπόνηση της μελέτης έχει γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπ αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/05.09.2006 (ΦΕΚ 1225/Β-2006) ΚΥΑ παρ. 7 
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«περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων οδηγιών και 

προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ..», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ. 40238/2017, (ΦΕΚ 3759/Β/25.10.2017) «Τροποποίηση 

της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 

«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»» αλλά και σε όσα ορίζονται 

στη σχετική οδηγία της ΕΕ, καθώς και εγχώρια και διεθνής βιβλιογραφία. Τέλος ως 

περιοχή μελέτης επιλέχθηκε ευρύτερη περιοχή από την ΔΕ Λιτόχωρου του  Δήμου Δίου-

Ολύμπου, όπως εξάλλου ορίζεται και από την κείμενη νομοθεσία. Επειδή το σχέδιο 

εξορισμού αφορά όλη την έκταση της ΔΕ Λιτόχωρου, κρίθηκε αναγκαίο η περιοχή 

μελέτης να επεκταθεί και σε περιοχές που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. 

Στο τρίτο κεφάλαιο (Γ.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) αναλύονται η 

σκοπιμότητα και οι στόχοι του σχεδίου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται:  α) οι διεθνείς, 

κοινοτικοί και εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν το σχέδιο β) ο 

τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη 

κατά την προετοιμασία του, γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα. 

Οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου είναι: 1) Η προστασία του φυσικού και ιστορικού 

περιβάλλοντος του ΟΤΑ, εντάσσοντας σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) τον 

Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής 

(κηρυγμένους και υπό κήρυξη).  2) Ο καθορισμός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού 

Δόμησης (ΠΕΠΔ) στις εκτάσεις εκτός ΠΕΠ και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και 

προτεινόμενων επεκτάσεων, που στηρίζονται στην υπάρχουσα ΖΟΕ Λιτοχώρου και 

προτείνει επιπλέον χρήσεις και περιορισμούς για την προστασία της γεωργικής γης και 

ρύθμιση των προβλημάτων που αφορούν στις χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο. 

Η οικιστική ανάπτυξη των οικισμών του δήμου με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

υφιστάμενου εγκεκριμένου σχεδίου και την πρόταση νέων επεκτάσεων για κάλυψη 

αναγκών-πιέσεων για β΄ κατοικία στην περιοχή και για την βελτίωση της αστικής 

ποιότητας ζωής με την εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και 

την ορθολογική οργάνωση της οριοθέτησης τους. Τέλος παρουσιάζονται και 

συσχετίζονται οι στόχοι του σχεδίου (ΓΠΣ Λιτοχώρου) με τους περιβαλλοντικούς στόχους 

άλλων σχεδίων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο (Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου με ιδιαίτερη αναφορά:  
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α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,  

β) στο περιεχόμενό του,  

γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή 

του.   

Το Β1 στάδιο του ΓΠΣ Λιτόχωρου αποτελείται από 4 κυρίως ενότητες με αντίστοιχο 

θεματικό χαρακτήρα που διαμορφώνουν και την τελική πρόταση της δεύτερης φάσης του 

σχεδίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο (Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) περιγράφονται οι 

εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων:  

α) της μηδενικής λύσης (Ε1),  

β) η εφαρμογή του σχεδίου μετά από συνεκτίμηση και ενσωμάτωση της ΣΠΕ (Ε2). 

Η μηδενική λύση δεν είναι αποδεκτή καθώς η μη εφαρμογή του σχεδίου θα οδηγήσει σε 

αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων. Επίσης, συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχει 

διευθέτηση του χώρου και οργάνωση των χρήσεων γης αλλά και τα κατάλληλα δίκτυα 

υποδομών που προτείνει το σχέδιο στους παραθαλάσσιους οικισμούς του δήμου. Αυτό 

οδηγεί σε αρνητικές επιδράσεις στο τοπίο της περιοχής. Τέλος, η μηδενική λύση και η μη 

εφαρμογή του σχεδίου δεν είναι αποδεκτή καθώς δεν προστατεύει τις περιοχές ειδικής 

προστασίας όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές μέσα από τις προτεινόμενες ΠΕΠ 

του σχεδίου και τους αρχαιολογικούς χώρους. Η μηδενική λύση απορρίφτηκε καθώς το 

ΓΠΣ Λιτοχώρου κρίνεται απαραίτητο για την οργάνωση του χώρου του Λιτόχωρου. 

Αντίθετα, η εφαρμογή του σχεδίου μετά από συνεκτίμηση και ενσωμάτωση της ΣΠΕ θα 

οδηγήσει σε ανάπτυξη και οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων με παράλληλη 

προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς και δομημένου περιβάλλοντος. Η 

αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων με βάση το περιεχόμενο και με βάση και 

περιβαλλοντικά κριτήρια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ΓΠΣ Λιτόχωρου (εναλλακτική 

δυνατότητα Ε2) υπερτερεί σαφώς της μηδενικής λύσης (Ε1), και λιγότερο ή περισσότερο 

έντονα της εφαρμογής του σχεδίου χωρίς την ενσωμάτωση των συμπερασμάτων που θα 

προκύψουν από την διαδικασία της ΣΠΕ. Η εφαρμογή του σχεδίου και η υπό μελέτη 

πρόταση αναδεικνύει την περιβαλλοντική αναγκαιότητα, όχι μόνο σε επίπεδο θεωρητικών 

διατάξεων αλλά πλήρους εφαρμογής του, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι  όποιες 

αρνητικές επιπτώσεις, προκύπτουν  από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Στο έκτο κεφάλαιο (ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και 

δίνονται πληροφορίες για:  
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α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην 

περιοχή μελέτης και η βάση αυτής της πιθανής εξέλιξης εάν δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο ή 

πρόγραμμα,  

β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να 

επηρεασθούν σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης  

γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών της 

παραγράφου β΄ ανωτέρω, με ιδιαίτερη επισήμανση για περιοχές ιδιαίτερης 

περιβαλλοντικής σημασίας, όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.  

Στο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για την έκταση και τον πληθυσμό του Δήμου Δίου-

Ολύμπου και της ΔΕ Λιτοχώρου. Επίσης παρουσιάζονται τα δίκτυα υποδομής της 

περιοχής, στοιχεία για τη διαχείριση αποβλήτων, η αρδευτική και υδρευτική κατάσταση 

της περιοχής. Στο ίδιο κεφάλαιο δίνονται κλιματολογικά δεδομένα, στοιχεία για την 

γεωλογία, υδρολογία και την σεισμικότητα της περιοχής, αναπτυξιακά δεδομένα και 

παρουσιάζονται οι κυριότερες δραστηριότητες των κατοίκων. Γίνεται εκτενή αναφορά 

στην προστατευόμενη περιοχή του ΕΔ Ολύμπου με παράθεση βιοτικών και αβιοτικών 

στοιχειών. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, οι 

αρχαιολογικοί  χώροι και τα πολιτιστικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής. Τέλος δίνονται 

οι κυριότερες περιβαλλοντικές πιέσεις που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. 

Στο έβδομο κεφάλαιο (Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 

Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις, 

και ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργατικές, βραχύ-, 

μέσο-, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε 

δείκτες όπως : 

 Βιοποικιλότητα (πανίδα-χλωρίδα) 

 Πληθυσμός 

 Ανθρώπινη Υγεία 

 Έδαφος 

 ύδατα 

 Κλιματικοί παράγοντες 

 Αέρας-Ατμόσφαιρα 

 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 

 Τοπίο 
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 Συσχέτιση μεταξύ των δεικτών 

Παράλληλα συνεκτιμήθηκαν δείκτες όπως προτείνονται από τον οδηγό ορθής πρακτικής 

στην ΣΠΕ που εκπονήθηκε από την ΕΕ.(Handbook on sea for cohesion policy 2007-

2013 GRDP EU), αλλά και δείκτες που προτείνονται από την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ 

ΚΜ «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ» και βοηθούν στη συνεκτίμηση της 

φέρουσας ικανότητας: 

 ενεργειακή επάρκεια 

 χρήση ανανεώσιμων και μη πόρων ενέργειας 

 προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 ανάγκες για μεταφορές, μετακίνηση, κινητικότητα  

 ισοζύγιο νερού και υποβάθμιση φυσικών πόρων. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων της περιοχής 

που εξετάστηκαν αφορούν κυρίως: 

 την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αντιστρεψιμότητα των 

επιπτώσεων, 

 τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

 τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

 τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω 

ατυχημάτων), 

 το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική 

περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν), 

 τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν αναγνωρισμένου 

καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο.  

 τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να 

επηρεαστεί, λόγω: ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονομιάς, 

υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών τιμών, 

εντατικής χρήσης της γης 

Τα κριτήρια και τo υπόμνημα παραμέτρων εκτίμησης (assessment legend) αξιολόγησης 

επιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη είναι σύμφωνα με τον 

οδηγό ορθής πρακτικής για την ΣΠΕ που εκπονήθηκε από την ΕΕ (Handbook on sea for 

cohesion policy 2007-2013 GRDP EU) και το παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμό 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017 ΦΕΚ/Β1225/2006 και παρουσιάζεται στο παρακάτω 

πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Χαρακτήρας /παράμετρος 

επίπτωσης 

Σύμβολο Επεξήγηση 

Είδος επίπτωσης + - 0 Θετική-  Αρνητική- Ουδέτερη 

Πιθανότητα !! ! Πολύ πιθανή Πιθανή 

Ένταση  W M P Ασθενής Μέτρια Ισχυρή 

Κλίμακα -- - ++ + Αρνητική 

μεγάλης 

κλίμακας 

Αρνητική Θετική 

μεγάλης 

κλίμακας 

Θετική 

Χρονικός ορίζοντας  εμφάνισης 

επίπτωσης 

St (Short-

term) 

Mt (Medium-

term) 

Lt (Long-

term) 

Βραχυπρόθεσμες Μεσοπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Συχνότητα/διάρκεια > >> Προσωρινή Μόνιμη 

Αναστρέψιμες IR (Irreversible) R (reversible) Μη αναστρέψιμες Αναστρέψιμες 

Αβεβαιότητα ? Οι πιθανές επιπτώσεις εξαρτώνται από την εφαρμογή της και είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν 

Διασυνοριακή επίπτωση Tr Πιθανή διασυνοριακή επίπτωση 

Πρωτογενείς/Δευτερογενείς P(primary) S (secondary) Πρωτογενείς Δευτερογενείς 

Συσσώρευση–συνέργεια Επιπτώσεων Υ(yes) Ν(no) Ναι ΄Όχι 
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Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αξιολόγηση σχεδίου ανά παράγραφο και ανά περιβαλλοντική 

παράμετρο. 

Επίσης περιγράφονται:  

α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το 

δυνατόν, αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και  

β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring).  

Στο όγδοο κεφάλαιο (Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ), δίνονται στοιχεία της 

κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου ή προγράμματος και περιλαμβάνει: 

το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring) και προτείνονται ανά δείκτη, 

παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται. 

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του σχεδίου είναι η παρακολούθησή του, μέσα από 

μια σειρά περιβαλλοντικών παραμέτρων. Για τον προσδιορισμό των εν λόγω περιβαλλοντικών 

παραμέτρων υπάρχει ανάγκη για συστηματοποίηση της συλλογής της σχετικής πληροφορίας.  

Προτείνεται για το σχέδιο ΓΠΣ Λιτοχώρου η παρακολούθηση των παρακάτω περιβαλλοντικών 

δεικτών: 

 Βιοποικιλότητα (πανίδα-χλωρίδα) 

 Στην περίπτωση του δείκτη της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σχέδιο 

παρακολούθησης που να ενσωματώνει και την περιοχή Natura του ΕΠ Ολύμπου. Συνεπώς 

το πρόγραμμα παρακολούθησης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον οδηγό παρακολούθησης 

τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, (Δημόπουλος 

Π, Bergmeier Ε, Θεοδωρόπουλος Κ, Fischer P, Τσιαφούλη Μ, ΥΠΕΧΩΔΕ-Παν/μιο 

Ιωαννίνων, Αγρίνιο 2005).  

 Πληθυσμός και ανθρώπινη Υγεία 

Το σύστημα παρακολούθησης, πρέπει να έχει σκοπό την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας 

του πληθυσμού, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια διαβίωσης, την αύξηση της δυνατότητας 

αναψυχής των κατοίκων αλλά και την βελτίωση των όρων διαβίωσης. Στην ίδια κατηγορία 

εντάσσεται και ο δείκτης της ηχορύπανσης και του αστικού θορύβου.  

Πρέπει να παρακολουθούνται : 

 Μέγεθος πληθυσμού-Αλλαγές στη δημογραφία 

 Προσδόκιμο όριο ζωής/ποσοστό θνησιμότητας 

 Αριθμός των πολιτών που επηρεάζονται από ηχορύπανση και αυξημένα όρια 

θορύβου 
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 Έκταση και κατανομή των περιοχών που περιέχουν στοιχεία, όπως πράσινο, ησυχία, 

αναψυχή και δυνατότητες ηρεμίας 

 Έδαφος και ύδατα 

Το έδαφος και τα ύδατα είναι κρίσιμος δείκτης παρακολούθησης, καθώς δρα 

προειδοποιητικά ως κρίσιμος παράγοντας. Το έδαφος είναι το υπόστρωμα που 

αναπτύσσεται όλη η ζωή της πόλης, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει επαρκεί γνώση της 

κατάστασης του και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Τέλος, η παρακολούθηση των 

υδάτων μπορεί να γίνει και με τα προβλεπόμενα της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του ΕΚ για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 

 Κλιματικοί παράγοντες 

Σε μια περιοχή μελέτης, όπως η εξεταζόμενη όπου η μικρή έκταση της αλλά και η φύση του 

σχεδίου, δεν μπορεί να επηρεάσει παράγοντες περιβάλλοντος όπως το κλίμα, ειδικότερα 

όταν δεν προβλέπονται έργα όπως ταμιευτήρες κτλ που επηρεάζουν το μικροκλίμα της 

περιοχής. Στην γενικότερη κατεύθυνση της μείωσης των θερμοκηπιακών αερίων και την 

καταπολέμηση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να επηρεαστούν από την κλιματική 

αλλαγή θα πρέπει να εξετάζονται, το ποσοστό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου ανά τομέα καθώς και ο παράγοντας της πρόκλησης ακραίων 

φαινομένων όπως πλημμύρες, αύξηση της στάθμης της θάλασσας στη παράκτια περιοχή 

του Δήμου κα  

 Αέρας-Ατμόσφαιρα 

Στην Ελλάδα, τα υφιστάμενα προγράμματα παρακολούθησης που αφορούν την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, δεν καλύπτουν την περιοχή 

μελέτης. Η Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, καθορίζει τις παραμέτρους παρακολούθησης. Σύμφωνα με αυτή αλλά και το 

ΕΚΠΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης) πρέπει να 

παρακολουθούνται οι  παρακάτω παράμετροι και οι εκπομπές ανά πηγή / ένταση.  

 SO2, (διοξείδιο του θείου) 

 NO2 (διοξείδιο του αζώτου) 

 ΡΜ10, (αέρια σωματίδια) 

 Ο3, (όζον) 

 αριθμό των ημερών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 επίπεδα βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων/ανά τομέα και ανά άτομο 

 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή μελέτης που έχει εφαρμογή το σχέδιο, δύναται 

να τροποποιηθούν από την εφαρμογή του. Σημαντικό είναι να παρακολουθούνται: 
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 Οι νέες προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές, οι διαφοροποιήσεις στις χρήσεις γης, 

αλλά και οι αλλαγές στην κάλυψη της γης μπορούν να παρακολουθούνται και από το 

πρόγραμμα Corine Land Cover του ΟΚΧΕ (Οργανισμός Κτηματολογίου και 

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας). 

 Η αύξηση ή μείωση των αντικειμενικών αξιών της περιοχής, το οικιστικό απόθεμα και 

ο αριθμός των νεοαναγειρόμενων οικοδομών.  

 Το ετήσιο εισόδημα ανά πολίτη  

Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν δείκτες παρακολούθησης και στοιχεία που μπορούν 

να αντληθούν σχετικά εύκολα από την ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). 

 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 

Σε ότι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία 

καθώς διευθετούνται χρήσεις γης και δραστηριότητες ενώ στο σχέδιο ορίζεται η ΠΕΠ2 για 

τους κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους καθώς και η ΠΕΠΔ 6Α (Περιοχή 

ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπή γεωργική γη με έλεγχο Αρχαιολογίας. Η 

παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνει την αποτύπωση στο χώρο αλλά και αριθμητικά των 

παρακάτω: 

 ποσοστό των διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών μνημείων 

 επιπτώσεις στα παραδοσιακά κτίρια: τη μορφή και τα υλικά. 

 αριθμός των επισκεπτών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και ο υπολογισμός 

της φέρουσας ικανότητας των παραπάνω 

 Τοπίο 

 Η περιοχή μελέτης έχει να επιδείξει ένα μοναδικό εξωαστικό χώρο. Ο 

Όλυμπος από τους πρόποδες που αναπτύσσεται η πόλη του Λιτοχώρου έως την θάλασσα 

και τις ακτές του Θερμαϊκού δεσπόζει στο τοπίο. Τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν 

είναι ένας συνδυασμός των μέτρων που έχουν προταθεί σχετικά με τη βιοποικιλότητα και 

χλωρίδα, το έδαφος και τα ύδατα και αυτών που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα.   

 Συσχέτιση μεταξύ των δεικτών 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης ώστε 

να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ταυτόχρονα. Η αποσπασματική 

παρακολούθηση δεν μπορεί να συσχετίσει τους δείκτες, για να έχουμε ένα ορθό αποτέλεσμα, 

που θα προλαμβάνει καταστάσεις και θα προβαίνει στη λήψη διορθωτικών μέτρων από τον 

φορέα εφαρμογής του σχεδίου. 

Στο ένατο κεφάλαιο (Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΜΠΕ). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή 

έλλειψη τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών), που προέκυψαν κατά την 
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εκπόνηση της μελέτης. Για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ του ΓΠΣ Λιτόχωρου, δεν συναντηθήκαν 

ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι όποιες δυσερμηνείες ξεπεράστηκαν από διαλογική συζήτηση της 

ομάδας μελέτης και από ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας και των εγχειριδίων για τις 

ΣΜΠΕ. Πάραυτα επισημαίνονται κάποιες παρατηρήσεις που εντοπίστηκαν κατά την 

εκπόνηση της ΣΜΠΕ, όπως η μη ύπαρξη διαθέσιμων και τυποποιημένων δεδομένων καθώς 

και  τα ελλιπή δεδομένα για περιβαλλοντικούς δείκτες από δημόσιους φορείς και 

οργανισμούς. 

Στο δέκατο κεφάλαιο (Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ) σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ 

της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 107017/28.8.2006 «για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2001/42/ΕΚ, στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται οι απαραίτητες μελέτες και 

έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν, πριν την έγκριση των έργων και 

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου ή του προγράμματος. 

Ακολουθώντας την χρήση δεικτών και παραμέτρων περιβάλλοντος όπως στα προηγούμενα 

κεφάλαια και όπως προτείνεται και από την διεθνή πρακτική ανά περιβαλλοντική παράμετρο, 

είναι χρήσιμες οι παρακάτω μελέτες και έρευνες: 

 Βιοποικιλότητα και  Πανίδα, χλωρίδα:  Εκπόνηση ειδικών οικολογικών μελετών για τις 

περιοχές όπου πρόκειται να εκπονηθούν κατασκευαστικά έργα. 

 Ανθρώπινη Υγεία-Πληθυσμός: Χαρτογράφηση του θορύβου και  εκπόνηση σχεδίων 

περιορισμού της έκθεσης τμημάτων του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι) στις πιο 

επιβαρυμένες με θόρυβο περιοχές. Δημιουργία χαρτών κυκλοφοριακού θορύβου για τα 

αστικά δίκτυα της περιοχής. 

 Έδαφος: Γεωλογική μελέτη Λιτοχώρου, γεωτεχνικές μελέτες, μελέτη διάβρωσης 

εδαφών και κινδύνων κατολίσθησης και διερεύνηση του φαινόμενου αλμύρωσης και 

ερημοποίησης των εδαφών σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. 

 Ύδατα: Μελέτες που θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας – Πλαίσιο 

για τα Νερά. Μελέτη για την ποιότητα εσωτερικών υδάτων με την χρήση μικροβιολογικών και 

βιολογικών δεικτών. 

 Κλιματικοί παράγοντες: Μελέτη για το βιοκλίμα της περιοχής, και εγκατάσταση ΜΣ για 

την ενημέρωση των επισκεπτών και ορειβατών για τις καιρικές συνθήκες και παρατηρητηρίου 

κλιματικών μεταβολών. Μελέτη και έρευνα για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ 

(φωτοβολταϊκό, γεωθερμία). 

 Ατμόσφαιρα, αέρας: Μέτρηση ποιότητας αέρα, με μόνιμο σταθμό μέτρησης στον 

οικισμό του Λιτοχώρου και στο ΒΙΟΠΑ. 
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 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία: Μελέτη για το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής και της εξέλιξης στο χρόνο.  

 Πολιτιστική κληρονομιά (Αρχαιολογικά και Αρχιτεκτονικά στοιχεία): Συνεργασία στην 

εκπόνηση μελετών και έρευνας με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομίας από έργα και δραστηριότητες. Έρευνα για τα 

ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του οικιστικού αποθέματος του Λιτοχώρου. 

 Τοπίο: Μελέτη απορρόφησης του τοπίου από εξορυκτικές δραστηριότητες. 

Στα παραρτήματα Α και Β που υπάρχουν στην ΣΜΠΕ περιέχονται φωτογραφίες και χάρτες 

της περιοχής μελέτης Β1 σταδίου, το σχέδιο του ΠΔ του ΕΠ Ολύμπου, καθώς και τις 

γνωμοδοτήσεις φορέων για το σχέδιο ΓΠΣ Δ.Ε Λιτοχώρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Β.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ονομασία Σχεδίου: 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λιτοχώρου. 

Αρχή Σχεδιασμού: 

Η αρχή σχεδιασμού, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 107017/05.09.2006 (ΦΕΚ 1225/Β-2006), είναι 

ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και συγκεκριμένα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου, 

Λιτόχωρο, Π.Ε Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η τεχνική υπηρεσία είναι 

υπεύθυνη για τα τεχνικά έργα του Δήμου, την σύνταξη μελετών, επίβλεψη και παραλαβή 

έργων και συντήρηση και λειτουργία έργων και εξοπλισμού, που  αφορούν το Δήμο 

καθώς και την εξυπηρέτηση πολιτών όσον αφορά στα αιτήματα τους σχετικά με πολεοδομικά 

και χωροταξικά ζητήματα.  Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προήλθε από συνένωση των πρώην 

Δήμων Λιτοχώρου, Δίου και Ανατολικού Ολύμπου σύμφωνα με το ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (87 Α).  

Ιστορικό εκπόνησης μελέτης 

Η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λιτόχωρου ανατέθηκε με βάση την 

υπ’ αριθμό. 10/28-1-2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λιτόχωρου και 

έγινε η έναρξη της Α΄ Φάσης της μελέτης. Η διαδικασία της εκπόνησης της μελέτης του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λιτόχωρου έγινε με την υπ’ αριθμό. 6036/12-02-

2003 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας. Διευθύνουσα Υπηρεσία της 

Μελέτης είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η μελέτη συντάχθηκε με βάση την υπ’ αριθμό. 9572/1845/6-4-00 (ΦΕΚ 

209Δ΄/7-4-00) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής  Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών» και τις ειδικότερες 

κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το Α στάδιο μελέτης εγκρίθηκε με την υπ΄ 

αριθμώ. 126/2005 απόφαση του ΔΣ Λιτοχώρου με το υπ΄ αριθμώ. πρωτ. 2563/29-9-2006 

έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ δόθηκε η εντολή της έναρξης του Β1 σταδίου της μελέτης με το υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 16/9517/2010/14-01-2011 έγγραφο. 

Με το με αρ. πρωτ. οικ 18424/17-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, δόθηκε εντολή για την 

αναμόρφωση του Β1΄ Σταδίου της μελέτης, με στόχο να ενσωματωθούν τα πορίσματα της 

Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του 

Δήμου Δίου – Ολύμπου στο πλαίσιο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 
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Στις 25 Οκτωβρίου 2016 παραδόθηκε το αναμορφωμένο Β1΄ Στάδιο της μελέτης, το οποίο 

λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και 

ενσωματώνει τροποποιήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης (αρ. πρωτ. 2336/ 21-06-2013 έγγραφο). Το αναθεωρημένο Β1’ Στάδιο 

της μελέτης εγκρίθηκε με έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου  με αρ. πρωτ. οικ.13970/ 30-08-2018 και 

παραλήφθηκε με την υπ΄ αρ. 242/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.   

Β.2. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Η  «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.ΠΕ) ΓΠΣ Δ.Ε Λιτοχώρου», 

ανατέθηκε με την 30/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δίου-Ολύμπου 

και με το συμφωνητικό ανάθεσης μελέτης ΑΠ 13474/26-5-2011 ανατέθηκε η εκπόνηση της 

μελέτης στον παρακάτω μελετητή. Με έγγραφο του τμήματος Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος με ΑΠ396/14/01/2019 ζητήθηκε η επικαιροποίηση της ΣΜΠΕ δεδομένου ότι 

εγκρίθηκε το Β1 στάδιο μελέτης (υπ. αριθμ. 242/21-09-2018 απόφαση Δ.Σ) 

Την ευθύνη της σύνταξης της (Σ.Μ.Π.Ε.) έχει το γραφείο: 

ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

και συγκεκριμένα ο μελετητής Καλπακίδης Κυρ. Δαμιανός (ΑΜ 21709) 

Δ/νση Επικοινωνίας: Κύπρου 2 ΤΚ 60133 Κατερίνη 

Τηλ.: 2351073266, 

Fax: 2351073266 

E-mail: oikomeletes@gmail.com 

www.oikodiacheirisi.gr 

Η μελέτη εκπονήθηκε από την ακόλουθη ομάδα επιστημόνων: 

 Καλπακίδη Δαμιανό, Διαχειριστή Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντολόγο, MSc Αειφορική 

Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.MSc Διαχείριση χρήσεων γης, μέλος ΙΕΜΑ 

Συντονιστής (Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27 ΑΜ 21709) 

 Χαλκιά Σταυρούλα, Διαχειριστή Περιβάλλοντος- Περιβαλλοντολόγο, MSc Προστασία 

Φυσικού Περιβάλλοντος  Υπεύθυνη σύνταξης (Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27  ΑΜ 

22914) 

Σημαντική βοήθεια σε επιμέρους κεφάλαια 

 Κουκουβιάδης Διονύσης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ 

 Καλπακίδης Φώτιος, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, 

mailto:oikomeletes@gmail.com
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MSc Περιβαλλοντική Πολιτική Διαχείριση Παν/μιου Αιγαίου 

 Παπαδάς Ιωάννης Δρ Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Παν/μιο Ιωαννίνων 

 Σοτολίδης Σπυρίδων Διαχειριστή Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντολόγο, Msc 

Environmental management and assessment (Μελετητικό Πτυχίο Κατηγορίας 27  ΑΜ 

22036) 

Η ΣΜΠΕ εκπονείται στο πλαίσιο του έργου ΓΠΣ Δήμου Λιτοχώρου Β1 Στάδιο και η έγκριση 

της είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του ΓΠΣ Λιτοχώρου. 

 

Β3.Περιοχή μελέτης 

Ως περιοχής μελέτης επιλέχθηκε μια ευρύτερη περιοχή από την ΔΕ Λιτόχωρου που ορίζεται 

στο σχέδιο (ΓΠΣ Λιτοχώρου), όπως εξάλλου προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία. 

Επειδή το σχέδιο εξορισμού αφορά όλη την έκταση της ΔΕ Λιτόχωρου, κρίθηκε αναγκαίο η 

περιοχή μελέτης να επεκταθεί και σε περιοχές που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό 

ενδιαφέρον. Επίσης κριτήριο για την επιλογή της περιοχής μελέτης αποτέλεσε και το γεγονός 

ότι τα φυσικά όρια (ρέματα, όρη, ποτάμια) πρέπει να μην αποκόπτονται σύμφωνα με τα 

διοικητικά όρια που ορίζει η πολιτεία. Συνεπώς, στην περιοχή μελέτης συμπεριλαμβάνονται 

όχι μόνο τα όρια της ΔΕ Λιτοχώρου, αλλά επεκτάθηκαν στην παραλιακή περιοχή ανατολικά 

και δυτικά, ενώ συμπεριέλαβαν και την περιοχή του Εθνικού πάρκου Ολύμπου, όπως 

υπάρχει στο προσχέδιο του ΠΔ. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης στη 

Δ.Ε. Λιτοχώρου η οποία έχει έκταση 169.632στρ και βρίσκεται στις υπώρειες του Όρους 

Όλυμπος έως τις ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου.  

 

Β4. Η αρμόδια αρχή 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 1β της υπ. αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/05.09.2006 

(ΦΕΚ 1225/Β-2006) ΚΥΑ, και από το έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας απ 

277/29-1-2010, σχετ. απ. 146239/14-12-2009 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ αναφέρεται ότι 

απαιτείται η τήρηση του άρθρου 7 της παραπάνω ΚΥΑ με την σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -ΣΜΠΕ- και υποβολή στην αρμόδια αρχή για την συνέχεια της 

δεύτερης φάσης του ΓΠΣ Λιτοχώρου. Η αρμόδια αρχή είναι η ειδική υπηρεσία Περιβάλλοντος 

του ΥΠΕΚΑ, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, καθώς πρόκειται για σχέδιο που «εμπίπτει γεωγραφικά εν μέρει 

σε περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (άρθρο 4, παρ 1β υπ. αρ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/05.09.2006). 
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Β5. Η Σ.Μ.Π.Ε-Μεθοδολογία Εκπόνησης μελέτης 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), ή στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων (Strategic 

Environmental Assessment– SEA) αναπτύχθηκε για να συνεισφέρει στην εκτίμηση των 

επιπτώσεων των πολιτικών, των προγραμμάτων και του σχεδιασμού. 

Η ΣΠΕ έχει θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β-2006) σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, όπου ως στόχος της παρούσας οδηγίας  ορίζεται «η 

υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την 

προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα 

γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα 

που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον». (Άρθρο 1 2001/42/ΕΚ). 

Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκπονείται Στρατηγική 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και 

αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η 

εφαρμογή του σχεδίου, καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων 

υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου.  

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται γι’ αυτό το σκοπό είναι: 

α) η περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, των κύριων στόχων του 

σχεδίου ή προγράμματος και της σχέσης με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα, 

β) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και βάσει αυτής 

πιθανή εξέλιξης εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο ή πρόγραμμα, 

γ) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν 

σημαντικά, 

δ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το σχέδιο ή 

πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές 

ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ, 

ε) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό 

επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα, και ο 

τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν 

ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του, 

στ) οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων 

θεμάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η 

χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά 

στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και 
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αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων, 

ζ) τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το 

δυνατόν, εξουδετέρωση οποιονδήποτε σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, 

η) η παρουσίαση σε γενικές γραμμές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι 

εξεταστείς εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίμησης, 

με μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που 

προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, 

θ) περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο σύμφωνα με το 

άρθρο 10, 

ι) μια μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω 

θεμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β-2006), «η αρχή σχεδιασμού 

εκπονεί την Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) για το προτεινόμενο 

σχέδιο, στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές 

επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος καθώς και 

λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη των στόχων 

και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος». Κύριος σκοπός της 

ΣΜΠΕ είναι ο εντοπισμός σε στρατηγικό επίπεδο, η περιγραφή και η κατάλληλη αξιολόγηση 

των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων τις οποίες ενδεχόμενα θα επιφέρει το προτεινόμενο 

σχέδιο και η τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με τον προσδιορισμό, την υιοθέτηση και 

εφαρμογή μέτρων αποφυγής ή όπου δεν είναι δυνατό, ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

αυτών. 

Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμό 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/05.09.2006 (ΦΕΚ 1225/Β-2006) ΚΥΑ παρ. 7 «περί εκτίμησης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων οδηγιών και προγραμμάτων σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ..» αλλά και σε όσα ορίζονται στη σχετική οδηγία της 

ΕΕ. 

Η μεθοδολογία της εκπόνησης της μελέτης στηρίχθηκε στον οδηγό για στρατηγική 

περιβαλλοντική εκτίμηση για στρατηγικές συνοχής 2007-2013 (Handbook on sea for 

cohesion policy 2007-2013, February 2006, Greening Regional Development Programmes 

Network, project part-financed by the European union, Interreg iiic, GRDP). Χρήσιμη βοήθεια 

αποτέλεσαν οι οδηγίες καλής πρακτικής «Εφαρμόζοντας τη Στρατηγική Περιβαλλοντική 

Αξιολόγηση για τη  συνεργασία και  για την ανάπτυξη του ΟΑΣΑ (Applying Strategic 

Environmental Assessment Good practice guidance for development co-operation, 
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organisation for economic co-operation and development OECD 2006), τα συμπεράσματα 

της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ, «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (Γ.Π.Σ), Διερεύνηση της εφαρμογής της ΣΠΕ στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ και 

ΣΧΟΑΑΠ», Πούλιος Κ, Έπας Δ, Παρθενοπούλου Σ, ΤΕΕ τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στα 

πλαίσια της ημερίδας Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ως εργαλείο άσκησης 

Περιβαλλοντικής πολιτικής, (ΤΕΕ, Αθήνα 2007) καθώς διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία. 

Συνοπτικά ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία 

 Μελετήθηκε το σχέδιο και έγιναν οι απαραίτητες συνέργειες με την αρχή σχεδιασμού 

και τους μελετητές του σχεδίου, στα πλαίσια ανατροφοδότησης της μελέτης, όπως 

προτείνεται από ορθές πρακτικές και από την ομάδα του ΤΕΕ. 

 Εξετάστηκαν οι στόχοι και οι κυριότεροι άξονες-τομείς του προγράμματος. 

 Εντοπίστηκαν και περιγράφηκαν αναλυτικά τα σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

και αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή. 

 Εντοπίστηκαν και προσδιορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και δείκτες βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του σχεδίου βάση της 

προτεινόμενης διεθνής και εγχώριας πρακτικής. 

 Εξετάστηκε η εναλλακτική λύση της μη εφαρμογής του σχεδίου και των πιθανών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Δημιουργήθηκαν σχετικοί πίνακες με συνοπτική διαβάθμιση στην αξιολόγηση και 

αναλύθηκαν διεξοδικά στη μελέτη. 

 Με βάση τα αποτελέσματα των δεικτών, αξιολογήθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις και 

έγιναν προτάσεις. 

 Συγκεντρώθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις ανά δείκτη. 

 Προτάθηκε το σχέδιο παρακολούθησης των επιπτώσεων ανά δείκτη με επιστημονικά 

κριτήρια, για την ορθή εφαρμογή του σχεδίου. 

 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης, έχουν γνωμοδοτήσει και έχουν επισημάνει τις παρατηρήσεις 

τους στο Β1 Στάδιο της μελέτης. Μεταξύ αυτών η ΔΙΠΕΧΩ της ΑΔΜΘ και ο Δήμος Δίου-

Ολύμπου. Στα πλαίσιο ανατροφοδότησης των μελετών όπως επισημαίνεται και στις οδηγίες 

εκπόνησης για την ΣΜΠΕ και επιβάλλεται από την ορθή επιστημονική πρακτική, πολλές 

συναντήσεις συνεργασίας έλαβαν χώρα μεταξύ των μελετητών της ΣΜΠΕ και του ΓΠΣ 

Λιτόχωρου και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου. Οι 

επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν έχουν 

ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση της ΣΜΠΕ. 
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Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Γ1.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΠΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

Οι στόχοι και η σκοπιμότητα του σχεδίου παρουσιάζονται κυρίως στην αρχική φάση του 

σχεδίου Α, όπου έγινε η πρώτη φάση της μελέτης.  Οι στόχοι  του ΓΠΣ Λιτοχώρου, όπως 

περιγράφηκαν στη πρώτη φάση είναι: 

 Η ενίσχυση της υπαίθρου και των αγροτικών οικισμών μέσα από την ανάπτυξη 

ενός πλέγματος συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.  

 Η προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας. 

 Η προστασία του υδατικού δυναμικού. 

 Η οικιστική επέκταση των δυναμικών και αναπτυσσόμενων περιοχών σε τέτοιου 

μεγέθους εκτάσεις ώστε να καλύπτονται μακροπρόθεσμα οι ανάγκες και να είναι 

δυνατή, μέσα από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό τους, η αλλαγή του χαρακτήρα 

του οικισμού προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

 Η οργάνωση του θεσμοθετημένου ΒΙΟΠΑ, χώρου υποδοχής των μεταποιητικών 

και εμπορευματικών δραστηριοτήτων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής. 

 Η σύνδεση του Δήμου με τα κύρια δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών και 

ενέργειας. Η αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού σταθμού του Λιτοχώρου. 

 Η ρύθμιση των προβλημάτων που αφορούν στις χρήσεις γης (άσκηση έντονης 

πίεσης για τουριστική χρήση και αγροτουριστική στα ημιορεινά και κατοικία σε 

γεωργικές περιοχές, αυθαίρετη δόμηση και εξάπλωση των κατοικιών σε 

παράκτιες εκτάσεις). 

 Η υιοθέτηση του μοντέλου της συμπαγούς πόλης και η αποφυγή 

υπερμεγενθυμένων οικισμών.  

 Η βελτίωση της αστικής ποιότητας ζωής (εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων 

χώρων, ορθολογική οργάνωσή τους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προστασία και 

ανάδειξη αξιόλογων και ενδιαφερόντων ιστορικών τόπων και περιοχών φυσικού 

ενδιαφέροντος). 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, στόχος της πρότασης είναι η ρύθμιση των χρήσεων 

γης και η εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για το φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον.  

Στην τελική πρόταση Β1 στάδιο του ΓΠΣ Λιτοχώρου, οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου που 

αποτελούν τις βασικές αρχές της πρότασης είναι συνοπτικά: 
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 Η προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος του ΟΤΑ, εντάσσοντας σε 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τους πολύ 

σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής (κηρυγμένους και υπό 

κήρυξη). 

 Ο καθορισμός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) στις 

εκτάσεις εκτός ΠΕΠ και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και προτεινόμενων 

επεκτάσεων, που στηρίζονται στην υπάρχουσα ΖΟΕ Λιτοχώρου και προτείνουν 

επιπλέον χρήσεις και περιορισμούς για την προστασία της γεωργικής γης και 

ρύθμιση των προβλημάτων που αφορούν στις χρήσεις γης στον εξωαστικό 

χώρο. 

 Η οικιστική ανάπτυξη των οικισμών του Δήμου με αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

του υφιστάμενου εγκεκριμένου σχεδίου και την πρόταση νέων επεκτάσεων για 

κάλυψη αναγκών-πιέσεων για β κατοικία στην περιοχή και για την βελτίωση της 

αστικής ποιότητας ζωής, με την εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων και την ορθολογική οργάνωση της οροθέτηση τους. 

 

Γ2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι εθνικοί και διεθνείς περιβαλλοντικοί 

στόχοι που προκύπτουν από εκπονημένα σχέδια και επηρεάζουν το ΓΠΣ  ΔΕ Λιτοχώρου. 

 

Γ2.1 Στόχοι Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

H Χωροταξία, είναι ο συντονισμός και ο σχεδιασμός στο χώρο της παροχής ισότιμης 

πρόσβασης, σε όλους τους πολίτες, σε βασικές υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις και υποδομές. Το 

Γενικό πλαίσιο προωθεί τον συντονισμό ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, 

ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την ισορροπία ανάμεσα στην 

ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος. Οι 

βασικοί στόχοι προσδιορίζονται με βάση την αξιολόγηση των αναγκών της χώρας  και των 

επί μέρους περιοχών της, σε συνάρτηση με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Κανόνων και 

Οδηγιών.  

Η Εθνική Χωροταξική Πολιτική ορίζεται σε τρία χωρικά επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι: 

 Χωροταξικός Σχεδιασμός Εθνικού Επιπέδου  

 Χωροταξικός Σχεδιασμός Περιφερειακού Επιπέδου 

 Χωροταξικός Σχεδιασμός Κατωτέρου της Περιφέρειας Επιπέδου  

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα ασκείται βάσει του Νόμου 2742/99, ο οποίος 

εκδόθηκε κατ' επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγματος. Για την επίτευξη των στόχων που 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?link=515&tabid=321
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τίθενται από το νόμο αυτό χρησιμοποιούνται το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

καθώς και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.  

Σε ότι αφορά στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, αυτό 

προσδιορίζει με προοπτική 15ετίας τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του 

Εθνικού χώρου. Επιπλέον, το πλαίσιο αυτό αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό 

και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών – προγραμμάτων – επενδυτικών σχεδίων του 

κράτους, των δημόσιων νομικών προσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β΄ βαθμού, 

που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Το Γενικό 

Πλαίσιο καταρτίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία και 

Οργανισμούς που υπάγονται στο Δημόσιο τομέα.  

Από την άλλη πλευρά, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου κυρίως σε ότι αφορά 

στη χωρική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, 

κοινωνικής και διοικητικής υποδομής ορισμένων περιοχών του Εθνικού χώρου με κρίσιμα 

περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα. Τέλος, τα Περιφερειακά Πλαίσια 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εξειδικεύουν σε επίπεδο περιφέρειας τις 

κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου. 

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι το εθνικό επίπεδο 

σχεδιασμού και αποτελεί σύνολο κειμένων και διαγραμμάτων με το οποίο: 

 καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την 

μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου, 

 αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών 

πολιτικών και 

 προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι βασικές προτεραιότητες 

και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την 

αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου. 

Οι στόχοι του Γενικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρος ανάπτυξης 

(ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08) όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 2 είναι: 

Η διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, 

που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που 

προωθούν την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της 

χώρας και ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
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Ειδικότερα επιδιώκεται: 

α. Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό 

επίπεδο, με: 

- Την ανάδειξη των μοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της και της 

μακραίωνης ιστορίας της, που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό 

πλεονέκτημα της χώρας. 

- Την ανάδειξή της σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, όπως και σε 

πόλο διασυνοριακών και λοιπών συνεργασιών, ιδίως δε συνεργασιών που προωθούν την 

έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και τον τουρισμό. 

- Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την ανάπτυξη της 

οικονομίας, της γνώσης και την αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για την προώθηση 

επιχειρηματικών δράσεων σε κλάδους στους οποίους διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Για 

την επίτευξη του στόχου αυτού, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται ειδικότερα: 

i. η αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σύμφωνα με τις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης,  

ii. η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διαμόρφωση πλαισίου 

κατευθύνσεων που αφορούν ιδίως στον προσδιορισμό προτεραιοτήτων χωρικής 

ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στην άρση των συγκρούσεων χρήσεων 

γης και 

iii. η χωρικά εξειδικευμένη πολιτική κινήτρων. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

κυρίως εξωστρεφούς, αποβλέπει στην παραγωγή αγαθών, ιδίως ποιοτικών, με την 

αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

β. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτό, με 

το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:  

- Η ενίσχυση της ισόρροπης - πολυκεντρικής ανάπτυξης της χώρας, ιδίως με τον περιορισμό 

των ανισοτήτων ανάπτυξης μεταξύ διαφόρων περιοχών και την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων μιας εκάστης με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η επιτάχυνση του μετασχηματισμού του αστικού συστήματος 

της χώρας σε περισσότερο ισόρροπο και πολυκεντρικό και η ενθάρρυνση της ενδογενούς 

ανάπτυξης ιδιαίτερα των μειονεκτικών περιοχών του ορεινού και νησιωτικού χώρου. 

- Ο περιορισμός της υπέρμετρης αστικοποίησης, μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας 

της υπαίθρου και την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας και ισορροπίας μεταξύ αστικών 

κέντρων και αγροτικών περιοχών. 

- Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η 

ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. 
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Στο άρθρο 5 «Χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς 

και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας» 

Για την Πιερία κατατάσσει την Κατερίνη ως λοιπό εθνικό πόλο. 

Λοιποί εθνικοί πόλοι: Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δυναμικά αστικά κέντρα: Αγρίνιο, 

Δράμα, Καρδίτσα, Κατερίνη, Ξάνθη, και Τρίκαλα. Στους πιο πάνω πόλους, προωθείται η 

αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, ενισχύεται ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας τους (παραγωγικός, πολιτιστικός) και αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

 

Γ2.2 Περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007-2013 

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ 

α. Συνοπτική περιγραφή και γενικοί στόχοι 

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τη μόνη κοινωνικά παραδεκτή στρατηγική 

επιλογή για τον σχεδιασμό της πολιτικής στο προσεχές μέλλον. Η τριμερής σύστασή της 

(περιβάλλον - κοινωνία - οικονομία), υποχρεώνει στην ανάπτυξη μίας πολυθεματικής 

παρέμβασης, που θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω δεσμεύσεις. Παράλληλα, η διασφάλιση 

χωρικής ισορροπίας μεταξύ ομάδων περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

προβληματικότητας και δυναμισμού αποτελεί σημαντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, 

που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό. 

Αναλυτικότερα, ο τομέας του περιβάλλοντος, εμφανίζει γενικά δύο όψεις: της ανάδειξης και 

αξιοποίησης, αλλά και της πρόληψης – προστασίας, μαζί με την άρση των συνεπειών από 

τις πιέσεις της οικονομικής κυρίως δραστηριότητας. Παράλληλα με την περιβαλλοντική 

προστασία, η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί αναγκαία και 

ικανή βάση για τη διαφοροποίηση της τοπικής ανάπτυξης. Στον τομέα της κοινωνικής 

μέριμνας, οι σχετικές υποδομές και οι συναφείς προσφερόμενες υπηρεσίες αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα συγκράτησης και έλξης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, η αστική 

ανάπτυξη και ιδιαίτερα η ανάπτυξη του μητροπολιτικού κέντρου (Θεσσαλονίκη) στην 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει αφενός να βασιστεί στην ολοκλήρωση και 

επέκταση των αστικών μεταφορών και αφετέρου να συμβαδίζει με την ενίσχυση των 

λειτουργικών δεσμών των αστικών κέντρων με την άμεση αλλά και ευρύτερη περιφέρεια, 

ώστε να διασφαλιστεί η ισόρροπη σχέση πόλης – υπαίθρου.  

Από την άλλη μεριά η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να επιδιωχθεί με γνώμονα τη 

διαφύλαξη του γεωγραφικού χώρου και την ανάδειξη των μοναδικών γεωφυσικών 

χαρακτηριστικών του. 

β. Ειδικοί στόχοι 
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 Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένη 

διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και σημαντικών φυσικών 

οικοσυστημάτων. 

 Βελτίωση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών περιβάλλοντος. 

 Συντονισμένη, συστηματική και δυναμική αντιμετώπιση των εστιών ρύπανσης και 

έγκαιρη λήψη μέτρων μέσω κατάλληλου σχεδιασμού για την πρόληψη νέων 

μορφών και εστιών ρύπανσης. 

 Ενσωμάτωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο σχεδιασμό των 

παρεμβάσεων. 

 Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημείων, ιστορικών 

κέντρων, παραδοσιακών οικισμών και αρχιτεκτονικά ενδιαφερόντων συνόλων). 

 Αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, ανάπτυξη δικτύου 

υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης και εξάλειψη του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και αντιμετώπιση 

των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη και επέκταση αστικών μεταφορών. 

 Αναγέννηση και ανάδειξη του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου με δράσεις 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων – υπηρεσιών και 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

 Λειτουργική διασύνδεση πόλης – υπαίθρου. 

 

Γ.2.3 Περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται στο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής 

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π. 639/22.12.2005 (Ορθή Επανάληψη 

29.3.2006) Απόφαση και αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των 

γενικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β). 

Ο εγκεκριμένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως στρατηγική προτεραιότητα την ολοκλήρωση των 

βασικών έργων υποδομής τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων 

για το 100% του πληθυσμού και θα αποτελέσουν την προϋπόθεση για το «κλείσιμο» όλων 

των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης που υπάρχουν και λειτουργούν στην Περιφέρεια.  
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Με ορίζοντα υλοποίησης το 2010 περιλαμβάνει την κατασκευή 15 Χώρων Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 19 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), 9 

Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και 4 Μονάδων Μηχανικής – Βιολογικής 

Επεξεργασίας και Παραγωγής Ενέργειας (ή άλλης δόκιμης τεχνολογίας ή συνδυασμός 

τεχνολογιών), ενώ μέχρι το 2020 προβλέπεται η κατασκευή 2 επιπλέον μονάδων Μηχανικής 

– Βιολογικής Επεξεργασίας και Παραγωγής Ενέργειας (ή άλλης δόκιμης τεχνολογίας ή 

συνδυασμός τεχνολογιών). Επίσης, σε συνάρτηση με την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας 

των ΧΥΤΑ, προβλέπεται η οριστική παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των Χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 

Παράλληλα με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης κάθε Διαχειριστικής Ενότητας θα 

προωθηθούν οι απαιτούμενες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος 

συλλογής και μεταφοράς, η εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή, η ανακύκλωση 

καθώς και η πλήρης ενεργοποίηση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΣΕΔΑ) για τις λοιπές κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων πλην των αστικών, με στόχο την 

μετεξέλιξη των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ με παράλληλη επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους.  

 

Γ2.4 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζονται 

για κάθε περιφέρεια της χώρας και αποτελούν σύνολα κειμένων ή και διαγραμμάτων με τα 

οποία: 

 καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό 

χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες και οι 

λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει, 

 καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της 

περιφέρειας, 

 αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών 

πολιτικών και προγραμμάτων στο επίπεδο της περιφέρειας και 

 προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι 

στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου 

στο επίπεδο της περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξη της 

στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. 
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Το περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρος Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 218 Β (6-2-2004) αποτελεί το δεύτερο επίπεδο 

περιφερειακού σχεδιασμού χωροταξίας.  

Στο άρθρο 2 του πλαισίου παρουσιάζονται οι στόχοι του σχεδίου μεταξύ των οποίων και ο 

στόχος της προώθησης και αειφόρους, ισόρροπους και διαρκής ανάπτυξης της Περιφέρειας 

σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της. Επίσης ορίζεται ως 

στόχος η εξασφάλιση της ικανότητας του σχεδίου να αποτελέσει ως κατευθυντήριο πλαίσιο 

στα επίπεδα κατώτερου σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΠΕΡΠΟ, ΖΟΕ) εξασφαλίζοντας την 

συνεκτική διαχείριση του χώρου. Ως στόχος προσδιορίζεται η εξειδίκευση και συμπλήρωση 

βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών για περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων σύμφωνα με το Ν.2742/1999. 

Τέλος, στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης ορίζεται ως επιμέρους περιβαλλοντικός στόχος η 

ανάπτυξη ενός βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου.  

 

Γ 2.4.1 Ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Προτείνεται η διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα με θέσπιση ειδικών ορίων 

δόμησης και εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών μελετών. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνει 

από την Πιερία εκτός από τον Κολινδρό του Δήμου Πύδνας και το Λιτόχωρο. «Σήμερα σε 

αυτά, ο ιστορικός πυρήνας εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό τμήμα του οικισμού. Σήμερα 

διασώζονται ακόμα, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, μια σειρά οικισμών, όπως: Γαλάτιστα - Αρναία, 

Άνω Νικητή, παλιός Πολύγυρος στη Χαλκιδική, παλιός Λαγκαδάς στη Θεσσαλονίκη, 

Γουμένισσα στο Κιλκίς, Κολινδρός - Λιτόχωρο στην Πιερία, Πρώτη, Ροδολίβος στις Σέρρες, 

κ.ά. Για τους οικισμούς αυτούς απαιτούνται μέτρα, όπως εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών 

μελετών για τον παραδοσιακό πυρήνα, παρεμβάσεις στις κεντρικές περιοχές, διαχωρισμός 

επεκτάσεων από παλιό οικισμό, θέσπιση ειδικών όρων δόμησης, ένταξη σε δίκτυα 

περιήγησης - τουρισμού - αναψυχής, κλπ. Επισημαίνεται ότι οι οικισμοί αυτοί συνήθως είναι 

χωροθετημένοι σε ένα εξαιρετικά ποικίλο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, με το οποίο 

έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν ενιαία αισθητικά σύνολα». 

 

Γ 2.4.2 Φυσικό περιβάλλον 

Στη ευρύτερη περιοχή μελέτης η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος που παρουσιάζεται 

στο πλαίσιο, αναφέρει πιέσεις στην παράκτια ζώνη και προτείνει ρύθμιση χρήσεων κατοικίας. 

Επίσης, οικιστικές πιέσεις δέχεται και στην περιοχή του Ολύμπου από το Λιτόχωρο, εκεί 

προτείνεται εκτός της οικιστικής διευθέτησης, η πρόταση να αποτελέσει το Λιτόχωρο 

τοπικό κέντρο διαχείρισης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού σχηματισμού του 
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Ολύμπου με ανάπτυξη ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών διεποχιακής 

λειτουργίας. 

Στις παράκτιες ζώνες ασκούνται πιέσεις παραθεριστικής τουριστικής κατοικίας, που απειλούν 

τους περιβαλλοντικούς σχηματισμούς και απαιτούν την άμεση οργάνωση και ρύθμιση 

χρήσεων β΄ κατοικίας. Το σύστημα των οικισμών δέχεται ισχυρή πίεση για επέκταση δίχως 

πρόβλεψη και δυνατότητα δημόσιας δαπάνης για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Η 

ζήτηση β΄ κατοικίας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας θα μετατρέψει 

τμήματα της παράκτιας ζώνης σε περιοχές ζήτησης υπηρεσιών τεχνικής και κοινωνικής 

αστικής υποδομής. Η περιοχή Ολύμπου (περιοχή Λιτοχώρου) υφίσταται ισχυρές πιέσεις 

διαμόρφωσης εκτεταμένων ζωνών β΄ κατοικίας. Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές Σιθωνίας 

και Κασσάνδρας, στις οποίες η περαιτέρω ανάπτυξη β΄ κατοικίας ισοδυναμεί με καθολική 

ανάλωση του διαθέσιμου παραγωγικού περιβαλλοντικού αποθέματος. Στις περιοχές αυτές 

απαιτείται ένας συνολικός σχεδιασμός, ικανός να κινήσει βασικούς κλάδους του τομέα των 

υπηρεσιών και να ολοκληρώσει κλάδους του πρωτογενή τομέα. Η οργάνωση σχηματισμών 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών διευρυμένης περιόδου και πολλαπλών λειτουργιών μπορεί να 

αποτελέσει εναλλακτική διέξοδο περιορίζοντας τη δημιουργία εκτεταμένων ζωνών β΄ 

κατοικίας.  

Στις περιοχές της Πιερίας, το μικρό εύρος της παράκτιας τουριστικής ζώνης και η διέλευση 

των χερσαίων αξόνων ΠΑΘΕ και ΟΣΕ, προβλέπεται ότι θα ενισχύσει τις τάσεις ανάπτυξης 

ενός συστήματος αστικών σχηματισμών, παράλληλο με τις ακτές και τους διαμήκεις 

μεταφορικούς άξονες.  

Στις περιοχές της Κατερίνης θα συγκεντρωθούν τάσεις μικτής χρήσης β΄ κατοικίας και 

τουριστικών υπηρεσιών επεκτεινόμενου του σημερινού συστήματος με πυρήνες αστικών, 

περιαστικών, εξωαστικών σχηματισμών.  

Οι παράκτιες παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές θα πρέπει να αποτελέσουν κατά 

προτεραιότητα πεδίο χωροταξικών ρυθμίσεων. Αρχικά, θα πρέπει να οριοθετηθεί η 

ανάπτυξη των περιοχών, ο κορεσμός των οποίων έχει, σε εκτεταμένες περιοχές, υπερβεί την 

φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων.  

Περιοχές με συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται κύρια στην ευρύτερη περιοχή του ΠΣΘ, 

στις παράκτιες περιοχές της Χαλκιδικής (συγκρούσεις γεωργικής χρήσης, εξορυκτικής 

δραστηριότητας, τουριστικής κατοικίας) και του Ν. Πιερίας και του Δέλτα του Αξιού όπου το 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον οικοσύστημα τίθεται σε κίνδυνο λόγω της αδυναμίας διαχείρισης - 

ελέγχου.  

Στο Ν. Πιερίας, παρατηρείται έλλειψη έργων διευθέτησης στα κατάντη των χειμάρρων του 

Ολύμπου, όπου μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες φερτών υλών (που έχουν όμως θετική 
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επίπτωση στις μυδοκαλλιέργειες). Η υπεράντληση στα παράλια λόγω της τουριστικής 

δραστηριότητας έχει δημιουργήσει προβλήματα υφαλμύρωσης των παράκτιων υδροφορέων. 

Περιοχές με συγκρούσεις χρήσεων γης εντοπίζονται κύρια στην ευρύτερη περιοχή του ΠΣΘ, 

στις παράκτιες περιοχές της Χαλκιδικής (συγκρούσεις γεωργικής χρήσης, εξορυκτικής 

δραστηριότητας, τουριστικής κατοικίας) και του Ν. Πιερίας. Στο Ν. Πιερίας, η υπεράντληση 

στα παράλια λόγω της τουριστικής δραστηριότητας έχει δημιουργήσει προβλήματα 

υφαλμύρωσης των παράκτιων υδροφορέων. Παρόμοιο πρόβλημα υφαλμύρωσης συναντάται 

στο Νομό Χαλκιδικής.  

Η αυθαίρετη δόμηση με αλλαγή των χρήσεων γης και η εντεινόμενη διασπορά οικιστικών 

συγκεντρώσεων στις ακτές της Πιερίας και της Χαλκιδικής οδηγούν στην υποβάθμιση 

σημαντικών φυσικών πόρων και ευαίσθητων οικοσυστημάτων. 

 

Γ2.4.3 Προτάσεις του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Λιτόχωρο 

Το Λιτόχωρο είναι δυνατόν να αποτελέσει το τοπικό κέντρο διαχείρισης του πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού σχηματισμού του Ολύμπου. Στο νομό Πιερίας, το Λιτόχωρο αποτελεί τοπικό 

αναπτυξιακό κέντρο για το οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη αναβαθμισμένων τουριστικών 

υπηρεσιών, σε συνάρτηση με τη διαχείριση του ορεινού όγκου του Ολύμπου και της 

εκτεταμένης παράκτιας ζώνης του Δήμου. Στις παράκτιες περιοχές του Ν. Πιερίας, όπου 

αναπτύσσεται μεγάλος αριθμός τοπικών αστικών και παραθεριστικών – τουριστικών κέντρων 

(Πλαταμώνας, Πόροι, Σκοτίνα κλπ), ο σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν το 

διαμορφωμένο πολυπολικό σύστημα λειτουργίας του οικιστικού δικτύου προτείνοντας τα 

κατάλληλα εργαλεία χωροταξικής οργάνωσής του.  

Έτσι στο Ν. Πιερίας είναι δυνατή η προστασία και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής 

Ολύμπου - Πιερίων με ενοποίηση του δικτύου των παραδοσιακών οικισμών, ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων, επέκταση και αξιοποίηση του εθνικού δρυμού, ανάπλαση των 

οικισμών Λιτοχώρου και Κολινδρού, δημιουργία πολιτιστικού πάρκου στο Δίον, ανάπτυξη 

δικτύου οικολογικού περιηγητικού αρχαιολογικού τουρισμού και εγκαταστάσεων αναψυχής 

και χιονοδρομικών κέντρων (Ελατοχώρι), δημιουργία επιλεγμένων θέσεων για 

παραθεριστικούς οικισμούς, κλπ. 

Ειδικότερα στην περιοχή του Ολύμπου, στόχος είναι η ενίσχυση της συμβολικής σημασίας 

του με την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Ελληνικής Θεογονίας. 

Το οικιστικό κέντρο του Λιτόχωρου θα πρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο ενημέρωσης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης του Ολύμπου, καθώς και κέντρο υποδοχής και διαχείρισης 

των επισκεπτών.  Προτείνεται επίσης η δημιουργία βιομηχανικής επιχειρηματικής περιοχής 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 45 από 337 
 
 

 

 

(ΒΕΠΕ) Λιτοχώρου. Στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία των ΒΕΠΕ (με 

βάση το οποίο προωθούνται τρεις ΒΕΠΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη 

Γέφυρα, Λιτόχωρο, Ζερβοχώρια) παρατηρείται αδυναμία ρύθμισης του προβλήματος 

πολεοδόμησης-κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις παρυφές του ΠΣΘ και των άλλων αστικών κέντρων της 

Περιφέρειας (Κατερίνη, Γιαννιτσά, Σέρρες, Νάουσα κλπ).  

Απαιτείται η αντιμετώπιση του προβλήματος της συγκέντρωσης δευτερογενών 

δραστηριοτήτων γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, μέσω του 

προσδιορισμού σε επίπεδο ΓΠΣ των κατάλληλων χωροταξικών-πολεοδομικών ρυθμίσεων. 

Στο δυτικό σκέλος της Ζώνης του Αιγαίου, η Πιερία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσει 

σημαντικές υπηρεσίες γενικού τουρισμού. Απαιτείται αναβάθμιση των οικιστικών 

σχηματισμών β΄ κατοικίας και δημιουργία ενιαίας ζώνης «οικιστικής υποδομής-τουρισμού». 

Απαιτείται συνολική οργάνωση των τουριστικών (ξενοδοχειακών) υπηρεσιών διευρυμένης 

περιόδου και πολλαπλών λειτουργιών. Στο Λιτόχωρο προτείνεται η ανάπτυξη ζώνης 

τουρισμού αναβαθμισμένων υπηρεσιών διεποχιακής λειτουργίας.  

 

Γ2.5 Περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται στο ΕΠ Περιβάλλον 2007-2013 

Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την 

Περίοδο 2007 - 2013 είναι: «Η Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφορική Διαχείριση του 

Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την 

άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».  Στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007-2013 Αειφόρος 

ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ τονίζεται σχετικά: «Η στρατηγική της βιώσιμης 

ανάπτυξης αποτελεί τη μόνη κοινωνικά παραδεκτή στρατηγική επιλογή για τον σχεδιασμό 

της πολιτικής στο προσεχές μέλλον. Η τριμερής σύστασή της (περιβάλλον - κοινωνία - 

οικονομία), μας υποχρεώνει στην ανάπτυξη μίας πολυθεματικής παρέμβασης, που θα 

ανταποκρίνεται στις παραπάνω δεσμεύσεις. Παράλληλα, η διασφάλιση χωρικής ισορροπίας 

μεταξύ ομάδων περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά προβληματικότητας και 

δυναμισμού αποτελεί σημαντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, που πρέπει επίσης να 

ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό. 

Αναλυτικότερα, ο τομέας του περιβάλλοντος, εμφανίζει γενικά δύο όψεις: της ανάδειξης και 

αξιοποίησης, αλλά και της πρόληψης – προστασίας, μαζί με την άρση των συνεπειών από 

τις πιέσεις της οικονομικής κυρίως δραστηριότητας. Παράλληλα με την περιβαλλοντική 

προστασία, η ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί αναγκαία και 

ικανή βάση για τη διαφοροποίηση της τοπικής ανάπτυξης. 
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Η επιλογή των γενικών στόχων του ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη για την περίοδο 

2007-2013 έχει ως εξής: 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1  

Η Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των 

αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Φύση). 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 

Η Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των 

Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας. 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης δείχνει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα 

ασκείται σήμερα βάσει του Νόμου 2742/99, που εκδόθηκε κατ’ επιταγή του Άρθρου 24 του 

Συντάγματος. Μέσα για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τον προαναφερόμενο 

νόμο αυτό είναι: 

 το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, με το 

οποίο προσδιορίζονται με προοπτική 15ετίας οι βασικές προτεραιότητες και οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την 

αειφόρο οργάνωση του Εθνικού χώρου. Το πλαίσιο αυτό, που οφείλει να 

εναρμονίζει τον προγραμματισμό για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας, θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση 

των επί μέρους πολιτικών – προγραμμάτων – επενδυτικών σχεδίων του κράτους, 

των δημόσιων νομικών προσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ 

βαθμού, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού 

χώρου. Το Γενικό Πλαίσιο καταρτίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με άλλα 

αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα. 

 Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα οποία 

καταρτίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία 

συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου σε ότι 

αφορά ιδίως τη χωρική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, των δικτύων και 

υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής, ορισμένες περιοχές 

του Εθνικού χώρου με κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά 

προβλήματα. 

 Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που 

εξειδικεύουν σε επίπεδο περιφέρειας τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου. 

Περιφερειακά Πλαίσια έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί για κάθε Περιφέρεια της 

χώρας πλην Αττικής. 
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Η εφαρμογή των κατευθύνσεων των παραπάνω πλαισίων προβλέπεται να αποτελέσει 

αντικείμενο συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης τους. Η αξιολόγηση αυτή θα 

αποτελέσει τη βάση για την επικαιροποίησή τους που διενεργείται κατά κανόνα, ανά 5ετία. 

Σήμερα, προωθείται ο σχεδιασμός του χώρου σε εθνικό επίπεδο με την κατάρτιση του 

Γενικού και ορισμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του τόπου όπως είναι για τη Βιομηχανία, τον 

Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαμόρφωση εργαλείων για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων με άξονα τις ΑΠΕ, προωθείται από το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ως μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής για την 

περίοδο 2007-2013 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας περί 

βελτίωσης του σχεδιασμού και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι σχετικές 

μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι οι σχετικές θεσμικές ρυθμίσεις θα έχουν 

ολοκληρωθεί με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Η θεσμοθέτηση και υλοποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, αναμένεται να θέσει τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό. Περαιτέρω, η εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προγράμματα 

URBAN αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αντιμετώπιση λειτουργικών και 

περιβαλλοντικών προβλημάτων των πόλεων και ιδιαίτερα στην προσπάθεια επανένταξης 

λειτουργικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών τους (brownfields) με κατάλληλες 

παρεμβάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την βιώσιμη οικιστική 

ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές 

κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις. 

Επίσης, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, μια από τις θεματικές 

προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η βελτίωση 

του σχεδιασμού και της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία εστιάζει στη 

δημιουργία μηχανισμών και μέσων για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, με κυριότερη 

παρέμβαση τη διαμόρφωση εργαλείων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή χωροταξικών 

ρυθμίσεων με άξονα τις ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους 

που αναγνωρίζονται ότι χρήζουν στρατηγικής προσέγγισης στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για 

το Περιβάλλον είναι η ανάγκη οικολογικής στροφής των αποφάσεων διαχείρισης και η 

προώθηση αειφόρου σχεδιασμού χρήσης γης, συμπεριλαμβανομένης και της αστικής 

ανάπτυξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 2 ΕΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT. 

Τομέας Δυνατά Σημεία Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Βρίσκεται σε 
φάση 
ολοκλήρωσης ο 
χωροταξικός 
σχεδιασμός της 
χώρας 
(γενικό, 
επικαιροποίηση 
περιφερειακών 
και ειδικά 
χωροταξικά 
σχέδια) 

Η μακροχρόνια 
έλλειψη 
σχεδιασμού έχει 
οδηγήσει σε 
ανεξέλεγκτη και 
αυθαίρετη 
χωροθέτηση 
χρήσεων και 
δραστηριοτήτων, 
η οποία είναι 
δύσκολο να 
επανορθωθεί 
Η μη ολοκλήρωση 
του 
κτηματολογίου και 
του δασολογίου 
- Η άναρχη 
οικιστική 
ανάπτυξη 
συντελεί στην 
υποβάθμιση του 
αστικού και 
φυσικού 
περιβάλλοντος 

Η 
προωθούμενη 
σύνδεση του 
χωροταξικού 
σχεδιασμού με 
την αειφόρο 
ανάπτυξη 

Οι συγκρούσεις 
μεταξύ των 
τομεακών 
πολιτικών 
και των 
προτάσεων του 
χωροταξικού – 
πολεοδομικού 
σχεδιασμού 
μπορεί να 
οδηγήσει σε 
σημαντικές 
καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση 
του 
Έντονες 
περιβαλλοντικές 
πιέσεις από την 
προοπτική 
ανάπτυξης της 
παραθεριστικής 
κατοικίας 

 

Γ2.6 Περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται από το ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013  

Στο ΕΠΑΛ Αλιείας 2007-2013 καθορίστηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι μετά από την έγκριση 

της ανάλογης ΣΜΠΕ από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, ενισχύοντας την περιβαλλοντική διάσταση του 

προγράμματος. Συνοπτικά οι στόχοι-κατευθυντήριες γραμμές είναι : 

 Η μέριμνα για το περιβάλλον να αποτελεί βασική συνιστώσα στην εφαρμογή του 

ΕΠΑΛ 2007-2013 ισότιμα με την κοινωνική και οικονομική συνιστώσα. 

 Να προβλέψουν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για επιδιορθωτικά μέτρα, μελέτες, 

έργα για να ενσωματώνουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 

 Προώθηση δράσεων, μελετών και χρηματοδοτήσεων για την χωροταξική οργάνωση 

σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). 

 Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης 

ΤΠΑ και στις ομάδες τοπικής δράσης ΟΤΔ με αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων 

μέτρων στις αλιευτικές περιοχές για την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, διαχειριστικών μελετών, φέρουσας ικανότητας 

των οικοσυστημάτων για διατροφή ιχθύων, ειδικότερα σε περιοχές εκτροφής ιχθύων, 

ειδικότερα σε περιοχές του εθνικού σκέλους του δικτύου Natura 2000. 
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 Όπου σύμφωνα με την νομοθεσία απαιτείται να γίνεται εφαρμογή της ΚΥΑ υπ΄ 

αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/05.09.2006 (ΦΕΚ 1225/Β-2006), καθώς και να 

τηρούνται τα πορίσματα των ΕΠΜ ιδιαίτερα για την προστασία της υδρόβιας πανίδας 

και χλωρίδας. 

 Η δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται με την κείμενη 

νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται ειδικά 

σε περιοχές του εθνικού σκέλους του δικτύου Natura 2000. 

 Ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση ή η δημιουργία αλιευτικών λιμένων και αλιευτικών 

καταφυγίων να γίνεται μετά από εκπόνηση των αντίστοιχα περιβαλλοντικών μελετών 

και λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα επανορθωτικά ή διορθωτικά μέτρα για την 

προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 

 Η πόντιση τεχνητών υφάλων για την ενίσχυση και προστασία της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας θα γίνεται μετά από την διασφάλιση των αντίστοιχων επιστημονικών 

μελετών και ενδεχόμενη χρήση αποσυρμένων αλιευτικών σκαφών θα γίνεται έπειτα 

από περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 Η μόνιμη απόσυρση αλιευτικών σκαφών θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλιστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα απόβλητα τους, ενώ στο 

σχεδιασμό έργων υποδομής για τα αλιευτικά σκάφη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

κείμενη νομοθεσία περί συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων.  

 Τέλος να ενθαρρύνεται οι φιλικές πρακτικές και μέθοδοι για το περιβάλλον και η 

εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Γ2.7 Περιβαλλοντικοί στόχοι του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία 

Βασικός σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τη Βιομηχανία είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του τομέα της 

βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με ισορροπία μεταξύ 

προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ευημερίας. Επιμέρους 

στόχους το σχέδιο στο περιβαλλοντικό πεδίο, ορίζει την προώθηση της ενσωμάτωσης της 

περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση της δραστηριότητας, κυρίως με την 

προαγωγή οργανωμένων μορφών χωροθέτησης της βιομηχανίας.  

Ο κύριος στόχος του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τη Βιομηχανία, ως προς το περιβάλλον είναι: Βέλτιστη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στη βιομηχανική δραστηριότητα.  

Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει επιμέρους πτυχές:  
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1. τη μείωση της βιομηχανικής ρύπανσης σε όλα τα περιβαλλοντικά μέσα (έδαφος, 

ύδατα, αέρας) μέσω διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης  

2. την εξοικονόμηση ενέργειας και την χρήση ενέργειας από ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ,  

3. την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη βιομηχανική ανάπτυξη στη φύση, τη 

βιοποικιλότητα και το τοπίο, και  

4. την αξιοποίηση των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της μεταποίησης 

που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος (βελτίωση παραγωγικότητας, 

«πράσινες» δραστηριότητες).  

Για την περιοχή της μελέτης οι στόχοι του σχεδίου εναρμονίζονται πλήρως καθώς στην 

περιοχή υπάρχει θεσμοθετημένος ΒΙΟΠΑ. 

Για την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η κύρια κατεύθυνση είναι η 

δημιουργία νέων οργανωμένων υποδοχέων για την εγκατάσταση νέων μονάδων, για την 

εξυγίανση υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων και για μετεγκαταστάσεις υφισταμένων. Η 

ανάγκη οργανωμένης χωροθέτησης αφορά ασφαλώς τη Μητροπολιτική Περιοχή 

Θεσσαλονίκης, που αποτελεί έναν από τους κύριους πόλους βιομηχανικής ανάπτυξης όπως 

αναλύεται στο εθνικό πρότυπο χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά ανάγκη οργανωμένων 

υποδοχέων εντοπίζεται και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα και σε ορισμένες εξωαστικές ζώνες.  

Θα συνδυαστούν υποδοχείς της μεταποίησης με οργανωμένη χωροθέτηση άλλων 

δραστηριοτήτων (εμπόριο, logistics, έρευνα και τεχνολογία) γεγονός που σημαίνει ότι οι 

υψηλές απαιτήσεις των δραστηριοτήτων αυτών σε υποδομές θα εξασφαλίζουν σε μεγάλο 

βαθμό και την εγκατάσταση υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος. 

Με την προώθηση της οργανωμένης χωροθέτησης και την αποτροπή της παρόδιας 

έρπουσας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης στους μη-κλειστούς αυτοκινητόδρομους και το 

λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των περιοχών στις οποίες υπάρχει ή αναμένεται δραστηριότητα 

στον τομέα της μεταποίησης, αναμένονται θετικές επιπτώσεις στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Στους Νομούς Πιερίας, και Σερρών δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις, όπως και στο Νομό 

Χαλκιδικής, όπου όμως υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης που 

συνδέονται με την εξορυκτική δραστηριότητα. Προωθούνται οι μορφές οργανωμένης 

χωροθέτησης (με την ενίσχυση της ελκυστικότητας του ΒΙΟ.ΠΑ στο Ν. Πιερίας, της 

ΒΙ.ΠΕ στο Νομό Σερρών).  

Οι γενικές κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για την Κεντρική Μακεδονία σε συνδυασμό με 

τα ενδεικνυόμενα ειδικά και διαχειριστικά μέτρα και μέτρα για την ενεργοποίηση των 

ΣΑΤΑΜΕ και με την εφαρμογή του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις στο 
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περιβάλλον ανάλογες με αυτές που αναλύονται στις γενικές κατευθύνσεις οργανωμένης 

χωροθέτησης. 

 

Γ2.8 Περιβαλλοντικοί στόχοι του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται από το πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχουν άμεση συνάρτηση 

με τον Ν.2741/1999, εντός του οποίου περιλαμβάνεται η διατήρηση των οικολογικών 

αποθεμάτων και η διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας. Επίσης, διέπεται από την 

ανάγκη να προωθηθεί ένα σύνολο κανόνων για την χωροθέτηση των ΑΠΕ που θα αμβλύνει 

ή θα αποτρέπει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αφήνοντας κατά το δυνατόν ανεπηρέαστη την 

θετική συμβολή της πράσινης ενέργειας. 

Στον σκοπό του ειδικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, περιλαμβάνεται η ρητή δέσμευση για 

καθιέρωση κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία βιώσιμων 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την αρμονική τους ένταξη στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον, η οποία αφορά την τοπική επίδραση των έργων ΑΠΕ. Παράλληλα στους 

εθνικούς στόχους προβλέπεται η δέσμευση για αποτελεσματικό μηχανισμό χωροθέτησης και 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι για την ενέργεια 

και το περιβάλλον.  

Οι δυο αυτές δεσμεύσεις εξειδικεύονται ανά κατηγορία ΑΠΕ ως εξής: 

 Για τις αιολικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται ο εντοπισμός των κατάλληλα προς 

εγκατάσταση περιοχών ανάλογα με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές 

ιδιαιτερότητες τους. Με επαναδιατύπωση της δέσμευσης για αρμονική ένταξη των 

αιολικών εγκαταστάσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 Οι στόχοι για τα μ ΥΗΕ προνοούν για την ένταξη των έργων στο φυσικό, πολιτισμικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής ενώ παράλληλα περιλαμβάνουν δυο 

δεσμεύσεις με περιβαλλοντική διάσταση, την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των 

υποδοχέων μ ΥΗΕ και τον προσδιορισμό των περιοχών ασυμβατότητας/αποκλεισμού 

στις οποίες πρέπει να αποκλειστεί η χωροθέτηση μ ΥΗΕ και των συνοδών έργων.  

Οι ειδικοί στόχοι για τις λοιπές μορφές ΑΠΕ περιλαμβάνουν προσδιορισμό των περιοχών 

ασυμβατότητας/αποκλεισμού στις οποίες πρέπει να αποκλειστεί η χωροθέτηση τέτοιων 

μονάδων. 

Συμφωνά με την ΚΥΑ αριθμ. 49828  ΦΕΚ 2464Β2008  «Έγκριση ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» η ηπειρωτική χώρα 

διακρίνεται περαιτέρω σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) και σε Περιοχές 

Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) ως εξής: 
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 α. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.): Είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής 

χώρας, που προσδιορίζονται υπό μορφή πίνακα στο Παράρτημα Ι και απεικονίζονται 

στο Διάγραμμα 1 της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται 

από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές, εκτιμάται η 

μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα), όπως 

ειδικότερα αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 β. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.). Χαρακτηρίζονται όλοι οι 

πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας που 

δεν περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας των οποίων περιοχές ή και 

μεμονωμένες θέσεις που κρίνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 

παρ. 1.δ του ν. 3468/2006, ως ενεργειακά αποδοτικές.  

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να αποκλείεται η 

χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: 

α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και 

των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, 

καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν 

καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις 

διατάξεις του ν. 3028/2002. 

 β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που 

καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.  

γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ). 

δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των 

αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β΄ του 

παρόντος άρθρου. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν 

ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 

2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1). 

στ. Των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 

κατοίκων περιοχών. 

ζ. Των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, των Περιοχών Οργανωμένης 

Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του ν. 

2742/1999, των θεματικών πάρκων και των τουριστικών λιμένων. 

η. Των ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικών και 

οικιστικών περιοχών. Ως ατύπως διαμορφωμένες τουριστικές και οικιστικές περιοχές για 

την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνουν 5 τουλάχιστον 
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δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση τουριστική ή κατοικία, οι οποίες ανά δύο βρίσκονται σε 

απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, και συνολική δυναμικότητα 150 κλίνες τουλάχιστον. 

Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας κάθε δομημένη ιδιοκτησία με χρήση κατοικίας 

θεωρείται ισοδύναμη με 4 κλίνες ανεξαρτήτως εμβαδού. Οι ανωτέρω περιοχές θα 

αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οικείας Π.Π.Ε.Α. 

θ. Των ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της 

ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ι. Των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που 

λειτουργούν επιφανειακά. 

ια. Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, 

βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων και για όσο 

χρόνο ισχύουν. 

 

Γ.2.9 Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας  

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π. 639/22.12.2005 (Ορθή Επανάληψη 

29.3.2006) Απόφαση και αποτελεί την εξειδίκευση στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας των 

γενικών κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β). 

Ο εγκεκριμένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θέτει ως στρατηγική προτεραιότητα την ολοκλήρωση των 

βασικών έργων υποδομής τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων 

για το 100% του πληθυσμού και θα αποτελέσουν την προϋπόθεση για το «κλείσιμο» όλων 

των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης που υπάρχουν και λειτουργούν στην Περιφέρεια. Με την 

υπ Αριθμ. oικ. 58971/5144 ΦΕΚ4010Β/2016 έγινε η κύρωση της απόφασης έγκρισης του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Με την ΚΥΑ με ΑΠ οικ.49024/12-10-2016 έγινε η έγκριση της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Επικαιροποίηση του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας». Για τη διαχείριση των ΑΣΑ προτείνεται ως γενικότερος στόχος η προετοιμασία 

προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και 

βιοαποβλήτων σε ποσοστό 50% του συνόλου των ΑΣΑ. Το υπόλοιπο 50% κ.β. των ΑΣΑ θα 

οδηγείται σε σύμμεικτη μορφή, σε δίκτυο μονάδων επεξεργασίας όπου μέρος αυτού θα 
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ανακτάται ενώ ένα υπόλοιπο 26% θα οδηγείται προς διάθεση – υγειονομική ταφή. Ο στόχος 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, 

γυαλί, μέταλλα, πλαστικό) με προδιαλογή ανέρχεται σε 65% κ.β., ενώ με τη συμβολή των 

μονάδων επεξεργασίας ανέρχεται σε 75% και επιμερίζεται ανά υλικό. Επιπρόσθετα, ο στόχος 

ανακύκλωσης για τα απόβλητα συσκευασίας είναι 80,1% κ.β. και επιμερίζεται ανά υλικό. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τη χωροθέτηση και σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων 

να λαμβάνονται υπόψη τα Τομεακά Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (π.χ. Βιομηχανίας, Τουρισμού), προς αποφυγή σύγκρουσης με άλλου είδους 

προβλεπόμενες χρήσεις, και την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 

έργων διαχείρισης αποβλήτων σε αυτές. Στην Π.Ε. Πιερίας υπάρχουν δύο ΧΥΤΑ: Ένας στην 

Κατερίνη και ένας στο Λιτόχωρο.  

Ο ΧΥΤ Κατερίνης έχει μηδενική υπολειπόμενη χωρητικότητα και απαιτείται η άμεση 

κατασκευή της υπό μελέτη Γ’ φάσης η οποία σε συναρμογή με τις υφιστάμενες Α και Β φάσεις 

θα έχει χωρητικότητα περίπου 360.000m3. Εφόσον αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά μέχρι τον 

Ιούνιο του 2016 εκτιμάται ότι θα είναι σε λειτουργία στις αρχές του 2019. Στο διάστημα αυτό οι 

Δήμοι Κατερίνης και Πύδνας – Κολινδρού θα πρέπει να διαθέτουν τα απορρίμματά τους σε 

άλλον νόμιμα λειτουργούντα ΧΥΤΑ. Στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών τίθεται θέμα χωρητικότητας, όπως 

φαίνεται στον προηγούμενο πίνακα και για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι το 2018 

είναι υπό έγκριση ΚΥΑ που επιτρέπει τη διάθεση των απορριμμάτων των δύο δήμων στο 

ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Ο ΧΥΤ Λιτόχωρου έχει πολύ μικρή υπολειπόμενη χωρητικότητα. Απαιτείται η άμεση 

κατασκευή νέου κυττάρου. Οι μελέτες έχουν δρομολογηθεί από τον ΦΟΔΣΑ και ο 

εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας είναι τέλος του 2018 λόγω. Επομένως ο Δήμος Δίου – 

Ολύμπου θα πρέπει μετά από 5-6 μήνες να διαθέτει τα απορρίμματά του σε άλλη 

εγκατάσταση, είτε στον ΧΥΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή στον ΧΥΤΑ Γιαννιτσών ή 

και σε λειτουργούντα ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω εγγύτητας. Το βασικό σενάριο 

για το 2020 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπει 1 ΣΜΑ 

Λιτοχώρου (σύμμεικτων, Α,Υ και ΒΑ) δυναμικότητας 12.000tn/έτος για την εξυπηρέτηση όλου 

του Δήμου. Επίσης προβλέπει μονάδα διαχείρισης αποβλήτων μόνο στην Κατερίνη και 3 

πράσινα σημεία σε όλο το Δήμο Δίου-Ολύμπου.  Το ΣΜΑ Λιτοχώρου εντάσσεται στην ΜΕΑ 

Δυτικού Τομέας της ΠΚΜ. 

 

Γ.2.10 Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει σε ισχύ κάποιο Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. 

Όπως αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. οικ 28089/13-06-2017 έγγραφο ΥΠΕΝ, μέχρι την 
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έγκριση νέου πλαισίου (για το οποίο οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί) εξακολουθεί να 

είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που 

τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και στα 

κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχέδια. Με την 519/2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του 

ΣτΕ κρίθηκε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. 24208/2009 (Β΄1138Β) που αφορά την 

έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό έχει πλήρως αντικατασταθεί με την Κ.Υ.Α. 67659/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3155) και δεν 

αναβίωσε μετά την ακύρωση της αποφάσεως (με την ΣτΕ3632/2015 ) που την 

αντικατέστησε, έχει δε, παύσει να ισχύει και να επιφέρει έννομες συνέπειες. Μετά την 

ακύρωση του νεώτερου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τον Τουρισμό και μέχρι την έγκριση νέου, (για το οποίο οι διαδικασίες έχουν ήδη 

δρομολογηθεί) εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη 

χώρα, με βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά 

Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου 

σχεδιασμού, σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικά σχέδια αλλά και βάσει της ισχύουσας 

τουριστικής νομοθεσίας και επιμέρους νομοθετημάτων που ενδεχομένως υπάρχουν για κάθε 

περιοχή.  

Σύμφωνα με την μελέτη τουριστικής ανάπτυξης Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας & 

Δυτικής Μακεδονίας, 2003 του ΕΟΤ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύονται 

τρεις κύριοι τύποι τουριστικών ζωνών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ωρίμανσης και 

δυνατότητες ανάπτυξης: 

Α. Οι «ανεπτυγμένες» παραθαλάσσιες – παραθεριστικές ζώνες (Νότια Πιερία- Όλυμπος, 

Στρυμωνικός κόλπος και κόλπος Ιερισσού, Χερσόνησος της Σιθωνίας, Μέση – δυτική 

παράκτια Χαλκιδική, Χερσόνησος της Κασσάνδρας) 

Β. Το αστικό – μητροπολιτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης  

Γ. Οι αναδυόμενες «εσωτερικές» ζώνες θεματικού ή ήπιου τουρισμού (όρος Βέρμιο- 

Βέροια, Νάουσα, όρος Βόρας, Έδεσσα, Κερκίνη- Δοϊράνη-κοιλάδα Στρυμόνα, Λίμνες 

Λαγκαδά (Βερτίσκος)). 

 

Γ.2.11 Σχέδιο διαχείρισης για το υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας 

Το σχέδιο διαχείρισης για το υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκριθεί με την 

απόφαση του ειδικού γραμματέα υδάτων στις 29-01-2014, ενώ η ΚΥΑ της ΣΜΠΕ εγκρίθηκε 

στις 24/12/2013 με την με Α.Π. οικ. 172593. Από το Μάρτιο του 2019 είναι σε διαβούλευση 

2ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ (EL09) Δυτικής Μακεδονίας χωρίς να έχει 

καθοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα έγκρισης αυτού. 
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Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός εποπτικής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Το Σχέδιο Διαχείρισης εκπονήθηκε σε 

επίπεδο Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), η οποία αποτελεί τη μονάδα διαχείρισης. Το 

Σχέδιο Διαχείρισης περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Άρθρο 13 και στο 

Παράρτημα VII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007). Εν 

συντομία, το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει:  

α) Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχών 

λεκανών απορροής ποταμών), σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα 11 του Π.Δ. 

51/2007.  

β) Περίληψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. 

γ) Προσδιορισμό και χαρτογράφηση των προστατευόμενων περιοχών, όπως απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα V του Π.Δ. 51/2007.  

δ) Χάρτη του δικτύου παρακολούθησης που συγκροτούνται για τους σκοπούς του άρθρου 11 

και του Παραρτήματος III του Π.Δ. 51/2007 και παρουσίαση, σε μορφή χάρτη, των 

αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων Παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις εν 

λόγω διατάξεις, για την κατάσταση των υδάτων. 

ε) Κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 4 του Π.Δ. 

51/2007, για τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τις προστατευόμενες περιοχές.  

στ) Περίληψη της οικονομικής ανάλυσης της χρήσης ύδατος, όπως απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 5 και το Παράρτημα IV του Π.Δ. 51/2007.  

ζ) Περίληψη του ή των Προγραμμάτων Μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 

του Π.Δ. 51/2007, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων με τους οποίους θα επιτευχθούν οι 

περιβαλλοντικοί στόχοι που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.  

η) Μητρώο των τυχόν λεπτομερέστερων Προγραμμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για το εν 

λόγω Υδατικό Διαμέρισμα (περιοχή λεκανών απορροής ποταμών), τα οποία αφορούν ιδίως 

υπολεκάνες, τομείς, θέματα ή τύπους υδάτων, καθώς και περίληψη του περιεχομένου τους.  

θ) Περίληψη των μέτρων που λαμβάνονται για την πληροφόρηση του κοινού και τη 

διαβούλευση, των αποτελεσμάτων τους και των συνακόλουθων τροποποιήσεων των 

Σχεδίων Διαχείρισης.  

ι) Στοιχεία της/των αρμόδιων αρχών του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος (περιοχής 

λεκανών απορροής ποταμών). 

 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 57 από 337 
 
 

 

 

Γ.2.12 Σχέδιο διαχείρισης Κινδύνων πλημμύρας των λεκανών απορροής των ποταμών  

για το υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας 

Με την υπ αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331/29-6-2018 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων  έγινε η «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 

Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και της 

αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Η απόφαση αυτή 

εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 6  της αριθμ. Η.Π. 31822/1542/2010 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 1108), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 

177772/924/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2140), και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή 

του άρθρου 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» 

(EEL 288/27/06-11-2007), ώστε, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09), να 

παρέχονται οι ενδεδειγμένες λύσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες της περιοχής, για την πρόληψη, τη μείωση των κινδύνων επέλευσης ζημιών 

από πλημμύρες στην υγεία και στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην 

οικονομική δραστηριότητα καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες και να 

διασφαλίζεται ο αναγκαίος συντονισμός, μέσω κοινών συνεργιών με την αντίστοιχη 1η 

Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, για την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του π.δ. 51/2007, όπως ισχύει.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) αναλύει και εξειδικεύει, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 6 και 7 και του Παραρτήματος της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 

31822/1542/2010, όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 177772/924/2017 

(άρθρα 7 και 8 και Παράρτημα Οδηγίας 2007/60/ΕΚ) τους ακόλουθους τομείς: 

 i. Γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).  

ii. Τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, υπό μορφή 

συνοπτικού χάρτη, των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 

Μακεδονίας (EL09), στον οποίο οριοθετούνται οι ζώνες οι οποίες προσδιορίζονται σύμφωνα 

με το άρθρο 4 (παρ. 5 και 6) της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και οι 

οποίες υπάγονται στο παρόν Σχέδιο. 

iii. Τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και τα 

συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν από τους Χάρτες αυτούς.  

iν. Περιγραφή των κατάλληλων στόχων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.  
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ν. Τα αναγκαία Μέτρα και οι προτεραιότητες για την επίτευξη των κατάλληλων στόχων 

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και αυτών που λαμβάνονται στο πλαίσιο των κοινών 

υπουργικών αποφάσεων αριθμ. Η.Π. 11014/703/2003, Η.Π. 72508/2016 και 107017/2016 

όπως τροποποιήθηκε με την 40238/2017 καθώς και του π.δ. 51/2007, όπως ισχύει.  

vi. Σύνοψη για την πληροφόρηση του κοινού και για τη διαβούλευση με αυτό για τα μέτρα και 

τις δράσεις που αναλαμβάνονται.  

vii. Κατάλογο των αρμόδιων αρχών του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος και τις διαδικασίας 

συντονισμού με τις ρυθμίσεις του ν. 3199/2003 και του π.δ. 51/2007. viii. Καταγραφή των 

μέχρι σήμερα διακρατικών συμφωνιών στις διακρατικές λεκάνες απορροής. 

 

Γ2.13 Εθνικό πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή 

Η τελευταία επίσημη εθνική απογραφή εκπομπών/απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου 

πριν την εκπόνηση του Εθνικού σχεδίου Κατανομής και την υποβολή του στην Ε. Επιτροπή, 

υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Γραμματεία της 

Σύμβασης - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και καλύπτει την 

περίοδο 1990 – 2004. Σύμφωνα με την απόφαση 2002/358/ΕΚ για την έγκριση εξ ονόματος 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ελλάδα δεσμεύεται να 

περιορίσει την αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τη περίοδο 2008-2012 στο 

25% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης. Το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική 

Αλλαγή συντάχθηκε και υιοθετήθηκε το 2002 (ΠΥΣ 5/27-2- 2003) και είχε ως στόχο τον 

προσδιορισμό μίας δέσμης πρόσθετων πολιτικών και μέτρων περιορισμού των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου η Ελλάδα να εκπληρώσει τις εθνικές υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο και συγκεκριμένα τον 

περιορισμό της αύξησης των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 25% σε 

σχέση με τις εκπομπές βάσης. Το 2ο Εθνικό Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπλήρωση του 

στόχου του Κιότο για τη χώρα με την υλοποίηση κατά βάση εγχώριων πολιτικών και μέτρων 

περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείεται και 

η χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Η 

υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών και μέτρων προχωρά αρκετά ικανοποιητικά και 

επικαιροποιημένες ποσοτικές εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη εφαρμογής τους δίνονται 

τόσο στην 4η Εθνική Έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή όσο και στην Έκθεση Προόδου της 

χώρας μέχρι το 2005 ως προς τους στόχους του Κιότο, που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία 

της Σύμβασης για τη κλιματική αλλαγή. Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 

παράγραφο παρότι το προτεινόμενο από την παρούσα μελέτη Σχέδιο δεν έχει άμεση σχέση 

με την κατανάλωση ενέργειας, εντούτοις κάποια από τα προτεινόμενα μέτρα ενδεχομένως 
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συνεπάγονται την ίδρυση εγκαταστάσεων, των οποίων η λειτουργία απαιτεί την κατανάλωση 

ενέργειας. Με τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του προαναφερόμενου Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την προώθηση των ΑΠΕ θα υπάρξει 

αντίστοιχα θετική συμβολή και όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Γ2.14 Ελληνικό εθνικό σχέδιο για την καταπολέμηση της ερημοποίησης  

Η αποδοχή του εθνικού σχεδίου έγινε με την ΚΥΑ Αριθμ 99605/3719 ΦΕΚ 974Β/2001. Η 

ερημοποίηση, όπως έχει οριστεί στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Περιβάλλοντος 

(1992), είναι η υποβάθμιση της γης στις ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές, η οποία 

προκύπτει από την δράση πολλών παραγόντων στους οποίους περιλαμβάνονται οι 

κλιματικές μεταβολές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο όρος ερημοποίηση, δεν θα 

πρέπει να συγχέεται με την δημιουργία ερήμων. Η ερημοποίηση είναι η διαδικασία σύμφωνα 

με την οποία η παραγωγική γη υποβαθμίζεται και σταδιακά μετατρέπεται σε αφιλόξενη για 

την αναπτυσσόμενη βλάστηση, δημιουργώντας έτσι κηλίδες απογυμνωμένων περιοχών με 

την εμφάνιση του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το 1997, 

κατέστη Νόμος του Κράτους (Ν. 2468/97) και οδήγησε στη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής 

για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΚΕΘΕ). Η ΕΚΕΘΕ είχε τη ευθύνη της σύνταξης 

και κατάρτισης του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, το 

οποίο η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε με την ΚΥΑ 99605/3719 (ΦΕΚ 974/Τ.Β/ 27-07-

2001). Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης παρουσιάζει αναλυτικά τους παράγοντες και τις 

διαδικασίες που προκαλούν την ερημοποίηση στην Ελλάδα, και προτείνει ένα συνεκτικό 

πλαίσιο μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Συνοπτικά, οι βασικοί άξονες 

του Σχεδίου Δράσης για την ερημοποίηση είναι: α) Η προστασία των δασών από πυρκαγιές 

και καταστροφικές εκχερσώσεις, καθώς και η έγκαιρη αποκατάσταση της καταστρεφόμενης 

από τις πυρκαγιές δασικής βλάστησης. β) Η προστασία των υδατικών πόρων από την 

υπερκατανάλωση και τη ρύπανση. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στον τομέα της γεωργίας με 

πρόνοια για την εφαρμογή αρδευόμενης γεωργίας μόνο σε περιπτώσεις εξασφαλισμένης 

αειφόρου επάρκειας υδατικών πόρων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό αρδευτικών 

συστημάτων και λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της πρόληψης της αλάτωσης των 

εδαφών. γ) Η προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική 

εκμετάλλευση λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της βιοϊκανότητας τους και με πρόνοια για 

άσκηση της γεωργίας μόνο σε εδάφη με μικρές κλίσεις. Επίσης, προστασία αγροτόπων και 

δασικών εκτάσεων από πιέσεις για οικοδομική, βιομηχανική και τουριστική χρήση, καθώς και 
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αναθεώρηση του συστήματος γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων οι οποίες δεν 

εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. δ) Η ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών 

και εκπαίδευσης, και οργάνωση μηχανισμών παρακολούθησης με την επιλογή κατάλληλων 

δεικτών.  

 

Γ 2.15 Εθνική Στρατηγική για τα Δάση 

Με  την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα εθνική 

δασική πολιτική με 20ετή χρονικό ορίζοντα (2018-2038), σύμφωνα με την με  Αριθμ. 

170195/758 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική 

για τα Δάση) Η ΕΣΔ, ως στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αποτελεί μια 

μακροχρόνια συμφωνία της κοινωνίας πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον 

αναπτυξιακό της σχεδιασμό και περιορίζουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, είτε λόγω 

της επιδείνωσης των συνθηκών ζωής της, είτε λόγω του εκτοπισμού παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. Οι στόχοι της ΕΣΔ οφείλουν να εναρμονίζονται και να ενσωματώνονται 

οριζόντια σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της χώρας. Η διαμόρφωση ΕΣΔ 

διευκολύνεται από την κύρωση των δασικών χαρτών, οι οποίοι οριοθετούν το χώρο 

εφαρμογής της, δηλαδή περισσότερο από τη μισή έκταση της χώρας. 

 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

 Διαφοροποίησή ως προς τα εργαλεία σχεδιασμού και τα μέσα μεταξύ των ποικίλων 

δασικών οικοσυστημάτων, ανάλογα με τις βιοκλιματικές ζώνες που αυτά απαντώνται 

 Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και στην 

κλίμακα του μεσογειακού τοπίου, αναγνωρίζοντας την ιστορικότητά του και σεβόμενο 

την τοπική γνώση στη διαχείρισή του, διατηρώντας έτσι το μωσαϊκό και την ποικιλία 

των χρήσεων γης 

 Ανοιχτό στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, επιδεκτικό στην υιοθέτηση 

παραδοσιακών και καινοτόμων καλών πρακτικών που βασίζονται στη 

διεπιστημονικότητα και που διευκολύνει την επιστημονική συνεργασία και έρευνα 

 Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση συνεισφέροντας σημαντικά στο 

ΑΕΠ 

 Αναγνώριση του ρόλου των μη δημόσιων δασικών οικοσυστημάτων στην επίτευξη 

των σκοπών της Στρατηγικής 

 Αναγνώριση του ρόλου της βόσκησης αγροτικών και άγριων ζώων ως μέσο 

διαχείρισης των κατάλληλων προς τούτο δασικών οικοσυστημάτων 

 Στόχος της διατήρησης της μοναδικής παγκοσμίως βιοποικιλότητάς τους σε επίπεδο 

γενετικών πόρων, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων, ως κιβωτούς της 
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βιοποικιλότητας της ΕΕ και της δημιουργίας νέων προοπτικών αξιοποίησής τους σε 

συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, 

 Αναγνώριση του ρόλου της θήρας τα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα και η 

περαιτέρω βελτιστοποίησή της ως εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης 

  Προστασία των υγροτοπικών λειτουργιών σε πάσης φύσεως υγροτόπους και εντός 

αλλά και στην περιφερειακή ζώνη δασικών οικοσυστημάτων και αξιοποίηση των 

δασολιβαδικών συστημάτων 

 Ικανότητά να προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα από παράνομες ενέργειες, 

καθώς και από βιοτικούς (ασθένειες, έντομα κ.α.) και αβιοτικούς παράγοντες 

(πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή κ.α.) κυρίως μέσω της προληπτικής διαχείρισης και 

δευτερευόντως της καταστολής και αποκατάστασης 

 Διαθέτει μεθόδους, εργαλεία και δεδομένα αποτίμησης της αξίας των δασικών 

οικοσυστημάτων και της συμβολής αυτών στο ΑΕΠ της χώρας και την ποιότητα ζωής 

των πολιτών, ώστε να αξιολογούνται τα αποτελέσματα της «μεσογειακής 

δασοπονίας» και να αναδεικνύεται η σημασία αυτών των οικοσυστημάτων, καθώς και 

το έργο των φορέων που τα διαχειρίζονται. 

Γ 2.16 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα 

Καταστήματα Κράτησης  

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Καταστήματα 

Κράτησης εγκρίθηκε το 2001 με την υπ’ αρ. 28704/4362/26-11-2001 απόφαση της 

Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1575Β΄/2001). Σκοπός του είναι η 

διαμόρφωση κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο για τη χωροθέτηση των Καταστημάτων 

Κράτησης σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό, καθώς κατευθύνσεις για την επιλογή γηπέδου 

σε τοπικό επίπεδο. Η περιοχή μελέτης δεν επηρεάζεται άμεσα από τις διατάξεις του. 

 

Γ.2.17 Στόχοι και γενικές διατάξεις του ΓΠΣ Δίου. 

Η ΔΕ Δίου ως πρώην καποδιστριακός Δήμος Δίου με την αρ. 2352 απόφαση του 

περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το ΓΠΣ Δίου (Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Δίου (Νομού Πιερίας) ΦΕΚ 64/2008 Τεύχος αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων). 

Οι κυριότεροι στόχοι του σχεδίου που σχετίζονται και με το Λιτόχωρο είναι: 

 Η εξάρτηση του Δήμου Δίου από την πόλη της  Κατερίνης (οικιστικό κέντρο 2ου 

επιπέδου) και την αλληλεπίδραση με τον δυναμικό οικισμό του Λιτοχώρου (οικιστικό 
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κέντρο 4ου επιπέδου). 

 Η λειτουργία της έδρας του Δήμου Δίου (Κονταριώτισσα) ως οικιστικό κέντρο 4ου 

επιπέδου πάνω στον κύριο τουριστικό και αναπτυξιακό άξονα του νομού μεταξύ 

Κατερίνης, Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάς. 

 Η ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας της γεωργικής γης και καλύτερης οργάνωσης της 

κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και η σύνδεση της περιοχής με τις ζώνες 

μεταποιητικών και εμπορευματικών δραστηριοτήτων της Κατερίνης και του 

Λιτοχώρου. 

Επίσης, το ΓΠΣ Δίου προβλέπει το μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας με 

έμφαση στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, παραγωγή πιστοποιημένης ποιότητας 

προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και τέλος ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας και την προτεινόμενη χωρική οργάνωση του Δήμου, η οποία διατηρεί την 

υπάρχουσα δομή του οικιστικού δικτύου και δεν διαφοροποιεί το βασικό χαρακτήρα των 

υφιστάμενων χρήσεων στον εξωαστικό χώρο. Στην προτεινόμενη οργάνωση του ΓΠΣ Δίου 

ενσωματώνονται σε λειτουργικό και ολοκληρωμένο σύνολο τα στοιχεία της υπάρχουσας 

κατάστασης και οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης, στην προοπτική της βιωσιμότητας και 

αειφορίας.  

Στις γενικές Διατάξεις ορίζεται το όριο αρτιότητας σε όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου, 

στα 4 στρέμματα με τις παρεκκλίσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Επίσης σημειώνεται 

ότι ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών 

προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών 

και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, 

ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των 

διατάξεων της Απόφασης αυτής. Τέλος επιτρέπει  εντός των περιοχών ανάπτυξης αγροτικών 

δραστηριοτήτων (εκτός σχεδίου περιοχές) τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού των οικισμών, αφαλάτωσης, ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, εγκαταστάσεων παραγωγής ΑΠΕ, 

νεκροταφείων μετά από έγκριση της χωροθέτησης τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και η λειτουργία υπόκειται σε 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
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Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός των 

εγκαταστάσεων, οι επισκευές κλπ, μετά από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

Γ.2.18  Στόχοι και γενικές διατάξεις του ΓΠΣ Κατερίνης 

Με την Αριθμ. 5461 απόφαση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το ΓΠΣ 

Κατερίνης (Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κατερίνης, Νομού 

Πιερίας ΦΕΚ 414/2010 Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών 

θεμάτων). Σύμφωνα με το ΓΠΣ Κατερίνης,  οι βασικές αρχές του ΓΠΣ Κατερίνης 

διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό πλαίσιο των 

ανωτέρων επιπέδων σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ο προσδιορισμός 

ζωνών χρήσεων γης, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός 

σχεδίου περιοχή του Δήμου λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφορίας και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, τις προβλέψεις και επισημάνσεις του συνόλου των 

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Βιομηχανία, 

Τουρισμός, ΑΠΕ κλπ) για την ευρύτερη περιοχή του νομού Πιερίας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι βασικές αρχές είναι οι ακόλουθες: 

 Ενισχύεται ο ρόλος του ως ισχυρό αστικό κέντρο ανάπτυξης από την άμεση 

γειτνίαση του με την ΠΑΘΕ και το σιδηροδρομικό δίκτυο, σε συνδυασμό με την τουριστική 

ανάπτυξη των ακτών και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων του Ολύμπου. Η 

λειτουργία της έδρας του Δήμου (Κατερίνη) ως οικιστικό κέντρο νομαρχιακού επιπέδου 

εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του νομού Πιερίας. 

 Σε προγραμματικό επίπεδο με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΓΠΣ ρυθμίζονται οι 

λειτουργικές σχέσεις του αστικού και μη αστικού χώρου και ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο 

και συνεκτικό χωρικό σχέδιο, προστατεύονται οι αξιόλογοι φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι 

και ενισχύονται όλοι οι τομείς παραγωγής με έμφαση στην ανάπτυξη ήπιων μορφών 

τουρισμού, στη στήριξη και το μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας και την 

ενίσχυση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Η ζωνοποίηση των χρήσεων γης περιλαμβάνει 

τις Περιοχές πολεοδομικής οργάνωσης (α’ και β΄ κατοικίας), τις Περιοχές Ελέγχου και 

Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) και τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). 

 Προτείνεται ο μετασχηματισμός της αγροτικής δραστηριότητας με έμφαση στις 

αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, παραγωγή πιστοποιημένης ποιότητας προϊόντων με 

υψηλή προστιθέμενη αξία και τέλος ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας Προτείνεται η 

οργάνωση του υφιστάμενου υποδοχέα και επιπλέον μια νέα ζώνη, βόρεια του οικισμού 

της Κατερίνης και ανατολικά του ΠΑΘΕ, που θα συγκεντρώνει χρήσεις κεντρικών 

λειτουργιών υπερτοπικού χαρακτήρα και χονδρικού εμπόριο και κτηνοτροφίας. 
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Γ3 Στόχοι που τίθενται από την Ε.Ε και διεθνής οργανισμούς 

Γ3.1 Η οδηγία 2001/42/ΕΚ και οι στρατηγικές της ΕΕ  για το περιβάλλον 

Η έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, δηλαδή της εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, εισήχθη με την 

κοινοτική οδηγία 2001/42/ΕΚ (αποκαλούμενη και οδηγία ΣΠΕ). Με την οδηγία αυτή, που 

αποτελεί τη συνέχεια της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (οδηγίας ΕΠΕ), καθιερώνεται η υποχρέωση 

των κρατών-μελών να εκτιμούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από σχέδια και 

προγράμματα που αποτελούν το «πλαίσιο» πραγματοποίησης επιμέρους έργων και 

δραστηριοτήτων. Η οδηγία 2001/42/ΕΚ  σύμφωνα με την ατζέντα 21 αλλά και την έκθεση 

Brutland ήταν να ενσωματώσει περιβαλλοντικούς και αειφορικούς παράγοντες και να 

δώσει μια περιβαλλοντική διάσταση στην χάραξη πολιτικής. Αποτελεί σημαντικό βήμα 

στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς απαιτεί την εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε ένα ευρύ πεδίο σχεδίων και προγραμμάτων. Στην οδηγία 2001/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», στο 

άρθρο 1 καθορίστηκε ότι «στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου 

προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 

προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης 

ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται 

να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον».  

Η οδηγία συνεκτίμησε σημαντικά άρθρα της συνθήκης όπως το άρθρο 174 της συνθήκης 

προβλέπει ότι η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει, 

μεταξύ άλλων, στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και ορθολογική 

χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και πρέπει να βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης.  

Το άρθρο 6 της συνθήκης προβλέπει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας 

πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων, ιδίως 

προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. 

Στο πέμπτο πρόγραμμα δράσης σχετικά με το περιβάλλον καθορίζεται ως στόχος η 

αειφορία-Πρόγραμμα πολιτικής και δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο συμπληρώνεται με την απόφαση αριθ. 

2179/98/ΕΚ του Συμβουλίου περί αναθεωρήσεώς του, επιβεβαιώνει τη σημασία της 

εκτίμησης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων.  
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Η σύμβαση για τη βιοποικιλότητα απαιτεί από τα μέρη να εντάξουν, στο βαθμό που είναι 

δυνατόν και επιβεβλημένο, τη διατήρηση και τη διαρκή αξιοποίηση της βιοποικιλότητας σε 

σχετικά τομεακά ή διατομεακά σχέδια και προγράμματα. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων είναι σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών διαστάσεων 

στην προετοιμασία και έγκριση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα κράτη μέλη, διότι εξασφαλίζει ότι οι 

ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των σχεδίων και 

προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή 

τους. Η έγκριση διαδικασιών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο 

του σχεδιασμού και του προγραμματισμού θα πρέπει να αποβεί επωφελής για τις 

επιχειρήσεις παρέχοντας σαφέστερο πλαίσιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους 

με το να συμπεριληφθούν οι σχετικές περιβαλλοντικές πληροφορίες στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Ο στόχος της θεματικής στρατηγικής για το αστικό περιβάλλον είναι να 

συμβάλει στις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των πόλεων της Ευρώπης, 

μειώνοντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και ενθαρρύνοντας τον μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Προτείνεται μια σειρά μέτρων τα οποία θα συμβάλλουν 

στην καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα 

του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των 

τοπικών αρχών να υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του 

αστικού χώρου και με την παρότρυνση προς τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη διαδικασία 

αυτή και να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε επίπεδο ΕΕ. 

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι η δημιουργία αστικών περιοχών υψηλής ποιότητας 

απαιτεί μεγάλη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και πρωτοβουλιών και 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. 

Στα σχέδια που έχει εφαρμογή η οδηγία συμπεριλαμβάνονται και τα Γενικά Πολεοδομικά 

σχέδια, σχετικά στο άρθρο 3 πεδίο εφαρμογής αναφέρει: 

α) τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, 

μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, 

τουρισμό, χωροταξία ή χρήση του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για 

μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 

85/337/ΕΟΚ, ή 

β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε ορισμένους τόπους, 

απαιτείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 

οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ.  
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Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη την ενσωμάτωση της ΣΠΕ σε υφιστάμενες διαδικασίες 

έγκρισης σχεδίων και προγραμμάτων (άρθρο 4), ενώ επιπροσθέτως ορίζει ότι τα κράτη-

μέλη οφείλουν να μεριμνούν, κατά την ενσωμάτωση των απαιτήσεων της οδηγίας στο 

εσωτερικό δίκαιο, για την αποφυγή επαναλήψεων και αλληλεπικαλύψεων εκτιμήσεων, 

ιδίως στις περιπτώσεις που οι εκτιμήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα 

ενός ιεραρχημένου συνόλου σχεδίου και προγραμμάτων, όπως είναι το ισχύον στην 

Ελλάδα σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (ν. 2742/1999 και ν. 

2508/1997). Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ, σε διαδικασία ΣΠΕ, υπάγεται υποχρεωτικά η συντριπτική 

πλειονότητα των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων που προβλέπονται από τους ν. 

2742/1999 και 2508/1997 και συγκεκριμένα τα Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια 

Χωροταξικού Σχεδιασμού, τα Ρυθμιστικά Σχέδια και τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ (αλλά όχι οι 

πολεοδομικές μελέτες επέκτασης- αναθεώρησης και τα λοιπά πολεοδομικά σχέδια, όπως 

αυτά του ν.δ. του 1923). Σε διαδικασία ΣΠΕ υπάγονται επίσης διάφορες κατηγορίες 

παραγωγικών ζωνών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι ΠΟΑΠΔ, 

οι ΠΟΤΑ και οι ΠΕΡΠΟ (αλλά όχι οι ΒΕΠΕ) καθώς και οι ΠΕΧΠ και τα ΣΟΑΠ του ν. 

2742/1999.  

 

Γ3.2 Ευρωπαϊκές οδηγίες και σχέση με το σχέδιο 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΠΣ 

Ευρωπαϊκή 
οδηγία 

Θεματική 
ενότητα οδηγίας 

Στόχος οδηγίας Σχέση με το 
πρόγραμμα 

ΕΕ92/43 Διατήρηση 
φυσικών 
οικοτόπων, 
χλωρίδας και 
πανίδας 

Το Δίκτυο NATURA 
2000 στοχεύει 
στη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων 
και των ειδών 
Κοινοτικού 
ενδιαφέροντος 
(δηλαδή αυτών που 
περιλαμβάνονται 
στα Παραρτήματα Ι 
και II της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ 

Περιέχει την ΖΕΠ GR 
125001 έκτασης 
19139.5900 ha.  
βλ Παράρτημα, σε όλη 
τη ΣΜΠΕ εξετάσθηκαν 
οι προτεινόμενες από 
το σχέδιο δράσης για 
την προστασία των 
ειδών που προβλέπει 
η νομοθεσία 
 

ΕΟΚ79/409 Διατήρηση άγριων 
πτηνών 

διατήρηση όλων των 
ειδών πτηνών που 
ζουν εκ φύσεως σε 
άγρια κατάσταση, 

Η Περιοχή μελέτης 
περιέχει την ΖΕΠ με 
κωδικό GR125001 
έκτασης 19139.5900 
ha.  
βλ Παράρτημα, σε όλη 
τη ΣΜΠΕ εξετάσθηκαν 
οι προτεινόμενες από 
το σχέδιο δράσης για 
την προστασία των 
ειδών που προβλέπει 
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η νομοθεσία 
 

ΕΕ2008/50 Ποιότητα αέρα Να εφαρμοστεί μια 
συνολική και 
συνεκτική πολιτική 
για όλους τους 
αέριους ρύπους που 
κρίνεται ότι 
επιδρούν βλαπτικά 
στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, 

Στην περιοχή μελέτης 
του σχεδίου δεν 
υπάρχουν σχέδια 
ποιότητας αέρα, ούτε 
γίνονται συστηματικές 
μετρήσεις ποιότητα 
αέρα, ατμοσφαιρικών 
ρύπων. Από τις 
υπάρχουσες και 
σχεδιαζόμενες 
χρήσεις γης 
αποκλείονται 
δραστηριότητες 
υψηλής όχλησης, σε 
κάθε περίπτωση 
κρίνεται απαραίτητη η 
διεξαγωγή μετρήσεων 
ποιότητας αέρα. 

ΕΕ2002/49 Περιβαλλοντικός 
θόρυβος 

Αντικείμενο την 
καταπολέμηση του 
θορύβου που 
αντιλαμβάνονται οι 
πληθυσμοί στους 
δομημένους 
χώρους, στα 
δημόσια πάρκα ή 
σε άλλους, ήρεμους, 
τόπους ενός 
οικισμού καθώς και 
σε άλλα, ευαίσθητα 
στον θόρυβο, κτίρια 
και ζώνες. 

Στην Περιοχή μελέτης 
δεν έχουν γίνει χάρτες 
θορύβου, κρίνεται 
απαραίτητο η 
εκπόνηση μελέτης 
θόρυβο θα 
υποδεικνύουν τις 
περιοχές με το 
μεγαλύτερο 
πρόβλημα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας 
και της νύχτας, αλλά 
και τη λήψη μέτρων 
για τη βελτίωση της 
κατάστασης όπου το 
πρόβλημα είναι 
ιδιαίτερα οξύ. 
Πρόσθετος θόρυβος 
δημιουργείται από την 
κυκλοφορία των 
οχημάτων πέριξ της 
εθνικής οδού , την 
διέλευση 
αμαξοστοιχιών αλλά 
και την διέλευση 
στρατιωτικών 
οχημάτων. Στην 
περιοχή οι οχλήσεις 
εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να 
χωροθετούνται στην 
ΒΙΟΠΑ. 

ΕΕ2004/35 Περιβαλλοντική 
ευθύνη «σχετικά 
με την 
περιβαλλοντική 
ευθύνη όσον 
αφορά την 

Η οδηγία εισάγει το 
καθεστώς που 
προβλέπει για την 
αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος όταν 
ένας φορέας 

Η Ελλάδα δεν έχει 
ενσωματώσει ακόμα 
την Οδηγία 
2004/35/ΕΚ .Στην 
περιοχή μελέτης δεν 
υπάρχουν μεγάλης 
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πρόληψη και την 
αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής 
ζημίας». 

εκμετάλλευσης 
προκαλέσει 
ρύπανση και ο 
οποίος είναι 
οικονομικά 
υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση της 
ζημίας και της 
επαναφοράς του 
περιβάλλοντος και 
βασίζεται στην αρχή 
ο «ρυπαίνων 
πληρώνει» 

κλίμακας βιομηχανίες 
πάραυτα προτείνεται 
να υπάρχει πρόβλεψη 
για εφαρμογή των 
διατάξεων της 
ελληνικής νομοθεσίας 
στο πνεύμα της 
οδηγίας με διοικητικά 
πρόστιμα του Δήμου. 

ΕΕ2006/12/ΕΚ Στερεά απόβλητα Περί των στερεών 
αποβλήτων με τις 
κατηγορίες 
αποβλήτων και τις 
υποχρεώσεις των 
ΚΜ 

Σχέδια αποβλήτων για 
τις κατάλληλες θέσεις  
και δίκτυα διάθεσης 
και διακίνησης των 
αποβλήτων. Στην 
περιοχή μελέτης στο 
χώρο του ΒΙΟΠΑ 
υπάρχει ΧΥΤΑ. 

ΕΟΚ/91/271 Αστικά Λύματα Αφορά την συλλογή, 
επεξεργασία και 
διάθεση αστικών 
λυμάτων και 
συγκεκριμένων 
βιομηχανικών υγρών 
και λυμάτων. Επίσης 
καθορίζει το 
απαιτούμενο βαθμό 
επεξεργασίας με 
στόχο την 
προστασία του 
περιβάλλοντος από 
μερικώς ή 
ανεπεξέργαστα 
αστικά λύματα 

Στην περιοχή μελέτης 
υπάρχει δίκτυο 
αποχέτευσης που 
ενώνει τον οικισμό με 
το βιολογικό 
καθαρισμό της νότιας 
Πιερίας με 
προγραμματισμένη 
έναρξη λειτουργίας 
8/11. 

ΕΚ/96/82 SEVEZZO-
Πρόληψη 
ατυχημάτων 

Πρόληψη μεγάλων 
ατυχημάτων 
σχετιζομένων με 
επικίνδυνες ουσίες, 
και στον περιορισμό 
των συνεπειών τους 
επί του ανθρώπου 
και του 
περιβάλλοντος, 
προκειμένου να 
εξασφαλισθεί κατά 
συνεκτικό και 
αποτελεσματικό 
τρόπο υψηλή 
διακοινοτική 
προστασία 

Στην περιοχή μελέτης 
δεν υπάρχουν 
σύμφωνα με τα 
δεδομένα του ΥΠΕΚΑ 
βιομηχανίες που 
υπόκεινται στην 
οδηγία. 

ΕΕ/2009/28 ΑΠΕ Προώθηση της 
χρήσης 
ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές 
. 

Στο σχέδιο 
προτείνονται να 
προστεθούν στις 
επιτρεπόμενες 
χρήσεις και οι 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 69 από 337 
 
 

 

 

εγκαταστάσεις  ΑΠΕ 

ΕΕ/2000/60 Πλαίσιο για τα 
ύδατα- για τη 
θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της 
πολιτικής των 
υδάτων). 
 

Με την οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα 
θεσπίστηκε νομικό 
πλαίσιο για την 
προστασία των 
καθαρών υδάτων και 
την αποκατάστασή 
τους ανά την 
Ευρώπη, καθώς και 
για την εξασφάλιση 
της 
μακροπρόθεσμης 
και βιώσιμης 
αξιοποίησής τους  
Στην οδηγία 
υιοθετείται η 
προσέγγιση για τη 
διαχείριση των 
υδάτων, βασιζόμενη 
στις λεκάνες 
απορροής ποταμών 
τις φυσικές 
γεωγραφικές και 
υδρολογικές 
ενότητες. Η οδηγία 
καλύπτει τα 
εσωτερικά 
επιφανειακά ύδατα, 
τα μεταβατικά ύδατα, 
τα παράκτια ύδατα 
και τα υπόγεια 
ύδατα. 

Στην περιοχή μελέτης 
και στο σχέδιο 
λαμβάνονται υπόψη οι 
κατευθύνσεις για 
ορθολογική διαχείριση 
των υδάτων και 
προστασία του 
υδροφόρου ορίζοντα 
αλλά  και τα παράκτια 
ύδατα. 

ΕΕ/2007/60 Σχέδια 
διαχείρισης 
κινδύνων 
πλημμύρας 

  

ΕΕ96/61   IPCC Έλεγχο 
ρύπανσης, σχετικά 
με την 
ολοκληρωμένη 
πρόληψη και 
έλεγχο της 
ρύπανσης 

Στόχος της οδηγίας 
είναι η 
ολοκληρωμένη 
πρόληψη και 
έλεγχος της 
ρύπανσης που 
προκαλούν οι 
δραστηριότητες του 
παραρτήματος Ι. Η 
οδηγία προβλέπει 
μέτρα αποφυγής και, 
όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, μείωσης 
των εκπομπών από 
τις ανωτέρω 
δραστηριότητες στην 
ατμόσφαιρα, το νερό 
και το έδαφος, και 
μέτρα για τα 
απόβλητα, ώστε να 

Τα τεχνικά μέτρα 
πρέπει να βασίζονται 
στις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές 
και λαμβανομένων 
υπόψη των τεχνικών 
χαρακτηριστικών της 
συγκεκριμένης 
εκμετάλλευσης, της 
γεωγραφικής της 
θέσης και των 
τοπικών 
περιβαλλοντικών 
συνθηκών για την 
ελαχιστοποίηση της 
ρύπανσης σε μεγάλη 
απόσταση ή της 
διασυνοριακής 
ρύπανσης. Στο υπο 
μελέτη σχέδιο υπάρχει 
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επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος 
στο σύνολό του, με 
την επιφύλαξη της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ 
και των άλλων 
σχετικών κοινοτικών 
απαιτήσεων. 

πρόνοια για 
χωροθέτηση των 
οχλούσων 
βιομηχανιών που 
περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα στο χώρο 
του ΒΙΟΠΑ μετά την 
ολοκλήρωση όλων 
των βέλτιστων 
τεχνικών διαχείρισης 
λυμάτων και 
περιορισμού της 
ρύπανσης, 

ΕΕ2014/52 Οδηγία 
2014/52/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, 
της 16ης Απριλίου 
2014 , για την 
τροποποίηση της 
οδηγίας 
2011/92/ΕΕ 
σχετικά με την 
εκτίμηση των 
επιπτώσεων 
ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων 
και ιδιωτικών 
έργων στο 
περιβάλλον 

Η οδηγία εναρμόνισε 
τις αρχές εκτίμησης 
των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έργων 
με την καθιέρωση 
ελάχιστων 
απαιτήσεων (για τον 
τύπο των έργων που 
πρέπει να 
υποβάλλονται σε 
εκτίμηση, τις κύριες 
υποχρεώσεις του 
κυρίου του έργου, το 
περιεχόμενο της 
εκτίμησης και τη 
συμμετοχή των 
αρμοδίων αρχών και 
του κοινού). 

Η ΣΜΠΕ 
συμπληρώθηκε 
σύμφωνα και με την 
ΚΥΑ 1915/2018 
Άρθρο 3 παρ 2,3,4. 
Στο παρόν άρθρο 
συμπληρώνονται και 
ορίζονται νέα 
κεφάλαια στην υπ’ 
αριθμ. 170225/2014 
(ΦΕΚ Β΄ 135). 
Συγκεκριμένα  
αλλαγές και 
συμπληρώσεις 
γίνονται στα κεφάλαια 
8-10 του 
Παραρτήματος 2 του 
άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. 170225/2014 
(ΦΕΚ Β΄ 135).  
 

 

Γ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα ασκείται βάσει του Νόμου 2742/99, ο οποίος 

εκδόθηκε κατ' επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγματος. Για την επίτευξη των στόχων που 

τίθενται από το νόμο αυτό χρησιμοποιούνται το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης καθώς και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης.  

Σε ότι αφορά στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, αυτό 

προσδιορίζει με προοπτική 15ετίας τις βασικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του 

Εθνικού χώρου. Επιπλέον, το πλαίσιο αυτό αποτελεί τη βάση αναφοράς για το 

συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών – προγραμμάτων – 

επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των δημόσιων νομικών προσώπων και της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης α' και β΄ βαθμού, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και 

ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Το Γενικό Πλαίσιο καταρτίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε 

συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς που υπάγονται στο Δημόσιο 

τομέα.  

Από την άλλη πλευρά, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου κυρίως 

σε ότι αφορά στη χωρική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, των δικτύων και 

υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής ορισμένων περιοχών του 

Εθνικού χώρου με κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα. 

Τέλος, τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

εξειδικεύουν σε επίπεδο περιφέρειας τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου.  

Το ΓΠΣ Δ.Ε Λιτοχώρου είναι το τρίτο χωρικό επίπεδο εθνικού σχεδιασμού. Συνεπώς, το 

παρόν ΓΠΣ έρχεται να εφαρμόσει και να χωροθετήσει σε μικρή τοπική κλίμακα, έργα, 

δραστηριότητες, αναπτυξιακά πρότυπα αλλά και να προτείνει όρους και τρόπους 

προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το ΓΠΣ οφείλει να ενσωματώσει τα σχέδια και 

προγράμματα που προηγήθηκαν χωρικά από αυτό με προσαρμογή στις ιδιαιτέρες τοπικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και να αλληλοτροφοδοτήσει μελλοντικά σχέδια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 

Στο κεφάλαιο Δ δίνεται η περιγραφή του ΓΠΣ Λιτοχώρου όπως κατατέθηκε αναθεωρημένο  

και εγκρίθηκε στην Β1 φάση, με επισήμανση εκτός από το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 

του, το περιεχόμενα αλλά και τα έργα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του, όπως 

ορίζει το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ107017/2016. 

Δ1. Περιοχή μελέτης ΓΠΣ Λιτοχώρου 

Το αναθεωρημένο Β1’ Στάδιο της μελέτης εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ.13970/30-08-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του 

Δήμου Δίου-Ολύμπου και παραλήφθηκε με την υπ΄ αρ. 242/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του 

Δήμου.   Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο 

οποίος συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 

δήμων Ανατολικού Ολύμπου, Δίου και Λιτόχωρου. Πρωτεύουσά του, είναι το Λιτόχωρο και 

ιστορική έδρα του το Δίον. Έχει έδρα το Λιτόχωρο και είναι ένα δημοτικό διαμέρισμα, με 

πέντε οικισμούς. Η Δ.Ε Λιτόχωρου βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Π.Ε Πιερίας και 

συνορεύει βόρεια με την ΔΕ Δίου και με το Δήμο Κατερίνης, νότια με την Δ.Ε Ανατολικού 

Ολύμπου, δυτικά με την Π.Ε Λάρισας, ενώ ανατολικά έχει συνεχές παραλιακό μέτωπο 

στον Θερμαϊκό κόλπο με μήκος ακτογραμμής 16 χλμ. Το Λιτόχωρο είναι Δημοτική ενότητα 

του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπως προέκυψε από τη νέα αυτοδιοικητική διάθρωση του 

Καλλικράτη. Έχει έκταση 169km2 από τα οποία, 83km2 καταλαμβάνει ο ορεινός όγκος του 

Όλυμπου. Τα υπόλοιπα 86km2 αποτελούν την πεδινή και την παραθαλάσσια περιοχή του, 

οι οποίες βρίσκονται εκατέρωθεν του οδικού άξονα της Ε.Ο. Ε-75 ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΥΖΟΝΩΝ (ΠΑΘΕ) που διασχίζει όλη την έκταση του δήμου σε 

κατεύθυνση βορρά – νότου. Παράλληλα με την Ε.Ο. ΠΑΘΕ, στα ανατολικά της, υπάρχει 

διπλή σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το δήμο με τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα και 

κατ’ επέκταση με τα υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Με βάση την διοικητική 

διάρθρωση του Σχεδίου του Καποδίστρια (Ν.2539/97 “Περί συγκρότησης της 

πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης”) ο δήμος Λιτοχώρου είχε ένα Δημοτικό 

Διαμέρισμα με τους οικισμούς Λιτόχωρο, Πλάκα Λιτοχώρου, Λιμένα Λιτοχώρου, Γρίτσα 

και Καλύβια Βαρικού. Η έδρα του Δήμου ήταν στο Λιτόχωρο, οικισμός 3ου επιπέδου, που 

είναι το δεύτερο σε πληθυσμό αστικό κέντρο της ΠΕ Πιερίας μετά την Κατερίνη. Οι 

υπόλοιπου οικισμοί του δήμου ήταν 5ου επιπέδου. Το Λιτόχωρο είναι οικισμός 

προϋφιστάμενος του 1923, οριοθετημένος με Αποφ. Νομάρχη. Εκπονήθηκε ΓΠΣ για τον 

οικισμό το 1987, το οποίο τροποποιήθηκε το 1998. Έχουν εγκριθεί από το 1989 μέχρι το 
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2005 τρεις πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης 

στο σημερινό εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Λιτοχώρου και αφορούν στο 

οριοθετημένο τμήμα του οικισμού και τις επεκτάσεις που προέβλεπαν τα εκπονηθέντα 

ΓΠΣ. Οι υπόλοιποι οικισμοί του δήμου, όλοι παραθαλάσσιοι, στερούνται εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου και δεν αποτελούν οικισμούς οριοθετημένους με αποφ. Νομάρχη. 

Το 1990 καθορίστηκε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου σε όλη την πεδινή και παραθαλάσσια 

έκταση του δήμου μέχρι τα όρια των δασικών εκτάσεων του δημοσίου στις παρυφές του 

Ολύμπου η οποία τροποποιήθηκε μερικώς το 2001. Ισχύει μέχρι σήμερα και καθορίζει τις 

χρήσεις γης, τα κατώτατα όρια κατάτμησης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης στις 

εκτός σχεδίου περιοχές. Με την έγκριση ΣΧΑΠ β’ κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένη ζώνη 

οικιστικού ελέγχου ΖΟΕ του δήμου Λιτόχωρου το 2002, προβλέφθηκε η πολεοδόμηση 

των παραθαλάσσιων περιοχών του δήμου ως β’ κατοικία με κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Το 2002 καθορίστηκε το Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Λιτοχώρου, το οποίο σήμερα 

βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.  

Συνοπτικά, οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Λιτόχωρου είναι:  

 Η προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, 

εντάσσοντας σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) τον Εθνικό Δρυμό του 

Ολύμπου και τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής 

(κηρυγμένους και υπό κήρυξη).  

 Ο καθορισμός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) στις 

εκτάσεις εκτός Π.Ε.Π. και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και προτεινόμενων 

επεκτάσεων, που στηρίζονται στην ισχύουσα Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου.  

 Η οικιστική ανάπτυξη των οικισμών της Δ.Ε. με αξιοποίηση του δυνατοτήτων του 

υφισταμένου εγκεκριμένου σχεδίου και την πρόταση νέων επεκτάσεων για κάλυψη 

αναγκών – πιέσεων για α΄ και β΄ κατοικία στην περιοχή. Στόχο των νέων 

οικιστικών περιοχών που προτείνονται αποτελεί η βελτίωση της αστικής ποιότητας 

ζωής με την εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και η 

ορθολογική οργάνωση της χωροθέτησής τους.  
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ΕΙΚΟΝΑ Δ 1 ΧΑΡΤΗΣ ΓΠΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Β1 ΦΑΣΗ 

 

Δ2 Περιεχόμενο σχεδίου –Παρουσίαση προτάσεων 

Το Β1 στάδιο του ΓΠΣ Λιτόχωρου αποτελείται από 4 κυρίως ενότητες με αντίστοιχο 

θεματικό χαρακτήρα που διαμορφώνουν και την τελική πρόταση της δεύτερης φάσης του 

σχεδίου. 

Ενότητα Π.1 Δομικό Σχέδιο χωρικής οργάνωσης του ΟΤΑ 

Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται  το δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης του ΟΤΑ, 

δίνονται οι βασικές αρχές της τελικής πρότασης και παρουσιάζονται τα προγραμματικά 

μεγέθη και εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού από το 1971 έως το 2021. Η ενότητα 

αυτή δίνει τα στοιχεία και τις αρχές για τις προτάσεις που παρουσιάζονται στις επόμενες 

ενότητες. Υπολογίζει την χωρητικότητα και το βαθμό κορεσμού, προκειμένου να 

υπολογιστεί η επάρκεια της πολεοδομημένης και προς πολεοδόμησης γης. Με βάση 

παράγοντες όπως (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, συντελεστές δόμησης, ποσοστό 
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σε χώρους κατοικίας, βαθμός κορεσμού, σταθερότυπο κατοικίας/άτομο) συντάσσεται ο 

πινάκας υπολογισμού χωρητικότητας Δήμου Λιτοχώρου και ο πίνακας με την εκτίμηση 

μόνιμου και παραθεριστικού πληθυσμού Δ.Ε Λιτοχώρου. Στην ίδια ενότητα δίνεται η 

χωρική οργάνωση του Δήμου σε δύο πολεοδομικές ενότητες του Λιτοχώρου (ΠΕ1) και της 

Πλάκας Λιτοχώρου και Λιμένα Λιτοχώρου (Γρίτσα) ΠΕ2. Τέλος, περιγράφεται η ανάδραση 

του σχεδίου του ΓΠΣ Λιτοχώρου με τον χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο περιφέρειας, 

όπως αυτός καθορίστηκε από το Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και 

Αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ). 

Ενότητα Π.2 Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος του Ο.Τ.Α 

 

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις προτάσεις για την οργάνωση χρήσεων γης του ΟΤΑ 

και τις περιοχές προστασίας περιβάλλοντος. Καθορίζεται η οικιστική οργάνωση, οι ζώνες 

οικιστικού ελέγχου, οι περιοχές ελέγχου και περιορισμού δόμησης καθώς περιοχές ειδικής 

προστασίας και οι ειδικές χρήσεις.  

Π.2.1.3. Περιοχές προς πολεοδόμηση β΄ κατοικίας  

Η παρούσα μελέτη προτείνει την πολεοδόμηση δύο περιοχών, στις οποίες είναι ήδη 

ανεπτυγμένη η δόμηση, ως περιοχές β΄ κατοικίας.  

Οι περιοχές αυτές έχουν συνολική έκταση 1.388,62 στρ. και βρίσκονται εντός των δύο 

περιοχών με στοιχείο 2 της Ζ.Ο.Ε. Επισημαίνεται ότι τα όρια των προτεινόμενων 

επεκτάσεων β΄ κατοικίας τροποποιήθηκαν σε σχέση με αυτά που περιγράφονται/ 

απεικονίζονται στο Β1΄ Στάδιο της μελέτης, σύμφωνα με την κατεύθυνση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 

για προσαρμογή/ εξαίρεση των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας (βλ. παρ. Π.3.1.1).  

Η πρώτη περιοχή βρίσκεται στον οικισμό της Γρίτσας (Λιμένας Λιτοχώρου) κι έχει έκταση 

396,54 στρ. Εκτείνεται κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου σε μήκος 1.150 μ. περίπου και 

οριοθετείται στα ανατολικά από την γραμμή του νέου αιγιαλού. Βορειοδυτικά περικλείεται 

από την οδό Γρίτσας – Βαρικού στο ύψος του Κόμβου του Δίου της Ε.Ο. ΠΑΘΕ, δυτικά και 

κατά μήκος 800μ. περίπου απέχει 50μ. από την σιδηροδρομική γραμμή, νοτιοδυτικά 

«κλείνει» καικαταλήγει νότια σε απόσταση 75μ. περίπου από το όριο των περιοχών με 

στοιχεία 2 και 3 της Ζ.Ο.Ε.  

Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται στον οικισμό της Πλάκας Λιτοχώρου και αποτελείται από δύο 

τμήματα συνολικής έκτασης 992 στρ.  Το ένα τμήμα, έκτασης 597,33 στρ. εκτείνεται κατά 

μήκος του θαλάσσιου μετώπου σε μήκος 1.190 μ. περίπου και οριοθετείται στα ανατολικά 

από την γραμμή του νέου αιγιαλού. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω περιοχή τροποποιήθηκε 
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σημαντικά σε σχέση με αυτή που είχε καθοριστεί στο Β1΄ Στάδιο, λόγω της προσαρμογής 

στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καθορίστηκαν από τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (βλ. παρ. Π.3.1.1.). Λόγω των εκτάσεων 

δασικού χαρακτήρα στα νότια η περιοχή προς πολεοδόμηση «μετατοπίστηκε» προς τα 

βόρεια.  Το δεύτερο τμήμα βρίσκεται 1.000 μ. περίπου νότια από το προηγούμενο και έχει 

έκταση 394,7 στρ. Εκτείνεται κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου σε μήκος 840 μ. περίπου 

και απέχει από τη θάλασσα ανατολικά στα 50μ.  

Η παρούσα μελέτη προτείνει την πολεοδόμηση των εν λόγω περιοχών, σύμφωνα με την 

υπ' αρ. 1163/261/24.1.2000 Αποφ. Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 124Δ΄/10.3.2000): «Έγκριση 

σχεδίου ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού 

ελέγχου Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Λιτόχωρου».  

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση προβλέπεται η πολεοδόμηση περιοχών ως β΄ 

κατοικία με τις εξής προϋποθέσεις:  

 Να οριοθετηθούν και εξαιρεθούν του σχεδίου τα ρέματα.  

 Να διατηρηθεί η παρόχθια βλάστηση.  

 Να εξαιρεθούν του σχεδίου οι δασικές εκτάσεις.  

 Να προβλεφθούν πολεοδομικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση και διατήρηση της 

υπάρχουσας βλάστησης.  

 Η πολεοδόμηση να γίνει αφού ληφθεί υπ' όψη η ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής με 

στόχο τη δημιουργία περιοχών β΄ κατοικίας αποφεύγοντας τη δημιουργία συνεχούς 

μετώπου δόμησης κατά μήκος της παραλίας. Και ειδικότερα:  

 Η περιοχή να αναπτυχθεί με μέσο Σ.Δ. 0,25 και μέγιστο Σ.Δ. 0,3, ο οποίος μπορεί να 

θεσπισθεί για τις ήδη δομημένες περιοχές ή αυτές με εκφρασμένη ζήτηση καθώς και γι' 

αυτές που από την μελέτη πολεοδόμησης θα καθορισθούν ως περιοχές για εξυπηρέτηση 

κεντρικών λειτουργιών. Στις υπόλοιπες περιοχές με αραιότερη δόμηση να θεσπισθεί 

χαμηλότερος Σ.Δ.  

 Να οργανωθούν οι οικιστικές περιοχές έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες 

εξυπηρετήσεις και οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι και να απελευθερωθούν οι παραλίες.  

 Να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υποδομές (ύδρευση αποχέτευση κ.λπ.).  

 Να προβλεφθούν ζώνες μόνωσης κατά μήκος της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής 

γραμμής με τη δημιουργία παράπλευρων δρόμων και ζωνών πρασίνου για την προστασία 

των οικιστικών περιοχών.  
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 Να εφαρμοστούν τα εξής προγραμματικά μεγέθη: Μέγιστη πυκνότητα 8 άτομα ανά 

στρέμμα (netto) για μέσο Σ.Δ. 0,25. Για τον υπολογισμό της πυκνότητας έχει ληφθεί το 

σταθερότυπο 30 τ.μ. ανά άτομο για κατοικίες και λοιπές χρήσεις πλην κοινωφελών.  

 Να αναπτυχθεί η περιοχή με κανονιστικούς όρους δόμησης.  

Π.2.1.4. Περιοχές με θεσμοθετημένη ιδιωτική πολεοδόμηση 

Στη Δ.Ε. Λιτοχώρου υπάρχουν πέντε περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός των οίοων των 

επιμέρους περιοχών της ΖΟΕ.  

1. Έκταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων 

Θεσσαλονίκης στη θέση «Τοπόλιανη» (έγκριση πολεοδομικής μελέτης με την 

αριθμ.38278/19-09-2005 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1116Δ714-10-2005), η οποία 

εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 6Α της Ζ.Ο.Ε. 

2. Έκταση Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΠΑΙΔΕΙΑ» στη θέση 

«Τοπόλιανη» (έγκριση πολεοδομικής μελέτης με την αριθμ. Γ78423/28-08-1996 Π.Α. που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1085Δ717-09-1996), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 6Α 

της Ζ.Ο.Ε. 

3. Έκταση Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» στη θέση 

«Τοπόλιανη» (έγκριση πολεοδομικής μελέτης με το από 29-08-1996 Π.Δ. που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1097Δ717-09-1996), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 6 

της Ζ.Ο.Ε. 

4. Έκταση Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΑΡΤΕΜΗ» Συν.Π.Ε. στη θέση 

«Τοπόλιανη» (έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού του Παραθεριστικού 

Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΑΡΤΕΜΗ» Συν.Π.Ε. με αριθ. 58207/1018 που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 720Β'/23-10-1986), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 6Α της Ζ.Ο.Ε. 

5. Έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 19121949 

Ν. Πιερίας Συν.Π.Ε. στην πόλη της Κατερίνης του Ν. Πιερίας (έγκριση σύστασης 

Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμων 19121949 Ν. Πιερίας 

Συν.Π.Ε. με αριθ. Γ56/7467/Φ513 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1033Β'/19-08-1976), η 

οποία εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 5 της Ζ.Ο.Ε. Για τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό 

Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου βρίσκεται υπό εκπόνηση πολεοδομική μελέτη. 

Οι συνεταιρισμοί αυτοί προϋπήρχαν του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. 

 

 

Π.2.2. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Λιτοχώρου  

Στη Δ.Ε. Λιτοχώρου ισχύει Ζ.Ο.Ε. που καθορίστηκε με το Π.Δ/γμα της 31.1.1990 και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990: «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, 

κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός 

εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή 

του δήμου Λιτόχωρου (Ν. Πιερίας)».  
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Η Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου καλύπτει όλη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

προϋφιστάμενων του έτους 1923 πεδινή και παραθαλάσσια περιοχή της Δ.Ε. μέχρι τις 

παρυφές του Ολύμπου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το αρθρ.1 του παραπάνω 

Π.Δ/γματος, που ισχύει έως σήμερα, η Ζ.Ο.Ε. καθορίστηκε στην εκτός σχεδίου και εκτός 

ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου με τα εξής όρια:  

 Βόρεια και βορειοδυτικά: από τα διοικητικά όρια του δήμου Λιτοχώρου που αρχίζει 

από την παραλία ως το ρέμα στα σύνορα της περιοχής Λιτοχώρου με το συνοικισμό 

Πλατανάκια (κοινότητα Δίου).  

 Νότια: από τα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Λιτοχώρου που αρχίζει από την παραλία ως 

το όριο των εκτάσεων του δημοσίου (δασικές εκτάσεις).  

 Ανατολικά: από τη θάλασσα.  

 Δυτικά: από το όριο των δασικών εκτάσεων του δημοσίου, το δασικό περιφερειακό 

δρόμο (περιμετρικό όριο εθνικού δρυμού Ολύμπου), το όριο των δασικών εκτάσεων του 

δημοσίου, τη νέα χάραξη του δρόμου Λιτοχώρου - Μονής Αγ. Διονυσίου, το όριο των 

δασικών εκτάσεων του δημοσίου, το ρέμα και τα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Λιτοχώρου με τη 

Δ.Ε. Δίου.  

Μέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίστηκαν κατώτατα όρια αρτιότητας, χρήσεις γης, όροι και 

περιορισμοί δόμησης σε 10 περιοχές οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρ. 3 του 

ως άνω ΠΔ.  

Γενικές Διατάξεις της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου:  

α. Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας καθώς και των όρων και 

περιορισμών δόμησης αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 

Ν.1337/1983 (Α'33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 13 του Ν.1512/1985(Α'4). 

β. Οικοδομικές άδεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. ή έχει 

υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της 

οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ., εκτελούνται όπως 

εκδόθηκαν ή εκδίδονται, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.  

Με το από 25.7.2001 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001) «Τροποποίηση του από 31.1.1990 

Π.Δ/γματος ‘Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και 

λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Λιτόχωρου (Ν. Πιερίας)’», 

έγιναν οι παρακάτω τροποποιήσεις στη Ζ.Ο.Ε.:  

Α. Στην περιοχή με στοιχείο 5 προστέθηκε η χρήση των οικιστικών προγραμμάτων 

Οικοδομικών Συνεταιρισμών που προϋπάρχουν του παρόντος διατάγματος.  
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Β. Συμπληρώθηκε 3η Γενική Διάταξη που αφορά στον αγωγό φυσικού αερίου ως εξής:  

Σε όλες τις περιοχές της Ζ.Ο.Ε., όπου διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου ισχύουν, κατά 

κατηγορία ζώνης αγωγού, όπως οι ζώνες φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε 

κλίμακα 1:50000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών 

Εφαρμογών με την 15351/2001 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση 

δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, τα παρακάτω:  

I. Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη 20 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού Φυσικού Αερίου 

(Α.Φ.Α.).  

II. Επιβάλλεται ο έλεγχος από τη ΔΕΠΑ της οικιστικής πυκνότητας της ζώνης των 400 μ. 

(200 μ. εκατέρωθεν του ΑΦΑ) καθώς και της ζώνης των 90 μ., εκατέρωθεν του ΑΦΑ 

σύμφωνα με τον κώδικα ASME GUIDE (American Society of Mechanical Engineering) ως 

εξής:  

 Κατηγορία Ζώνης 1 (Class Location 1) είναι η περιοχή (1600μ.χ400μ.), όπου 

υπάρχουν 10 ή λιγότερα κτίρια που προορίζονται για κτίρια κατοικίας.  

 Κατηγορία Ζώνης 2 (Class Location 2) είναι η περιοχή, όπου υπάρχουν 10 ή 

λιγότερα από 46 κτίρια κατοικίας.  

 Κατηγορία Ζώνης 3 (Class Location 3) είναι η περιοχή, όπου έχει πάνω από 46 

κτίρια κατοικίας ή η περιοχή στην οποία ο ΑΦΑ βρίσκεται μέσα σε απόσταση 90μ. από 

κτίριο ή υπαίθριο χώρο που χρησιμοποιείται από 20 ή περισσότερα άτομα (για χρήση 

τουλάχιστον 5 ημέρες ανά εβδομάδα για 10 εβδομάδες το χρόνο, όχι κατ' ανάγκη 

συνεχόμενες).  

III. Δεν επιτρέπονται οι φωτιές 200 μ. εκατέρωθεν του Α.Φ.Α. και των εγκαταστάσεών του, 

ενώ η χρήση εκρηκτικών στη ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από ενημέρωση της ΔΕΠΑ 

και την έκδοση σχετικής έγκρισης. Κατά την εκπόνηση του παρόντος Γ.Π.Σ. και στην 

προσπάθεια να απεικονιστούν στους χάρτες της μελέτης τα όρια των περιοχών της 

ισχύουσας Ζ.Ο.Ε., σύμφωνα με το λεκτικό και με το διάγραμμα του από 31.1.1990 

Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990), εντοπίστηκαν προβλήματα τόσο στο λεκτικό όσο και 

στο διάγραμμα. Εντοπίστηκαν ασάφειες στην περιγραφή ορίων, όρια που περιγράφονται 

και δεν υφίστανται, γενίκευση στην περιγραφή ορίων και παραλείψεις, μη συμβατότητα του 

λεκτικού με το διάγραμμα κ.λπ.  

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των 10 περιοχών της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου με τα όριά 

τους, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους περιορισμούς δόμησης που ισχύουν σε κάθε μία, 

όπως καθορίζονται στο άρθρ. 3 του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) και 

όπως τροποποιήθηκαν με το από 25.7.2001 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001). 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 80 από 337 
 
 

 

 

Ταυτόχρονα, επισημαίνονται τα όποια προβλήματα παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή 

των ορίων και ο τρόπος αντιμετώπισης τους. Προτείνονται αντίστοιχες διορθώσεις/ 

διευκρινίσεις στο λεκτικό ή το διάγραμμα της Ζ.Ο.Ε., σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής 

τροποποίησης της. Επίσης γίνονται προτάσεις για συμπλήρωση χρήσεων σε ορισμένες 

από αυτές.  

Στους χάρτες του παρόντος Γ.Π.Σ., τα όρια των επιμέρους περιοχών της ισχύουσας Ζ.Ο.Ε. 

Λιτοχώρου εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το λεκτικό του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 

87Δ΄/16.2.1990) και το αντίστοιχο διάγραμμα. Στις περιπτώσεις ασυμφωνίας λεκτικού και 

διαγράμματος, η εφαρμογή έγινε με βάση την περιγραφή.  

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή και ερμηνεία των ορίων των επί μέρους περιοχών της 

Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου θα συνεχίσει να γίνεται από το από 31.1.1990 Π.Δ. (περιγραφή και 

διάγραμμα) (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. και όχι από τους χάρτες του 

παρόντος Γ.Π.Σ.  

 

Π.2.2.1. Περιοχές με στοιχειό 1  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Α του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής:  

1. Περιγραφή ορίου (2 περιοχές).  

Η μια περιοχή χωροθετείται στο βόρειο διοικητικό όριο του Δήμου, νυν Δ.Ε. Λιτοχώρου και 

οριοθετείται βόρεια και βορειοδυτικά από το διοικητικό όριο της Δ.Ε. Λιτοχώρου, νότια από 

το δρόμο του Δίου μέχρι τα όρια της περιοχής 4 παράλληλα με το δρόμο του Δίου μέχρι την 

εθνική οδό σε βάθος 150μ. από αυτόν, ανατολικά από την εθνική Οδό τη διασταύρωση 

προς Δίο μέχρι τη διασταύρωση για το σιδηροδρομικό σταθμό Λιτοχώρου, νότια με το 

δρόμο για το σιδηροδρομικό σταθμό Λιτοχώρου μέχρι την παραλία και ανατολικά με τη 

θάλασσα.  

Η άλλη περιοχή χωροθετείται βόρεια με το ρέμα Αγίας Μαρίνας και το όριο των δημοσίων 

και δημοτικών εκτάσεων, ανατολικά με την εθνική οδό, νότια με το ρέμα Αντάρτης και δυτικά 

με το όριο του Γ.Π.Σ. του Δήμου Λιτοχώρου.  

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 10 στρέμματα  

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν εμβαδόν 4 

στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.  

3. Στις δύο αυτές περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις:  

 Γεωργικών αποθηκών.  

 Υδατοδεξαμενών.  

 Στεγάστρων.  

 Αντλητικών εγκαταστάσεων.  
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 Φρεάτων.  

  Θερμοκηπίων.  

  Εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας 
  
4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:  

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 

100τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 5μ. μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.  

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 

εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄538) και 24.5.1985 (Δ΄270) 

Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν.  

Σχολιασμός-πρόταση ΓΠΣ :  

Α. Στην περιγραφή της πρώτης, βόρειας περιοχής, στο λεκτικό αναφέρεται ότι το νότιο όριό 

της (κοινό όριο με την περιοχή 4) απέχει σε βάθος 150μ. από το δρόμο του Δίου. Η 

απόσταση των 150μ. δεν προκύπτει γραφικά από το διάγραμμα. Το συγκεκριμένο όριο στο 

διάγραμμα φαίνεται να είναι βορειότερα, σε απόσταση από 200 έως και 230μ. σε ορισμένα 

σημεία από το δρόμο του Δίου. Πέραν αυτού, ο δρόμος προς Δίον στην περιοχή της ΠΑΘΕ 

έχει αλλάξει χάραξη από αυτήν που φαίνεται στο διάγραμμα της Ζ.Ο.Ε. λόγω της 

κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου του Δίου της Π.Α.Θ.Ε. Το νότιο όριο εφαρμόστηκε 

σύμφωνα με το λεκτικό (παράλληλη στην χάραξη που απεικονίζεται στο διάγραμμα σε 

απόσταση 150μ.) και σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. προτείνεται ο 

επαναπροσδιορισμός του νότιου ορίου στο σχετικό διάγραμμα ώστε να συμφωνεί με τη 

λεκτική περιγραφή.  

Β. Στην περιγραφή της δεύτερης, νότιας περιοχής, στο λεκτικό αναφέρεται ότι το νότιο όριό 

της (κοινό όριο με την περιοχή 6) είναι το ρέμα «Αντάρτης». Στο διάγραμμα το όριο είναι 

μια γραμμή που ταυτίζεται με το ρέμα στο μεγαλύτερο τμήμα, αλλά όσο πλησιάζει το όριο 

προς την ΠΑΘΕ, η γραμμή αυτή παύει να ακολουθεί το ρέμα και τερματίζει σχεδόν κάθετα 

στην Π.Α.Θ.Ε. και σε απόσταση 300μ. βόρεια από την όχθη του ρέματος μετρούμενη 

γραφικά. Το νότιο όριο εφαρμόστηκε σύμφωνα με το λεκτικό (ταύτιση σε όλο το μήκος με το 

ρέμα). Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε., προτείνεται ο 

επαναπροσδιορισμός του ορίου στο σχετικό διάγραμμα ώστε να έχει ταύτιση με το ρέμα 

«Αντάρτης» σε όλο το μήκος του όπως περιγράφεται και στο λεκτικό.  

Γ. Στην περιγραφή της δεύτερης, νότιας περιοχής, ένα άλλο σημείο που χρίζει προσοχής 

είναι το βόρειο όριο (κοινό όριο με την περιοχή 5) το οποίο, όπως αναφέρεται στο λεκτικό, 

είναι το ρέμα Αγ. Μαρίνας και το όριο των δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων. Πρόκειται για 

γενικευμένη γραμμή που μπορεί να έχει παρερμηνείες κατά την εφαρμογή της. Επειδή δεν 

γίνεται σαφές μέχρι ποιο σημείο ακολουθεί την κοίτη του ρέματος και δεν είναι γνωστό το 
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όριο των δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων, η εφαρμογή του βόρειου ορίου της περιοχής 

βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην σχετική απεικόνιση στο διάγραμμα της Ζ.Ο.Ε. Σε 

περίπτωση που τροποποιηθεί μελλοντικά η Ζ.Ο.Ε. προτείνεται να διερευνηθεί το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή ώστε να είναι γνωστές οι δημόσιες/ δημοτικές 

εκτάσεις και να εφαρμοστεί/ διασαφηνιστεί το όριο με μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Δ. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. 2336/ 

21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου) για έλεγχο και 

προσαρμογή των διοικητικών συνόρων της Δ.Ε. Λιτοχώρου με τους όμορους ΟΤΑ6 το 

διοικητικό όριο της περιοχής μελέτης τροποποιήθηκε στη βόρεια και νότια πλευρά. Κατά 

συνέπεια τροποποιήθηκε και το βόρειο όριο της περιοχής με στοιχείο 1 (σε σχέση με την 

απεικόνιση στο Β1΄Στάδιο) το οποίο σύμφωνα με τη λεκτική περιγραφή ταυτίζεται με τα 

διοικητικά όρια.  

Ε. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις προτείνεται να προστεθεί η δυνατότητα εγκαταστάσεων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μικρής κλίμακας και ειδικότερα στην βόρεια 

περιοχή και δυτικά της Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα οι διατάξεις που ισχύουν για την εγκατάσταση 

Α.Π.Ε. σε περιοχές με χρήση «γη Π.2.2.2. Περιοχές με στοιχειό 2  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Β του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής:  

1. Περιγραφή ορίου (2 περιοχές).  

Η μια περιοχή βρίσκεται ανατολικά της εθνικής οδού στην περιοχή Σκάλας Λιτοχώρου και 

οριοθετείται βόρεια από το δρόμο για το σιδηροδρομικό σταθμό του Λιτοχώρου, από τον 

εθνικό δρόμο μέχρι την παραλία, ανατολικά από τη θάλασσα, νότια από το όριο που 

ορίζεται μεταξύ της παραλίας, του 420ου χλμ. της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – 

Θεσσαλονίκης και του εθνικού δρόμου σε απόσταση 1200μ. από τη διασταύρωση του Δίου 

και δυτικά από τον εθνικό δρόμο.  

Η άλλη περιοχή βρίσκεται ανατολικά του εθνικού δρόμου στο νοτιοανατολικό διοικητικό 

όριο του δήμου Λιτοχώρου και οριοθετείται βόρεια από το ρέμα στην τοποθεσία Πηγάδι 

Κανέλλη, ανατολικά από θάλασσα, νότια από τα διοικητικά όρια του δήμου Λιτοχώρου και 

δυτικά από τον εθνικό δρόμο.  

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 4 στρέμματα.  

β) Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) η αρτιότητα ορίζεται σε 

8 στρέμματα.  

3. Στις δύο αυτές περιοχές που καθορίζονται ως περιοχές β΄ κατοικίας, επιτρέπονται οι 

χρήσεις:  
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 Κατοικιών.  

 Τουριστικών εγκαταστάσεων.  

 Εγκαταστάσεων αναψυχής.  

 Κτιρίων κοινής ωφέλειας (δημοσίων και δημοτικών).  

 Γεωργικών αποθηκών.  

 Υδατοδεξαμενών.  

 Στεγάστρων.  

 Αντλητικών εγκαταστάσεων.  

 Φρεάτων.  

 Θερμοκηπίων.  
 
4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:  

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 

100τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 5μ. μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.  

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των 

κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 

538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν.  

Σχολιασμός-πρόταση ΓΠΣ :  

Α. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. 2336/ 

21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου) για έλεγχο και 

προσαρμογή των διοικητικών συνόρων της Δ.Ε. Λιτοχώρου με τους όμορους ΟΤΑ7 το 

διοικητικό όριο της περιοχής μελέτης τροποποιήθηκε στη βόρεια και νότια πλευρά. Κατά 

συνέπεια τροποποιήθηκε και το νότιο όριο της νοτιότερης περιοχής με στοιχείο 2 (σε 

σχέση με την απεικόνιση στο Β1΄Στάδιο) το οποίο σύμφωνα με τη λεκτική περιγραφή 

ταυτίζεται με τα διοικητικά όρια της περιοχής μελέτης. 

Β. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής αυτής προτείνεται να προστεθεί η λειτουργία 

καταστημάτων, με στόχο την εξυπηρέτηση κατοίκων και παραθεριστών και σύμφωνα με τη 

σχετική κατεύθυνση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (αρ. πρωτ. 2336/21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ 

διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου). 

Π.2.2.3. Περιοχές με στοιχειό 3 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Γ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής: 

1. Περιγραφή ορίου. 

Η περιοχή χωροθετείται ανατολικά του οικισμού στην παραλιακή ζώνη μεταξύ των 

περιοχών με στοιχείο 2 και οριοθετείται βόρεια από το όριο που ορίζεται μεταξύ της 

παραλίας, του 420ου χλμ. της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης και του 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 84 από 337 
 
 

 

 

εθνικού δρόμου σε απόσταση 1200μ. από τη διασταύρωση του Δίου, ανατολικά από τη 

θάλασσα, νότια από το ρέμα στην τοποθεσία Πηγάδι Κανέλλη, δυτικά από τον εθνικό 

δρόμο, νότια από ρέμα, δυτικά από δρόμο αγροτικό παράλληλο με τον εθνικό δρόμο και 

βορειοδυτικά με τμήμα του δρόμου για το Λιτόχωρο και εθνικό δρόμο. 

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 4 στρέμματα. 

β) Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) η αρτιότητα ορίζεται σε 

8 στρέμματα. 

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η χρήση της κατοικίας και ειδικότερα για τις δημόσιες και 

δημοτικές εκτάσεις επιτρέπονται οι χρήσεις: 

 Κτιρίων κοινής ωφέλειας (δημοσίων και δημοτικών). 

 Τουριστικών εγκαταστάσεων. 

 Εγκαταστάσεων αναψυχής. 

 Εγκαταστάσεων αθλητισμού. 

 Κατασκηνώσεων 
 
4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας 150τ.μ. 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των 

κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 

538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν. 

Σχολιασμός-πρόταση ΓΠΣ :  

Α. Σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής αυτής προτείνεται οι χρήσεις γης 

πέραν της κατοικίας, να ασκούνται όχι μόνον στις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις αλλά και 

στις ιδιωτικές εκτάσεις. Η χρήση των τουριστικών εγκαταστάσεων ασκείται από όλες τις 

ιδιοκτησίες (δημόσιες και ιδιωτικές) στις γειτνιάζουσες παραλιακές περιοχές με στοιχείο 2 

και διακόπτεται με τον τρόπο αυτό στη ενδιάμεση περιοχή με στοιχείο 3 η ενιαία ανάπτυξη 

του παραλιακού μετώπου του Δήμου. 

Π.2.2.4. Περιοχές με στοιχειό 4  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Δ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής:  

1. Περιγραφή ορίου:  
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Η περιοχή χωροθετείται βορειοανατολικά του οικισμού και δυτικά του εθνικού δρόμου 

μεταξύ των ζωνών 5 και 1 και οριοθετείται βόρεια από όριο που απέχει 150μ. προς βορά 

του δρόμου για τον οικισμό του Δίου από τον εθνικό δρόμο και σε μήκος 3χλμ., ανατολικά 

από τον εθνικό δρόμο για το Λιτόχωρο, νότια του δρόμου για τον οικισμό του Λιτοχώρου 

σε μήκος 2,5χλμ. από τη διασταύρωση με τον εθνικό δρόμο και δυτικά από ρέμα που 

βρίσκεται μετά τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου και τη νέα χάραξη του δρόμου 

Λιτοχώρου – Δίου.  

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 10 στρέμματα.  

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν εμβαδόν 4 

στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.  

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:  

 Μη οχλούσας βιομηχανίας και βιοτεχνίας.  

 Γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτός των σφαγείων.  

 Χώρου αμμοληψίας και αδρανών υλικών από τη δημοτική επιχείρηση.  

 Χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων 
νότιας Πιερίας.  
 
4. Προκειμένου για κτίρια μη οχλούσας βιομηχανίας και βιοτεχνίας απαγορεύεται η 

τοποθέτηση τους σε απόσταση μικρότερη των 50μ. από τον άξονα του Εθνικού δρόμου.  

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά χρήση οι όροι και περιορισμοί δόμησης των από 

6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν.  

6. α) Επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανιών – βιοτεχνιών μέσης όχλησης 

μόνο για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους χωρίς αύξηση της ισχύος τους.  

β) Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των παραπάνω βιομηχανιών – βιοτεχνιών από αυτή 

για την οποία εκδόθηκε η σχετική άδεια λειτουργίας τους.  

Σχολιασμός-πρόταση ΓΠΣ :  

Α. Στην περιγραφή της περιοχής, στο λεκτικό αναφέρεται ότι οριοθετείται βόρεια (κοινό 

όριο με την περιοχή 1) από όριο που απέχει 150μ. προς βορά του δρόμου για τον οικισμό 

του Δίου από τον εθνικό δρόμο. Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο όριο στο διάγραμμα 

φαίνεται να είναι βορειότερα, σε απόσταση από 200 έως και 230μ. σε ορισμένα σημεία από 

το δρόμο του Δίου. Το βόρειο όριο της περιοχής 4 εφαρμόστηκε σύμφωνα με το λεκτικό 

(παράλληλη στην χάραξη που απεικονίζεται στο διάγραμμα σε απόσταση 150μ.) και σε 
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περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός του 

νότιου ορίου στο σχετικό διάγραμμα ώστε να συμφωνεί με τη λεκτική περιγραφή.  

Β. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής αυτής προτείνεται να προστεθεί η χρήση των 

εγκαταστάσεων αθλητισμού. 

Π.2.2.5. Περιοχές με στοιχειό 5  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Ε του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής:  

1. Περιγραφή ορίου:  

Η περιοχή χωροθετείται ανατολικά του οικισμού του Λιτοχώρου και νότια του δρόμου που 

οδηγεί από την εθνική οδό στον οικισμό, μεταξύ των ζωνών 4 και 1 και οριοθετείται βόρεια 

από το δρόμο οδηγεί από την εθνική οδό στον οικισμό Λιτοχώρου, ανατολικά με αγροτικό 

δρόμο παράλληλα προς την εθνική οδό, νότια με το όριο των δημοσίων και δημοτικών 

εκτάσεων και ανατολικά με το ρέμα Αγ. Μαρίνας (όρια Γ.Π.Σ.).  

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 4 στρέμματα.  

β) Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) η αρτιότητα ορίζεται σε 

8 στρέμματα.  

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:  

 Κατοικίας, προγραμμάτων Ο.Ε.Κ.  

 Οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών που προϋπάρχουν της 
δημοσίευσης του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) (σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 
25.7.2001 - ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001).  

 Τουριστικών εγκαταστάσεων.  

 Εγκαταστάσεων αναψυχής.  

 Εγκαταστάσεων αθλητισμού.  

  Κτιρίων κοινής ωφέλειας και αντιστοίχων προγραμμάτων (δημοσίων και δημοτικών).  
 
4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων 

κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 

24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν.  

Σχολιασμός-πρόταση ΓΠΣ :  

Α. Στην περιγραφή της περιοχής, στο λεκτικό αναφέρεται ότι οριοθετείται ανατολικά με το 

ρέμα Αγ. Μαρίνας (όρια Γ.Π.Σ.). Στην πραγματικότητα το ρέμα Αγίας Μαρίνας βρίσκεται 

στα νότια και νοτιοδυτικά της περιοχής και το όριο του Γ.Π.Σ. στα δυτικά της περιοχής. Σε 
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περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε. προτείνεται να γίνουν οι σχετικές 

διορθώσεις στη λεκτική περιγραφή.  

Β. Στην περιγραφή της περιοχής, στο λεκτικό αναφέρεται ότι οριοθετείται νότια με το όριο 

των δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων (κοινό όριο με την περιοχή 1). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε στο Κεφ. Π.2.2.1 του παρόντος, σε περίπτωση που τροποποιηθεί μελλοντικά 

η Ζ.Ο.Ε. προτείνεται να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή ώστε να είναι 

γνωστές οι δημόσιες/δημοτικές εκτάσεις και να εφαρμοστεί/διασαφηνιστεί το όριο με 

μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Γ. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής αυτής προτείνεται να προστεθεί η λειτουργία 

υπεραγορών και πολυκαταστημάτων, σύμφωνα και με τη σχετική κατεύθυνση της 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (αρ. πρωτ. 2336/21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ 

Σταδίου).  

Π.2.2.6. Περιοχές με στοιχειό 6, 6Α  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ΣΤ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής: 

Περιγραφή ορίου (2 περιοχές σε επαφή):  

Οι περιοχές χωροθετούνται νότια και νοτιοανατολικά του οικισμού και οριοθετούνται βόρεια 

από το Γ.Π.Σ. του Λιτοχώρου και στη συνέχεια από το ρέμα «Αντάρτης» μέχρι τον εθνικό 

δρόμο, ανατολικά με τον εθνικό δρόμο, νότια από το διοικητικό όριο του Δήμου (νυν Δ.Ε.) 

Λιτοχώρου προς την κοινότητα της Λεπτοκαρυάς και δυτικά από το όριο των δασικών 

εκτάσεων.  

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 10 στρέμματα.  

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν εμβαδόν 4 

στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.  

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:  

 Κατοικίας και προγραμμάτων Οικοδομικών Συνεταιρισμών που προϋπάρχουν του 
παρόντος διατάγματος.  

 Γεωργικών αποθηκών.  

 Υδατοδεξαμενών.  

 Στεγάστρων.  

 Αντλητικών εγκαταστάσεων.  

 Φρεάτων.  
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 Θερμοκηπίων.  

 Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλην σφαγείων, μόνο για εκείνα τα γήπεδα που 
απέχουν τουλάχιστον 3 χλμ. δυτικά από τον εθνικό δρόμο.  
 
4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:  

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων κατοικίας 150τ.μ.  

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των γεωργικών αποθηκών 100τ.μ. και 

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5μ. μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.  

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 

εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) 

Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν.  

δ) Επιπλέον για τα γήπεδα της υποπεριοχής 6Α για οποιαδήποτε εγκατάσταση σ' αυτήν, 

απαιτείται προηγουμένως άδεια και έλεγχος της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.  

Σχολιασμός-πρόταση ΓΠΣ :  

Α. Στην περιγραφή της περιοχής, στο λεκτικό αναφέρεται ότι οριοθετείται βόρεια από το 

Γ.Π.Σ. του Λιτοχώρου και στη συνέχεια από το ρέμα «Αντάρτης» μέχρι τον εθνικό δρόμο 

(κοινό όριο με την περιοχή 1). Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Κεφ. Π.2.2.1 του παρόντος, στο 

διάγραμμα το όριο είναι μια γραμμή που ταυτίζεται με το ρέμα στο μεγαλύτερο τμήμα, αλλά 

όσο πλησιάζει το όριο προς την ΠΑΘΕ, η γραμμή αυτή παύει να ακολουθεί το ρέμα και 

τερματίζει σχεδόν κάθετα στην ΠΑΘΕ και σε απόσταση 300μ. βόρια από την όχθη του 

ρέματος μετρούμενη γραφικά. Το όριο εφαρμόστηκε σύμφωνα με το λεκτικό (ταύτιση σε 

όλο το μήκος με το ρέμα). Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της Ζ.Ο.Ε., 

προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός του ορίου στο σχετικό διάγραμμα ώστε να έχει ταύτιση 

με το ρέμα «Αντάρτης» σε όλο το μήκος του όπως περιγράφεται και στο λεκτικό.  

Β. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. 2336/ 

21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου) για έλεγχο και 

προσαρμογή των διοικητικών συνόρων της Δ.Ε. Λιτοχώρου με τους όμορους ΟΤΑ8 το 

διοικητικό όριο της περιοχής μελέτης τροποποιήθηκε στη βόρεια και νότια πλευρά. Κατά 

συνέπεια τροποποιήθηκε και το νότιο όριο των περιοχών με στοιχείο 6, 6Α (σε σχέση με 

την απεικόνιση στο Β1΄ Στάδιο) το οποίο σύμφωνα με τη λεκτική περιγραφή ταυτίζεται με 

τα διοικητικά όρια.  

Γ. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής αυτής προτείνεται να προστεθεί η χρήση των 

μικρών αγροτουριστικών εγκαταστάσεων μέχρι 20 κλινών.  
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Π.2.2.7. Περιοχές με στοιχειό 7  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Ζ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής:  

1. Περιγραφή ορίου:  

Η περιοχή χωροθετείται γύρω από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού του 

Λιτοχώρου, όπως αυτό ορίζεται με το από 10.2.1989 (Δ΄ 69) Π.Δ/γμα και οριοθετείται από 

το όριο του Γ.Π.Σ. του Λιτοχώρου όπως ορίζεται με την υπ' αριθ. 2747/ 251/ 29.1.1987 (Δ΄ 

180) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5354/ 30-

11-1998 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας «Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου 

Λιτοχώρου Ν. Πιερίας) (ΦΕΚ 1060Δ΄ /31-12-1998).  

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 4 στρέμματα.  

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα 

όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 1 του από 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/γματος.  

3. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από την υπ' αριθ. 2747/ 

251/ 29.1.1987 (Δ΄ 180) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Λιτόχωρου (Ν. 

Πιερίας)».  

4. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων 

κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 

24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν. 

Π.2.2.8. Περιοχές με στοιχειό 8  

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Η του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής:  

1. Περιγραφή ορίου:  

Η περιοχή χωροθετείται βόρεια του οικισμού Λιτοχώρου και σε επαφή με αυτόν και 

οριοθετείται προς βορρά από τη νέα χάραξη του δρόμου από Λιτόχωρο στη Μονή Αγ. 

Διονυσίου και στη συνέχεια στο όριο των δημοσίων δασικών εκτάσεων ανατολικά και νότια 

από το όριο του Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου όπως αυτό ορίζεται με την υπ' αριθ. 2747/ 251/ 
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29.1.1987 (Δ΄ 180) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και δυτικά από το όριο των 

δημοσίων δασικών εκτάσεων.  

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 4 στρέμματα.  

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

 Γεωργικών αποθηκών. 

 Υδατοδεξαμενών. 

 Στεγάστρων. 

 Αντλητικών εγκαταστάσεων. 

 Φρεάτων. 

 Θερμοκηπίων. 

 Κτιρίων κοινής ωφέλειας και αντιστοίχων προγραμμάτων (δημοσίων και δημοτικών). 

 Δημοτικών εγκαταστάσεων τουρισμού. 

 Δημοτικών εγκαταστάσεων αναψυχής. 

 Αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Πολιτιστικών εγκαταστάσεων (όπως Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Ολύμπου). 

 Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Δασών (Δασαρχείο Εθνικού Δρυμού Ολύμπου). 

 Εγκαταστάσεων εκπαίδευσης. 
 
4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των κτιρίων κοινής 

ωφέλειας) καθορίζονται ως εξής: 

 α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών 
αποθηκών 100τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 5μ. μετρούμενο από το φυσικό έδαφος. 

 β) Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) 
Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν. 
Π.2.2.9. Περιοχές με στοιχειό 9 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Θ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) 

ισχύουν τα εξής: 

1. Περιγραφή ορίου: 

Η περιοχή χωροθετείται βόρεια του οικισμού Λιτοχώρου και βόρεια της ζώνης 8 και 

οριοθετείται προς βορρά από τα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Λιτοχώρου προς την κοινότητα 

του Δίου, ανατολικά και νότια από τη νέα χάραξη του δρόμου Δίου - Λιτοχώρου, επίσης 

από τμήμα της νέας οδού από Λιτόχωρο για τη Μονή Αγίου Διονυσίου και δυτικά από τα 

όρια των δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων. 

2. α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων: 10 στρέμματα. 
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β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν εμβαδόν 4 

στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. 

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

  Γεωργικών αποθηκών. 

 Υδατοδεξαμενών. 

 Στεγάστρων. 

 Αντλητικών εγκαταστάσεων φρεάτων. 

 Θερμοκηπίων. 

 Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πλην σφαγείων. 
 
4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

 α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών 
αποθηκών 100τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 5μ. μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.  

 β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) 
Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν.  
Σχολιασμός: 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ. 2336/ 21-

6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου) για έλεγχο και 

προσαρμογή των διοικητικών συνόρων της Δ.Ε. Λιτοχώρου με τους όμορους ΟΤΑ9 το 

διοικητικό όριο της περιοχής μελέτης τροποποιήθηκε στη βόρεια και νότια πλευρά. Κατά 

συνέπεια τροποποιήθηκε και το βόρειο όριο της περιοχής με στοιχείο 9 (σε σχέση με την 

απεικόνιση στο Β1΄ Στάδιο) το οποίο σύμφωνα με τη λεκτική περιγραφή ταυτίζεται με τα 

διοικητικά όρια.  

Π.2.2.10. Περιοχές με στοιχειό 10  

Περιλαμβάνει την περιοχή του Στρατοπέδου Μπαλανίκα, περιοχή με ίδιο νομικό καθεστώς.  

Π.2.3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.)  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997, οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού 

Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) ορίζονται σε περιοχές γύρω από τους οικισμούς για τις οποίες 

απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Στην εδαφική επικράτεια της 

Δ.Ε. Λιτοχώρου καθορίζονται επτά Π.Ε.Π.Δ., με βάση τις επιμέρους περιοχές της 

ισχύουσας Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου, η οποία είναι δεσμευτική και καθορίζει τις χρήσεις και τους 

όρους και περιορισμούς δόμησης σε όλη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

προϋφιστάμενων του έτους 1923 πεδινή και παραθαλάσσια περιοχή της Δ.Ε. μέχρι το όριο 

των δημόσιων δασικών εκτάσεων στις παρυφές του Ολύμπου.  
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Από τις επιμέρους περιοχές της Ζ.Ο.Ε. εξαιρείται η περιοχή με στοιχείο 10 (στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις με ίδιο νομικό καθεστώς) η οποία καθορίζεται ως περιοχή με ιδιαίτερες 

χρήσεις (βλ. κεφ. Π.2.6) και οι περιοχές με στοιχείο 1 και 9 που παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά ζωνών υψηλής παραγωγικότητας (βλ. κεφ. Π.2.4). Επίσης από τις 

Π.Ε.Π.Δ. εξαιρούνται οι παρακάτω θύλακες:  

 Το θεσμοθετημένο ΒΙΟ.ΠΑ.  

 Οι περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο.  

 Οι περιοχές με θεσμοθετημένη ιδιωτική πολεοδόμηση.  

 Οι περιοχές των επεκτάσεων α΄ και β΄ κατοικίας που προτείνονται με το παρόν 

Γ.Π.Σ.  

 Το πεδίο βολής της 24ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας.  

 Οι Π.Ε.Π. των αρχαιολογικών χώρων.  

Επισημαίνουμε ότι η περιοχή με στοιχείο 8 της Ζ.Ο.Ε., όπως εφαρμόστηκε στο παρόν 

στάδιο (αναθεώρηση Β1΄) με βάση το λεκτικό του Π.Δ. της Ζ.Ο.Ε., εμπίπτει εξ’ ολοκλήρου 

εντός της περιοχής που καταλαμβάνει η Π.Ε.Π. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Κατά συνέπεια, 

η ζώνη Π.Ε.Π.Δ.8, η οποία περιλάμβανε (με βάση την πρόταση του ΓΠΣ – Β1΄ Στάδιο), την 

περιοχή με στοιχείο 8 της Ζ.Ο.Ε. καταργείται.  

Π.2.3.1. Π.Ε.Π.Δ.1 – Περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ανάπτυξης τουρισμού και 

λοιπής γεωργικής γης (περιοχή με στοιχείο 2 της Ζ.Ο.Ε.)  

Ως Π.Ε.Π.Δ.1 «Περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ανάπτυξης τουρισμού και λοιπής 

γεωργικής γης» προτείνονται οι δύο περιοχές με στοιχείο 2 του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. Β του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990).  

Επιτρεπόμενες χρήσεις  

 Κατοικία.  

 Τουριστικές εγκαταστάσεις.  

 Εγκαταστάσεις αναψυχής.  

 Κτίρια κοινής ωφέλειας και αντιστοίχων προγραμμάτων (δημοσίων και δημοτικών).  

 Γεωργικές αποθήκες.  

 Υδατοδεξαμενές.  

 Στέγαστρα.  
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 Αντλητικές Εγκαταστάσεις.  

 Φρέατα.  

 Θερμοκήπια.  
 
Όροι και περιορισμοί δόμησης  

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.  

 Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων η αρτιότητα ορίζεται σε 8 
στρέμματα.  

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 
είναι 100 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 5 μ. μετρούμενο από το φυσικό 
έδαφος.  

 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός 
των κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 
(Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν.  
Π.2.3.2. Π.Ε.Π.Δ.2 – Περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων και ανάπτυξης τουρισμού 

(περιοχή με στοιχείο 3 της Ζ.Ο.Ε.)  

Ως Π.Ε.Π.Δ.2 «Περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων και ανάπτυξης τουρισμού» 

προτείνεται η περιοχή με στοιχείο 3 του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. Οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. Β του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990).  

Επιτρεπόμενες χρήσεις  

 Κατοικία.  

 Για τις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις επιτρέπονται:  

 Τουριστικές εγκαταστάσεις.  

 Εγκαταστάσεις αναψυχής.  

 Εγκαταστάσεις αθλητισμού.  

 Κατασκηνώσεις.  

 Κτίρια κοινής ωφέλειας (δημοσίων και δημοτικών) 

  
Όροι και περιορισμοί δόμησης  

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα  

 Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων η αρτιότητα ορίζεται σε 8 
στρέμματα.  

 Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας 150τ.μ.  

 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός 
των κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 
(Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν.  
Π.2.3.3. Π.Ε.Π.Δ.3 – Περιοχή ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (περιοχή με 

στοιχείο 4 της Ζ.Ο.Ε.)  

Ως Π.Ε.Π.Δ.3 «Περιοχή ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων» προτείνεται η περιοχή 

με στοιχείο 4 του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. Εξαιρείται η επιφάνεια του 
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θεσμοθετημένου ΒΙΟ.ΠΑ. που καθορίζεται ως περιοχή ιδιαίτερων χρήσεων. Οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. Δ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) και το άρθρο 1 

παρ. ΙΙ του από 25.7.2001 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001).  

Επιτρεπόμενες χρήσεις  

 Μη οχλούσα βιομηχανία και βιοτεχνία.  

 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτός των σφαγείων.  

 Χώρος αμμοληψίας και αδρανών υλικών από τη δημοτική επιχείρηση.  

 Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων 
νότιας Πιερίας. 

   
Όροι και περιορισμοί δόμησης  

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 
στρέμματα.  

 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν εμβαδόν 
4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του διατάγματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990).  

 Προκειμένου για κτίρια μη οχλούσας βιομηχανίας και βιοτεχνίας απαγορεύεται η 
τοποθέτηση τους σε απόσταση μικρότερη των 50μ. από τον άξονα του Εθνικού δρόμου.  

 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά χρήση οι όροι και περιορισμοί δόμησης των από 
6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν.  

 Επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων βιομηχανιών - βιοτεχνιών μέσης όχλησης 
μόνο για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους χωρίς αύξηση της ισχύος τους.  

 Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης των παραπάνω βιομηχανιών - βιοτεχνιών από αυτή 
για την οποία εκδόθηκε η σχετική άδεια λειτουργίας τους.  

 Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη έκτασης 20 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) (Π.Δ.25.7.2001 - ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001).  

 Για τη δόμηση εκατέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στο αρθ.14 παρ.6 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α΄/8-2-1995).  
Οι χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας/βιοτεχνίας θα πρέπει να χωροθετούνται σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 90 μ. από τα τμήματα του αγωγού φυσικού αερίου που 

διέρχονται από την Π.Ε.Π.Δ. 4.  

Π.2.3.4. Π.Ε.Π.Δ.4 – Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και τουρισμού 

(περιοχή με στοιχείο 5 της Ζ.Ο.Ε.)  

Ως Π.Ε.Π.Δ.4 «Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και τουρισμού» προτείνεται η 

περιοχή με στοιχείο 5 του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και 

οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Ε του από 

31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) και το άρθρο 1 παρ. 1 και ΙΙ του από 

25.7.2001 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001).  

Επιτρεπόμενες χρήσεις  
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 Κατοικία  

 Προγράμματα Ο.Ε.Κ.  

 Οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών που προϋπάρχουν της 
δημοσίευσης του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ/16.2.1990).  

 Τουριστικές Εγκαταστάσεις.  

 Εγκαταστάσεις αναψυχής.  

 Εγκαταστάσεις αθλητισμού.  

 Κτίρια κοινής ωφέλειας και αντιστοίχων προγραμμάτων (δημοσίων και δημοτικών).  
 
Όροι και περιορισμοί δόμησης  

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.  

 Για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων η αρτιότητα ορίζεται σε 8 
στρέμματα.  

 Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων (εκτός των 
κτιρίων κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 
538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν.  

 Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη έκτασης 20 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) (Π.Δ.25.7.2001 - ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001).  

 Για τη δόμηση εκατέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στο αρθ.14 παρ.6 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α΄/8-2-1995).  

 Οι χρήσεις τουριστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού 
θα πρέπει να χωροθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 90 μ. από τα τμήματα του 
αγωγού που διέρχονται από την Π.Ε.Π.Δ. 5.  

 Αντίστοιχα, οι χρήσεις προγραμμάτων Ο.Ε.Κ. θα πρέπει να χωροθετούνται σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 200 μ. από τα τμήματα του αγωγού φυσικού αερίου.  

 Για τα οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών, προϋπαρχόντων της 
Ζ.Ο.Ε. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.  
 
Π.2.3.5. Π.Ε.Π.Δ.5 – Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπής 

γεωργικής γης (περιοχή με στοιχείο 6 της Ζ.Ο.Ε.) 

Ως Π.Ε.Π.Δ.5 «Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπής γεωργικής γης» 

προτείνεται η περιοχή με στοιχείο 6 του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. Οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. ΣΤ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990). 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 

 Κατοικία. 

 Οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών που προϋπάρχουν της 
δημοσίευσης του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ/16.2.1990). 

 Γεωργικές αποθήκες. 

 Υδατοδεξαμενές. 

 Στέγαστρα. 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις. 

 Φρέατα. 

 Θερμοκήπια. 
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 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πλην σφαγείων, μόνο για εκείνα τα γήπεδα που 
απέχουν τουλάχιστον 3 χλμ. δυτικά από τον εθνικό δρόμο. 

 Μόνο για το τμήμα της Π.ΕΠ.Δ. 6 που μεσολαβεί μεταξύ του δυτικού ορίου της 
περιοχής με στοιχείο 6 της Ζ.Ο.Ε. και του ανατολικού ορίου της Π.ΕΠ. 1 θα επιτρέπονται 
μικρές αγροτουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 20 κλινών. 

 Όροι και περιορισμοί δόμησης 

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 
στρέμματα. 

 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν εμβαδόν 
4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του διατάγματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990). 

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας είναι 150τ.μ. 

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 
είναι 100 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 5 μ. μετρούμενο από το φυσικό έδαφος. 

 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) 
Π.Δ/των όπως ισχύουν. 

 Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη έκτασης 20 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) (Π.Δ.25.7.2001 - ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001). 

 Για τη δόμηση εκατέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στο αρθ.14 παρ.6 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α΄/8-2-1995). 

 Για τα οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών, προϋπαρχόντων της 
Ζ.Ο.Ε. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
 
Π.2.3.6. Π.Ε.Π.Δ. 5Α – Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπής 

γεωργικής γης (περιοχή με στοιχείο 6Α) 

Ως Π.Ε.Π.Δ.5Α «Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπής γεωργικής γης» 

προτείνεται η περιοχή με στοιχείο 6Α του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. Οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 3, παρ. ΣΤ του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990). 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 

 Κατοικία. 

 Οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών που προϋπάρχουν της 
δημοσίευσης του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990). 

 Γεωργικές αποθήκες. 

 Υδατοδεξαμενές. 

 Στέγαστρα. 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις. 

 Φρέατα. 

 Θερμοκήπια. 

 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πλην σφαγείων, μόνο για εκείνα τα γήπεδα που 
απέχουν τουλάχιστον 3 χλμ. δυτικά από τον εθνικό δρόμο. 

 Όροι και περιορισμοί δόμησης 

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 
στρέμματα. 
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 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν εμβαδόν 
4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του διατάγματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ΄ /16.2.1990). 

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας είναι 150τ.μ. 

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 
είναι 100τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 5 μ. μετρούμενο από το φυσικό 
έδαφος. 

 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) 
Π.Δ/των όπως ισχύουν. 

 Για οποιαδήποτε εγκατάσταση στα γήπεδα της περιοχής αυτής, απαιτείται 
προηγουμένως άδεια και έλεγχος της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

 Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη έκτασης 20 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) (Π.Δ.25.7.2001 - ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001). 

 Για τη δόμηση εκατέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στο αρθ.14 παρ.6 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α΄/8-2-1995). 

 Για τα οικιστικά προγράμματα Οικοδομικών Συνεταιρισμών, προϋπαρχόντων της 
Ζ.Ο.Ε. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
 
Π.2.3.7. Π.Ε.Π.Δ.6 – Περιοχή κατοικίας εκτός σχεδίου (περιοχή με στοιχείο 7 της 

Ζ.Ο.Ε.) 

Ως Π.Ε.Π.Δ.6 «Περιοχή κατοικίας εκτός σχεδίου» προτείνεται το τμήμα της περιοχής με 

στοιχείο 7 του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου που βρίσκεται εκτός του ορίου της 

ΖΩΝΗΣ Γ της Ε.Π.Μ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Πρόκειται για περιοχή εντός του Γ.Π.Σ. 

Λιτοχώρου, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2747/251/29.1.1987 Υ.Α. (ΦΕΚ 

180Δ΄/29.1.1987). Στην εν λόγω περιοχή προβλέπονταν οικιστικές επεκτάσεις που μέχρι 

σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Η Π.ΕΠ.Δ.6 επεκτείνεται και σε δύο μικρά τμήματα που 

μεσολαβούν μεταξύ του ορίου της περιοχής με στοιχείο 7 (Ζ.Ο.Ε.) και του ορίου της 

ΖΩΝΗΣ Γ της Ε.Π.Μ. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθορίζονται από την υπ' αριθ. 2747/251/29.1.1987 Υ.Α. 

«Έγκριση Γ.Π.Σ. οικισμού Λιτοχώρου Ν. Πιερίας» (ΦΕΚ 180Δ΄/29.1.1987), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 5354/30-11-1998 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

«Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας) (ΦΕΚ 1060Δ΄/31-12-1998). Σύμφωνα 

με το Γ.Π.Σ., στο ανατολικό τμήμα της Π.Ε.Π.Δ. 7 καθορίστηκαν/ προτάθηκαν ελεύθεροι 

χώροι/αστικό πράσινο και στο δυτικό τμήμα καθορίστηκαν οικιστικές επεκτάσεις. 

Όροι και περιορισμοί δόμησης 

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα. 
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 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν τα 

ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 1 από 24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/τος. 

 Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των χρήσεων που καθορίζονται με την 

υπ' αριθ. 2747/ 251/ 29.1.1987 Υ.Α. (ΦΕΚ 180Δ΄/29.1.1987) (εκτός των κτιρίων κοινής 

ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 

24.5.1985 (Δ΄ 270) Π.Δ/των όπως ισχύουν. 

Π.2.4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) 

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) περιλαμβάνουν ζώνες με ιδιαίτερη οικολογική, 

αισθητική και πολιτιστική αξία, οι οποίες χρήζουν απόλυτης ή σχετικής προστασίας. 

Πρόκειται για περιοχές που είτε υπάγονται σε ίδιο καθεστώς προστασίας είτε 

προστατεύονται από τη γενική κείμενη νομοθεσία, η οποία εξειδικεύεται περαιτέρω με την 

παρούσα10. Στην περιοχή μελέτης ορίζονται οι εξής Περιοχές Ειδικής Προστασίας: 

 Περιοχή Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

 Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. 

Π.2.4.1. Περιοχή Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Π.Ε.Π.1) 

Ο Όλυμπος είναι η πρώτη περιοχή, για την οποία εφαρμόστηκε ειδικό καθεστώς 

προστασίας στην χώρα μας με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού το 1938. Σύμφωνα με 

το από 9.6.1938 Β.Δ/γμα «Περί ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (ΦΕΚ 248Α΄/1938), 

προσδιορίστηκαν δύο περιοχές προστασίας: 

 Ο πυρήνας του εθνικού δρυμού. 

 Η δασική και χορτολιβαδική περιοχή γύρω από τον πυρήνα μέχρι τα όρια του 

Δασαρχείου Πιερίας. 

Το 1981, με απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου του Προγράμματος για τον Άνθρωπο και 

την Βιόσφαιρα, ο Ο.Η.Ε. αναγνώρισε τον Εθνικό Δρυμό ως «Τμήμα του Διεθνούς δικτύου 

των αποθεμάτων της Βιόσφαιρας». Στις 1.10.1987, ένα τμήμα του Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου, που περιλαμβάνει τον πυρήνα και μια ευρύτερη περιοχή βορειοδυτικά του 

πυρήνα οριοθετήθηκε με τον κωδικό GR1250005 και την ονομασία «Εθνικός Δρυμός 

Ολύμπου», ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στον Εθνικό κατάλογο περιοχών του 

Δικτύου NATURA 2000. Στη συνέχεια, η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού, 
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προτάθηκε ως επιλέξιμη στις 1.8.1996 και χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

της Ορνιθοπανίδας (SPA - Special Protection Area) σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43/ΕΕ/21.5.1992 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας».11 Η Ζ.Ε.Π. «Όρος Όλυμπος» με κωδικό GR1250001 και έκταση 

19139,59 ha συμπεριλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των Ζ.Ε.Π., όπως δημοσιεύτηκε 

στο άρθ.14 παράρτημα Β της Αρ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ ενδιαιτημάτων 

της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των 

άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 

κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495Β΄/6-9-2010). Η περιοχή 

καθορίστηκε Ζ.Ε.Π. για το είδος του γυπαετού (gypaetus barbatus), σύμφωνα με τη μελέτη 

«Καθορισμός μέτρων ειδικής προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης των ειδών και 

των ενδιαιτημάτων/οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ». Η εν λόγω Ζ.Ε.Π. 

χαρακτηρίστηκε και εμφανίζεται και ως Ε.Ζ.Δ. στον αντίστοιχο εθνικό κατάλογο των 

ενταγμένων στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000 περιοχών που δημοσιεύεται στο αρθ. 9 

του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/31-3-2011). Για την κήρυξη της περιοχής ως 

προστατευόμενης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Ν.1650/86), απαιτείται η εκπόνηση 

Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία μετά την έγκρισή της από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

οδηγεί στην έκδοση Κ.Υ.Α./Π.Δ. και τον καθορισμό Φορέα Διαχείρισης. Βάσει του Νόμου 

Ν.3044/2002 (άρθρο 13) ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές 

της χώρας και καθορίστηκε η χωρική αρμοδιότητά τους. Με τον εν λόγω Νόμο ιδρύθηκε 

και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Για την περιοχή του Ολύμπου 

έχει εκπονηθεί η σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία χαρακτηρίζει τον Εθνικό 

Δρυμό Ολύμπου ως Εθνικό Πάρκο. Με βάση τις προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα από 

τον Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3937/2011, έχει προωθηθεί Σχέδιο Π.Δ/τος 

χαρακτηρισμού της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο – Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, το οποίο δεν 

έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί. Το Σχέδιο Π.Δ/τος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το 2011 

(13-9-2011 έως 13-10-2011), κατά την οποία διατυπώθηκαν προτάσεις από φορείς, 

υπηρεσίες και πολίτες. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ενέκρινε με την υπ’ αρ. 108/2-11-2015 απόφαση (αρ. 

συνεδρίασης 17η /21-11-2015) την τροποποίηση του σχεδίου Π.Δ., με αλλαγές τόσο στα 

όρια όσο και στις ρυθμίσεις, χρήσεις κτλ. Το σχέδιο Π.Δ. διαβιβάστηκε στο αρμόδιο 

Υπουργείο και βρίσκεται στο στάδιο τελικής εξέτασης του από το Σ.τ.Ε. για την προώθηση 

της έκδοσης του. 
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Με βάση την πλέον πρόσφατη έκδοση του σχεδίου Π.Δ/τος, χαρακτηρίζεται ως Εθνικό 

Πάρκο με την ονομασία «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου» σύμφωνα με την παρ.3 αρθ.5 του 

Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄) η χερσαία περιοχή του όρους Ολύμπου που βρίσκεται στην 

εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων των 

Δήμων α) Δίου-Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας β) Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας και γ) 

Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας. Τα όρια του εθνικού πάρκου συμπίπτουν με τα εξωτερικά όρια 

των Ζωνών Γ και Δ. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3937/2011 οριοθετούνται τέσσερις 

ζώνες διαχείρισης με κλιμακούμενο καθεστώς προστασίας και συγκεκριμένους όρους, 

περιορισμούς και προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων: 

Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α΄) σύμφωνα με παρ.3 αρθ.4 και 

παρ.1 αρθ.5 του Ν.3937/2011 (εξαιρείται το τμήμα του διεθνούς μονοπατιού Ε4 πλάτους 

2μ., που διέρχεται από το βόρειο όριο της ζώνης). 

Ο διαχειριστικός στόχος για τη Ζώνη Α΄ είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη 

φυσική του εξέλιξη χωρίς ανθρώπινες επεμβάσεις. Στην ζώνη Α΄ θα επιτρέπονται μόνο 

χρήσεις/ δραστηριότητες σχετικές με την επιστημονική έρευνα των φυσικών 

οικοσυστημάτων, την παρακολούθηση οικολογικών παραμέτρων, την εφαρμογή μέτρων 

προστασίας των ενδιαιτημάτων, την πρόσβαση και μετακίνηση προσωπικού των δημόσιων 

αρχών κ.ά. 

Περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Β΄) σύμφωνα με παρ.3 αρθ.4 και παρ.2 αρθ.5 

του Ν.3937/2011, με διαχειριστικό στόχο τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, την 

αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην εν λόγω 

περιοχή θα επιτρέπεται η εκτέλεση ορισμένων έργων/ εργασιών μικρής κλίμακας, η 

διεξαγωγή ερευνών και η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακού 

χαρακτήρα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς περιβαλλοντικής 

προστασίας. 

Προστατευόμενο Τοπίο (Ζώνη Γ΄) σύμφωνα με παρ.3 αρθ.4 και παρ.2 αρθ.5 του 

Ν.3937/2011, με διαχειριστικό στόχο τη διαφύλαξη της γεωλογικής, αισθητικής και 

πολιτισμικής κληρονομιάς και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με 

τις ασκούμενες παραδοσιακού χαρακτήρα δραστηριότητες των κατοίκων, με παράλληλη 

παροχή δυνατοτήτων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, οικοτουριστικών και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. 
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Περιφερειακή – Ρυθμιστική Περιοχή (Ζώνη Δ΄) σύμφωνα με παρ. 4 αρθ.4 και παρ.3ζ & 

παρ.6 αρθ.5 του Ν.3937/2011, με διαχειριστικό στόχο τη διαφύλαξη της πολιτισμικής 

κληρονομιάς και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με 

περιβαλλοντικά φιλικές ασχολίες και παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων, με 

παράλληλη παροχή δυνατοτήτων, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Στην περιοχή της Δ.Ε. Λιτοχώρου εμπίπτουν τμήματα των ζωνών Α΄, Β΄ 

και Γ΄, τα οποία αποτελούν τις αντίστοιχες Π.Ε.Π. 1 του παρόντος Γ.Π.Σ. Στις εν λόγω 

ζώνες έχει καταγραφεί μία σειρά οικοτόπων, που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σύμφωνα με τη μελέτη «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων 

οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (έχει εκπονηθεί από 

τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ). 

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η επέκταση της Π.Ε.Π.1 ανατολικά της ζώνης Γ΄ και 

μέχρι το όριο της Ζ.Ο.Ε. στην περιοχή με στοιχείο 6 αυτής. Στην περιοχή αυτή 

προτείνονται οι χρήσεις που ισχύουν και στη Ζώνη Γ΄ της Ε.Π.Μ. Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου. Ομοίως, η περιοχή με στοιχείο 8 της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου καταργήθηκε, διότι αυτή 

εμπίπτει στο σύνολό της εντός της Π.Ε.Π. του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Έτσι, 

συνοψίζοντας στην Π.Ε.Π.1 εντάχθηκαν επιπλέον, τμήμα ανατολικά της ζώνης Γ΄ και μέχρι 

το όριο της Ζ.Ο.Ε. και η περιοχή με στοιχείο 8 της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης 

Στο άρθρο 3 της πλέον πρόσφατης έκδοσης του σχεδίου Π.Δ/τος, καθορίζονται χρήσεις, 

δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης για τις τέσσερις 

ζώνες του προτεινόμενου Εθνικού Πάρκου «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου». Οι επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες και οι όροι άσκησης αυτών στις Ζώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ καθορίζονται στις 

παραγράφους Α, Β και Γ του σχεδίου Π.Δ/τος αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. γ, 

του Ν.3937/2011, έως την έκδοση των Π.Δ. το περιεχόμενο των εγκεκριμένων ειδικών 

περιβαλλοντικών μελετών λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τη χωροθέτηση 

οποιοδήποτε έργου ή δραστηριότητας μέσα στην περιοχή προστασίας. Μέχρι την 

ολοκλήρωση, λοιπόν, της διαδικασίας έγκρισης του Π.Δ/τος, το παρόν Γ.Π.Σ. προτείνει την 

απαγόρευση κάθε είδους οικιστικής, αγροτικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στις 

Ζώνες Α΄, Β΄ και Γ΄, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από την εκάστοτε Ε.Π.Μ. (το πιο 

πρόσφατο κάθε φορά σχέδιο Π.Δ/τος) εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Μετά την έκδοση 

του Π.Δ/τος θα ισχύουν οι σχετικές θεσμοθετημένες ρυθμίσεις. Πέραν των ανωτέρω, με την 

υπ' αρ. 164974/2851/85 Αποφ. Υπ. Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού 
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Δρυμού Ολύμπου» (ΦΕΚ 467B΄ /25.7.1985) εγκρίθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σχετικός 

κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση των όποιων απαιτούμενων/ προτεινόμενων 

έργων θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται. 

Μέχρι την οριοθέτηση των ρεμάτων και χειμάρρων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Ν.3010/2002, τα οποία εμπίπτουν εντός των Π.Ε.Π.1, θα πρέπει να διατηρηθεί κατάλληλου 

πλάτους ελεύθερη ζώνη εκατέρωθεν της φυσικής κοίτης τους. Γενικά, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, 

ώστε να μην επέλθει οποιαδήποτε περιβαλλοντική υποβάθμιση σε σχέση με την σημερινή 

κατάσταση. 

 

Π.2.4.2. Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων – μνημείων (Π.Ε.Π.2) 

Το σύνολο των κηρυγμένων και υπό κήρυξη αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός 

των ορίων της Δ.Ε. Λιτοχώρου, αποτελούν τις Π.Ε.Π.2 του παρόντος Γ.Π.Σ. 

Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 2767/13.10.2006 και 762/8.3.2013 έγγραφα της ΚΖ΄ 

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πιερίας, υπάρχουν συνολικά 

τέσσερις κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, τμήματα των οποίων εμπίπτουν εντός των 

διοικητών ορίων της περιοχής μελέτης, και ένας αρχαιολογικός χώρος υπό κήρυξη. 

Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις και όπως εμφανιζόταν στους χάρτες του Β1΄ Σταδίου της 

παρούσας μελέτης, τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Κλαδερής μέχρι το ρέμα 

Παλιοκάλυβα12, στα βόρεια της περιοχής μελέτης, συμπεριλαμβανόταν στις Π.Ε.Π.2. Ο 

αρχαιολογικός χώρος της Κλαδερής (Φ16/28241/1023 Υ.Α., ΦΕΚ 453Β΄/18.7.85) είναι 

κατάσπαρτος από ταφικούς τύμβους, οχυρωματικούς περιβόλους και οικισμούς των 

πρώιμων χρόνων της εποχής του σιδήρου, εξαιρετικής ιστορικής και αρχαιολογικής 

σημασίας. Σύμφωνα, ωστόσο, με τις κατευθύνσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

(αρ. πρωτ. 2336/ 21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου) για 

έλεγχο και προσαρμογή των διοικητικών συνόρων της Δ.Ε. Λιτοχώρου με τους όμορους 

ΟΤΑ13 το διοικητικό όριο της περιοχής μελέτης τροποποιήθηκε στη βόρεια και νότια 

πλευρά. Βάσει της τροποποίησης ο αρχαιολογικός χώρος της Κλαδερής εμπίπτει 

εξολοκλήρου εκτός της Δ.Ε. Λιτοχώρου και εντός της όμορης προς βορρά Δ.Ε. Δίου. 
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Κατά συνέπεια, στις Π.Ε.Π.2 που καθορίζονται στην εδαφική επικράτεια της Δ.Ε. 

Λιτοχώρου (όπως αυτή διαμορφώνεται με την μερική τροποποίηση των διοικητικών ορίων) 

περιλαμβάνονται οι παρακάτω κηρυγμένοι/ υπό κήρυξη αρχαιολογικοί χώροι: 

Α. Πιερικός Όλυμπος. 

Ο Πιερικός Όλυμπος κηρύχθηκε με την Φ16/28383/1244/10.7.85 Υ.Α. (ΦΕΚ 474Β΄/ 

25.7.85) ως αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος, προκειμένου να προστατευτούν οι 

διάσπαρτοι αρχαιολογικοί χώροι και η συνολική εικόνα της ανατολικής και ΒΑ του πλευράς 

(που αποτελεί και την κατεξοχήν μνημειακή και ιστορική του όψη) από κάθε είδους έμμεση 

και άμεση αλλοίωση. Η κήρυξη συνοδεύεται από διάγραμμα πολύ μικρής κλίμακας, στο 

οποίο η κηρυγμένη περιοχή ορίζεται με οριζόντια διαγράμμιση. Τμήμα της κηρυγμένης 

περιοχής εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Λιτόχωρου. Σύμφωνα με το υπ' 

αριθμό πρωτ. 4467/17.11.2009 έγγραφο της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 

Αρχαιοτήτων Πιερίας, το όριο προσδιοριζόταν κατά προσέγγιση στο ΦΕΚ 474Β΄/25.7.85, 

δεδομένου του ότι η κήρυξη δεν ήταν τοπογραφημένη. Στο πλαίσιο επεξεργασίας της 

επαναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου από την ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πιερίας, για την αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων (μεταξύ 

άλλων εμφανιζόταν να διχοτομεί τον οικισμό του Λιτοχώρου), πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση μεταξύ της υπηρεσίας και των μελετητών (24.3.2010) με αντικείμενο την 

προσαρμογή του νέου ορίου. Το 2011 εγκρίθηκε η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού 

χώρου του Πιερικού Ολύμπου (ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/117246/4943/ 29.11.11 

Υ.Α., ΦΕΚ 342 ΑΑΠ/20.12.2011) με γραμμή που αποτυπώνεται σε αποσπάσματα Φ.Χ. 

Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:25.000 και αντιστοιχεί στα σημεία 1, 2, 3 − 2.565 του συνοδευτικού 

πίνακα συντεταγμένων. Εντός της αναοριοθετημένης περιοχής περιλαμβάνονται οι 

παρακάτω ομάδες αρχαιολογικών χώρων/ευρημάτων, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά 

στην απόφαση: 

1) Οι αρχαιολογικοί χώροι του Κάτω Ολύμπου στην περιοχή Νέων Πόρων – Πλαταμώνα. 

2) Οι αρχαιολογικοί χώροι στην ορεινή χώρα του αρχαίου Ηρακλείου του Κάτω Ολύμπου, 

στην περιοχή Πλαταμώνα – Παντελεήμονα. 

3) Οι αρχαιολογικοί χώροι στην ορεινή χώρα του αρχαίου Ηρακλείου του Κάτω Ολύμπου, 

στην περιοχή Παντελεήμονα – Σκοτίνας. 

4) Οι αρχαιολογικοί χώροι στην ορεινή και ημιορεινή χώρα των αρχαίων Λειβήθρων, στην 

περιοχή Σκοτίνας – Λεπτοκαρυάς. 
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5) Εκτός από τις αρχαιολογικές θέσεις/ ευρήματα, στην εν λόγω περιοχή εντοπίζεται 

αξιόλογος αριθμός σπηλαίων και βαράθρων, μεταξύ των οποίων, συγκαταλέγεται το 

Βάραθρο Χιονότρυπα Κακάβραχου, το οποίο αποτελεί μνημείο αρμοδιότητας της Εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 

2466/10-12-2010 έγγραφο της με θέμα τη γνωμοδότηση επί του Β1΄ Σταδίου της 

παρούσας μελέτης. 

6) Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Τοπόλιανης, νότια του Λιτοχώρου, μεταξύ 

Λιτοχώρου και Λειβήθρων με οικιστικά κατάλοιπα και νεκροταφεία, που χρονολογούνται 

από τη Μεσοελλαδική Περίοδο ως και τους Υστερορωμαϊκούς Χρόνους. 

7) Οι αρχαιολογικοί χώροι στην ορεινή και ημιορεινή χώρα του αρχαίου Δίου. 

Εκτός από τις αρχαιολογικές θέσεις/ευρήματα, στην εν λόγω περιοχή εντοπίζεται 

αξιόλογος αριθμός σπηλαίων και βαράθρων, μεταξύ των οποίων: 

  Το «Άγιο Σπήλαιο» κοντά στην παλιά Μονή Αγίου Διονυσίου, κατά τη διάρκεια 
ανέγερσης της οποίας λειτούργησε ως ασκηταριό του Αγίου Διονυσίου (1540 μ.Χ.). 

 Η Βραχοσκεπή – ασκηταριό «Αγίου Λαζάρου», επίσης κοντά στην παλιά Μονή Αγίου 
Διονυσίου. 

 Το Βάραθρο Ζωναριών Κορακοσπηλιά. 

 Το Βάραθρο ανώνυμο στις Σταυροϊτιές. 

 Το σπήλαιο Απόλλωνος, σε ύψος 1930μ., νότια της θέσης «Ανάθεμα» και κοντά στο 
παλιό μονοπάτι προς Σκούρτα. 
 
Τα ως άνω σπήλαια – βάραθρα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 

2466/10-12-2010 έγγραφο της με θέμα τη γνωμοδότηση επί του Β1΄ Σταδίου της 

παρούσας μελέτης. 

8) Οι αρχαιολογικοί χώροι στην ορεινή χώρα της αρχαίας Πέτρας. 

9) Πλήθος βυζαντινών αρχαιοτήτων. 

Με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιολογικών χώρων/ ευρημάτων 

εντός του αναοριοθετημένου Πιερικού Ολύμπου καθορίστηκαν αδόμητες Ζώνες Α΄, 

απόλυτης προστασίας (Α1-Α6) με την 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/335814/191880/20918/ 883/ 23.12.2014 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 14ΑΑΠ/ 22.1.2015). Τμήμα της Ζώνης Α5, η οποία περιλαμβάνει το κυριότερο τμήμα 

του αρχαιολογικού χώρου των νεκροταφείων της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου της 

παραολύμπιας χώρας του Δίου γειτνιάζει/ συνορεύει με το βόρειο διοικητικό όριο της Δ.Ε. 
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Λιτόχωρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί στην παρούσα φάση (αναθεώρηση Β1΄ 

Σταδίου). 

Β. Αρχαιολογικός χώρος στην Τοπόλιανη του Ν. Πιερίας. 

Με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/13267/902/15.3.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 394Β΄ /4.4.2003) 

επαναοριοθέτηθηκε ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος της Τοπόλιανης14 για την 

προστασία των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από την εποχή του Σιδήρου μέχρι τους 

Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς Χρόνους. Το όριο του αρχαιολογικού χώρου προσδιορίζεται 

αναλυτικά με ζεύγη συντεταγμένων στο προβολικό σύστημα ΗΑΤΤ (Κέντρο φύλλου χάρτη 

Κατερίνη φ=40ο15' λ=-1ο15'). Τμήμα του αρχαιολογικού χώρου εμπίπτει εντός των 

διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Λιτοχώρου στα νοτιοανατολικά.  

Γ. Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Βάλτος».  

Με την ΥΠΠΟ.Τ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ27/ 34919/ 1358/ 2.6.2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 228ΑΑΠ/ 

14.6.2010) οριοθετήθηκε προσωρινά μία σειρά αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη 

περιοχή της Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου, για την αποτελεσματικότερη προστασία των 

σημαντικών αρχαιοτήτων που έχουν εντοπισθεί ή αποκαλυφθεί σε αυτούς. Μεταξύ των 

οριοθετημένων χώρων είναι ο αρχαιολογικός χώρος «Βάλτος» που εντοπίζεται στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Δ.Ε. Λιτοχώρου και ανατολικά της Ε.Ο. ΠΑΘΕ. Τμήμα αυτού 

εμπίπτει εντός του των διοικητικών ορίων της περιοχής μελέτης.  

Ε. Ιερό Αρτέμιδος.  

Ο υπό κήρυξη αρχαιολογικός χώρος που περιλαμβάνεται στις Π.Ε.Π. 2 είναι το extra 

muros Ιερό Αρτέμιδος του αρχαίου Δίου. Πρόκειται για μια μικρή περιοχή σε απόσταση 

800 περίπου μέτρων βόρεια του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Λιτοχώρου, από τη 

δυτική πλευρά της Ε.Ο. ΠΑΘΕ.  

Επισημαίνεται ότι στα μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – 

Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας, όπως προσδιορίστηκαν στο με αρ. πρωτ. 2466/10-12-

2010 έγγραφο της, περιλαμβάνεται, εκτός των προαναφερθέντων, η Σπηλιά του Ιθακήσιου. 

Όλα τα μνημεία, εκτός του Σπηλαίου Απόλλωνος (ύψος 1930μ. νότια της θέσης Ανάθεμα) 

προσδιορίζονται στο έγγραφο της γνωμοδότησης με γεωγραφικές συντεταγμένες (φ, λ) και 

εμφανίζονται στον Χάρτη Π.2α της παρούσας μελέτης.  

Επιτρεπόμενες χρήσεις  
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Α. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι εκείνες που ισχύουν στις Π.Ε.Π. ή Π.Ε.Π.Δ. όπου 

εντάσσονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (Ν. 

3028/2002), καθώς και από τα σχετικά διατάγματα κήρυξης/ οριοθέτησης όσον αφορά 

στους κηρυγμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους. Απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιπλέον των παραπάνω, επιτρέπονται έργα και 

εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων 

και μνημείων.  

Β. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι παρακάτω χρήσεις:  

 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.  

 Τουριστικές μονάδες άνω των 50 κλινών, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η τυχόν 

επέκταση των νομίμως υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων μετά από τη σύμφωνη 

γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Γ. Στους υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους, τα παραπάνω ισχύουν εντός των ορίων 

τους όπως φαίνονται στον Χάρτη Π.2α του παρόντος. Μετά τη θεσμοθέτηση τους, θα 

ισχύουν εντός των οριστικών θεσμοθετημένων ορίων τους.  

Δ. Μέχρι τη θεσμοθέτηση κανόνων προστασίας, για όλες τις υποθέσεις εντός των 

κηρύξεων απαιτείται η υποβολή του θέματος στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο και η πιθανή 

επιβολή όρων και προδιαγραφών για τις χρήσεις και κατασκευές, εκτός των περιπτώσεων 

όπου η ύπαρξη μνημείων θα καθιστά απαγορευτική οιαδήποτε άλλη χρήση. 

Ε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς και 

απαγορεύσεις χρήσεων και λοιπούς περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με την κείμενη 

αρχαιολογική νομοθεσία. 

Επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης 

Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της ζώνης Π.Ε.Π. ή Π.Ε.Π.Δ. όπου εντάσσεται ο 

κάθε αρχαιολογικός χώρος, και οι γενικές διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη τυχόν 

δεσμεύσεων που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 

των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (Ν. 3028/2002), τις γενικές διατάξεις της 

παρούσας μελέτης, καθώς και από τα σχετικά διατάγματα κήρυξης/οριοθέτησης. Για 

οποιαδήποτε επέμβαση εντός των ορίων των  
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Π.Ε.Π. 2 απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Π.2.4.3. Κηρυγμένα μνημεία 

Εκτός από τους κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους, που αποτελούν τις 

Π.Ε.Π.2, στην εδαφική επικράτεια της Δ.Ε. Λιτόχωρου εντοπίζεται μία σειρά σημειακών 

κηρυγμένων μνημείων βυζαντινών/ μεταβυζαντινών και νεότερων χρόνων. Πρόκειται, κατά 

κύριο λόγο για ιστορικά οικήματα και ιερούς ναούς/μοναστήρια, που εμφανίζονται στους 

Χάρτες Π.2α και Π.3.1-3.2 της μελέτης και περιγράφονται συνοπτικά, στην συνέχεια. 

Α. Μνημεία βυζαντινών/μεταβυζαντινών χρόνων 

Τόσο στην εξωαστική περιοχή της Δ.Ε., όσο και εντός των οικιστικών περιοχών 

εντοπίζονται αξιόλογα εκκλησιαστικά και μοναστηριακά συγκροτήματα βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών χρόνων, που εκτός από τη λατρευτική χρήση/διάσταση έχουν μνημειακό 

χαρακτήρα. Πρόκειται για ναούς/ μοναστήρια με αξιόλογη αρχιτεκτονική, τοιχογραφικό 

διάκοσμο και στενή σύνδεση με την ιστορία της περιοχής, τα οποία εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Α1. Μνημεία στον οικισμό Λιτοχώρου 

 Ο Ιερός Ναός Αγίας Σολομωνής (Αγίου Νικολάου Βουναϊνης) κηρύχθηκε ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/9779/211/10-4-1992 Υ.Α. (ΦΕΚ461Β΄ 
/15.7.1192). Πρόκειται για μονόχωρο, δρομικό με νάρθηκα ναό με αξιόλογο τοιχογραφικό 
διάκοσμο του τέλους του 16ου αιώνα και των αρχών του 17ου αιώνα. 

 Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/11002/332/2-
1-1996 Υ.Α. (ΦΕΚ177Β΄/19-3-1996) ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, λόγω του 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και της σύνδεσης του με την ιστορία και τους αγώνες του 
οικισμού. Πρόκειται για τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική που χρονολογείται από το πρώτο μισό 
του 16ου αιώνα. Το 1760 ανακατασκευάστηκε στις σημερινές του διαστάσεις. 

 Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου κηρύχθηκε ως ιστορικό μνημείο, χρήζον ειδικής 
κρατικής προστασίας με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/57354/1664πε/2-1-96 Υ.Α. 
(ΦΕΚ159Β΄/14-3-96). Πρόκειται για μονόχωρο, χαμηλό κτίσμα που έχει ανακαινιστεί 
εξολοκλήρου. 

 Με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/15636/338/7-8-95 Υ.Α. (ΦΕΚ 757Β΄/1-9-95) 
κηρύχθηκαν ως κτίσματα χρήζοντα ειδικής κρατικής προστασίας πέντε μεταβυζαντινά 
εξωκκλήσια. Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου. Οι εν λόγω εκκλησίες αποτελούν μία ενιαία ενότητα, γεωγραφικά και 
χρονολογικά και με όμοια τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η διάταξη τους 
μαρτυρεί την πολυκυτταρική δομή του οικισμού έως τα τέλη περίπου του 17ου αιώνα. 
 
Για την καλύτερη προστασία των εκκλησιαστικών μνημείων εντός των οικιστικών περιοχών 

η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (4936π.ε./30-7-2012 γνωμοδότηση επί του Β1΄ 

Σταδίου) προτείνει την πρόβλεψη για απάλειψη των ανοίκειων προσθηκών και την 
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εκπόνηση σχετικών απαιτούμενων εργασιών μόνο κατόπιν συνεργασίας και έγκρισης από 

την υπηρεσία. Αναφορικά με την Π.Ε.2 και τα Καλύβια Βαρικού υφίσταται ανάγκη έλεγχου 

των οποιοδήποτε εκσκαφικών εργασιών. Η Εφορεία αναφέρεται επίσης στον πρόσφατο 

εντοπισμό ερειπίων σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού εντός των ορίων του Πεδίου 

Βολής, για τα οποία προτείνει την απομάκρυνση τους και την διαμόρφωση της θέσης σε 

χώρο πρασίνου και αναψυχής. 

Α2. Μνημεία στον εξωαστικό χώρο 

 Η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου (εν Ολύμπω) κηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/39947/847/30-7-84 Υ.Α. (ΦΕΚ 854Β΄/6-12-84), λόγω 
της σημαντικής αρχιτεκτονικής της και της σύνδεσης της με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 
Τέλος, εκτός από τα κηρυγμένα ως μνημεία εκκλησιαστικά/μοναστηριακά συγκροτήματα, 

στην περιοχή της Δ.Ε. Λιτοχώρου εντοπίζονται οι παρακάτω αξιόλογοι ιεροί ναοί: 

 Στην δυτική περιφέρεια του οικισμού του Λιτοχώρου, στους πρόποδες του Ολύμπου 
βρίσκονται οι Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Μηνά και Προφήτη Ηλία. 

 Στην Γρίτσα, εντός των ορίων προς πολεοδόμηση εντοπίζεται ο Ι.Ν. Αγίων 
Θεοδώρων. 

  
Β. Μνημεία νεότερων χρόνων 

Στον εξωαστικό και οικιστικό χώρο της Δ.Ε. Λιτοχώρου εντοπίζεται μία σειρά κτιριακών 

συγκροτημάτων, που έχουν κηρυχθεί ως έργα τέχνης, χρήζοντα ειδικής κρατικής 

προστασίας ή ιστορικά διατηρητέα μνημεία και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εφορείας 

Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τα εξής: 

Β1. Μνημεία στον οικισμό Λιτοχώρου 

 Οικία ιδιοκτησίας Γ. Βούρου στην οδό Αγ. Δημητρίου 3. (Απόφαση κήρυξης: 
ΔΙΛΑΠ/Γ/451/10907/19.7.82 Υ.Α., ΦΕΚ 767Β΄/13.10.1982.) 

 Οικία Αναστασίας Γιαννίτση στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. 
(Γ.Δ.Π.Α./ΥΑΠΑ/Δ1ΛΑΠ/Γ/48068/1776/11.9.80 Υ.Α. (ΦΕΚ 949Β΄/ 22.9.1980). 

 Οικία Γ. Ολυμπίου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 12. (ΔΙΛΑΠ/Γ/64/4734/8.1.96 
Υ.Α. (ΦΕΚ 73Β΄/2.2.1996) 

 Οικία Γ. Πατσαρίκα στην πάροδος Έλλης ΟΤ 64. (ΔΙΛΑΠ/Γ/1529/40601/3.8.93 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 635Β΄/19.8.1993). 

 Οικία Διον. Αναγνωστοπούλου στην οδό Ν. Λάππα 5. 
(ΥΥΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/235/7063/24.01.1996 Υ.Α. (ΦΕΚ 91Β΄/13-2-1996). 

 (ΔΙΛΑΠ/Γ/2877/54762/10.11.99 - Εμμονή στο χαρακτηρισμό ΦΕΚ 91Β΄/1996). 

 Οικία Όλγας Δαδούλη στην οδό 25ης Μαρτίου 23. (ΔΙΛΑΠ/Γ/2102/31264/12.6.96 
Υ.Α. (ΦΕΚ 664Β΄/1.8.96)  

 Α΄ Δημοτικό Σχολείο. ΔΙΛΑΠ/Γ/1512/22415/25.7.86 Υ.Α. (ΦΕΚ 576Β΄/12.9.86). 
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 Με την ίδια απόφαση χαρακτηρίστηκε, επίσης ως έργο τέχνης, χρήζον ειδικής 
κρατικής προστασίας η οικία Κληρ. Φέρλια, Σαμαρά, Παπαδημητρίου, Σισκοπούλου, 
Καρακίτσου, μια και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής. 

 Απόφαση ΔΙΛΑΠ/Γ/1302/30386/23.5.95 – «Μη αποχαρακτηρισμός κατεδαφισθέντος 
κτιρίου αύλειου χώρου». 
 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2794π.ε./3-7-2012 έγγραφο της Εφορείας Νεοτέρων 

Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, οι γενικές και/ή ειδικές χρήσεις των παραπάνω 

κηρυγμένων μνημείων καθορίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3028/2002 και ειδικότερα του άρθρου 10 «Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο 

περιβάλλον τους» και των διαδικασιών που ορίζονται σε αυτό. 

Γ. Ενάλιες αρχαιότητες 

Με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/30229/1819/25-6-1997 Υ.Α. (ΦΕΚ 564Β΄ /10-7-1997) 

εγκρίθηκε η αποδέσμευση θαλασσίων περιοχών για υποβρύχια δραστηριότητα με 

αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, ύστερα από τη 

διενέργεια σ' αυτές εκτεταμένων υποβρυχίων ερευνών από κλιμάκια της αρμόδιας 

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Στις θαλάσσιες περιοχές περιλαμβάνεται η παράλια 

περιοχή μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Πλάκας Λιτοχώρου (ΒΑ της Λεπτοκαρυάς μέχρι τα ΝΑ 

της Πλάκας Λιτοχώρου). Η υποβρύχια δραστηριότητα (για ψυχαγωγικούς/ εκπαιδευτικούς 

σκοπούς) τελεί, από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, υπό την εποπτεία της Εφορείας 

Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία δύναται να απαγορεύσει τις καταδύσεις σε τμήματα όπου 

εντοπιστούν αρχαιότητες. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε ως προς τις διαδικασίες 

έγκρισης με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/24185/1467/22-5-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 646Β΄/26-6-1998). 

Η παράλια περιοχή μεταξύ Λεπτοκαρυάς και Πλάκας Λιτοχώρου επαναπροσδιορίστηκε και 

οριοθετήθηκε με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/36961/2194/22-7-1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 923 Β΄ /27-8-

1998  

Π.2.4.4. Περιοχή προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας – Π.Ε.Π.3α 

(περιοχή με στοιχείο 1 της Ζ.Ο.Ε.) 

Εντός της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου, η περιοχή με στοιχείο 1, έχει χαρακτήρα αυστηρά αγροτικό 

με στόχο τη διαφύλαξη της γης υψηλής παραγωγικότητας. Ση ζώνη αυτή που αποτελεί τη 

Π.Ε.Π.3α, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Α του από 31.1.1990 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990) και 

το άρθρο 1 παρ. ΙΙ του από 25.7.2001 Π.Δ/γματος (ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001). 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 
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 Γεωργικές αποθήκες. 

 Υδατοδεξαμενές. 

 Στέγαστρα. 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις. 

 Φρέατα. 

 Θερμοκήπια. 

 Εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας. 

 Όροι και Περιορισμοί δόμησης 

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 
στρέμματα. 

 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν εμβαδόν 
4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του διατάγματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ/16.2.1990). 

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 
είναι 100 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 5 μ. μετρούμενο από το φυσικό 
έδαφος. 

 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978(Δ'538) και 24.5.1985(Δ'270) 
Π.Δ/γμάτων όπως ισχύουν. 

 Απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη έκτασης 20 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού 
Φυσικού Αερίου (Α.Φ.Α.) (Π.Δ.25.7.2001 - ΦΕΚ 666Δ΄/10.8.2001). 

 Για τη δόμηση εκατέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα όσα 
προβλέπονται στο αρθ.14 παρ.6 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27Α΄/8-2-1995). 
 
Π.2.4.5. Περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας – Π.Ε.Π.3β (περιοχή με 

στοιχείο 9 της Ζ.Ο.Ε.) 

 
Ομοίως με την προηγούμενη ζώνη, Π.Ε.Π.3α, η περιοχή με στοιχείο 9 του Π.Δ/γματος της 

Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου, προτείνεται ως περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας 

Π.Ε.Π.3β. Η Π.Ε.Π.3β, επεκτείνεται δυτικά μέχρι το όριο της ΖΩΝΗΣ Γ΄ της Ε.Π.Μ. Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου. Πρόκειται για μια λωρίδα γης που σημειώνει τα ίδια χαρακτηριστικά με 

τη ζώνη Π.Ε.Π.3β. Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι αυστηρά αγροτικός με σκοπό την 

προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις 

 Γεωργικές αποθήκες. 

 Υδατοδεξαμενές. 

 Στέγαστρα. 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις. 

 Φρέατα. 

 Θερμοκήπια. 

 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πλην σφαγείων 
 
Όροι και περιορισμοί δόμησης 
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 Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 
στρέμματα. 

 Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που είχαν εμβαδόν 
4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του διατάγματος της Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 87Δ΄/16.2.1990). 

 Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση γεωργικών αποθηκών 
είναι 100 τ.μ. και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 5 μ. μετρούμενο από το φυσικό 
έδαφος. 

 Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 
εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ΄ 538) και 24.5.1985 (Δ΄ 270) 
Π.Δ/των όπως ισχύουν. 
 
Π.2.5. Λοιπές περιοχές προστασίας 

Π.2.5.1. Εκτάσεις με δασική χρήση 

Σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτ. 5062/17.8.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. 

Πιερίας, στην περιοχή μελέτης υπάρχουν τμήματα γης που η κύρια χρήση τους σήμερα 

είναι Δασική. Τα τμήματα αυτά σημειώθηκαν από την υπηρεσία σε συνημμένο απόσπασμα 

χάρτη του Α΄ Σταδίου της μελέτης Γ.Π.Σ., και απεικονίζονται στον Χάρτη Π.2α του 

παρόντος με τον χαρακτηρισμό «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΖΩΝΗ ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». Εντός των εκτάσεων αυτών, σύμφωνα πάντα με το παραπάνω 

έγγραφο, υπάρχουν και μεμονωμένες αγροτικές καλλιέργειες που δεν είναι δυνατόν να 

αποτυπωθούν στην κλίμακα του χάρτη. Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας των εκτάσεων που 

περιλαμβάνονται στη μελέτη (δασικός ή μη δασικός), θα εξετάζεται κατά περίπτωση 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.998/79 μέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία των δασικών χαρτών σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του 

Ν.2664/98. 

Π.2.5.2. Ρέματα – Χαράδρες – Τάφροι – Θάλασσα 

Η πεδινή και παράκτια περιοχή της Δ.Ε. Λιτοχώρου διατρέχεται από ένα σύμπλεγμα 

υδάτινων και μη σχηματισμών της γης το οποίο είναι εύλογο, λόγω της ύπαρξης στα 

ανατολικά του ορεινού όγκου του Όλυμπου. 

Οι κυριότεροι σχηματισμοί, από βορά προς νότο είναι: 

 Ο ποταμός Μαυρονέρι, τμήμα του οποίου διατρέχει τη Δ.Ε. και εκβάλει στην ακτή του 

Δήμου Κατερίνης. 

 Ο Χελοπόταμος που διέρχεται με διαμορφωμένη τάφρο ανάμεσα στη Γρίτσα και τα 

Καλύβια Βαρικού. Στις όχθες του κοντά στην Ε.Ο. ΠΑΘΕ υπάρχει χώρος κωπηλατηρίου 

ενώ στις εκβολές του βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο. 
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 Ο ποταμός Βάφυρας που επίσης διέρχεται με διαμορφωμένη τάφρο ανάμεσα στη 

Γρίτσα και τα Καλύβια Βαρικού. Σε τμήμα του πάνω από την Ε.Ο. ΠΑΘΕ τερματίζουν οι 

πεδινοίσχηματισμοί του φαραγγιού του Ενιπέα και εκβάλει στη θέση όπου προορίζεται να 

αναπτυχθεί μαρίνα. 

 Σύμπλεγμα χαράδρων και ρεμάτων στην περιοχή με τοπωνύμιο «Ξερόκαμπος», 

στην περιοχή όπου βρίσκεται το πεδίο βολής της 24ης τεθωρακισμένης μεραρχίας. 

 Το φαράγγι ή χαράδρα του Ενιπέα, που ξεκινάει από την κορυφή του Ολύμπου και 

φθάνει μέχρι τον οικισμό του Λιτόχωρου, τον οποίο περιβάλλει από όλη τη βόρεια πλευρά 

του και στην συνέχεια περνάει βόρεια από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της 24ης 

τεθωρακισμένης ταξιαρχίας. Ακολούθως, και με σαφώς εκτονωμένη υψομετρική διαφορά, 

περνάει ανατολικά της περιοχής της Δ.Ε.Α.Λ. για να καταλήξει σε πεδινούς χέρσους 

σχηματισμούς νότια της τάφρου του Βάφυρα. Το υδάτινο στοιχείο της χαράδρας του 

Ενιπέα στον κώνο πρόσχωσής του κατά το μεγαλύτερό του μέρος απορροφάται και 

αποτελεί υπόγειο απόθεμα νερού και όσο νερό απομένει ρέει στη λεκάνη απορροής του. 

 Νότια και δυτικά του οικισμού του Λιτοχώρου υπάρχει ένα άλλο μεγάλο σύμπλεγμα 

από ρέματα και χαράδρες οι οποίες όλες καταλήγουν στην ακτή του δήμου και βόρεια της 

Πλάκας Λιτοχώρου. Στην πεδινή αυτή περιοχή τα κυριότερα ρέματα είναι της Αγ. Μαρίνας, 

του Αντάρτη και της Τοπόλιανης. 

Από το παρόν Γ.Π.Σ. προτείνεται ως απαραίτητη η αποτύπωση και οριοθέτηση των 

ρεμάτων και χαράδρων που γειτνιάζουν ή διαπερνούν περιοχές που προτείνονται για 

πολεοδόμηση και βέβαια θα εξαιρεθούν από το σχέδιο πόλεως. Σε κάθε περίπτωση, η 

δόμηση επιτρέπεται στα 20μ. από μη οριοθετημένα ρέματα και στα 10μ. από τα 

οριοθετημένα. Το ανατολικό όριο της Δ.Ε. Λιτοχώρου ταυτίζεται σε όλο το μήκος του με την 

ακτογραμμή του Θερμαϊκού κόλπου (μήκος 16 περίπου χλμ.). Η Κτηματική Υπηρεσία Ν. 

Πιερίας διαχειρίζεται τον αιγιαλό, την παραλία και τον παλαιό αιγιαλό στην περιοχή της 

Δ.Ε. Λιτοχώρου, όπως έχουν καθορισθεί και δημοσιευθεί15 στα: 

 ΦΕΚ 214Δ΄/10-6-1983, Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος της επιτροπής 

καθορισμού ορίων του αιγιαλού περιοχής παραλίας Βαρικού Λιτοχώρου, από Μαυρονέρι 

μέχρι Χελοπόταμο. 

 ΦΕΚ607Δ΄/24-6-1987, 7917/17-6-1987 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας «Καθορισμός 

των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλιού αιγιαλού στη θέση «Πλάκα» 

Λιτοχώρου Ν. Πιερίας». 
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 ΦΕΚ764Δ΄/10-11-2000, Αρ. 1085267/8538/Β0010/23-10-2000 Αποφ. Υπουργού 

«Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού στην παραλιακή ζώνη 

Λιτοχώρου στη θέση Γρίτσα Ν. Πιερίας». 

 ΦΕΚ648Δ΄/31-12-2008, Αρ. 2652/10-4-2008 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας «Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού−παραλίας και παλαιού 

αιγιαλού στην παραθαλάσσια περιοχή του Δήμου Λιτόχωρου, από Χελοπόταμο μέχρι 

παραλία Γρίτσας». 

Για τον αιγιαλό και την παραλία προβλέπονται χρήσεις, όπως καθορίζονται στον Ν. 

2971/2001. Ο παλαιός αιγιαλός καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα και ανήκει στην ιδιωτική 

περιουσία του Δημοσίου. 

Π.2.5.3. Καταφύγια Άγριας Ζωής  

Με την υπ’ αρ. 158883/2-7-1982 Υ.Α. (ΦΕΚ 706Β΄/24-9-1982) ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο 

θηραμάτων στις θέσεις Άγιος Ιωάννης, Τρόχαλο, Καστάνα, Παληοπήγαδο και Παναγία 

στην περιοχή Δ. Λιτοχώρου σε έκταση 12.262 στεμμάτων. Στην εν λόγω περιοχή 

απαγορεύεται η θήρα, ενώ η δίωξη επιβλαβών θηραμάτων διενεργείται σύμφωνα με το 

άρθρο 254 παρ. 3 του Ν.Δ/τος 86/69, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 4, παρ.7 

του Ν.177/75.  Επισημαίνεται ότι αφενός το ΦΕΚ καθορισμού του μόνιμου καταφυγίου δεν 

συνοδεύεται από αντίστοιχο διάγραμμα, αφετέρου η λεκτική περιγραφή των ορίων του είναι 

αρκετά γενικευμένη. Το όριο του μόνιμου καταφυγίου απεικονίζεται στο χαρτογραφικό 

υπόβαθρο της παρούσας μελέτης (χάρτης Π.2α, κλ. 1:25.000) όπως έχει αναρτηθεί στην 

επίσημη ιστοσελίδα: geodata.gov.gr. Σύμφωνα με την εν λόγω απεικόνιση, τμήμα του 

μόνιμου καταφυγίου στα ανατολικά εμπίπτει χωρικά εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του οικισμού Λιτοχώρου. Η παρούσα μελέτη, προτείνει, σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Δασών, να πραγματοποιηθεί ενημέρωση της οριοθέτησης του Κ.Α.Ζ. με νέα 

απόφαση/ ΦΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο το εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ.5 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α΄/31-3-2011) 

απαγορεύεται η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό 

σχεδιασμό.  

Π.2.6. Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων  

Π.2.6.1. Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)  
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Ο «Καθορισμός Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Λιτοχώρου, στην περιοχή Ξηροκάμπι της 

κτηματικής περιοχής του δήμου Λιτοχώρου και έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟ.ΠΑ.» σύμφωνα με την με αρ. 18431/1327/Φ9.5 

Αποφ. Υπ. Ανάπτυξης και Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1431Δ΄/14.11.2002.  

Ως Φορέας Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ. ορίστηκε η Ανώνυμα Εταιρία Δημοτική Επιχείρηση 

Αμμοχάλικου Λιτόχωρου ΑΕ (ΔΕΑΛ ΑΕ) και έγινε προϋπολογισμός της δαπάνης των 

προγραμματικών έργων υποδομής και μελετών στην περιοχή.  

Π.2.6.2. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 

Στη Δ.Ε. Λιτοχώρου λειτουργεί οργανωμένος Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) σύγχρονων προδιαγραφών. Βρίσκεται επί της αγροτικής οδού που συνδέει το 

Λιτόχωρο με την επαρχιακή οδό σύνδεσης της εθνικής οδού ΠΑΘΕ με το Δίον, νότια της 

περιοχής του θεσμοθετημένου ΒΙΟ.ΠΑ. και σε απόσταση περίπου 3χλμ. από τον οικισμό. 

Η κατασκευή και λειτουργία του είναι προϊόν διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων 

Λιτοχώρου, Ανατολικού Ολύμπου και Παραλίας (ΣΑΔΑΠ) και δέχεται τα απορρίμματα 

αυτών. 

Π.2.6.3. Λατομείο – Δημοτική Επιχείρηση Αμμορυχείου Λιτοχώρου Δ.Ε.Α.Λ. 

Η Δημοτική Επιχείρηση Αμμορυχείου Λιτοχώρου (Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε.) λειτουργεί με νόμιμη 

άδεια σε χώρο που βρίσκεται σε επαφή με το νοτιοανατολικό όριο του θεσμοθετημένου 

ΒΙΟ.ΠΑ.. Δυτικά είναι σε επαφή με την αγροτική οδό που συνδέει το Λιτόχωρο με την 

επαρχιακή οδό σύνδεσης της εθνικής οδού ΠΑΘΕ με το Δίον και με τις εγκαταστάσεις του 

ΧΥΤΑ που προαναφέρονται και νότια νοτιοανατολικά έχει ως όριο την απόληξη της 

χαράδρας του Ενιπέα. Στους χώρους παλαιάς αμμοληψίας εφαρμόζεται η αποκατάσταση 

του χώρου με ανάλογη διευθέτηση και δενδροφύτευση του χώρου.  

Π.2.6.4. Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις  

Η περιοχή με στοιχείο 10 της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνει τις 

εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου Μπαλανίκα όπου στεγάζεται η 24η Ταξιαρχία 

Τεθωρακισμένων. Αποτελεί περιοχή με ίδιο νομικό καθεστώς.  Επιπλέον, ένα μεγάλο 

τμήμα της πεδινής περιοχής της Δ.Ε στη θέση Ξηρόκαμπος χρησιμοποιείται από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας ως πεδίο βολής. Η έκταση αυτή η οποία φαίνεται στο Χάρτη 

Π.2α βρίσκεται εντός της περιοχής με στοιχείο 9 της Ζ.Ο.Ε., στο όριο της Π.Ε.Π.1 

«Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου» και νοτιοανατολικά της Π.Ε.Π.2 του Αρχαιολογικού 
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Χώρου «Κλαδερή».  Τέλος, σε ένα τμήμα της περιοχής με στοιχείο 5 της Ζ.Ο.Ε. 

Λιτοχώρου, σε επαφή με το εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού Λιτοχώρου επί της οδού 

εισόδου στο Λιτόχωρο από τον κόμβο Λιτοχώρου της Ε.Ο. ΠΑΘΕ, βρίσκονται οι κατοικίες 

των αξιωματικών στρατού.  

Π.2.6.5. Κοιμητήρια  

Στη Δ.Ε. Λιτοχώρου υπάρχει ένας χώρος κοιμητηρίων, ο οποίος είναι προς κατάργηση. 

Υφίσταται από το 1915 στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου, έχει έκταση 4στρ. περίπου, βρίσκεται 

εντός του οικισμού και εξυπηρετεί το σύνολο της περιοχής μελέτης.  Η τροποποίηση του 

Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου (ΦΕΚ 1060Δ΄/31.12.1998) πρότεινε την μεταφορά των κοιμητηρίων στα 

βόρεια του οικισμού, σε περιοχή εκτός σχεδίου, επί της οδού από Λιτόχωρο προς Δίον, 

μετά το δρόμο για Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου, (έκταση περί τα 24στρ.). Επισημαίνεται ότι η 

χωροθέτηση των νέων κοιμητηρίων εκτός του οικισμού θα γίνει μόνο εφόσον έχει τηρηθεί η 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση γίνεται εφόσον έχει εξασφαλιστεί ζώνη πλάτους 250μ., 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιλεγμένης περιοχής (π.χ. 

υδατορέματα, λίμνες, ποτάμια, γη υψηλής παραγωγικότητας) ώστε να διασφαλιστεί η 

υγιεινή και ασφάλεια μέσω των απαιτούμενων έργων.  

Π.2.7. Λοιπές Εξωαστικές Χρήσεις  

Στον τομέα του πολιτισμού υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές μονάδες εκτός σχεδίου οι 

οποίες καλούνται να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό, τις ανάγκες του πληθυσμού σε 

πολιτιστικές λειτουργίες. Είναι το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

έκτασης 55στρ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έκτασης 10στρ. περίπου, επί του δρόμου 

από Λιτόχωρο προς Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου, στο οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένας από 

τους στόχους του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είναι η ενίσχυση 

της συμβολικής σημασίας του Ολύμπου με την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Έρευνας 

και Μελέτης της Ελληνικής Θεογονίας.  

Επί του δρόμου από Λιτόχωρο προς Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου, απέναντι από το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις έκτασης 44στρ. περίπου, που 

περιλαμβάνουν ένα ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, δύο βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου, 

και κλειστό γυμναστήριο με γήπεδο μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ και αίθουσα γυμναστικής 

Ολυμπιακών προδιαγραφών.  
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Στο τομέας της υγείας, η Δ.Ε. Λιτοχώρου διαθέτει Κέντρο Υγείας, έκτασης 10στρ. περίπου, 

το οποίο βρίσκεται στον κόμβο Λιτοχώρου της Ε.Ο. ΠΑΘΕ και εκτός από τους οικισμούς 

του, εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς της νότιας Πιερίας.  

Στη παραθαλάσσια περιοχή από Λιμένα Λιτοχώρου (Γρίτσα) προς Καλύβια Βαρικού στις 

εκβολές του Χελοπόταμου, υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο, ενώ πιο δυτικά στη βόρεια όχθη 

του Χελοπόταμου κοντά στη Ε.Ο. ΠΑΘΕ, υπάρχει κωπηλατήριο 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

 

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η γενική πολεοδομική οργάνωση - ρύθμιση των 

οικιστικών υποδοχέων. Η πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης περιλαμβάνει των 

καθορισμών των πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ), τους όρους δόμησης των οικισμών, τις 

γενικές χρήσεις γης και τις ανάγκες σε γη των πολεοδομικών λειτουργιών.  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Καθορισμός Πολεοδομικών Ενοτήτων - Προγραμματικά Μεγέθη 

Οι οικισμοί του δήμου Λιτοχώρου οργανώνονται σε δύο πολεοδομικές ενότητες – γειτονιές 

(ΠΕ): 

Πολεοδομική Ενότητα 1: ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

Πολεοδομική Ενότητα 2: ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΓΡΙΤΣΑ) 

Η οργάνωση περισσοτέρων του ενός οικισμών σε μια Πολεοδομική Ενότητα γίνεται κυρίως 

με πληθυσμιακά, γεωγραφικά και πολεοδομικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι κατά το Β1΄ 

Στάδιο, η περιοχή των εργατικών κατοικιών, έκτασης 22 στρ. περίπου, στο 

βορειοανατολικό όριο του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού του Λιτοχώρου (η οποία έχει 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο), δεν είχε συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό και δεν 

εντασσόταν σε καμία από τις Π.Ε. Στην παρούσα φάση η περιοχή των εργατικών κατοικιών 

ενσωματώνεται στον οικιστικό και προγραμματικό σχεδιασμό και συμπεριλαμβάνεται στην 

Π.Ε.1 , σύμφωνα με σχετική κατεύθυνση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. 

πρωτ. 2336/21-6-2013 έγγραφο). 
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 Η Π.Ε.1 (οικισμός Λιτοχώρου) καταλαμβάνει συνολική έκταση 2.317,75 στρ. και 

περιλαμβάνει: Την περιοχή του οικισμού με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, έκτασης 

1.943,74 στρ.  

 Την περιοχή των εργατικών κατοικιών, έκτασης 22,4 στρ.  

 Τις προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων α’ κατοικίας, που αποτελούνται από τρία 

τμήματα: τμήμα έκτασης 91,74 στρ. στα βορειοανατολικά, τμήμα έκτασης 32,71 στρ. στα 

ανατολικά και τμήμα έκτασης 227,1 στρ. στα νότια.  

Επισημαίνεται ότι τα όρια των προτεινόμενων επεκτάσεων α΄ κατοικίας τροποποιήθηκαν σε 

σχέση με αυτά που περιγράφονται/ απεικονίζονται στο Β1΄ Στάδιο της μελέτης, σύμφωνα 

με την κατεύθυνση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. για εξαίρεση των εκτάσεων που υπάγονται στις 

προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα 

καθορίστηκαν με το με αρ. πρωτ. 8176/11/6-4-2012 έγγραφο γνωμοδότησης της Δ/νσης 

Δασών Ν. Πιερίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Το εν λόγω 

έγγραφο δεν αποτελεί πράξη χαρακτηρισμού και δεν θίγει δικαιώματα δημοσίου ή ιδιωτών, 

ωστόσο καθορίζει δασικές εκτάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή ουδεμία επέμβαση χωρίς 

τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. 

Με δεδομένη τη θέση και το σχήμα των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, έγινε προσπάθεια 

προσαρμογής των ορίων των προτεινόμενων επεκτάσεων (μειώθηκαν σε σχέση με το Β1΄ 

Στάδιο). Πέρα από τη μερική τροποποίηση των ορίων, υπάρχουν διάσπαρτα τμήματα 

δασικού χαρακτήρα εντός των επεκτάσεων, που απεικονίζονται στον χάρτη Π.3.1-3.2 με 

διακριτή διαγράμμιση και έχουν εξαιρεθεί από την έκταση προς πολεοδόμηση. 

Επισημαίνουμε ότι κατά την μελλοντική πολεοδόμηση των προτεινόμενων επεκτάσεων, θα 

απαιτηθεί πράξη χαρακτηρισμού πριν τη σύνταξη του ρυμοτομικού σχεδίου. Η πράξη 

χαρακτηρισμού θα καθορίσει επακριβώς τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες και θα εξαιρεθούν 

από την πολεοδόμηση.  

Ο πληθυσμός κορεσμού της Π.Ε.1 ανέρχεται σε 11.637 κατοίκους από τους οποίους 

εκτιμάται ότι οι 8.500 κάτοικοι θα είναι μόνιμοι και οι 3.137 κάτοικοι θα είναι εποχικοί.  

Η Π.Ε.2 (οικισμοί Πλάκας Λιτοχώρου και Λιμένα Λιτοχώρου – Γρίτσας) καταλαμβάνει 

συνολική έκταση 1.388,62 στρ. Οι οικισμοί στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

και δεν είναι οριοθετημένοι με απόφαση Νομάρχη. Η παρούσα μελέτη προτείνει την 

πολεοδόμηση τους ως περιοχές β΄ κατοικίας. Τα όρια των προτεινόμενων επεκτάσεων β΄ 

κατοικίας τροποποιήθηκαν σε σχέση με αυτά που καθορίστηκαν στο Β1΄ Στάδιο, αφενός 
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λόγω των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που υπέδειξε η Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, 

αφετέρου για λόγους προσαρμογής στην γραμμή αιγιαλού (όπως έχει καθοριστεί και 

περιγράφεται στην παρ. Π.2.5.2). Η έκταση της περιοχής προς πολεοδόμηση στον οικισμό 

Λιμένα Λιτοχώρου διαμορφώνεται στα 396,55 στρ., ύστερα και από την εξαίρεση δύο 

τμημάτων δασικού χαρακτήρα στα κεντρικά. Η περιοχή προς πολεοδόμηση στην Πλάκα 

Λιτοχώρου αποτελείται από δύο τμήματα. Το βόρειο τμήμα διαφοροποιείται αισθητά σε 

σχέση με το Β1΄ Στάδιο («μετατόπιση» προς τα βόρεια), δεδομένων των εκτεταμένων 

εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στα νότια. Επεκτείνεται βορειότερα και διαμορφώνεται στα 

597,33 στρ., ύστερα και από την εξαίρεση τμημάτων δασικού χαρακτήρα στα κεντρικά και 

νότια. To νότιο τμήμα επεκτείνεται στα 394,7 στρ. Η συνολική έκταση της Π.Ε.2 

διαμορφώνεται στα 1.388,62 στρ.  

Ο πληθυσμός κορεσμού της Π.Ε.2 ανέρχεται σε 2.000 κατοίκους, 1.429 κάτοικοι στην 

Πλάκα Λιτοχώρου και 571 κάτοικοι στον Λιμένα Λιτοχώρου. Από τους 2.000 κατοίκους 

εκτιμάται μόνιμος πληθυσμός 300 κάτοικοι και εποχικός πληθυσμός 1.700 κάτοικοι.  

Οι δύο Π.Ε. της Δ.Ε. Λιτοχώρου καταλαμβάνουν συνολική έκταση 3.706 στρ.  

Τα παραπάνω προγραμματικά μεγέθη αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια:  

ΛΙΤΟΧΩΡΟ  

 Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο οικισμού: 1.943,74 στρ.  

 Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο εργατικών κατοικιών: 22,4 στρ.  

 Επεκτάσεις α' κατοικίας: 351,56 στρ.  

 Πληθυσμός Κορεσμού: 11.637 κάτοικοι.  

 Μόνιμος πληθυσμός κορεσμού (εκτίμηση): 8.500 κάτοικοι.  

 Παραθεριστικός πληθυσμός κορεσμού (εκτίμηση): 3.137 κάτοικοι.  

ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

 Περιοχή προς πολεοδόμηση β' κατοικίας: 992 στρ.  

 Πληθυσμός Κορεσμού: 1.429 κάτοικοι.  

 Μόνιμος πληθυσμός κορεσμού (εκτίμηση): 250 κάτοικοι.  
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 Παραθεριστικός πληθυσμός κορεσμού (εκτίμηση): 1.179 κάτοικοι.  

ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΓΡΙΤΣΑ)  

 Περιοχή προς πολεοδόμηση β' κατοικίας: 396,55 στρ.  

 Πληθυσμός Κορεσμού: 571 κάτοικοι.  

Μόνιμος πληθυσμός κορεσμού (εκτίμηση): 50 κάτοικοι.  

 Παραθεριστικός πληθυσμός κορεσμού (εκτίμηση): 521 κάτοικοι.  

Π.3.1.2. Συντελεστές Δόμησης και λοιποί όροι Δόμησης  

Α. Λιτόχωρο : Εγκεκριμένο Σχέδιο  

Οι Συντελεστές Δόμησης στην περιοχή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού 

Λιτοχώρου ισχύουν όπως καθορίζονται από τα παρακάτω Π.Δ/γματα. Δεν προτείνονται 

σχετικές αναθεωρήσεις με το παρόν Γ.Π.Σ.  

 Π.Δ/γμα 6.12.1988 «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής 

ενότητας Λιτοχώρου Δ. Λιτόχωρου Ν.Πιερίας» ΦΕΚ 69Δ΄/10.2.1989, όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 2.7.1998 «Τροποποίηση του από 6.12.1988 Π.Δ/τος «Έγκριση 

πολεοδομικής μελέτης τμήματος της Π.Ε. Λιτοχώρου Δήμου Λιτοχώρου (Ν. Πιερίας) (Δ΄69) 

και υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/1983 τμήματος του εγκεκριμένου 

σχεδίου του ιδίου Δήμου», ΦΕΚ 658Δ΄/3-9-1998.  

 Π.Δ/γμα 19.6.1995 «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής 

ενότητας Λιτοχώρου Δ. Λιτόχωρου Ν. Πιερίας και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 

στα όρια σύνδεσης» ΦΕΚ 503Δ΄/10.7.1995  

 Π.Δ/γμα 31.3.2005 «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης της πολεοδομικής 

ενότητας Γα του Λιτοχώρου Δ. Λιτοχώρου Ν. Πιερίας» ΦΕΚ 428Δ΄/22.4.2005.  

Πέραν των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών, στον οικισμό του Λιτοχώρου έχει 

εγκριθεί και μία σειρά τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.  Παρακάτω 

περιγράφεται το ισχύον καθεστώς που απορρέει από τα παραπάνω Π.Δ/γματα σχετικά με 

τους Σ.Δ.  

Το σύνολο του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού του Λιτοχώρου αποτελείται από τα εξής:  
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 Τομέας Β1: πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προϋφιστάμενου του 1923.  

 Τομέας Β2: πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/1983.  

 Τομέας Β3: αραιοδομημένο τμήμα του οικισμού προϋφιστάμενου του 1923.  

 Περιοχές επεκτάσεων που προτάθηκαν από το Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου του 1987 (ΦΕΚ 

180Δ/29.1.1987) και πολεοδομήθηκαν.  

 ΠΕ Γα Λιτοχώρου: η επέκταση που προτάθηκε από την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. 

Λιτοχώρου του 1998 (ΦΕΚ 1060Δ΄/31.12.1998) και πολεοδομήθηκε.  

Για τις περιοχές αυτές ισχύουν οι παρακάτω Σ.Δ.:  

 Σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 6.12.1988 – ΦΕΚ 69Δ΄/10.2.1989, οι τρεις πρώτες 

περιοχές, Τομέας Β1, Β2 και Β3 έχουν Μέσο ΣΔ 0,8 με τις εξής παρεκκλίσεις:  

- Στους τομείς Β1 και Β2 ορίζεται ΣΔ = 1,2, για οικόπεδα με εμβαδόν <300τ.μ.  

- Στον τομέας Β3 ορίζεται ΣΔ = 1,2, για οικόπεδα με εμβαδόν <150τ.μ.  

 Σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 19.6.1995 – ΦΕΚ 503Δ΄/10.7.1995, οι περιοχές επεκτάσεων 

που προτάθηκαν από το Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου του 1987 (ΦΕΚ 180 Δ΄ /29.1.1987) και 

πολεοδομήθηκαν, έχουν Μέσο ΣΔ ίσο με 0,6 χωρίς παρεκκλίσεις.  

 Σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 31.3.2005 ΦΕΚ 428Δ΄/22.4.2005, η ΠΕ Γα Λιτοχώρου, 

επέκταση που προτάθηκε από την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου του 1998 (ΦΕΚ 

1060Δ΄/31.12.1998) και πολεοδομήθηκε, έχει δύο τομείς συντελεστή δόμησης: ΣΔ = 1 για 

τις προβλεπόμενες κεντρικές λειτουργίες και ΣΔ = 0,6 για όλη την υπόλοιπη περιοχή.  

 Τέλος, στην περιοχή με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε για την εκτέλεση 

στεγαστικού προγράμματος του Ο.Ε.Κ. (ΦΕΚ 585Δ΄/6.8.1998) ισχύουν τα εξής:  

  ΣΔ = 0,7 στα Ο.Τ. 2, 4, 5 και 8.  

 ΣΔ = 0,8 στα Ο.Τ. 1, 6, 7, 9 και 10.  

 ΣΔ = 0,5 στο Ο.Τ. 3.  

Από τα παραπάνω προκύπτει κεντροβαρικά Μέσος ΣΔ στην περιοχή του τοπικού 

ρυμοτομικού ίσος με 0,72  
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Β. Λιτόχωρο : περιοχές προς πολεοδόμηση (περιοχές μεταξύ ισχύοντος Γ.Π.Σ. και 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου) 

Στις προς πολεοδόμηση περιοχές προτείνεται Μέσος ΣΔ ίσος με 0,6, όπως ισχύει και στις 

περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου που γειτνιάζουν και εγκρίθηκαν με το π.δ/γμα 19-06-

1995 - ΦΕΚ 503Δ710-07-1995. 

Γ. Περιοχές προς πολεοδόμηση β΄κατοικίας  

Με την έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών (ΣΧΑΠ) β' κατοικίας (ΦΕΚ 124Δ710-3-2000) 

μέσα στην εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Λιτοχώρου, 

προβλέφθηκε η πολεοδόμηση των παραθαλάσσιων περιοχών της Δ.Ε. ως περιοχές β' 

κατοικίας με κατάλληλες προϋποθέσεις. Εντός της περιοχής αυτής ορίστηκαν από το Β1' 

Στάδιο της μελέτης περιοχές προς πολεοδόμηση β' κατοικίας για την περιοχή της Πλάκας 

Λιτοχώρου και για το Λιμένα Λιτοχώρου. Ωστόσο, σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.8176/11/06-

05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας, εντοπίστηκαν ορισμένες δασικές εν 

γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 Ν.998/79 (όπως επιβεβαιώθηκαν 

από το δασικό κτηματολόγιο της περιοχής, με την υπ' αρ. 14719/18-12-2017 Απόφαση της 

Δ/νσης Δασών Πιερίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και κυρώθηκαν 

με την αριθμ. 14737/21-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης). Για αυτόν το λόγο, στο διορθωμένο Β1' Στάδιο και στο Β2' Στάδιο 

προτάθηκε μερική τροποποίηση της περιοχής πολεοδόμησης β' κατοικίας σε όμορη 

έκταση, χωρίς δασικές εκτάσεις, και εντός της ΣΧΑΠ, προς αντιστάθμιση της έκτασης που 

αφαιρείται λόγω δασικών. Διότι, υπογραμμίζεται ότι το παρόν Γ.Π.Σ. δεν πρότεινε για 

πολεοδόμηση όλες τις ζώνες β' κατοικίας του ΣΧΑΠ. 

Για τους παραθαλάσσιους οικισμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 

1163/261/24.1.2000 Απόφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 124Δ΄/10.3.2000): «Έγκριση σχεδίου 

ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου 

Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Λιτόχωρου» (βλ. Κεφ. Π.2.1.3), καθορίζονται οι Μέσοι ΣΔ ως εξής:  

 Πλάκα Λιτοχώρου, περιοχές προς πολεοδόμηση β΄ κατοικίας: Μέσος ΣΔ = 0,3  

 Λιμένας Λιτοχώρου (Γρίτσα), περιοχή προς πολεοδόμηση β΄ κατοικίας: Μέσος ΣΔ = 

0,3  

Στον Χάρτη Π 3.1-3.2 φαίνονται τα όρια των περιοχών με κοινό Μέσο ΣΔ, σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα (ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προτάσεις). Επισημαίνεται, ότι επειδή οι 
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τομείς καθορίζονται σε πολλά διαφορετικά ΦΕΚ, δόθηκε νέα ενιαία ονομασία στους τομείς 

για λόγους κωδικοποίησης/απεικόνισης.  

Αναφορικά με τους λοιπούς όρους δόμησης στην περιοχή εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του οικισμού Λιτοχώρου ισχύουν όπως καθορίζονται από τα Π.Δ/γματα των ΦΕΚ 

69Δ΄/10.2.1989, (τροποποίηση με ΦΕΚ 658Δ΄/3-9-1998), ΦΕΚ 503Δ΄/10.7.1995 και ΦΕΚ 

428Δ΄/22.4.2005. Δεν προτείνονται σχετικές αναθεωρήσεις με το παρόν Γ.Π.Σ.. Στις 

περιοχές των προτεινόμενων επεκτάσεων β΄ κατοικίας οι λοιποί όροι και περιορισμοί 

δόμησης θα προσδιοριστούν από την οριστική πρόταση των Πολεοδομικών Μελετών που 

θα εκπονηθούν στο μέλλον.  

Π.3.1.3. Γενικές Χρήσεις Γης  

Οι γενικές χρήσεις γης που προτείνονται στο πλαίσιο της πολεοδομικής οργάνωσης των 

οικισμών της Δ.Ε. Λιτοχώρου καθορίζονται με βάση το Π.Δ. 59 /21- 06-2018 (ΦΕΚ 114Α' 

/29-06-2018) και είναι: 

■ Αμιγής κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ., με ορισμένες εξαιρέσεις. 

■ Γενική κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ., με ορισμένες εξαιρέσεις. 

■ Τοπικό Κέντρο Συνοικίας - Γειτονιάς, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ., με ορισμένες 

εξαιρέσεις. 

■ Τουρισμός - Αναψυχή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ., με ορισμένες εξαιρέσεις. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των χρήσεων και αυτά που επιτρέπονται ή 

εξαιρούνται κατά περίπτωση. Καθορίζονται επίσης οι περιοχές των οικισμών στις οποίες 

χωροθετούνται, όπως εμφανίζονται στον Χάρτη Π 3.1-3.2 της παρούσας μελέτης. 

Αμιγής Κατοικία 

Στην περιοχή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λιτοχώρου καθορίζεται η 

χρήση της αμιγούς κατοικίας, όπου προβλέπεται σχετικά από τις εγκεκριμένες 

πολεοδομικές μελέτες. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές εκατέρωθεν ή κατά μήκος 

κάποιων οδικών αξόνων, όπου η παρούσα μελέτη προτείνει την αλλαγή χρήσης από αμιγή 

κατοικία σε γενική κατοικία  

Επίσης, η χρήση της αμιγούς κατοικίας καθορίζεται στα μεγαλύτερα τμήματα των προς 

πολεοδόμηση περιοχών α' κατοικίας, σε επαφή με τον οικισμό Λιτοχώρου. 
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Στις περιοχές προς πολεοδόμηση β' κατοικίας (οικισμοί Πλάκα Λιτοχώρου και Λιμένας 

Λιτοχώρου - Γρίτσα) καθορίζεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας σε συγκεκριμένα τμήματα. 

Οι χρήσεις που προτείνονται στις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Π.Δ.. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' /29-06-2018) είναι: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 

(3) Εκπαίδευση. 

Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμιες (3.2) και δευτεροβάθμιες (3.3.) εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου. 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Επιτρέπονται μόνο από την υποκατηγορία (4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων οι 
Α1 και Δ χωρίς θεατές. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας μέχρι 200τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 

(8) Περίθαλψη. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 
18485/26-04-2017, ΦΕΚ Β'1412). 

Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του άρθρου 9 
ν.2716/1999 (8.1.10). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

Επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα (10.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, 
μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο: 150τ.μ. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 

Προτείνεται να εξαιρεθούν: (16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 
τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν.3982/2011. (46) Αστική γεωργία - 
λαχανόκηποι 

 
Γενική Κατοικία  

Στην περιοχή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λιτοχώρου καθορίζεται η 

χρήση της γενικής κατοικίας, όπου προβλέπεται σχετικά από τις εγκεκριμένες 
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πολεοδομικές μελέτες. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη 

του 1989 (Π.Δ/γμα 6.12.1988 ΦΕΚ 69Δ΄/10.2.1989) καθορίζεται γενική κατοικία στην οδό 

Αγίου Νικολάου μέχρι την κεντρική πλατεία και συνεχίζει στην οδό 28ης Οκτωβρίου.  Η 

παρούσα μελέτη προτείνει την επέκταση της χρήσης γενικής κατοικίας και κατά μήκος 

άλλων οδικών αξόνων. 

 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ από ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ και δυτικά.  

 ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ και ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ.  

 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΠΥΝΔΑΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 
– ΚΑΛΑΚΑΝΗ – ΛΗΤΟΥΣ – μέχρι ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.  

 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από ΑΝΘΕΩΝ – ΑΡΧΕΛΑΟΥ μέχρι ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ – ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ μέχρι ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.  

 ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ από ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΒΕΡΩΦ – ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ – Π.ΜΕΛΑ 
– ΕΥΤΕΡΠΗΣ νότια μέχρι το όριο του σχεδίου.  

 ΑΝΘΕΩΝ από ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ μέχρι ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ.  

 ΒΑΜΒΑΚΙΩΝ από ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ μέχρι το όριο του σχεδίου.  

 ΔΙΟΥ από ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΠΙΜΠΛΕΙΑΣ μέχρι το όριο του σχεδίου.  

 ΕΝΙΠΕΩΣ από κεντρική πλατεία μέχρι ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ – 
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.  

 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από ΦΙΛΙΠΠΟΥ μέχρι τον ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ.  

 ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΥΔΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΔΑΚΑ. 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. 
ΣΟΛΟΜΩΝΗΣ. 

 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. 

 ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΠΟ ΠΙΜΠΛΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. 

 ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ, 

 Σε πρόσωπα τμημάτων οδών στη νότια περιοχή του οικισμού (ΦΕΚ 503Δ/1995),  

 

Επισημαίνεται ότι η αλλαγή χρήσης από αμιγή σε γενική κατοικία θα ισχύει εφόσον 

αναθεωρηθεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Γ.Π.Σ. η εγκεκριμένη 

πολεοδομική μελέτη. 

Στη βορειοανατολική περιοχή του Λιτοχώρου στην περιοχή μεταξύ των ορίων του 

ισχύοντος Γ.Π.Σ (ΦΕΚ 1060Δ/1998) και του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ορίζεται η 

χρήση της γενικής κατοικίας σε περιορισμένη κλίμακα, επί της οδού από Λιτόχωρο προς 

κόμβο Λιτοχώρου ΠΑΘΕ, όπου προβλέπεται η νέα δευτερεύουσα συλλεκτήρια. Στις 

περιοχές προς πολεοδόμηση β' κατοικίας (οικισμοί Πλάκα Λιτοχώρου και Λιμένας 

Λιτοχώρου - Γρίτσα) καθορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας σε συγκεκριμένα τμήματα. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της γενικής κατοικίας, οι επιτρεπόμενες χρήσεις 

καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' /29-06- 

2018). Στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 

Λιτοχώρου και στις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές περιμετρικά αυτού, καθώς και στις 
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περιοχές προς πολεοδόμηση β' κατοικίας (οικισμοί Πλάκα Λιτοχώρου και Λιμένας 

Λιτοχώρου - Γρίτσα) προτείνεται η χρήση της Γενικής Κατοικίας 1 με περιεχόμενο, όπως 

καθορίζεται στη συνέχεια: 

Γενική Κατοικία 1 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' 

/29-06-2018) είναι: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση: τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. 

(4) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (4.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. της συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά 

γήπεδο. 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη: πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσήλεια (8.1 της ειδικής 

κατηγορίας χρήσεων), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές 

μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων 

(8.4). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών: εμπορικά καταστήματα (10.1 της 

ειδικής κατηγορίας χρήσεων) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2 

της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) και υπεραγορές τροφίμων (10.3) με μέγιστη συνολική 

επιφάνεια δόμησης μέχρι 600 τ.μ. 

(11) Γραφεία (11 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων με εξαίρεση τα κέντρα έρευνας και τις 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) και κέντρα έρευνας. 

(12) Εστιατόρια μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16) Στάθμευση: κτίριο - γήπεδο αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. 

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων (19.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) - συνήθων 

οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους 

μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 
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(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας. Εξαιρούνται οι 

αποθήκες με κωδικό 20.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες 

(κωδικός 20.4 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 

ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

(21) Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής. Επιτρέπονται μόνο αποθήκες χονδρικού εμπορίου 

χαμηλής όχλησης (κωδικός 21.3 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) μέχρι 400 τ.μ. 

συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι 

Προτείνεται να εξαιρεθούν: 

(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων και 

ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

Για λόγους προστασίας του παλαιότερου τμήματος του οικισμού (προ του '23), 

προτείνονται επιπλέον εξαιρέσεις στο περιεχόμενο της γενικής κατοικίας. Έτσι, 

στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μύτικα, Βασ. Κωνσταντίνου, 

Ολύμπου, Αγίων Αποστόλων, Βεργίνας, Θεσσαλονίκης, Βότση, Αγ. Νικολάου, 

Ενιππέως, Δουμπιώτη Κοσμά, Αγ. Δημητρίου και Φιλίππου προτείνεται η χρήσης 

της Γενικής Κατοικίας 2 με περιεχόμενο, όπως καθορίζεται στη συνέχεια: 

Γενική Κατοικία 2 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' 

/29-06-2018) είναι: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση: τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. 

(4) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (4.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. της συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά 

γήπεδο. 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
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(8) Περίθαλψη: πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσήλεια (8.1 της ειδικής 

κατηγορίας χρήσεων), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές 

μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων 

(8.4). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών: εμπορικά καταστήματα (10.1 της 

ειδικής κατηγορίας χρήσεων) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2 

της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(11) Γραφεία (11 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων με εξαίρεση τα κέντρα έρευνας και τις 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) και κέντρα έρευνας. 

(12) Εστιατόρια μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.  

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι 

Προτείνεται να εξαιρεθούν: (10.3) Υπεραγορές τροφίμων. 

(16) Στάθμευση: κτίριο - γήπεδο αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. 

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων (19.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) - συνήθων 

οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους 

μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας. Εξαιρούνται οι 

αποθήκες με κωδικό 20.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες 

(κωδικός 20.4 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 

ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

 (21) Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής. Επιτρέπονται μόνο αποθήκες χονδρικού εμπορίου 

χαμηλής όχλησης (κωδικός 21.3 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) μέχρι 400 τ.μ. 

συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων και 

ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 
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Στην περιοχή Ξηροκάμπι (ΦΕΚ 428Δ'/22.4.2005) προτείνεται η χρήσης της Γενικής 

Κατοικίας 3, με περιεχόμενο ίδιο με αυτό της Γενικής Κατοικίας 1 και επιπλέον εξαιρέσεις 

που καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. α του ΦΕΚ 428Δ'/22-04- 2005 (31-03.2005 π.δ/γμα 

με θέμα: «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας Γα του 

Λιτοχώρου Δ. Λιτοχώρου Ν. Πιερίας»). 

Γενική Κατοικία 3 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' 

/29-06-2018) είναι: 

(1) Κατοικία. 

(3) Εκπαίδευση: τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη: πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσήλεια (8.1 της ειδικής 

κατηγορίας χρήσεων), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές 

μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων 

(8.4). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών: εμπορικά καταστήματα (10.1 της 

ειδικής κατηγορίας χρήσεων), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2 της 

ειδικής κατηγορίας χρήσεων) και υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν 

μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τ.μ. 

(11) Γραφεία (11 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων με εξαίρεση τα κέντρα έρευνας και τις 

θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων) και κέντρα έρευνας. 

(12) Εστιατόρια μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο. (15) 

Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. (17) 

Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι 

Προτείνεται να εξαιρεθούν: 

 Κοινωνική πρόνοια. 

(4) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (4.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

 (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. της συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά 

γήπεδο. 
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(16) Στάθμευση: κτίριο - γήπεδο αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων). 

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων (19.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) - συνήθων 

οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους 

μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας. Εξαιρούνται οι 

αποθήκες με κωδικό 20.1 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες 

(κωδικός 20.4 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 

ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

(21) Εγκαταστάσεις εφοδιαστικής. Επιτρέπονται μόνο αποθήκες χονδρικού εμπορίου 

χαμηλής όχλησης (κωδικός 21.3 της ειδικής κατηγορίας χρήσεων) μέχρι 400 τ.μ. 

συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. (27) 

Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 

(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών-προσφύγων και 

ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

 
Σύμφωνα με το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Λιτόχωρο αποτελεί 

τοπικό αναπτυξιακό κέντρο για το οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη ζώνης τουρισμού 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών διεποχιακής λειτουργίας. Θα πρέπει να αναδειχθεί σε κέντρο 

ενημέρωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 

σχηματισμού του Ολύμπου και κέντρο υποδοχής και διαχείρισης των επισκεπτών. Για την 

προώθηση της επίτευξης των στόχων που θέτει το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. και λαμβάνοντας υπόψη 

ότι το Λιτόχωρο είναι οικισμός 3ου επιπέδου και το δεύτερο σε πληθυσμό αστικό κέντρο 

της Π.Ε. Πιερίας μετά την Κατερίνη, κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της χρήσης της γενικής 

κατοικίας στους παραπάνω οδικούς άξονες.  Επίσης, προτείνετε η επέκταση της χρήσης 

γενικής κατοικίας και σε άλλες περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 

οικισμού, συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Γεωργίου, 

Αγίων Αποστόλων, Αρχέλλου και Ανθέων και συγκεντρώνει χώρους πολιτισμού, 

εκπαίδευσης και πρασίνου. Επισημαίνεται ότι η αλλαγή χρήσης από αμιγή σε γενική 

κατοικία θα ισχύει εφόσον αναθεωρηθεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Γ.Π.Σ. η 

εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.  Στη νότια και ανατολική επέκταση του οικισμού 

Λιτόχωρου, ορίζεται η χρήση της γενικής κατοικίας σε πιο περιορισμένη κλίμακα, και 

περισσότερο ως συνέχεια των αξόνων της γενικής κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου 

(Άξονες οδών ΔΙΟΥ και ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ). Στην βορειοανατολική επέκταση ορίζεται επί της 
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οδού από Λιτόχωρο προς κόμβο Λιτοχώρου ΠΑΘΕ, όπου προβλέπεται η νέα 

δευτερεύουσα συλλεκτήρια.  Στις περιοχές προς πολεοδόμηση β΄ κατοικίας (οικισμοί 

Πλάκα Λιτοχώρου και Λιμένας Λιτοχώρου – Γρίτσα) καθορίζεται η χρήση της γενικής 

κατοικίας σε συγκεκριμένα τμήματα, όπως φαίνονται στον Χάρτη Π 3.1-3.2.  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Π.Δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166Δ΄/6.3.87) είναι:  

 Κατοικία.  

 Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες.  

 Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).  

 Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.  

 Κτίρια εκπαίδευσης.  

 Εστιατόρια.  

 Αναψυκτήρια.  

 Θρησκευτικοί χώροι.  

 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

 Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.  

 Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).  

 Προτείνεται να εξαιρεθούν οι παρακάτω χρήσεις:  

 Πρατήρια βενζίνης και καυσίμων.  

 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (σιδηρουργεία, ξυλουργεία, συνεργεία 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, βαφεία, 
βουλκανιζατέρ κλπ.)  

 Στην περιοχή της πολεοδομικής ενότητας Γα του Λιτοχώρου (ΦΕΚ 428Δ΄/22.4.2005) 
από την χρήση της γενικής κατοικίας όπου αυτή επιτρέπεται, εξαιρούνται τα παρακάτω 
(σύμφωνα με άρθρο 3, παρ.α):  

 Θρησκευτικοί χώροι.  

 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.  

 Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.  

 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  
 

Τουρισμός – Αναψυχή  

Η χρήση του τουρισμού - αναψυχής καθορίζεται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της 

περιοχής μελέτης, στους οικισμούς Πλάκας Λιτοχώρου και Λιμένα Λιτοχώρου (Γρίτσα) και 

ειδικότερα στα τμήματα εκείνα που εμφανίζονται στον Χάρτη Π. 3.1-3.2. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές Τουρισμού - Αναψυχής σύμφωνα με το άρθρο 5 

Π.Δ.. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' /29-06-2018) είναι: 

(1) Κατοικία. 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 
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(ΣΜΠΕ) 
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(2) Κοινωνική Πρόνοια 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

Επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα (10.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών (10.2) και υπεραγορές και πολυκαταστήματα (10.3 και 10.4) μέχρι 1.500τ.μ. 

συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο γραφεία. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 
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(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). 

Επιτρέπονται μόνο στάθμευση (κτίρια - γήπεδο) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 

τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1) και 

στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή 
υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017, ΦΕΚ Β' 1412). 

Προτείνεται να εξαιρεθούν:  

(14) Αναψυχή. 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, η παροχή φυσικού 
αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. 

(18) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων. (24.5) Πολυλειτουργικό 
αγρόκτημα. 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων με καθορισμό θέσης 
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

(44) Καζίνο. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

(47) Κατασκηνώσεις - παιδικές εξοχές. 

 

Τοπικό Κέντρο 

Χωροθετείται ένα νέο τοπικό κέντρο στον οικισμό Πλάκας Λιτοχώρου επί της 

συλλεκτηρίου οδού που ενώνει όλους τους παραλιακούς οικισμούς. Η τελική του 

θέση θα προσδιοριστεί με την οριστική πολεοδομική μελέτη. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις περιοχές Τοπικού Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 

Π.Δ. 59 /21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α' /29-06-2018) είναι: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 
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(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο). (4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, 

Δ, Ε1). 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

(7) Διοίκηση. 

(8) Περίθαλψη. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(14) Αναψυχή - Κέντρα διασκέδασης. 

15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής 

χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα, κοινή 

υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017, ΦΕΚ Β' 1412). Επιτρέπονται 

μόνο γωνιές ανακύκλωσης. 

Προτείνεται να εξαιρεθούν: (20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 

500τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες 

με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική 

επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500τ.μ. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500τ.μ. συνολικής επιφάνειας 

δόμησης ανά γήπεδο ή οικόπεδο. 

 Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
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 Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.-Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

Στην περιοχή Ξηροκάμπι (ΦΕΚ 428Δ'/22-04-2005), στο Ο.Τ.29 του εμπορικού κέντρου 

εξαιρούνται επιπλέον οι παρακάτω χρήσεις (σύμφωνα με άρθρο 3, παρ.β): 

■ Κατοικία. 

■ Κτίρια εκπαίδευσης. 

■ Θρησκευτικοί χώροι. 

■ Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 

■ Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. 

■ Πρατήρια βενζίνης και καυσίμων. 

■ Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

■ Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. 

Ενότητα Τέταρτη -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει το πρόγραμμα υλοποίησης του ΓΠΣ Λιτοχώρου. 

Περιλαμβάνει το φορέα υλοποίησης, τα έργα, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό 

και θα διατυπωθεί στο Β2 στάδιο του ΓΠΣ Λιτοχώρου, μετά την γνωμοδότηση των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

Δ3 Έργα και δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του 

ΓΠΣ Λιτόχωρου 
 

Στους πίνακες της πρότασης του ΓΠΣ Λιτοχώρου καθορίζονται οι ανάγκες σε γη για 

κοινωνική υποδομή και ο βαθμό κάλυψης από το ΓΠΣ Δήμου Λιτοχώρου. Διακρίνονται σε 

5 επίπεδα ανάλογα με την πολεοδομική ενότητα. Από την εξέταση των πινάκων που 

αναφέρονται στο σχέδιο προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες για την ΣΜΠΕ, όπου 

αναφέρονται οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις και περιγράφονται οι προτεινόμενες 

μονάδες και η αναγκαία νέα γη σε τ.μ. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει περίσσευμα χώρων 

σε σχέση, με την αναγκαία νέα γη, ενώ όπου είναι κενή η τέταρτη στήλη με την περιγραφή  
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προτεινόμενες μονάδες, προκύπτει ότι δεν απαιτούνται νέες καθώς οι υπάρχουσες 

μονάδες καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 1 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

(ΠΕ1) ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη 

σε τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου 

–τοπικά πάρκα-

τοπικές πλατείες-

παιδικές χαρές 

-108482 

Εξασφάλιση νησίδων 

πράσινου στις 

επεκτάσεις 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί -1020 

 
Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

-4016 

Σχολικές  

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία -70 

1 Θεσμοθετημένο 

που δεν έχει 

υλοποιηθεί 

Δημοτικά -3104 

1 Θεσμοθετημένο 

που δεν έχει 

υλοποιηθεί 

Γυμνάσια 
-3444  

Λύκεια 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και 

πρόνοιας 

Υγεία 7765  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικοί 

σταθμοί 

-480 

2 Θεσμοθετημένο 

που δεν έχει 

υλοποιηθεί 

Λοιπές 

κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-

ΚΑΠΗ 

435 

1 στην επέκταση με 

εξυπηρέτηση 

Πλάκας-Γρίτσας 

Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και 

ανοιχτοί χώροι 

21680 
3 νέοι χώροι στις 

επεκτάσεις 3Χ8000τμ 
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αθλοπαιδιών 

Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
31825 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης στις 

επεκτάσεις 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία -16235 

Νέος χώρος 

24000τμ 

κατασκευάζεται 

εκτός σχεδίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 2 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 

ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΓΡΙΤΣΑ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη 

σε τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου –

τοπικά πάρκα-

τοπικές πλατείες-

παιδικές χαρές 

2253 
Νέοι χώροι 

Πρασίνου 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί -176  

Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

151  

Σχολικές 

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία 48 1 Νέο νηπιαγωγείο 

Δημοτικά 132 
1 νέο Δημοτικό 

σχολείο 

Γυμνάσια 66 
 

Λύκεια 55 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και 

πρόνοιας 

Υγεία 113  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικός 

σταθμός 

30 
1 νέος παιδικός 

σταθμός 

Λοιπές κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-

ΚΑΠΗ 

20  
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Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 

χώροι αθλοπαιδιών 

4131 

Νέοι χώροι 

αθλητισμού 2Χ 

2500τ.μ.  

Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
3000 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία 113  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 3 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 

ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη 

σε τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου –

τοπικά πάρκα-

τοπικές πλατείες-

παιδικές χαρές 

4536 
Νέοι χώροι 

Πρασίνου 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί 681 1 νέος Ι.Ναός 

Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

302  

Σχολικές 

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία 144 1 νέο νηπιαγωγείο 

Δημοτικά 330 
1 νέο δημοτικό 

σχολείο 

Γυμνάσια 165 
 

Λύκεια 132 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και 

πρόνοιας 

Υγεία 302  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικοί 

σταθμοί 

45 
1 νέος παιδικός 

σταθμός 

Λοιπές κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-

ΚΑΠΗ 

30  

Αθλητισμός 
Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 
8316 

Νέοι χώροι 

αθλητισμού 
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χώροι αθλοπαιδιών 

Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
6040 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία 302  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 4 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕ2 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη 

σε τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου –

τοπικά πάρκα-

τοπικές πλατείες-

παιδικές χαρές 

6789 
Νέοι χώροι 

Πρασίνου 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί 505 
1 νέος Ι.Ναός στην 

Πλάκα Λιτοχώρου 

Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

453  

Σχολικές 

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία 192 2νέα νηπιαγωγείο 

Δημοτικά 462 
2 νέα δημοτικό 

σχολείο 

Γυμνάσια 231 
 

Λύκεια 187 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και 

πρόνοιας 

Υγεία 415  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικοί 

σταθμοί 

75 
2 νέοι παιδικοί 

σταθμοί 

Λοιπές κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-

ΚΑΠΗ 

50  

Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 

χώροι αθλοπαιδιών 

12447 

Νέοι χώροι 

αθλητισμού σε 

Πλάκα Λιτοχώρου 

και Γρίτσα 
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Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
9040 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία 415  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ 5 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΑ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη 

σε τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Χώροι Διοίκησης 

Δημαρχείο-

Διοικητικές 

Υπηρεσίες 

-9816  
Αστυνομία-

Πυροσβεστική-

Δικαστήρια-Λοιπές 

Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

Πάρκο Πόλης  -58115 
Νέοι χώροι στις 

επεκτάσεις  

Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 

χώροι αθλοπαιδιών 

34127 

Νέοι χώροι 

αθλητισμού στις 

επεκτάσεις 38000τμ 

Λιτόχωρο 

3Χ800τμΠλάκα 

Λιτοχώρου 2Χ 

4500τμ  και Γρίτσα 

2Χ2500τμ 

 

 
Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 
Π.4.1. Ίδρυση φορέα εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.  
 
Η αποτελεσματικότητα του χωρικού σχεδιασμού, εκτός από το περιεχόμενό του, εξαρτάται 

από την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφαρμογής και 

παρακολούθησής του και από την αποφασιστικότητα της κεντρικής διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης να τον προωθήσει με συνέπεια, ενεργοποιώντας τους επιλεγέντες 
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μηχανισμούς ή δημιουργώντας νέους και να κατοχυρώσει την κοινωνική αποδοχή του. 

Έτσι, σε κάθε περίπτωση, κρίσιμη για την αποτελεσματικότητά του οργάνου 

παρακολούθησης και εφαρμογής, όποιο κι αν είναι αυτό, είναι η στελέχωσή του, η 

απόδοση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και η χρηματοδότησή του.  

Με την πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση (Ν. 4269/2011 – ΦΕΚ 

142Α΄/2014) καταργήθηκαν (άρθρο 13) τα προβλεπόμενα μέσα για την ενεργοποίηση και 

την παρακολούθηση της εφαρμογής των Γ.Π.Σ /Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Ν. 2508/1997 (άρθρο 6), 

όπως τα ειδικά Ν.Π.Δ.Δ. και οι πενταμελείς επιτροπές πολεοδομικού σχεδιασμού, και δεν 

προβλέπονται νέοι αντίστοιχοι μηχανισμοί.  

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου Λιτόχωρου ωφελείται και επηρεάζεται άμεσα από τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις / ρυθμίσεις / δράσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ο 

αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την υλοποίησή τους. Γι’ αυτό αποτελεί τον πλέον 

κατάλληλο φορέα για να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να εφαρμόζει το Γ.Π.Σ. 

Εξάλλου, κατ’ εξουσιοδότηση της ισχύουσας οργάνωσης του πρώτου βαθμού 

αυτοδιοίκησης (Ν. 3852/2010) ο Δήμος έχει την ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής των 

Γ.Π.Σ./ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πιο συγκεκριμένα (άρθρο 73), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 

για θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και πολεοδομικών 

επεμβάσεων και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά. Σε κάθε περίπτωση στις 

διαδικασίες σχεδιασμού, έγκρισης, χρηματοδότησης και υλοποίησης των παρεμβάσεων 

εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα και της δευτεροβάθμιας 

τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ΠΚΜ, 

Διαχειριστική Αρχή, Υπουργεία).  

Π.4.2. Απαιτούμενες μελέτες και έργα, χρονική διαδοχή, πηγές χρηματοδότησης.  

Ως έτος έναρξης της υλοποίησης του Προγράμματος ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ. θεωρείται 

η ημερομηνία έγκρισης της παρούσας μελέτης και ως έτος περάτωσης το έτος 2032. Το 

προτεινόμενο πρόγραμμα για τις απαιτούμενες μελέτες και την υλοποίηση των έργων και 

των παρεμβάσεων ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.  

Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι μελέτες και τα έργα που αφορούν σε ολόκληρη τη 

Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου και είναι ταξινομημένα σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:  

 Τεχνικές Υποδομές (μεταφορές, ύδρευση – αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων 

και αποβλήτων, ασφάλεια και πολιτική προστασία).  

 Πολεοδομικός Σχεδιασμός.  

 Κοινωνικές Υποδομές: εκπαιδευτικές μονάδες, εγκαταστάσεις υγείας – πρόνοιας, 

πολιτισμού, χώροι αθλητισμού, χώροι πρασίνου, πάρκα κ.α.  
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 Τεχνικές Υποδομές: επεκτάσεις – βελτιώσεις οδικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης – 

αποχέτευσης.  

Στο πρόγραμμα αναφέρεται η προτεραιότητα των παρεμβάσεων, ανάλογα με τη 

σπουδαιότητα, την ωριμότητα, το βαθμό αποδοχής και τις αναμενόμενες ωφέλειες. 

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και προεκτιμώμενο κόστος των 

προτεινόμενων μελετών και έργων. Για αυτά απαιτούνται μελέτες προεκτίμησης, ώστε να 

είναι ρεαλιστική η προσέγγιση, κάτι που δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Όσον αφορά τις δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, αυτές δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν 

με ακρίβεια, λόγω τόσο της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, όσο και της μεταβατικής 

περιόδου στην οργάνωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

(ολοκλήρωση Ε.Σ.Π.Α. και έναρξη νέου πλαισίου για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020). 

 Κοινωνικές Υποδομές: εκπαιδευτικές μονάδες, εγκαταστάσεις υγείας – πρόνοιας, 

πολιτισμού, χώροι αθλητισμού, χώροι πρασίνου, πάρκα κ.α.  

 Τεχνικές Υποδομές: επεκτάσεις – βελτιώσεις οδικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης – 

αποχέτευσης.  
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KΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες του σχεδίου 

συμπεριλαμβομένης και της μηδενικής λύσης. Στο τέλος μετά την αξιολόγηση των λύσεων 

γίνεται η συναγωγή συμπερασμάτων της προτεινόμενης λύσης. Εναλλακτικές δυνατότητες 

σχεδίου σύμφωνα με τους μελετητές του σχεδίου εξετάστηκαν αν και περιορισμένες 

εξαιτίας της φύσης του σχεδίου και των δεσμεύσεων που προκύπτουν από την ύπαρξη 

της ΖΟΕ, του Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας  (ΣΧΑΠ)  ( ΦΕΚ 

124/Δ/2000 ) και του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.  Βελτιώσεις και μικρές διορθώσεις στην 

ΖΟΕ εξετάσθηκαν και υπάρχουν στην πρόταση των μελετητών με την επισήμανση ότι, η 

εφαρμογή και ερμηνεία των ορίων των επί μέρους περιοχών της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου θα 

συνεχίσει να γίνεται από το από 31.1.1990 Π.Δ. (περιγραφή και διάγραμμα) (ΦΕΚ 

87Δ΄/16.2.1990) καθορισμού της Ζ.Ο.Ε. και όχι από τους χάρτες του υπό μελέτη Γ.Π.Σ..  

Στην Α Φάση του σχεδίου, που εγκρίθηκε  με την υπ΄αριθμ 126/2005 απόφαση του 

Δημοτικού συμβουλίου και με το υπ΄αριθμ πρωτ. 2563/29-9-2006 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ 

δόθηκε εντολή για την έναρξη του Β σταδίου της μελέτης. Στην δεύτερη φάση έγινε η 

ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, οι εξέταση κατά την οποία 

εξετάστηκαν οι διαμορφωμένες συνθήκες οικιστικής ανάπτυξης που επηρεάζουν την 

παραπέρα εξέλιξη της περιοχής ώστε να διαμορφωθεί η πρόταση Β1 για το σχέδιο και η 

διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί και η μηδενική λύση 

(do nothing) καθώς και η λύση με ενσωμάτωση της (ΣΠΕ) Στρατηγική Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης στο προτεινόμενο σχέδιο.  

Ε1 Μηδενική Λύση 
 

Η μηδενική λύση (do nothing) είναι η μη εφαρμογή του σχεδίου. Η διατήρησης της 

κατάστασης, όπως είναι σήμερα και η συνέχιση της, τα επόμενα χρόνια. Θα εξεταστούν οι 

πιθανές επιπτώσεις χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως ορίζεται από την 

οδηγία 2001/42/ΕΚ περί της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων αλλά και την υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017ΦΕΚ/Β1225/2006, καθώς και οι περιβαλλοντικοί παράμετροι 

που προτείνονται από τον οδηγό ορθής πρακτικής για την ΣΠΕ που εκπονήθηκε από την 

ΕΕ (Handbook on sea for cohesion policy 2007-2013 GRDP EU). Επισημαίνεται ότι οι 

περιβαλλοντικοί δείκτες, θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Στην μη υλοποίησή του 

Σχεδίου  παραμένουν στο οικιστικό δίκτυο τα υφιστάμενα προβλήματα, κυρίως όσον 
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αφορά την ελλιπή οργάνωση των οικισμών, τις ελλείψεις σε κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

υποδομές και τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται από οχλούσες χρήσεις. Η 

περαιτέρω αλλοίωση και υποβάθμιση του οικιστικού αποθέματος θα επιτείνει την αρνητική 

εντύπωση που αποκομίζει ο επισκέπτης από τον οικιστικό χώρο. Ταυτόχρονα, με την 

επιλογή του σεναρίου αυτού δε δίνεται καμία αναπτυξιακή προοπτική στους οικισμούς της 

ΔΕ Λιτοχώρου. 

Αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία 

 

Η μη εφαρμογή του σχεδίου θα οδηγήσει σε αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων που 

έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής και κατ΄ επέκταση στην ανθρώπινη υγεία. Η ύπαρξη 

μολυσμένων υδάτων και εδάφους, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση από 

οχλούσες δραστηριότητες θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού 

(ηλικιωμένοι, παιδιά). Επίσης, στο σχέδιο προτείνονται υποδομές κοινωνικής πρόνοιας 

στην Πλάκα και στο Λιτόχωρο (ΚΑΠΗ, παιδικός σταθμός) καλύπτοντας την έλλειψη στις 

κοινωνικές δομές που παρατηρούνται σήμερα. 

Αρνητικές επιδράσεις στο τοπίο και στη βιοποικιλότητα 

 

Η μηδενική λύση συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχει διευθέτηση του χώρου και οργάνωση 

των χρήσεων γης αλλά και τα κατάλληλα δίκτυα υποδομών που προτείνει το σχέδιο στους 

παραθαλάσσιους οικισμούς του δήμου. Αυτό, συνεπάγεται με αρνητικές επιδράσεις στο 

τοπίο της περιοχής. Οι περιοχές της Πλάκας Λιτοχώρου, της Γρίτσας και του Βαρικού είναι 

παραθαλάσσιες περιοχές, πυκνοδομημένες και σε θέσεις αυθαίρετα δομημένες. 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόχειρων καλυβών ερασιτεχνών ψαράδων και παραθεριστών 

αυθαίρετα δομημένες χωρίς υποδομές, ενώ σε πολλές από αυτές δεν υπάρχει ούτε 

δρόμος για πρόσβαση. Στις περιοχές της Γρίτσας και της Πλάκας, υπάρχουν από 

κατοικίες- καταστήματα και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, χωρίς να υπάρχουν οι 

στοιχειώδεις υποδομές. Δρόμοι όταν υπάρχουν είναι στενοί και την τουριστική σεζόν 

(Μάιος-Σεπτέμβριος) γίνονται σχεδόν αδιάβατοι. Αν και στην περιοχή του Βαρικού 

επιτρέπονται μόνο αγροτικές αποθήκες ως 100 τμ, υπάρχουν κατοικίες οι οποίες 

κτίστηκαν με οικοδομικές άδειες αγροτικών αποθηκών. Επίσης, στην περιοχή του Βαρικού, 

χαρακτηρισμένη ως περιοχή γεωργική γης υψηλής παραγωγικότητας υπάρχουν 

υφιστάμενα κάμπινγκ και κατοικίες. Ανάλογη πρόταση υπάρχει και από το ΤΕΕ Πιερίας 

που διαπιστώνει στο σχετ. 1421/14-07-2011 έγγραφο του, που διαπιστώνει την ύπαρξη 

υφιστάμενων κατασκευασμένων κατοικιών. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή του 
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σχεδίου για να προσδιοριστούν επακριβώς οι επιτρεπόμενες χρήσεις, σχετικά με την ήδη 

διαμορφωμένη κατάσταση. 

Επίσης η μηδενική λύση και η μη εφαρμογή του σχεδίου δεν προστατεύει τις περιοχές 

ειδικής προστασίας όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές μέσα από τις προτεινόμενες 

ΠΕΠ του σχεδίου και τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα θα 

είναι αρνητικές καθώς στο προτεινόμενο σχέδιο, αναφέρεται η απαγόρευση κάθε 

δραστηριότητας οικιστικής, αγροτικής και βιομηχανικής στις Ζώνες Α, Β, και Γ της ΕΠΜ και 

εναρμονίζεται πλήρως με την ΕΠΜ για την προστασία της ευρύτερης περιοχής. Στους 

θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και σε αυτούς που είναι υπό κήρυξη 

σύμφωνα με την ΚΖ εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πιερίας, εξαιρεί 

χρήσεις όπως κτηνοτροφικές μονάδες και τουριστικές μονάδες άνω των 50 κλινών. 

Σήμερα υπάρχουν υφιστάμενες μονάδες εντός των ορίων της περιοχής ως ΠΕΠ2 για τις 

οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας για τυχών επέκταση τους. 

Αρνητικές επιδράσεις στα ύδατα και στο έδαφος 

 

Στον πρωτογενή τομέα στο δήμο, όπως επισημαίνονται και στο Χωροταξικό Σχέδιο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

εντοπίζονται στις πεδινές εκτάσεις, διότι η υπεράντληση των υδάτων για τις γεωργικές 

καλλιέργειες έχει οδηγήσει στη μεταβολή της υδρολογικής ισορροπίας.  Υπάρχουν 

περιοχές που συναντάται υπεράντληση υδάτων και δημιουργεί υφαλμύρωση των 

παράκτιων υδροφορέων. Σύμφωνα με το χάρτη της εθνικής επιτροπής κατά της 

ερημοποίησης (βλ. κεφ. ΣΤ) στις παράκτιες περιοχές της Πιερίας υπάρχει υψηλός κίνδυνος 

λόγω αλάτωσης των εδαφών και διάβρωσης. 

Όσον αφορά τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που προβλέπει το σχέδιο, η μηδενική 

λύση θα καθιερώσει την υπάρχουσα δυσάρεστη κατάσταση καθώς δεν υπάρχουν δίκτυα 

αποχέτευσης και οι οικίες υδρεύονται με ιδιωτικές γεωτρήσεις. Επίσης, δεν υπάρχουν 

σημαντικά έργα διευθέτησης των χειμάρρων όπως προτείνονται από το σχέδιο. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ιδιωτικές γεωτρήσεις όχι μόνο για κάλυψη υδρευτικών 

αναγκών αλλά και για άλλες χρήσεις (πισίνες). Δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι 

πράσινο, πλατείες, χώροι στάθμευσης και λοιπές υποδομές. Οι εγκαταστάσεις του 

βιολογικού καθαρισμού πρέπει να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν ώστε να δέχονται τα 

λύματα των βιοτεχνικών μονάδων και των  εγκαταστάσεων των τουριστικών περιοχών. 

Στο σχέδιο προβλέπεται και επέκταση του υδρευτικού δικτύου από το Λιτόχωρο στην 

Πλάκα και Γρίτσα καθώς, και εκσυγχρονισμός στο αρδευτικό και στραγγιστικό δίκτυο για 

μείωση στις απώλειες νερού. Στην περιοχή μελέτης σε έρευνα που έγινε από το ΑΠΘ 
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(Μπαμπατζιμόπουλος 2008) για την υδρολογική κατάσταση της Πιερίας, διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη 194 γεωτρήσεων στα όρια του ΔΔ Λιτοχώρου σε σύνολο 3152 υδρογεωτρήσεων 

στο νομό Πιερίας. Οι μετρήσεις και οι αναλύσεις στοιχείων σε πολλαπλά επίπεδα (μέτρηση 

υπόγειας στάθμης, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού), 

διαπίστωσαν μικρή, γενική πτώση στη στάθμη του υπόγειου υδροφορέα και ότι το νερό 

των περισσότερων γεωτρήσεων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διηθητικότητας 

(μείωση), ταυτόχρονα προτείνεται συνέχιση των μετρήσεων και να αποφεύγεται η 

υπέραρδευση. 

Στη περιοχή μελέτης υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ρύπανσης των ρεμάτων 

(επιβάρυνση από αστικά και βιομηχανικά λύματα) και μείωσης των υδατικών αποθεμάτων 

(πτώση της στάθμης) καθώς και υφαλμύρωσης των υπογείων νερών σε ορισμένες 

παραθαλάσσιες περιοχές από υπεράντληση. Έχει διαπιστωθεί ότι οι αγροί που 

συνορεύουν με την θάλασσα, δεν έχουν την απόδοση που έχουν οι αγροί που απέχουν 

ικανή απόσταση από την θάλασσα, πιθανόν εξαιτίας της αλμύρας και την μεταφερόμενη 

άμμο από τον αέρα. Συνεπώς, η μηδενική λύση θα διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση 

των κατά θέσεων υφάλμυρων εδαφών που δεν δικαιολογούν το χαρακτήρα της γης 

υψηλής παραγωγικότητας.  

Αρνητικές επιδράσεις στην ατμόσφαιρα 

 

Αν και στην περιοχή δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες με σημαντικές εκπομπές αέριων 

ρύπων, εντούτοις, η κατασκευή της ΠΑΘΕ και της σιδηροδρομικής γραμμής επιδείνωσε 

την κατάσταση, λόγω κυκλοφορίας μεγάλου αριθμού οχημάτων. Απαιτείται στην εφαρμογή 

του σχεδίου να προβλεφτεί σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, η 

χωροθέτηση δραστηριοτήτων εντός του ΒΙΟΠΑ που προτείνεται στο σχέδιο θα οδηγήσει 

σε βελτίωση των επιπέδων της ποιότητας του αέρα στην περιοχή του Λιτοχώρου. 

Αρνητικές επιδράσεις στην πολιτισμική κληρονομία: 

 

Η οικιστική ανάπτυξη στη περιοχή μελέτης παρουσιάζει διαφορετικά προβλήματα στον 

οικισμό του Λιτοχώρου καθώς διατηρεί μικρό μόνο τμήμα του παλιού ιστού με δείγματα 

λαϊκής τοπικής αρχιτεκτονικής. Το οικιστικό απόθεμα του οικισμού διατηρεί ελάχιστα 

διάσπαρτα μεμονωμένα κτίσματα με αξιόλογα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λαϊκής 

αρχιτεκτονικής. Έντονο είναι το ζήτημα με τους αρχαιολογικούς χώρους που είναι υπό 

θεσμοθέτηση ή είναι διάσπαρτοι στα όρια του Λιτόχωρου. Σήμερα υπάρχουν 

παρερμηνείες στα όρια και στις επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές που είναι υπό 

θεσμοθέτηση. Το σχέδιο προτείνει ΠΕΠ με έλεγχο της αρχαιολογίας, καθορίζει 
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επιτρεπόμενες χρήσεις και προτείνει να  επιβάλλονται συμπληρωματικοί όροι και 

απαγορεύσεις σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία περί αρχαιοτήτων. 

Αρνητικές επιδράσεις στο δείκτη κλιματικών παραγόντων: 

 

 Οι κλιματικοί παράγοντες (βροχοπτώσεις, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, ομίχλη, υγρασία 

κτλπ) όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο ΣΤ λόγω της φύσης τους (μακρό κλίμακα) και του 

χρόνου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κλίμα) αναμένεται να υπάρχουν ουδέτερες έως 

αρνητικές επιπτώσεις. Οι επιδράσεις θα αφορούν το τόποκλιμα και μικροκλίμα της 

περιοχής. Οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν να κάνουν με την μη ύπαρξη ΑΠΕ καθώς σε 

περιοχές του Δήμου δεν έχουν αναπτυχθεί ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (π.χ 

φωτοβολταϊκά) που συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων 

της παρατηρούμενης κλιματικής αλλαγής καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στις 

υπάρχουσες επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές γεωργικής γης σύμφωνα με τις ΖΟΕ. 

Επίσης, και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας που είναι δυνατόν να εμφανιστεί 

μελλοντικά, έστω και σε μικρή κλίμακα, εάν δεν έχουμε επέκταση του οικισμού με χώρους 

πρασίνου που προβλέπει το σχέδιο, επιδρά αρνητικά, επηρεάζοντας το μικροκλίμα. 

 

Αρνητικές επιδράσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Η οικιστική ανάπτυξη συντελέστηκε στη βάση των ρυθμών εξέλιξης τόσο του μόνιμου όσο 

και του εποχιακού πληθυσμού και στο βαθμό που συγκεντρώνει στρατιωτικές και 

διοικητικές λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής. Διαθέτει ελάχιστους ελεύθερους 

κοινόχρηστους χώρους στο πυκνοδομημένο του τμήμα. Η κυκλοφοριακή διαμόρφωση του 

οικισμού και η σύνδεσή του με το επαρχιακό δίκτυο είναι ανοργάνωτη,  δεν υπάγεται σε 

σαφές κυκλοφοριακό πρότυπο λόγω του χαρακτήρα του οικισμού με τους στενούς 

δρόμους και την έλλειψη γεωμετρικότητας,  κατοικία με δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά 

καταστήματα, γραφεία και εργαστήρια.  Θα παραμείνει το έντονο πρόβλημα στάθμευσης 

των οχημάτων, καθώς στο σχέδιο προβλέπονται νέοι χώροι στάθμευσης, Τέλος, η μη 

εφαρμογή του σχεδίου θα οδηγήσει και στην μερική οικονομική απαξίωση της γης, σε 

περιοχές που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές τόσο σε δίκτυα αλλά και σε χώρους 

άθλησης και παιδείας. 

 

Συμπερασματικά από την εξέταση των περιβαλλοντικών δεικτών του πίνακα Ε1 

προκύπτει ότι για το σύνολο των δεικτών θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις με ουδέτερες 

επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία και στην πολιτιστική κληρονομία. Οι 

επιπτώσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, καθώς δεν θα υπάρχει διευθέτηση έργων και 
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δραστηριοτήτων στο χώρο. Βραχυπρόθεσμες είναι οι επιπτώσεις στο τοπίο και στον 

πληθυσμό, ενώ λόγω της φύσης των περιβαλλοντικών δεικτών μακροπρόθεσμες αρνητικά 

θα είναι οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα. Η μηδενική λύση 

απορρίφτηκε καθώς το ΓΠΣ Δ.Ε Λιτοχώρου κρίνεται απαραίτητο για την οργάνωση 

του χώρου του Λιτόχωρο. 
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Παράμετροι  

περιβάλλοντος 

Είδος Επίπτωσης Πιθαν/τα Ένταση Κλίμακα 

Χρονικός 

ορίζοντας 

εμφάνισης 

Συχνότητα/ 

διάρκεια 
Αναστ/μές Αβεβαι/τα 

Διασ/κή 

επίπτωση 
Είδος Επίπτωσης 

Βιοποικιλότητα 

(πανίδα-χλωρίδα) 
- !! M -- Mt >> IR   - 

 

Πληθυσμός 

- ! M - St > IR   - 

Ανθρώπινη Υγεία - ! W - Mt > R   - 

Έδαφος - !! M -- Mt .>> IR   - 
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Ύδατα - !! M -- Mt >> IR   - 

Κλιματικοί παράγοντες - ! W - Lt > R   - 

Αέρας-Ατμόσφαιρα - !! M -- Mt > R   - 

Υλικά Περιουσιακά 

στοιχεία 
0 ! W - Mt > R   0 

Πολιτιστική κληρονομιά 

(αρχαιολογική-

αρχιτεκτονική) 

- !! M -- Mt >> IR   - 

Τοπίο - !! M -- Mt >> IR ?  - 

Συσχέτιση μεταξύ των 

δεικτών 
- !! M -- Mt >> IR   - 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  



Ε2 Λύση με ενσωμάτωση και περιβαλλοντικών διατάσεων του 

σχεδίου μετά την ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ (ήπιας παρέμβασης) 
Η εφαρμογή του σχεδίου μετά από συνεκτίμηση και ενσωμάτωση της ΣΠΕ θα 

οδηγήσει σε ανάπτυξη και οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων με 

παράλληλη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς και δομημένου 

περιβάλλοντος. Η εφαρμογή του σχεδίου θα συνεισφέρει σύμφωνα με την εκτίμηση 

του σχεδίου στην : 

 Ομαλή οικιστική ανάπτυξη τόσο στην κύρια κατοικία όσο και στον 

παραθερισμό. Η ολοκλήρωση των επεκτάσεων β κατοικίας και ο 

προγραμματισμός θα διαφυλάξει την ομαλή οικιστική ανάπτυξη και 

μελλοντικά. Η ρύθμιση των προβλημάτων που αφορούν στις χρήσεις γης 

(άσκηση έντονης πίεσης για τουριστική χρήση και αγροτοτουριστική στα 

ημιορεινά και κατοικία σε γεωργικές περιοχές, αυθαίρετη δόμηση και 

εξάπλωση των κατοικιών σε παράκτιες εκτάσεις). 

 Σήμερα παρατηρείται μια άναρχη οικιστική ανάπτυξη των παράκτιων 

περιοχών, ειδικά στις περιοχές της  Πλάκας, της Γρίτσας και του Βαρικού 

(καλύβια Βαρικού). Με το ΓΠΣ Λιτοχώρου, θα υπάρχει  διευθέτηση του χώρου 

και των δραστηριοτήτων, υποδομές για τα στερεά και υγρά απόβλητα και 

οργανωμένα δίκτυα. 

 Η βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα στην περιοχή αντιμετωπίζεται με 

την οργάνωση του ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου που θα αποτελέσει οργανωμένο 

υποδοχέα στον τομέα αυτό προστατεύοντας το περιβάλλον από κάθε μορφή 

ρύπανσης.  

 Η πολεοδόμηση περιοχών ως β΄ κατοικία στην Πλάκα και Γρίτσα Λιτόχωρου 

γίνεται με περιβαλλοντικούς όρους και με τις απαραίτητες εξαιρέσεις (ρέματα, 

παρόχθια βλάστηση, δασικές εκτάσεις). Καθορίζονται οι απαραίτητοι χώροι 

πρασίνου, στάθμευσης, κοινωνικής πρόνοιας αλλά και τα δίκτυα υποδομών 

(ύδρευση-αποχέτευση) επιτυγχάνοντας την οικιστική ανάπτυξη με την 

περιβαλλοντική προστασία.  

 Η γεωργική γη προστατεύεται στην πράξη, οριοθετείται και καθορίζονται 

χρήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα της. Παράλληλα σε θέσεις και περιοχές 

που δεν εξυπηρετεί το σκοπό της, αλλά αντίθετα υπάρχουν προβλήματα 

αλάτωσης και διάβρωσης, προστατεύεται από την υπεράρδευση και την 

εντατική καλλιέργεια δίνοντας και την απαραίτητη οικοτουριστική ανάπτυξη. 

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα που θίχτηκαν 

παραπάνω αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις και τους στόχους στον αγροτικό 

χώρο, σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές οφείλουν να λάβουν χώρα ως προς 
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το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας. 

 Τα έργα διευθέτησης και τα αντιπλημμυρικά προστατεύουν από την 

κατάκλιση με νερό και προστατεύουν τις καλλιέργειες. Στο τομέα των 

υδατοκαλλιεργειών προτείνεται να εναρμονιστεί το σχέδιο με τη ΣΜΠΕ του 

ΕΠΧΣΑΑ για της υδατοκαλλιέργειες όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ. Η 

οργανωμένη κτηνοτροφία που περιλαμβάνει δραστηριότητες υψηλού 

ρυπαντικού φορτίου οριοθετείται σε κατάλληλες περιοχές σύμφωνα με την 

νομοθεσία, ενώ όπου υπάρχει ήπια νομαδική κτηνοτροφία, προτείνεται να 

συνεχιστεί με προϋποθέσεις ολοκληρωμένης κτηνοτροφίας. 

 Το ΒΙΟΠΑ αποτελεί τον οργανωμένο υποδοχέα δραστηριοτήτων μη 

όχλουσας βιομηχανίας και βιοτεχνίας με χωροθέτηση και κτηνοτροφικών 

μονάδων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ και τους όρους λειτουργίας που 

προβλέπονται, προστατεύοντας το έδαφος, την ατμόσφαιρα και τα ύδατα. Οι 

εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού που προβλέπονται στο ΒΙΟΠΑ 

πρέπει να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν ώστε να δέχονται τα λύματα  

των βιοτεχνικών μονάδων και παράλληλα να τεθεί σε λειτουργία και η 

σύνδεση με τον βιολογικό καθαρισμό Νότιας Πιερίας. Για την προστασία του 

τοπίου επιτυγχάνεται με αποκατάσταση των χώρων αμμοληψίας και αδρανών 

υλικών, καθώς και τμημάτων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. 

 Ως προς τον τριτογενή τομέα, ο οικισμός του Λιτοχώρου αποτελεί κέντρο 

παροχής υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής στους τομείς της διοίκησης, της 

περίθαλψης, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ωστόσο, η οργανωμένη 

ανάπτυξη περιηγήσεων στα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής αφενός και 

αφετέρου με την προβολή του Δήμου και την ένταξη του σε δίκτυα πολιτισμού 

– τουρισμού – αναψυχής, ο Δήμος θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη. 

 Ο Δήμος Λιτοχώρου είναι προνομιούχος στον τομέα των οδικών δικτύων μιας 

και την περιοχή διασχίζει ο οδικός άξονας της ΠΑΘΕ και η σιδηροδρομική 

γραμμή. Έτσι, το οδικό δίκτυο είναι αρκετά εκτεταμένο και επαρκές. Υπάρχει, 

επιπλέον, εκτεταμένο δίκτυο αγροτικών δρόμων που συνήθως είναι 

χαλικοστρωμένο και παρουσιάζει φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

αναλογικά με τη σημασία τους. Γι’ αυτό απαιτούνται έργα βελτίωσής τους. Οι 

μεταφορές με τον σιδηρόδρομο χρειάζονται αναδιοργάνωση. 

 Η προστασία των υδάτων επιτυγχάνεται με τον εκσυγχρονισμό και την 

επέκταση των δικτύων αποχέτευσης αλλά και όμβριων υδάτων. 

 Η υιοθέτηση του μοντέλου της συμπαγούς πόλης και η αποφυγή 
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υπερμεγενθυμένων οικισμών.  

 Η βελτίωση της αστικής ποιότητας ζωής (εξασφάλιση επαρκών κοινόχρηστων 

χώρων, ορθολογική οργάνωσή τους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προστασία 

και ανάδειξη αξιόλογων και ενδιαφερόντων ιστορικών τόπων και περιοχών 

φυσικού ενδιαφέροντος). 
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Παράμετροι  

περιβάλλοντος 

Είδος 

Επίπτωσης 
Πιθανότητα Ένταση Κλίμακα 

Χρονικός 

ορίζοντας 

εμφάνισης 

Συχνότητα/ 

διάρκεια 
Αναστ/μές Αβεβαι/τα 

Διασ/κή 

επίπτωση 

Πρωτ/γενείς/Δευτ

ερογενείς 

Συσ/ευση-

Συνέργεια 

επιπτώσεων  

Βιοποικιλότητα 

(πανίδα-

χλωρίδα) 

+ !! M ++ Mt >> IR   P Y 

Πληθυσμός 
+ !! M ++ St > R   P Y 

Ανθρώπινη Υγεία + ! M + St >  R   P Y 

Έδαφος + ! M + Mt >> IR   S N 

Ύδατα + ! M + Mt >> IR   S N 
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Κλιματικοί 

παράγοντες 
+/0 ! W + Lt > R   S N 

Αέρας-

Ατμόσφαιρα 
+ ! M + Mt >> R   P N 

Υλικά 

Περιουσιακά 

στοιχεία 

+ ! W + St >> R   S Y 

Πολιτιστική 

κληρονομιά 

(αρχαιολογική-

αρχιτεκτονική) 

+ !! M ++ Mt >> IR   P Y 

Τοπίο + !! M ++ Mt >> IR   P Y 

Συσχέτιση μεταξύ 

των δεικτών 
+ ! M + Mt >> IR   P Y 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ Ε2 
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E3 Σύνοψη συμπερασμάτων 
Η αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων με βάση το περιεχόμενο και με βάση και 

περιβαλλοντικά κριτήρια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ΓΠΣ Λιτόχωρου (εναλλακτική 

δυνατότητα Ε2) υπερτερεί σαφώς της μηδενικής λύσης (Ε1) και λιγότερο ή 

περισσότερο έντονα της εφαρμογής του σχεδίου χωρίς την ενσωμάτωση των 

συμπερασμάτων που θα προκύψουν από την διαδικασία της ΣΠΕ. Σύμφωνα με όλα 

τα παραπάνω, στόχος της πρότασης του σχεδίου είναι η ρύθμιση των χρήσεων γης 

και η εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για το φυσικό και δομημένο, 

οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις μπορούν να εξεταστούν και για κάθε προτεινόμενο 

έργο ξεχωριστά κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την εθνική 

κείμενη νομοθεσία. Ο φιλοπεριβαλλοντικός προσανατολισμός του σχεδίου 

αποδεικνύει και ότι η μη υλοποίηση του, η μηδενική λύση, δεν μπορεί να αποτελέσει 

περιβαλλοντικά αποδεκτή εναλλακτική επιλογή. Η εφαρμογή του σχεδίου και η υπό 

μελέτη πρόταση αναδεικνύει την περιβαλλοντική αναγκαιότητα, όχι μόνο σε επίπεδο 

θεωρητικών διατάξεων αλλά πλήρους εφαρμογής του, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι  

όποιες αρνητικές επιπτώσεις, προκύπτουν  από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Πρόκειται για μια παρέμβαση ήπιας κλίμακας, καθώς δεν επιφέρει κρίσιμες αλλαγές 

στην περιοχή, τόσο λόγω του περιορισμού της δόμησης (σε σχέση με την 

επιτρεπόμενη σήμερα), όσο και των μέτρων που λαμβάνει για την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Εναλλακτική λύση Ε2 προτείνονται ήπιες 

παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς τόσο του αστικού όσο και του εξωαστικού χώρου 

της περιοχής μελέτης έτσι ώστε με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής να οδεύσει η ΔΕ και κατ' επέκταση το σύνολο του νέου 

Δήμου Δίου-Ολύμπου προς την βιώσιμη ανάπτυξη με απώτερο στόχο την ποιοτική 

αναβάθμιση των υποδομών και της ζωής των κατοίκων. 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση εφαρμογής τόσο της μηδενικής λύσης όσο και 

της Ε1, κατά τα οποία, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δεν προβλέπονται 

συνολικότερες ρυθμίσεις του χώρου, είναι λογικό να αναμένεται ότι θα αυξηθούν οι 

πιέσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, με επακόλουθα τη συνεχή και 

απρογραμμάτιστη αντικατάσταση της αγροτικής γης, τη σύγκρουση αστικών με τις 

λοιπές χρήσεις γης, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος με την εγκατάσταση 

διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων διάσπαρτα στο χώρο, και, γενικότερα, τη 

σταδιακή υποβάθμιση όλων των παραγόντων του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, και την αδυναμία αξιοποίησής τους. 

Αντίθετα, με την υλοποίηση της Ε2 λύσης, δηλαδή περιορίζοντας της επεκτάσεις 
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των οικισμών και προστατεύοντας την παράκτια ζώνη της Δ.Ε.  με την παράλληλη 

θέσπιση κατάλληλων περιορισμών στην εκτός σχεδίου δόμηση μέσω του 

καθορισμού περιοχών ΠΕΠΔ, προωθείται με συγκροτημένο τρόπο η ορθολογική 

οργάνωση του χώρου σε ολόκληρη την έκταση της ΔΕ και εξισορροπούνται οι 

οικιστικές και λοιπές δραστηριότητες (υπάρχουσες και τυχόν προτεινόμενες) με 

ρυθμίσεις προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Η επιλογή της λύσης 

δεν στηρίζεται μόνο σε περιβαλλοντικά κριτήρια αλλά και στο γεγονός ότι στοχεύει σε 

μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, πέρα δηλαδή από τα χρονικά 

όρια της προγραμματικής περιόδου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις άμεσες 

παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές και 

την ποιότητα ζωής, που θα καταστήσουν την Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου πιο 

ελκυστική στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και υψηλής ποιότητας 

ανθρώπινου δυναμικού, που θα έχουν σωρευτικά θετικές επιπτώσεις στη βιώσιμη 

ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του 

περιβάλλοντος  

ΣΤ.1 Πληθυσμός  

ΣΤ.1.1 Οργάνωση χώρου-διοικητική διάθρωση 

 

Ο ακριβής χρόνος ίδρυσης του οικισμού του Λιτόχωρου δεν είναι γνωστός, οι ρίζες 

του πρέπει να αναζητηθούν περίπου στο 14ο αιώνα, καθώς μια παλιά παράδοση 

αναφέρει ότι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μερικές επιφανείς οικογένειες 

εγκαταστάθηκαν στο Λιτόχωρο.  Σχετικά με το Λιτόχωρο, η αρχαιολόγος κα Πουλάκη 

– Παντερμαλή αναφέρει  «Η Lissa (ή Lisa, και Lissa Porto) που αναφέρεται σε χάρτες 

τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα, ταυτίζεται μάλλον με το Λιτόχωρο, το σημαντικότερο 

κέντρο του μακεδονικού Ολύμπου τα νεότερα χρόνια, κληρονόμο του ρόλου του 

Βυζαντινού Πλαταμώνα και του Ρωμαϊκού Δίου, πιθανόν στην περιοχή της αρχαίας 

Πίμπλειας (αρχαιολογικός χώρος στο πεδίο βολής). Το ίδιο το Λιτόχωρο αναφέρεται 

πρώτη φορά το 1477. Πρόσφατα εντοπίστηκαν μέσα στο Λιτόχωρο ευρήματα των 

μυκηναϊκών χρόνων». Η ονομασία του οικισμού ετυμολογικά προέρχεται από 

προγενέστερη ονομασία Λιθόχωρον – Λιτόχωρον  με την έννοια του πετρώδη, 

βραχώδη ή και κρημνώδη τόπου η οποία ανταποκρίνεται στην εικόνα του 

Ολυμπιακού τοπίου που περιβάλλει  τον οικισμό. (Αρχαία ελληνική λέξη που 

παράγεται από το ομηρικό λις και έχει την έννοια της γυμνής και λείας πέτραςΤο 

Λιτόχωρο είναι η Δημοτική ενότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπως προέκυψε από 

τη νέα αυτοδιοικητική διάθρωση του Καλλικράτη. 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο 

οποίος συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων 

δήμων Ανατολικού Ολύμπου, Δίου και Λιτόχωρου. Πρωτεύουσά του, είναι το 

Λιτόχωρο και ιστορική έδρα του το Δίον. Έχει έδρα το Λιτόχωρο και αποτελεί 

δημοτικό διαμέρισμα, με πέντε οικισμούς. Οι οικισμοί του Δημοτικού Διαμερίσματος 

Λιτόχωρου είναι: το Λιτόχωρο, τα Καλύβια Βαρικού, ο Λιμήν Λιτοχώρου, η Μονή 

Αγίου Διονυσίου και η Πλάκα. Ο πληθυσμός του δήμου είναι 7.011 κάτοικοι. O Δήμος 

Λιτοχώρου καταλαμβάνει μια εκτεταμένη περιοχή 692 τετραγωνικών χιλιομέτρων 

από την παραθαλάσσια περιοχή του Βαρικού, Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Λιτοχώρου, Λιμένα Γρίτσας, της Γρίτσας και της  Πλάκας Λιτόχωρου, μέχρι και το 

μεγαλύτερο τμήμα του ορεινού όγκου του Ολύμπου. Η Δημοτική Ενότητα Λιτοχώρου 

βρίσκεται στις υπώρειες του Ολύμπου και κοντά στις ακτές  της Πιερίας. Έχει έκταση 
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169.632 στρ. και ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2011 της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ . ανέρχεται σε 7.504 κατοίκους. Το μεγαλύτερο ποσοστό (93%) του 

πληθυσμού της Δ.Ε. συγκεντρώνεται στο Λιτόχωρο, τη δεύτερη μετά την Κατερίνη 

πόλη σε πληθυσμό στην Π.Ε. Πιερίας, που αποτελεί και έδρα του Δήμου Δίου –

Ολύμπου. Με τη Διοικητική  Μεταρρύθμιση ‘Καλλικράτη’ η Δημοτική Ενότητα 

Λιτοχώρου συνίσταται από τις εξής Δημοτικές /Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς. 

Οι παραθαλάσσιες περιοχές στο ανατολικό τμήμα του δήμου εκτείνονται σε μήκος 26 

χιλιομέτρων κατά μήκος της ακτής και συνορεύουν σε όλο τους το μήκος με την 

διπλή σιδηροδρομική γραμμή και τον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ και του δικτύου 

μεταφοράς φυσικού αερίου, που αποτελούν το όριο ανάμεσα στην πεδινή περιοχή 

και στον οικισμό του Λιτόχωρου. Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου βρίσκεται στο νότιο τμήμα 

της Π.Ε Πιερίας και συνορεύει προς βορρά με τον Δήμο Κατερίνης, δυτικά με τον 

Δήμο Ελασσόνας, ανατολικά με τον Θερμαϊκό κόλπο και νότια με τον Δήμο Τεμπών. 

Η έδρα του Δήμου βρίσκεται στο Λιτόχωρο το δεύτερο σε πληθυσμό αστικό κέντρο 

της Π.Ε Πιερίας μετά την Κατερίνη. Η Π.Ε Πιερίας είναι η μικρότερη σε έκταση 

ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (1.517 km2). H Π.Ε Πιερίας ορίζεται 

στα ανατολικά από το Θερμαϊκό Κόλπο, στα δυτικά από τον Όλυμπο και τα Πιέρια και 

στα βόρεια από τον ποταμό Αλιάκμονα. Στο νότιο μέρος του βρίσκεται ο Πηνειός. Το 

μήκος των ακτών της Πιερίας ξεπερνάει τα 100 km. Το νότιο και δυτικό τμήμα της 

Πιερίας είναι ορεινό. Αντίθετα το παραλιακό είναι μια εκτεταμένη και εύφορη πεδιάδα, 

που καλύπτει το 40% του εδάφους του Νομού. Στο νομό υπάρχουν μικρά ποτάμια 

και χείμαρροι, που ξεκινούν από τον Όλυμπο και τα Πιέρια. Ο Αίσωνας ή Μαυρονέρι 

δέχεται τα νερά του Παπσιάρη και του Ίταμου, σχηματίζοντας τα Στενά της Πέτρας. 

Άλλοι μικροί ποταμοί είναι ο Βαφύρας, ο Ελικών, ο Μίτυς, ο Λεύκος ή Πέλεκας και ο 

Απίλας (Πλαταμώνας). Στα βορειανατολικά χύνεται ο Αλιάκμονας. 

Θεσμικό Πλαίσιο –Πολεοδομικός Σχεδιασμός  

Όσον αφορά στο Θεσμικό Πλαίσιο σε πολεοδομικό επίπεδο στην Δ.Ε. Λιτοχώρου 

έχει εγκριθεί «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) οικισμού Λιτοχώρου Ν.Πιερίας –

Αποφ. 2747/251/29.1.1987 – ΦΕΚ 180 /Δ/10.3.1987» και έχει ακολουθήσει η 

«Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) οικισμού Λιτοχώρου Ν. Πιερίας 

– Αποφ.2747/251/30.11.1998- ΦΕΚ 11060/Δ/31.12.1998» και άλλες τροποποιήσεις. 

Το παραπάνω Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά μόνο στον οικισμό Λιτοχώρου και 

καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός 

των ορίων του οικισμού.  Επιπλέον, με το ΦΕΚ 87/Δ/1990 γίνεται ο «Καθορισμός 

Ζώνης Οικιστικού ελέγχου , κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και 
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περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 

προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δ. Λιτοχώρου», όπως τροποποιήθηκε 

με το ΦΕΚ 666/Δ/2001. 

Από τους υπό μελέτη οικισμούς, Καλύβια Βαρικού, Λίμην Λιτοχώρου και Πλάκα, 

κανένας δεν είναι οριοθετημένος, ούτε έχουν καθορισμένους όρους και περιορισμούς 

δόμησης. Αποτελούν περιοχές εγκατάστασης τουριστικών υποδομών και 

παραθεριστικής κατοικίας. 

Ωστόσο, και οι τρείς οικισμοί βρίσκονται εντός της ΖΟΕ Λιτοχώρου και συγκεκριμένα 

ο οικισμός Καλύβια Βαρικού εντός περιοχής με στοιχείο 1 ενώ οι οικισμοί Πλάκα και 

Λίμην Λιτοχώρου βρίσκονται εντός περιοχής με στοιχείο 2. Για τις περιοχές αυτές 

ισχύουν τα παρακάτω. 

Περιοχές με στοιχείο 1 

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης  και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 

στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που 

έχουν εμβαδόν στρ. κατά τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. 

 Επιτρεπόμενες χρήσεις : γεωργικές αποθήκες , υδατοδεξαμενές , στέγαστρα, 

αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, θερμοκήπια, εγκαταστάσεις 

ιχθυοκαλλιεργειών . 

 Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως 

εξής: 

1. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτηρίων για χρήση 

γεωργικών αποθηκών 100τμ και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 

5μ., μετρούμενο από το φυσικό έδαφος . 

2. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω 

χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 

6.10.78(538/Δ) και 24.5.85 (270/Δ) Π.Δ. ,όπως ισχύουν. 

Περιοχές με στοιχείο 2 

 Το κατώτατο όριο κατάτμησης  και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρ. 

για τις εγκαταστάσεις οργανωμένων κατασκηνώσεων ορίζεται σε 8 στρ. 

 Επιτρεπόμενες χρήσεις :κατοικία ,τουριστικές εγκαταστάσεις ,εγκαταστάσεις 

αναψυχής, κτήρια κοινής ωφέλειας , γεωργικές αποθήκες , υδατοδεξαμενές , 

στέγαστρα, αντλητικές εγκαταστάσεις ,φρέατα, θερμοκήπια. 

 Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των πα παραπάνω χρήσεων καθορίζονται 

ως εξής: 
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1. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτηρίων για χρήση γεωργικών 

αποθηκών 100τμ και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5μ., μετρούμενο από 

το φυσικό έδαφος . 

2. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων 

(εντός κοινής ωφέλειας) εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 

6.10.78(538/Δ) και 24.5.85 (270/Δ) Π.Δ. ,όπως ισχύουν. 

Με το ΦΕΚ 124/Δ/2000 εγκρίθηκε «Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας  

(ΣΧΑΠ)» μέσα στην εγκεκριμένη ΖΟΕ και συγκεκριμένα στις περιοχές με στοιχείο 2. 

Βάσει αυτού για τις περιοχές αυτές ισχύουν συμπληρωματικά τα εξής : 

 Να απαγορευτεί κατά την πολεοδόμηση η δημιουργία συνεχούς μετώπου 

δόμησης κατά μήκος της παραλίας και ειδικότερα : 

1. H περιοχή να αναπτυχθεί με μέσο Σ.Δ 0,25 και μέγιστο Σ.Δ 0,3 ο 

οποίος μπορεί να θεσπιστεί για τις ήδη δομημένες περιοχές ή αυτές με 

εκφρασμένη ζήτηση καθώς και για αυτές που από την μελέτη 

πολεοδόμησης καθορίστηκαν ως περιοχές για την εξυπηρέτηση 

κεντρικών λειτουργιών . Στις υπόλοιπες περιοχές με αραιή δόμηση να 

θεσπιστεί χαμηλότερος Σ.Δ. 

2. Να εφαρμοστούν τα εξής προγραμματικά μεγέθη: μέγιστη πυκνότητα 

8 άτομα/στρ. για μέσο Σ.Δ. 0,25 

3. Να αναπτυχθεί η περιοχή με κανονιστικούς όρους δόμησης. 

Επιπλέον, ισχύουν και οι εξής Γενικές Διατάξεις: 

 Σε όλες τις περιοχές της ΖΟΕ, απαγορεύεται η δόμηση σε ζώνη 20τ. 

εκατέρωθεν του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ). Επιβάλλεται ο 

έλεγχος από τη ΔΕΠΑ της οικιστικής πυκνότητας ζώνης 400μ. (200μ. 

εκατέρωθεν του ΑΦΑ) καθώς και της ζώνης 90μ εκατέρωθεν του ΑΦΑ 

με τον κώδικα ASME GUIDE ως εξής : 

 Κατηγορία ζώνης 1 είναι η περιοχή όπου υπάρχουν 10 ή λιγότερα κτίρια που 

προσαρμόζονται για κτίρια κατοικίας. 

 Κατηγορία ζώνης 2  είναι η περιοχή όπου υπάρχουν 10 ή λιγότερα από 46 

κτίρια κατοικίας. 

 Κατηγορία ζώνης 3  είναι η περιοχή όπου υπάρχουν πάνω από 46 κτίρια 

κατοικίας ή περιοχή στην οποία ο ΑΦΑ βρίσκεται μέσα σε απόσταση 90μ. 

από το κτίριο ή υπαίθριο χώρο  που χρησιμοποιείται από 20 ή περισσότερα 

άτομα. 
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 Ο καθορισμός χώρων ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας καθώς και των 

όρων και περιορισμών δόμησης αυτών εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθ.26 του Ν. 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.8 παρ.13 του 

Ν.1512/1985. 

 Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 

διατάγματος ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ο πλήρης φάκελος με 

απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, εκτελούνται 

όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων . 

Από τους Δήμους που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης έχουν συνταχθεί 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για το Λιτόχωρο (ΦΕΚ 180Δ/87) και τη Λεπτοκαρυά 

(ΦΕΚ 211Δ/87), το Δίον (ΦΕΚ64/2008), Κατερίνη (ΦΕΚ 414/2010). Έχουν καθοριστεί 

με σχετικά Προεδρικά Διατάγματα Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) για τις 

περιοχές των Δήμου Λιτοχώρου (ΦΕΚ 87Δ/90 και 666Δ/01) και Δήμου Ανατολικού 

Ολύμπου (ΦΕΚ 447Δ/90 και 240Δ/91).  

ΣΤ 1.2 Πληθυσμιακά-Δημογραφικά στοιχεία 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 

Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου  7.504 

Καλύβια Βαρικού ,τα 42 

Λίμην Λιτοχώρου ,ο 196 

Λιτόχωρο ,το 6.942 

Μονή Αγίου Διονυσίου, η 25 

Πλάκα, η 299 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 36 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2011.ΕΣΥΕ 

 

Η Δ.Ε. αποτελείται από πέντε οικισμούς, από τους οποίους μόνο τρείς έχουν 

πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Στους οικισμούς καταγράφεται και η Μονή 

Αγίου Διονυσίου, που αναφέρεται ως η σημαντικότερη Μονή στην Πιερία, αλλά δεν 

αποτελεί υπό μελέτη οικισμό. 

Το Λιτόχωρο αποτελεί οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου προς τον Όλυμπο, καθώς από 

εκεί ξεκινούν πολλές διαδρομές μέσα σε δασικές εκτάσεις και χαράδρες, ενώ εκεί 
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συναντάει κανείς και την κοιλάδα του Ενιπέα ποταμού. Ταυτόχρονα, το Λιτόχωρο 

βρίσκεται σε πολύ  μικρή απόσταση από τις ακτές της Πιερίας, και μαζί με τους 

παραλιακούς οικισμούς Καλύβια Βαρικού, Λιμάνι Λιτοχώρου και Πλάκα, αποτελεί 

σημαντικό τουριστικό προορισμό όλες τις εποχές του χρόνου, για αυτό και το 

μεγαλύτερο ποσοστό (55,3%) του πληθυσμού της Δ.Ε απασχολείται στον τριτογενή 

τομέα. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής 2001, ο πραγματικός πληθυσμός του 

Δήμου Λιτοχώρου ανέρχεται σε 7.003 κατοίκους και αποτελεί το 5,39% του Νομού 

Πιερίας. Πληθυσμός: 7.003 (απογραφή το 2001), 6.864 (απογραφή 1991). Η μέση 

πληθυσμιακή πυκνότητα είναι 41,33(κάτοικοι/τ.χλμ.). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 37 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Απογραφή ΕΣΥΕ Κάτοικοι Μεταβολή % Χαρακτηρισμός 

2011 7504 6,92 Α 

2001 7.003 2,01 Σ 

1991 6.864 11,17 ΑΝ 

1981 6.109 9,18 ΑΝ 

1971 5.561 12,40 ΑΝ 

1961 5.032   

 

Το 1981 απογράφονται 6.157 άτομα στο Δήμο Λιτοχώρου, αναλυτικότερα 

 Λιτόχωρο 6.109 

 Καλύβια Βαρικού 4 

 Λιμήν Λιτοχώρου 12 

 Μονή Αγ. Διονυσίου 3 

 Πλάκα 29 

Στην απογραφή του 1991, ο πληθυσμός ήταν 6.864 κάτοικοι. Αυτό σημαίνει αύξηση 

στη 10ετία 1991-2001 της τάξης του 2,01%. Σημειώνεται ότι και στις δεκαετίες 1961-

‘71, 1971-‘81 και 1981-‘91 ο Δήμος εμφάνισε αυξητική εξέλιξη (+11,17%, +9,18% και 

+12,40% αντίστοιχα). Παρατηρείται μια πληθυσμιακή στασιμότητα κατά την τελευταία 

δεκαετία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες που παρουσιάζουν 

αύξηση.   
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 1961-2001 

Στο Δήμο Λιτοχώρου, ο αριθμός των νοικοκυριών στην απογραφή 2001 ήταν 2.111 

και ο μέσος αριθμός μελών ανά νοικοκυριό 2,88. Αντίστοιχα για τον Νομό ήταν 3,08, 

για τον Δήμο της Κατερίνης 2,98 και για το σύνολο της χώρας 2,80 άτομα/νοικοκυριό.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 38 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΜΕΛΗ-) ΠΗΓΗ ΓΠΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Νομός 
/ 

Δήμος 

Συνολικός 
Αριθμός 

Μέγεθος Νοικοκυριού κατά αριθμό μελών 

Νοικο
- 

κυριώ
ν 

Μελών 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10
& 
άν
ω 

Σύνολο 
χώρας 

3.664.3
92 

10.266.
004 

723.6
60 

1.028.8
65 

771.8
51 

752.6
76 

247.5
46 

92.5
39 

29.5
56 

9.8
92 

3.8
60 

3.9
47 

Νομός 
Πιερίας 

39.394 121.208 5.322 10.804 8.479 8.744 3.695 
1.55

3 
517 163 66 51 

Δήμος 
Κατερίν

ης 
18.296 54.520 2.609 4.909 4.229 4.363 1.471 520 130 42 10 13 

Δήμος 
Λιτοχώ

ρου 
2.111 6.072 299 671 458 460 147 57 13 5 1 0 

Σύμφωνα με την νέα απογραφή το 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, τα προσωρινά αποτελέσματα όπως 

ανακοινώθηκαν τον  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 39 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ ΧΛΜ 

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 127.400 62.860 64.540 84,00 

Δήμος 
Κατερίνης 

86.170 41.920 44.250 126,37 

Δήμος Δίου - 
Ολύμπου 

25.870 13.380 12.490 52,23 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Κ
ά

το
ικ

ο
ι 

ΕΛΣΤΑΤ 

Πληθυσμιακή εξέλιξη του Λιτοχώρου 1961-2001 
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Δήμος 
Πύδνας - 

Κολινδρού 
15.360 7.560 7.800 45,24 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2011 

Ο εποχιακός πληθυσμός αποτελείται από τους παραθεριστές και από τους ξένους 

τουρίστες. Ο παραθεριστικός πληθυσμός της περιοχής, αποτελείται κυρίως από 

κατοίκους από Θεσσαλία και Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, υψηλών και μέσων 

εισοδημάτων, που διαθέτουν ιδιόκτητο κατάλυμα, παραθεριστική μονοκατοικία ή 

διαμέρισμα σε μικρό κτιριακό συγκρότημα, αλλά και από παραθεριστές που 

ενοικιάζουν παραθεριστικό κατάλυμα.  

Η παραθεριστική κίνηση άρχισε να εμφανίζεται στη Πιερία και στην περιοχή μελέτης 

στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ενώ η ζήτηση εντατικοποιείται στη δεκαετία του 

1980 και συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς μέχρι σήμερα. Στο Δήμο, οι υφιστάμενοι 

παραλιακοί οικισμοί είναι οι πρώτοι που αποκτούν αμιγώς παραθεριστικό χαρακτήρα 

και έτσι οι οικισμοί της Γρίτσας, του Βαρικού και της Πλάκας μετατρέπονται σε 

παραθεριστικά κέντρα. Παράλληλα, το Λιτόχωρο παραμένει καθ΄ όλη την διάρκεια 

του χρόνου παραθεριστικός τόπος διαμονής. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση 

της παραθεριστικής κατοικίας γίνεται είτε ως μεμονωμένο κτίριο παραθεριστικής 

κατοικίας, είτε ως παραθεριστικό συγκρότημα κατοικιών με διασπορά σε όλο τον 

οικισμό.   

Ο εποχιακός πληθυσμός σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου που βασίζονται σε 

στοιχεία υδροδοτήσεων, υπολογίζεται σε πληθυσμό 24.000 ατόμων περίπου. 

Η μελέτη των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού που 

περιλαμβάνεται στο παρακάτω τμήμα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των 

χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί τον θεμελιώδη 

παράγοντα της τοπικής ανάπτυξης. Με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 

2001 (οπότε και διατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό), ο 

πληθυσμός των αντρών του Δήμου Λιτοχώρου είναι μεγαλύτερος κατά 8%, (Πίνακας 

4), με το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο συνολικό πληθυσμό να είναι 

μικρότερο από το ποσοστό των αντρών (46,25% έναντι 53,75%), γεγονός που δεν 

συμβαδίζει με την εικόνα που παρουσιάζουν η Κεντρική Μακεδονία και το σύνολο της 

Χώρας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 40 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ 

 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 
Άντρες 

Ποσοστό 
Αντρών % 

Γυναίκες 
Ποσοστό 

Γυναικών % 
Διαφορά αντρών – 

γυναικών % 

ΔΗΜΟΣ 
ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

6.789 3.649 53,75 3.140 46,25 7,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 10.934.097 5.413.426 49,51 5.520.671 50,49 -0,98 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.518.152 1.741.906 49,51 1.776.246 50,49 -0,98 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

1.876.558 922.958 49,18 953.600 50,82 -1,64 

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 126.412 63.133 49,94 63.279 50,06 -0,12 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2001 

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση των ηλικιών, οι παραγωγικές ηλικίες, μεταξύ 15 και 64 

ετών, ανέρχονται στο 66,74% του συνολικού πληθυσμού. Μεγαλύτερο ποσοστό, 

συγκεντρώνει η κατηγορία 25-39 ετών (ποσοστό 20,90%) και ακολουθούν οι 

κατηγορίες ετών 15-24 και 40-54 ετών με αντίστοιχα ποσοστά 18,34% και 17,13%.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 41 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ 

 
 
 

Μόνιμος πληθυσμός  κατά ηλικία  

ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω Σύνολο 

Αμφοτέρων 
των φύλων 

990 1.225 1.419 1.163 724 1.038 230 6.789 

Ποσοστό % 14,58 18,04 20,90 17,13 10,66 15,29 3,39  

Άντρες 509 861 755 571 343 509 101 3.649 

Ποσοστό % 13,95 23,60 20,69 15,65 9,40 13,95 2,77  

Γυναίκες 481 364 664 592 381 529 129 3.140 

Ποσοστό % 15,32 11,59 21,15 18,85 12,13 16,85 4,11  

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

ΣΤ.2 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία-δεδομένα απασχόλησης και 

ανάπτυξης 

Η ασχολία των κατοίκων είναι οι αγροτικές δραστηριότητες, η ναυτιλία, ο τουρισμός, 

οι οικοδομικές δραστηριότητες (τεχνίτες πέτρας και ξύλου), το εμπόριο και η παροχή 

υπηρεσιών. Το σημερινό Λιτόχωρο είναι μια πόλη με ανεπτυγμένο δίκτυο υπηρεσιών 

και εύκολη οδική και σιδηροδρομική πρόσβαση. Απέχει 92χλμ. από τη Θεσσαλονίκη 

και 65χλμ. από τη Λάρισα. Η συνολική έκταση του Δήμου ανέρχεται σε 1.617,73 

στρέμματα. Η  έκταση του είναι σε (τ.χλμ.) 169,63 και χωρίς εσωτερικά ύδατα είναι 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 166 από 
337 
 
 

 

 

169,46τ.χλμ. Πρόκειται για μία περιοχή ορεινή και ημιορεινή κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της. Η καλλιεργούμενη έκταση είναι 30.458 στρέμματα. 

Λειτουργεί πλήρες συλλογικό αρδευτικό δίκτυο σε έκταση 4.300 στρέμματα και ένα 

μικτό στραγγιστικό-αρδευτικό 6.500 στρέμματα με φορείς διοίκησης-λειτουργίας και 

συντήρησής τους ΤΟΕΒ Ενιπέα Λιτοχώρου και Έλους Βορικού Λιτόχωρου. Η πεδινή 

περιοχή αρδεύεται από ιδιωτική πρωτοβουλία (γεωτρήσεις). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 42 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ 2.179 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 1.988 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 317 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 470 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 1.099 

ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ ΚΛΑΔΟ 102 

ΑΝΕΡΓΟΙ 191 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 3.968 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 43 ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

2000 90,00 

2001 81,00 

2002 120,00 

2003 101,00 

2004 70,00 

2005 132,00 

2006 80,00 

2007 68,00 

2008 43,00 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2001 

Η κατανομή των εκτάσεων κατά τις βασικές κατηγορίες χρήσεων της ΕΣΥΕ 

(Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 1991) και για τους δήμους που υπάγονται 

στην περιοχή μελέτης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 44 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Δήμοι Σύνολο 
εκτάσεων 
(χιλ. στρ.) 
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Λιτοχώρου  

(Ν. Πιερίας) 

169,6 30,8 26,8 29,5 72,3 3,7 5 1,5 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι βοσκότοποι και δάση αποτελούν με 

παραπλήσια ποσοστά (38,5% και 32.2% αντίστοιχα) τις κύριες χρήσεις γης στην 

περιοχή. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι σχετικά περιορισμένες και καλύπτουν το 

21,4% της περιοχής, ενώ οι λοιπές χρήσεις γης καταλαμβάνουν πολύ μικρό τμήμα 

της περιοχής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 45 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Άγνωστη Δραστηριότητα 3 

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 5 

Δασοκομία και υλοτομία 2 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 1 

Λοιπά ορυχεία και λατομεία 1 

Βιομηχανία τροφίμων 10 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από 
έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

8 

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 1 

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 5 

Παραγωγή βασικών μετάλλων 3 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 
εξοπλισμού 

16 

Κατασκευή επίπλων 3 

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 1 

Κατασκευές κτιρίων 20 

Έργα πολιτικού μηχανικού 4 

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 67 
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Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

9 

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

28 

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

142 

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 15 

Πλωτές μεταφορές 1 

Αεροπορικές μεταφορές 1 

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1 

Καταλύματα 29 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 75 

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

2 

Τηλεπικοινωνίες 2 

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

2 

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες 

3 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2 

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 7 

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών 
διαχείρισης 

3 

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις 

12 

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 2 

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1 

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 2 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

2 

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 2 

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες 
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 

1 

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 
πολιτιστικές δραστηριότητες 

1 

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1 

Δραστηριότητες οργανώσεων 1 

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 3 

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 12 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2001 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει περίπου το 10% του συνολικού 

ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και το 8% περίπου της συνολικής τουριστικής 
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κίνησης. Συνολικά διαθέτει ένα ξενοδοχειακό δυναμικό 1.192 μονάδων με 87.596 κλίνες, 

εκ των οποίων:   

Ο Ν. Χαλκιδικής είναι ο πλέον τουριστικά ανεπτυγμένος νομός της Περιφέρειας και 

συγχρόνως ο τέταρτος καθιερωμένος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας μετά την 

Κρήτη, τη Ρόδο και την Κέρκυρα και διαθέτει το 54,60% του ξενοδοχειακού δυναμικού σε 

κλίνες, με 514 ξενοδοχειακές μονάδες και 46.051 κλίνες.   

Ο Ν. Πιερίας διαθέτει 388 ξενοδοχειακές μονάδες με 19.941 κλίνες. Οι υπόλοιποι νομοί 

συγκεντρώνουν το 10% περίπου των ξενοδοχείων και το 6% του συνόλου των κλινών της 

Περιφέρειας. Η Περιφέρεια διαθέτει επίσης 91 οργανωμένα camping χωρητικότητας 

32.031 ατόμων καθώς και 60.000 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα 

ΣΤ.3 Ανθρώπινη Υγεία 

Στην περιοχή του Λιτοχώρου, υπάρχει το Κέντρο Υγείας, το οποίο βρίσκεται στην 

εκτός ορίων οικισμού περιοχή, στον ισόπεδο κόμβο Λιτοχώρου. Βρίσκεται πλησίον 

της ΠΑΘΕ και εξυπηρετεί κυρίως τους κατοίκους του Δήμου, τους παραθεριστές και 

της νοτιάς Πιερίας. Είναι κέντρο υγείας αστικού τύπου και διοικητικά υπάγεται στο 

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, στην 3 ΥΠΕ Μακεδονίας. Τα τμήματα, που καλύπτει 

το ΚΥ Λιτοχώρου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 46 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥ Λιτοχώρου 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Α΄  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β΄  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Γ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Α΄ 

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Β΄ 

 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-(ΜΑΙΕΣ)  

ΣΗΠΤΙΚΟ 

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ  

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ 

 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  
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ΣΤ.4 Υποδομές  

ΣΤ.4.1 Οδικό  και σιδηροδρομικό δίκτυο 

Από την ευρύτερη περιοχή του Λιτοχώρου διέρχονται οι παρακάτω χαρακτηρισμένες 

οδοί: 

 Πρωτεύων Εθνικό Δίκτυο: 

 Η Εθνική Οδός 1 στο τμήμα ‘Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Αθήνα’. 

 Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο: 

 Η Επαρχιακή Οδός ‘Λιτοχωρο – Πλατανάκια – Δίον – Καρύτσα’ 

 Η Επαρχιακή Οδός ‘Λιτόχωρο – Λεπτοκαρυά’ 

Οι υπόλοιποι δρόμοι ανήκουν στο αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο (προς τον ορεινό 

όγκο του Ολύμπου).  Την ΔΕ διασχίζει η Εθνική Οδός 1 (Π.Α.Θ.Ε.) που ανήκει στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο οδών με κωδικό Ε-75, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρωτεύουσα 

αρτηρία στη λειτουργική βαθμίδα κατάταξης. Αποτελεί το σημαντικότερο οδικό άξονα 

του Δήμου και βρίσκεται σε άμεση εγγύτητα με την πόλη του Λιτοχώρου, την οποία 

συνδέει με  την Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη και τον Συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων 

προς Βορρά και με την Λάρισα, Λαμία και Αθήνα προς Νότο. Είναι κλειστός 

αυτοκινητόδρομος με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. 

Οι Επαρχιακοί Δρόμοι λειτουργούν ως δευτερεύουσες αρτηρίες. Παράλληλα, με τον 

αυτοκινητόδρομο υπάρχουν δύο βοηθητικοί δρόμοι (service roads) που εξυπηρετούν 

τις παραθαλάσσιες κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και την σύνδεση με τους 

γειτονικούς Δήμους Ανατολικού Ολύμπου και Δίου. Υπάρχει επίσης δρόμος που 

συνδέει απευθείας τον οικισμό του Λιτοχώρου με τους οικισμούς Πλατανάκια, Δίον 

και Καρύτσας του Δήμου Δίου.   

Στην περιοχή της ΔΕ Λιτοχώρου υπάρχουν τέσσερις (4) ανισόπεδοι κόμβοι επί της 

εθνικής οδού 1 (Π.Α.Θ.Ε.). Αυτοί βρίσκονται στις περιοχές Βαρικού, Γρίτσας, 

Λιτοχώρου και Πλάκας και συνδέουν τον Δήμο με τον αυτοκινητόδρομο και 

παράλληλα βοηθούν την σύνδεση του οικισμού με τις παραθαλάσσιες περιοχές.  

Η συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής της ΔΕ Λιτοχώρου με την Κατερίνη, τη 

Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και άλλους οικισμούς του Νομού Πιερίας γίνεται κυρίως με 

λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. Επίσης, διέρχεται η Σιδηροδρομική Γραμμή καθώς και 

σύγχρονος σιδηροδρομικός σταθμός που κατασκευάσθηκε πρόσφατα και βρίσκεται 

σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον οικισμό που συνδέει την Αθήνα με την 

Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο Σιδηροδρομικό Δίκτυο της Ελλάδας. Πρόκειται για 

νέας χάραξης διπλή γραμμή με ηλεκτρική τροφοδοσία.  
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Η ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ έχει ολοκληρώσει τα έργα στην περιοχή μελέτης και δεν υπάρχουν σε 

εξέλιξη νέες μελέτες ή προγραμματισμός νέων έργων, ενώ ο ΟΣΕ εξετάζει και τυχόν 

υποβληθέν αίτημα για διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής από το ΒΙΟΠΑ. σσ. η 

μεταφορά εμπορευμάτων με σιδηρόδρομο, μειώνει τις εκπομπές των αέριων 

καυσίμων σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα, συμβάλει σε πιο καθαρές μεταφορές 

(μείωση εκπομπών, σωματιδίων, σκόνης κ.α.) 

ΣΤ 4.2 Δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης και όμβριων υδάτων 

Η Δ.Ε Λιτοχώρου έχει ξεχωριστό δίκτυο αποχέτευσης και όμβριων υδάτων ενώ έχει 

εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης που κατασκευάσθηκε πρόσφατα. Η υδροδότηση της Δ.Ε, 

γίνεται από τις φυσικές πηγές του Ολύμπου, όπως αναφέρεται και στην ενότητα 

σχετικά με την υδρολογία και την υδρευτική κατάσταση. Το συνολικό μήκος των 

αγωγών από PVC του εσωτερικού δικτύου είναι περίπου 29.500 μέτρα και των 

αγωγών σύνδεσης των δεξαμενών είναι περίπου 4.500 μέτρα. Το δίκτυο ακαθάρτων 

αποτελείται από τριτεύοντες και δευτερεύοντες συλλεκτήριους αγωγούς PVC 

διατομής Φ160 και Φ200 που καταλήγουν σε δύο πρωτεύοντες διατομής από Φ250 

μέχρι Φ500. Στη συνέχεια, μέσω του κεντρικού αγωγού ακαθάρτων που είναι 

κατασκευασμένος από τσιμεντοσωλήνες Φ60, τα λύματα θα οδηγούνται στην 

εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού στην Λεπτοκαρυά.  

Για την ολοκληρωμένη προστασία του οικισμού από φαινόμενα πλημμύρων έχει 

κατασκευασθεί από σκυρόδεμα περιφερειακή τάφρος. Το δίκτυο όμβριων αποτελείται 

από τέσσερις συλλεκτήριους αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικούς Φ40 ως 

Φ140 και ορθογωνικούς 1,30Χ1,35 και 1,40Χ1,50 που οδηγούν τα νερά της βροχής 

στους φυσικούς αποδέκτες.  

ΣΤ 4.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων σήμερα 

προδιαγράφεται από την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-97) “Μέτρα και όροι για 

την επεξεργασία αστικών λυμάτων” σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 

91/271/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραπάνω ΚΥΑ τροποποιήθηκε - 

συμπληρώθηκε με τις ΚΥΑ 19661/1982/99 (ΦΕΚ 1811/Β/29-9-99) και ΚΥΑ 

48392/939/28-3-2002 (ΦΕΚ 405/Β/3-4-2002) με την προσθήκη του καταλόγου των 

ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση των αστικών λυμάτων. Για την Δ.Ε Λιτοχώρου 

που ανήκει στους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2.000 και 15.000 (ι.π.) 

ως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 πρέπει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να 
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ολοκληρωθεί η σύνδεση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης με τη ΜΕΛ Ν. Πιερίας. 

Ως ισοδύναμος πληθυσμός σε ένα ρεύμα αποβλήτων ορίζεται το σύνολο των ατόμων 

που παράγουν απόβλητα με το ίδιο φορτίο οργανικά βιοαποδομήσιμων ουσιών με το 

αντίστοιχο φορτίο του ρεύματος των αποβλήτων, αν θεωρηθεί ότι από κάθε άτομο 

παράγονται ημερησίως 60g BOD5. Στην περιοχή της Πιερίας δεν έχει χαρακτηριστεί 

κανένας αποδέκτης λυμάτων ως ευαίσθητος. 

Στο Λιτόχωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΜΠ πρόγραμμα υδατικών πόρων του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, για πληθυσμό αιχμής 54000, ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι 28620. Ο πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από σηπτικές δεξαμενές είναι 25.380 άτομα και ο αποδέκτης είναι 

παράκτια ύδατα με χαρακτηρισμό του αποδέκτη βάσει της ΕΕ 91/271/ΕΟΚ κανονικό 

και μέτριο βαθμό προτεραιότητας. Σήμερα, υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο όμβριων 

υδάτων και αποχέτευσης, ενώ λειτουργεί και ο βιολογικός σταθμός Νότιας Πιερίας 

που  υποδέχεται λύματα στην αρχή μόνο από το Λιτόχωρο και την Λεπτοκαρυά.  

Ο βιολογικός καθαρισμός της Νότιας Πιερίας(EL12500301801) είναι συνδεδεμένος με 

το Λιτόχωρο, τη Λεπτοκαρυά, τον Πλαταμώνα, τη Σκοτίνα, τον Άγιο Παντελεήμονα 

και την Πλάκα Λιτοχώρου, δηλαδή με τα δημοτικά διαμερίσματα των πρώην δήμων 

Ανατολικού Ολύμπου και Λιτοχώρου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 47 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΕΛ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Δυναμικότητα κατασκευασμένης 

εγκατάστασης: 

68.900 ι.κ.  

 

 Μέσο 

(Ετήσιος 

Μέσος Όρος) 

Μέγιστο 

Συνολικό εισερχόμενο φορτίο στην Ε.Ε.Λ. (Kg 

BOD5/ημ): 

535 2.543 

Εισερχόμενο φορτίο από λύματα (Kg 

BOD5/ημ): 

535 2.543 

Εισερχόμενο φορτίο από βοθρολύματα (Kg 

BOD5/ημ): 

- - 

                                                                                    Μέσο (Ετήσιος Μέσος Όρος)  

Μέγιστο 

Συνολική εισερχόμενη παροχή στην Ε.Ε.Λ. 

(m3/ημ): 

2.325 9.450 

Εισερχόμενη παροχή λυμάτων (m3/ημ): 2.263 8.876 

Εισερχόμενη παροχή βοθρολυμάτων 

(m3/ημ): 

62 574 

 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 173 από 
337 
 
 

 

 

Με τη λειτουργία του έχει δοθεί λύση στο περιβαλλοντικό ζήτημα των περιοχών, που 

συνεχίζουν να εξυπηρετούνται με σηπτικές δεξαμενές  (βόθρους). Το έργο 

βιολογικού ήταν σε εξέλιξη από το 1997 με την επίβλεψη της ΤΥΔΚ Νομού Πιερίας. Ο 

βιολογικός ολοκληρώθηκε το 2001, παραδόθηκε επίσημα στις 28-07-2004 αλλά 

έμεινε ανενεργός μέχρι το 2012.. Η μονάδα σήμερα περιλαμβάνει ένα συμβατικό 

σύστημα αερόβιας επεξεργασίας των λυμάτων με ταυτόχρονη απόφωσφόρωση και 

απονιτροποίηση των εισροών. Σύμφωνα με τον οδηγό ωρίμανσης  εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων της ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα οργάνωσης και διαχείρισης του ΚΠΣ), 

πρόκειται για ένα συμβατικό σύστημα αιωρούμενης βιομάζας-ενεργούς ιλύος με 

πρόβλεψη για ισοδύναμο κάτοικων 80.000 άτομα.  

Η παροχή των αποβλήτων θα υπολογιστεί με βάση την παρακάτω εξίσωση:  

Παροχή Αποβλήτων = Πληθυσμός × Παραγόμενα λύματα ανά άτομο 

( m3/ημέρα)= (1000/3)*(lt λυμάτων/άτομο και ημέρα)/1000lt/ m3 

Σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία της ΜΕΥΑ, αποτελεί η πρόβλεψη της μεταβολής 

του πληθυσμού, με τη χρήση απλών «κοινώς αποδεκτών» μοντέλων. Η σωστή 

εκτίμηση της μεταβολής του πληθυσμού, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της 

μονάδας σε ένα ικανοποιητικό εύρος χρόνου, αποφεύγοντας τα προβλήματα, που 

μπορεί να δημιουργηθούν, από μία απότομη αύξηση ή μείωση του πληθυσμού.  

Επίσης, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των απαιτήσεων της μονάδας, κατά τη διάρκεια 

του έτους. Σε περιοχές με έντονο τουρισμό όπως η Δ.Ε Λιτοχώρου, η μεταβολή του 

πληθυσμού από το καλοκαίρι στο χειμώνα είναι πολύ μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή, 

εφαρμόζεται η μέθοδος των ισοδύναμων κατοίκων και πρέπει να λαμβάνονται 

ιδιαίτερα μέτρα κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία για τις δύο διακριτές χρονικές 

περιόδους. 

Κατά την εκτίμηση της παροχής των αποβλήτων, η παραγωγή των λυμάτων κατά 

άτομο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

 Το βιοτικό επίπεδο της περιοχής (υψηλότερο βιοτικό επίπεδο – μεγαλύτερη 

παραγωγή λυμάτων)  

 Το κλίμα της περιοχής (υψηλότερη θερμοκρασία – μεγαλύτερη παραγωγή 

λυμάτων)  

 Την εποχή του έτους (υψηλότερη θερμοκρασία – μεγαλύτερη παραγωγή λυμάτων)  

 Τη φυσιογνωμία περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, τουριστική ζώνη) 

Στην παροχή των αποβλήτων πρέπει να συνυπολογίζεται και η ποσότητα των 

υπογείων υδάτων, που είναι δυνατό να εισδύουν στο δίκτυο (infiltration), λόγω της 
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ύπαρξης, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπογείου υδροφόρου ορίζοντα πάνω από τους 

αγωγούς αποχέτευσης  

Η ροές εισόδου έχει μεγάλη διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους. Στα παλιά δίκτυα 

η ποσότητα αυτή είναι πολύ μεγάλη. Έχουν αναφερθεί ροές είσδυσης από 2,5 έως 

95m
3

/(d km). Στα νέα δίκτυα από πλαστικούς αγωγούς PVC μπορεί να είναι και 

αμελητέα.  

Επίσης, στο αποχετευτικό δίκτυο μπορεί να υπάρξει εισροή (inflow) όμβριων υδάτων 

με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της παροχής των λυμάτων. Πιθανές πηγές είναι 

οι αποχετεύσεις από αυλές ή ταράτσες, που είναι συνδεδεμένες παράνομα με το 

δίκτυο, όταν αυτό είναι χωριστό όπως της Δ.Ε Λιτοχώρου 

Συγκέντρωση Ρύπου (mg/lt) = Παραγόμενη Ποσότητα Αποβλήτων Ανά Άτομο 

(mg/άτομο & ημέρα) / (Παραγόμενο Όγκο Λυμάτων Ανά Άτομο & Ημέρα (lt/άτομο & 

ημέρα). 

Η εκτίμηση της συγκέντρωσης των ρύπων εξαρτάται από το είδος του αποχετευτικού 

δικτύου. Εάν το δίκτυο είναι μικτό, το οργανικό φορτίο, το ολικό άζωτο και ο ολικός 

φώσφορος, που εισέρχονται στη μονάδα, έχουν μικρότερη συγκέντρωση, λόγω 

αραίωσης, σε σχέση με το χωριστικό δίκτυο.  

Η τιμή της συγκέντρωσης των ρύπων επηρεάζεται σημαντικά από την πηγή 

προέλευσης των αποβλήτων (αστικά ή βιομηχανικά). Συνήθως στα υγρά βιομηχανικά 

απόβλητα έχουμε μεγάλες εκροές σε όγκο από ένα σημείο, σε αντίθεση με τα υγρά 

αστικά απόβλητα, των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι περισσότερο σταθερά. Τέλος, 

για να γίνει σωστή εκτίμηση της συγκέντρωσης των ρύπων θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη τόσο η ημερήσια όσο και η εποχιακή διακύμανση της συγκέντρωσης. Το 

ρυπαντικό φορτίο των υγρών αστικών αποβλήτων παρουσιάζει έντονη διακύμανση 

κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Οι εποχιακές διακυμάνσεις, μπορεί να 

οφείλονται σε βιομηχανικές και τουριστικές δραστηριότητες. 

Μέγιστη Ημερήσια Παροχή (ΜΗΠ): είναι η μέγιστη παροχή ενός 24ώρου και 

βασίζεται σε στοιχεία παροχής ενός έτους. Είναι σημαντική για τον υπολογισμό των 

υδραυλικών χρόνων παρακράτησης των δεξαμενών επαφής της χλωρίωσης.  

Ελάχιστη Ημερήσια Παροχή (ΕΗΠ): είναι η ελάχιστη παροχή ενός 24ώρου και 

βασίζεται σε στοιχεία παροχής ενός έτους. 

Μέγιστη Ωριαία Παροχή (ΜΩΠ): είναι η μέγιστη παροχή, που διαρκεί μία ώρα και 

βασίζεται σε στοιχεία παροχής ενός έτους. Τα στοιχεία για την ΜΩΠ είναι απαραίτητα 

για το σχεδιασμό των δικτύων αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, των καναλιών 
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απομάκρυνσης άμμου, των οριακών τιμών χρόνου παρακράτησης σε δεξαμενές 

καθίζησης και δεξαμενές αερισμού, των δεξαμενών εξισορρόπησης ροής, των 

δεξαμενών των υδραυλικών εγκαταστάσεων.  

Ελάχιστη Ωριαία Παροχή (ΕΩΠ): είναι η ελάχιστη παροχή, που διαρκεί μία ώρα και 

βασίζεται σε στοιχεία παροχής ενός έτους. Είναι σημαντική για το σχεδιασμό 

αγωγών, όπου είναι δυνατή η καθίζηση στερεών.  

Για το συσχετισμό της Μέγιστης Ωριαίας Παροχής με τη Μέση Ημερήσια Παροχή 

έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί εμπειρικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και η:  

όπου Qmax/Qave = 18+P/4+P 

Q max: η μέγιστη ωριαία παροχή, m3/h  

Q ave: η μέση ημερήσια παροχή, m3/h  

Ρ: ο πληθυσμός σε χιλιάδες  

Ο λόγος Α=Q ave/Q max λέγεται και συντελεστής παροχής αιχμής, όπου 1,5<Α<3 

Για τον υπολογισμό των υδραυλικών φορτίων απαιτείται η υιοθέτηση ορισμένων 

παραδοχών. Συγκεκριμένα:  

1. Η μέση ημερήσια χειμερινή κατανάλωση νερού είναι 150lt/p*d 

(λίτρα/άτομο*ημέρα) και η αντίστοιχη θερινή είναι 225tl/p*d. Στις τιμές αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως καταναλώσεις, που αφορούν στις 

γενικές ανάγκες των κατοίκων  

2. Η παροχή των ακαθάρτων ισούται με το 80% της κατανάλωσης νερού 

3. Η μέγιστη θερινή ημερήσια παροχή των ΥΑΑ ισούται με τη μέση ημερήσια 

παροχή προσαυξημένη κατά 50%  

4. Ο συντελεστής εισροών για τη συνολική παροχή των λυμάτων ισούται με 0,3 

το χειμώνα και 0,1 το καλοκαίρι  

Τα ρυπαντικά φορτία των λυμάτων εκφράζονται από τις εξής παραμέτρους:  

 BOD
5 
(Βιολογικά Απαιτούμενο Οξυγόνο - Biological Oxygen Demand)  

 SS (Αιωρούμενα Στερεά - Suspended Solids)  

 Ολικό Άζωτο (Total Nitrogen)  

 Ολικός Φώσφορος (Total Phosphorus)  

Για τον υπολογισμό του ρυπαντικού φορτίου των υγρών αστικών αποβλήτων της 

υπό μελέτη περιοχής γίνεται η παραδοχή των παρακάτω μοναδιαίων φορτίσεων, 

σταθερών για τα έτη σχεδιασμού:  

 BOD
5
: 60 g/pd  

 SS: 75 g/pd  
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 Ν: 10 g/pd  

 Ρ: 2,5 g/pd  

Συνεπώς για το Λιτόχωρο, δεχόμενοι τις παραπάνω παραδοχές έχουμε για 

πληθυσμό 7.000 μόνιμων κατοίκων : 

Qmax/Qave=18+P/ 4+P= 18 +7000  / 4+7000=1,00199  

Και με συντελεστή παροχής αιχμής Α=0,99 

Το χειμώνα, η παροχή των αποβλήτων ανα m
3  

ανά ημέρα είναι Q=840 m
3 

/day 

Και το καλοκαίρι με πληθυσμό υπλογισμένο 24000 έχουμε παροχή αποβλήτων 

Q=4320 m
3 

/day 

Μ την με Α.Π. ΟΙΚ. 195954/7-02-2012 απόφαση έγινε η ανανέωση (παράταση 

ισχύος) και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, οι οποίοι 

έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 140052/2005 , η εφαρμογή των οποίων αποτελεί 

απαραίτητα προϋπόθεση για την κατασκευή και την λειτουργία  του έργου : 

<Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής ΟΤΑ Νότιας Πιερίας , στη 

θέση <Διόδια>  του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς του νομού Πιερίας >.  

Η παρούσα Απόφαση αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση περιβαλλοντικών 

όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 140055/2005 , η όποια ανάγκη προέκυψε 

μετά από τις αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία. Οι  όροι της απόφασης ισχύουν μέχρι 

31 Ιουλίου 2021 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. 

Για τα υγρά απόβλητα να τηρούνται τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικείες 

Νομαρχιακές Αποφάσεις , στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ) , καθώς 

και στην ΚΥΑ 145116/2.2.2011 (ΦΕΚ 354/Β /8.3.2011). 

Συγκεκριμένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής : 

BOD5  <25mg/l 

COD <90mg/l 

Αιωρούμενα στερεά SS <25mg/l 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff <0.3 ml/l 

Ολικό άζωτο TN<10mg/l 

Αμμωνιακό άζωτο Ν-ΝH4 <= 2mg/l 

Ολικός φώσφορος TP <7 mg/l 

Λίπη-Έλαια <= 0,1 mg/l 

Επιπλέοντα στερεά =0 
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Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται εκτός των 

ανωτέρων ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών , καθορίζεται στο 

Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 5673/400/97. 

ΣΤ 4.4 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Η Δ.Ε Λιτοχώρου ανήκει στη δεύτερη διαχειριστική ενότητα και έχει σε λειτουργία τον 

ΧΥΤΑ Ν. Πιερίας. Σήμερα οι ανάγκες της Δ.Ε Λιτοχώρου εξυπηρετούνται με 2 

οχήματα και έξι εργαζομένους για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τους θερινές 

μήνες, προστίθεται ένα ακόμη όχημα για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Στην 

περιοχή υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης από το 2004 της ΕΕΑ. Από την 

αντιδημαρχία καθαριότητας σχεδιάζεται η υλοποίηση σε συνεργασία με κάτοικους 

προγράμματος κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων.  

Στην περιοχή υπάρχει ο ΧΥΤΑ Νότιας Πιερίας, που παλαιοτέρα ήταν ο Σύνδεσμος 

αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων Νότιας Πιερίας (ΣΑΔΑΠ) και 

εξυπηρετούσε εκτός του Δήμου Λιτόχωρου και τους πρώην Δήμους Παραλίας, 

Πέτρας και Ανατολικού Ολύμπου. Σήμερα χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες 

του Καλικρατικού Δήμου Δίου Ολύμπου. Ο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου βρίσκεται στη θέση 

“Ξηροκάμπι” της Δημοτικής Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου της ΠΕ 

Πιερίας . Το γήπεδο εγκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. έχει έκταση 150 στρέμματα περίπου. 

Ο ΧΥΤΑ κατασκευάστηκε με τον παλαιό ΠΕΣΔΑ, βάσει του οποίου η Π.Ε. Πιερίας 

αποτελούνταν από δύο διαχειριστικές ενότητες (Δ.Ε.). Ο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου 

προβλέπονταν να κατασκευαστεί στη 2η Δ.Ε. – Νότιο τμήμα του Νομού (Δήμοι 

Λιτοχώρου, Δίου, Πέτρας  και Ανατολικού Ολύμπου). 

Ο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου έχει εφοδιαστεί μέχρι σήμερα με τις παρακάτω ΑΕΠΟ: 

• Την με αρ.82635/3-9-1996 (ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Τμ. 

Στερεών Αποβλήτων) 

• Την με αριθμ. 4832(2411)/22-8-2003 ανανέωση ΑΕΠΟ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ., ισχύος μέχρι 31-12-2008. 

Και  τις παρακάτω άδειες : 

1. Τη με αρ.21/2820/25-05-01 Απόφαση για άδεια επεξεργασίας και διάθεσης 

υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ των Σ.Α.Δ.Α.Π. Ο.Τ.Α. Ν. Πιερίας. 

2. Τη με αρ.21/4092/22-09-04 ‘ Προσωρινή Άδεια Διάθεσης Απορριμμάτων και 

λειτουργίας  ΧΥΤΑ Λιτοχώρου ΣΑΔΑΠ  Νότιας Πιερίας και τελικώς τη με Α.Π. 

21/11246/17-11-2004 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας με θέμα ‘Άδεια Διάθεσης 

Απορριμμάτων και λειτουργίας  ΧΥΤΑ  Λιτοχώρου ΣΑΔΑΠ Νότιας Πιερίας ‘. 
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3. Την υπ αριθμ. 13/4 οικ. /04-01-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Πιερίας με θέμα : 

‘Ανανέωση άδειας διάθεσης απορριμμάτων και λειτουργίας ΧΥΤΑ Λιτοχώρου 

Σ.Α.Δ.Α.Π. Νότιας Πιερίας’, πενταετούς ισχύος.  

Η  4832(2411)/22-8-2003 ανανέωση ΑΕΠΟ της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας, 

όσον αφορά τη επεξεργασία και διάθεση στραγγισμάτων, προέβλεπε την κατασκευή 

εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (50 m3/d), των οποίων η διάθεση θα 

γινόταν σύμφωνα με την 21/2380/25-5-2001 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας . 

Η 21/4092/22-09-04 Προσωρινή άδεια επεξεργασίας και διάθεση υγρών αποβλήτων 

του Χ.Υ.Τ.Α Λιτοχώρου (Σ.Α.Δ.ΑΠ Νομού Πιερίας ), όσον αφορά την επεξεργασίας 

και διάθεση στραγγισμάτων, προέβλεπε την μεταφορά τους για επεξεργασία στην 

μονάδα αντίστροφης ώσμωσης ΧΥΤΑ Κατερίνης (18 m3/ μήνα). 

Επίσης, στην  13/4 οικ./04-01-2010 Απόφαση Αντινομάρχη Πιερίας, με θέμα: 

΄Ανανέωση άδειας  διάθεσης απορριμμάτων και λειτουργίας ΧΥΤΑ Λιτοχώρου 

Σ.Α.Δ.Α. Νότιας Πιερίας’ , αναφέρεται ότι η επεξεργασία των στραγγισμάτων του 

ΧΥΤΑ Λιτοχώρου θα γινόταν στην μονάδα αντίστροφης ώσμωσης του ΧΥΤΑ 

Κατερίνης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού του ΧΥΤΑ 

Λιτοχώρου. 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν ΧΑΔΑ ενεργεί, ο τελευταίος της Τοπόλιανης στην 

Λεπτοκαρυά αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Λειτουργεί εγκεκριμένος μπαζότοπος στο 

ξηροκάμπι Λιτοχώρου. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στην Πιερία λειτουργεί το κέντρο διαλογής Κ.Δ.Α.Υ Κατερίνης 

που υποστηρίζει λειτουργικά το σύστημα με τους μπλε κάδους της ΕΕΑΑ. Ο 

συνολικός πληθυσμός του έργου, στο τέλος του 2010 ανέρχεται σε 114.889 

κατοίκους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 48 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2010) 

Πληθυσμός (31/12/2010) 114.889 

Αριθμός κάδων 1.418 

Αριθμός Οχημάτων 4 

Ανάκτηση  -  σύνολο έτους (τόνοι) 2.749 

* Τα αποτελέσματα αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών 

υλικών μη-συσκευασίας (κυρίως χαρτιού εντύπων) από το σύνολο των Δήμων που 

εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Κ.Δ.Α.Υ (περιλαμβάνει και τη Δ.Ε Λιτοχώρου). 

(σσ στοιχεία μόνο για την Δ.Ε Λιτοχώρου δεν υπάρχουν) 
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Στα ΧΥΤΑ Λιτοχώρου καταλήγουν απόβλητα από τις Δ.Ε Δίου, Ανατολικού, 

Ολύμπου, Λιτοχώρου. Τα προηγούμενα χρόνια κατέληγαν και από τους Δήμους 

Πέτρας, Δίου και Παραλίας. Επίσης στα ΧΥΤΑ εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα ο 

στρατός και η Αεροπορία (μονάδα ΚΑΑΥ) καθώς και μερικές ιδιωτικές μονάδες 

κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές κ.α). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΥΤΑ Ν. Πιερίας, που 

προκύπτουν από τα αρχεία των Ζυγολογίων για τα έτη 2008, 2009, 2010 

προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες και γραφήματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 49 ΖΥΓΟΛΟΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2008-2010 

ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2010 

 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ (kg) 

1  164930 

2  159180 

3  216890 

4  194265 

5  282830 

6  364965 

7  524995 

8  675185 

9  440610 

10  334240 

11  275610 

12  275610 

ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2009 

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ (kg) 

1  189.045 

2  171.220 

3  226.630 

4  245.465 

5  224.530 

ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2008 

ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ (kg) 

1 186.440 

2 171.220 

3 226630 

4 245465 

5 224530 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2010 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.3 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2009 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 2008 

 

Σύμφωνα με τον παλαιό ΠΕΣΔΑ  για την ΠΕ Πιερίας, προβλέπονταν , μεταξύ άλλων, 

η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας Μηχανικής- Βιολογικής  Επεξεργασίας και 

Παραγωγής  Ενέργειας ή άλλης δοκιμής τεχνολογίας ή συνδυασμός τεχνολογιών, 

δυναμικότητας 30.000 τον ετησίως, έργο το οποίο δεν κατασκευάστηκε. 

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του ΧΥΤΑ, προβλέπονταν η κατασκευή 2 

κυττάρων (στην παρούσα φάση λειτουργεί το πρώτο) , η συνολική έκταση ανέρχεται 

σε 46265m2. Η συνολική χωρητικότητα του ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 644.000 m3, και ο 

προβλεπόμενος  χρόνος ζωής σε 25 χρόνια. 

 Επιφάνεια Α’ φάσης=23132m2 

 Επιφάνεια Β’ φάσης =23133m2 

Σε πρώτη φάση (ΑΕΠΟ ,ΚΥΑ αρ. οικ. 82635/03-09-1996), κατασκευάστηκε η μια 

κυψέλη (από τις δύο συνολικά προβλεπόμενες ) με έκταση λεκάνης 23,13 στρέμματα 

(Α’ Φάση) και συνολικής  χωρητικότητας  322.000 m3 , με προβλεπόμενη  διάρκεια 

ζωής 12,5 χρόνια. Τέθηκε σε λειτουργία από τις 18-07-2005. 

Δεν κατασκευάστηκαν τα παρακάτω : 

 Η ΜΜΒΕ  

 Η  μονάδα επεξεργασίας και διάθεσης στραγγισμάτων  

 Το σύστημα συλλογής και καύσης βιοαερίου  

 Πολλά από τα έργα υποδομής( ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας, 

σύστημα πλύσης τροχών, επαρκές δίκτυο διευθέτησης ομβρίων, χώρας 
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δειγματοληψίας, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης, περιμετρική 

δενδροφύτευση) 

 Οι υδρογεωτρήσεις ανάντη και κατάντη του ΧΥΤΑ για την παρακολούθηση 

του υδροφόρου ορίζοντα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 50 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗ ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2016 

 

ΣΤ 4.5 Ενέργεια 

Η Νότια Πιερία τροφοδοτείται από τον Υ/Σ 150/20 KV Σκοτίνας με έξι (6) κύριες 

γραμμές Μέσης Τάσης. Στην περιοχή διέρχεται υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς 

150KV Λάρισα ΙΙ-Πολύφυτο/Σφηκίας κατά μήκος της γραμμής μεταφοράς υπάρχει 

αναγκαστική απαλλοτρίωση 20μ. κατά μήκος της γραμμής, με συνολικό πλάτος 

δουλείας 40μ. Από το Λιτόχωρο διέρχεται μια εναέρια γραμμή διανομής 

(γραμμοδιανομή) ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης 150 KV, που είναι παράλληλη 

με την Εθνική Οδό και συνδέει τους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Κατερίνης και Σκοτίνας.  

Επίσης, υπάρχουν εδαφοτεμάχια που έχουν περιέλθει στη ΔΕΗ με την ίδια 

απαλλοτρίωση (ΦΕΚ 66Δ/1.2.1982), για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις  με δυο 

τύπους δουλείας, σε τμήματα υπάρχουν απαγόρευση δόμησης, ενώ σε άλλα 

επιτρέπεται η δόμηση με περιορισμούς και με τήρηση των διάκενων ασφαλείας. Στην 
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υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς απαγορεύεται η ανέγερση αποθηκών πυρομαχικών, 

καυσαερίων και βιοτεχνιών με βλαβερά αέρια, και απαγορεύει επίσης την χρήση 

εκρηκτικών και την εκτέλεση μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών. Ενώ επιτρέπει 

την ίδρυση πρατηρίων καυσίμων με προϋποθέσεις, να βρίσκονται εκτός του 

διαδρόμου δουλείας  και διελεύσεων.  

Το Λιτοχώρου καθώς και όλες οι περιοχές παραθεριστικής κατοικίας είναι 

ηλεκτροδοτημένες. Τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης είναι εναέρια εκτός από μικρό 

τμήμα στην πλατεία και τον κεντρικό δρόμο εισόδου του οικισμού που έχουν 

υπογειοποιηθεί. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση νέων έργων μεταφοράς της ΔΕΗ, δεν 

προβλέπεται κατασκευή νέων έργων μεταφοράς σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς στο Δήμο Λιτόχωρου. 

ΣΤ 4.5.1 ΑΠΕ-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Στην περιοχή του Λιτοχώρου υπάρχουν σε εξέλιξη μεγάλος αριθμός έργων ΑΠΕ (σσ 

οι μονάδες που είναι υπό το έλεγχο της ΡΑΕ σημειώνονται στον παρακάνω χάρτη). 

Κυρίως αφορούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε αγροτεμάχια αλλά και σε οικίες. 

Τα περισσότερα είναι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα από  την ΔΕΗ και την 

ΡΑΕ, σε αδειοδοτική διαδικασία (Πίνακας ΣΤ.15). Στην περιοχή υπάρχει αυξημένο 

ενδιαφέρων για ΑΠΕ κυρίως φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, μετά και την ψήφιση 

του Ν.3851/2010 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που όμως πολλές φορές 

προσκρούουν στην μη πρόβλεψη ως επιτρεπόμενη χρήση στις ΖΟΕ και στο μεγάλο 

τμήμα της περιοχής που είναι χαρακτηρισμένο ως γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 51 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΥΤΩΝ ΕΩΣ 2012 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΙΣΧΥΣ(ΚW) 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 480 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3851/2010 1.720 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΡΑΕ 260 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΡΑΕ 300 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΚW 2.760 
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ΕΙΚΟΝΑ 11ΣΤ 7 ΕΡΓΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΗΓΗ ΡΑΕ 

ΣΤ. 5 Φυσικό Περιβάλλον - Οικοσυστήματα 

ΣΤ. 5. 1 Κλιματολογικά δεδομένα 

Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν τα μετεωρολογικά-

κλιματολογικά στοιχεία και να αναλυθούν τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής. 

Κλίμα 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται σαν ήπιο, μεσογειακού τύπου. Επηρεάζεται 

τόσο από την γειτνίαση με τη θάλασσα, όσο και από το ανάγλυφο του εδάφους. 

Τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά του κλίματος της περιοχής διαμορφώνονται από 

φυσικογεωγραφικούς παράγοντες του μεσοκλίματος και μακροκλίματος. Οι 

κυριότεροι παράγοντες του μεσοκλίματος είναι η έκταση, το σχήμα, ο 

προσανατολισμός του, τα χαρακτηριστικά των ορεινών όγκων του Ολύμπου καθώς 

και η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου. Οι ορεινοί όγκοι του Ολύμπου 

περιορίζουν την ένταση των ανέμων και τροφοδοτούν την περιοχή όταν είναι 

χιονισμένοι με πολύ ψυχρές αέριες μάζες. 

Ο Θερμαϊκός κόλπος μειώνει το κρύο και τον καύσωνα στην διάρκεια του χειμώνα και 

του καλοκαιριού αντίστοιχα και σε συνδυασμό με την ξηρά συντελεί στην ανάπτυξη 

απόγειας και θαλάσσιας αύρας. 

Νέφωση 

Στην περιοχή, οι μέσες τιμές νεφώσεων είναι σχετικά μικρές και γενικά δεν έχουμε 

έντονα φαινόμενα. 

Ηλικία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 52 ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999 

ΜΗΝΑΣ ΝΕΦΩΣΗ 

 0 - 1,5 1,6 - 6,4 6,5- 8,0 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7,8 13,9 9,3 4,2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6,3 12,3 9,6 4,4 

ΜΑΡΤΙΟΣ 6,9 15,1 9 4,4 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 5 19,1 5,9 4,1 

ΜΑΙΟΣ 7 20,1 3,9 3,6 

ΙΟΥΝΙΟΣ 11,3 18,3 0,5 2,6 

ΙΟΥΛΙΟΣ 20 10,6 0,4 1,5 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20,2 10,5 0,4 1,5 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16,2 12,5 1,4 2 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10,7 15 5,3 3,3 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 7,1 14,5 8,5 4,1 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6,9 15,7 8,4 4,2 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.4. ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΩΣΗΣ 

Θερμοκρασία 

Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες κυμαίνονται από 4,90C ως 25,70C. Οι μικρότερες 

μέσες μηνιαίες τιμές παρατηρούνται τους μήνες Ιανουάριος (4,40C) και οι 

μεγαλύτερες τον Αύγουστο (25,70C). 

 

 

ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΩΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 53 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990- 1999 

 

Υγρασία 

Οι μέσες μηνιαίες υγρασίες κυμαίνονται από 56,7 έως 78,2% με μέγιστες τιμές τους 

μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο και ελάχιστες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 54 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1990-1999 

ΜΗΝΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 76,2 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 72,7 

ΜΑΡΤΙΟΣ 73,6 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 67,9 

ΜΑΙΟΣ 63,5 

ΙΟΥΝΙΟΣ 57,5 

ΙΟΥΛΙΟΣ 56,7 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 62,4 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 66,4 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 72,9 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 77,2 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 78,2 

 

ΜΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ABS MAX ABS MIN 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8,7 0,7 21,6 -11,6 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,5 1,7 23 -10 

ΜΑΡΤΙΟΣ 14,3 4,8 28,4 -6,4 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19,7 8,6 35 2 

ΜΑΙΟΣ 24,8 13 32,6 4,2 

ΙΟΥΝΙΟΣ 29 16,1 40,2 7,4 

ΙΟΥΛΙΟΣ 31,1 18 40,4 7 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 30,5 17,2 30 8 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 27,9 14,5 40 7 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21,6 10 33,8 -2 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14,2 5,3 27,2 -2,6 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9,9 1,7 19,2 -17,4 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.5. ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

Άνεμοι 

Οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή είναι γενικά βορείων και βορειοδυτικών 

διευθύνσεων ενώ παρατηρούνται σε σχετικά μεγάλα ποσοστά και νότιοι, 

νοτιοανατολικοί άνεμοι. Αντίθετα, σπάνια παρατηρούνται βορειοανατολικοί και 

νοτιοδυτικοί. Χαρακτηριστικό των ανεμολογικών δεδομένων της περιοχής μελέτης, 

είναι η κυριαρχία των Δυτικών ανέμων καθ΄όλη την διάρκεια του έτους. Επίσης 

χαρακτηριστικό των ανεμολογικών δεδομένων της περιοχής είναι το υψηλό ποσοστό 

ανέμων χαμηλής έντασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 55 ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ.Σ. ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – 

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 2008-2015 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΜΕΣΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
(Km/h) 

3.9 4.5 5.0 4.7 4.8 4.8 

 
4,9 4,6 3,8 3,3 3,0 3,9 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Δ  

 

Δ Δ Δ Δ ΝΑ ΝΑ ΝΑ Δ Δ Δ Δ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 56 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 

ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1990 – 1999 

BEAU  F N NE E SE S SW W NW CALM SUM 

0                 44,457 44,457 

1 0,331 0,033 0,088 0,055 0,278 0,066 0,121 0,176   1,148 

2 4,034 1,431 3,748 7,165 2,701 1,224 3,627 14,837   38,767 

3 1,576 0,617 1,29 3,935 1,841 0,265 0,562 2,59   12,467 

4 0,573 0,198 0,176 0,419 0,419 0,077 0,099 0,65   2,611 

5 0,055 0,044 0,011 0,011 0,22 0 0,022 0,077   0,44 

6 0,033 0,011 0 0,011 0,022 0 0,011 0,011   0,099 

7 0,011 0 0 0 0 0 0 0   0,011 

8 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

SUM 6,613 2,334 5,313 11,6 5,481 1,632 4,442 18,341 44,457 100 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: CALM = ΝΗΝΕΜΙΑ, Ν = ΒΟΡΡΑΣ, Ε = ΑΝΑΤΟΛΗ, S = ΝΟΤΟΣ, W = ΔΥΣΗ 

Το ανάγλυφο και η θέση της περιοχής συμβάλλουν επίσης στη μεγάλη κατά έτος 

συχνότητα ανέμων που πνέουν από βόρεια και βορειοδυτικά, με χαρακτηριστικό τον 

βορειοδυτικό άνεμο Κολινδρινό, που όταν πνέει παρουσιάζει μεγάλη συνήθως 

σφοδρότητα και προκαλεί ζημιές, όπως και άλλων από την κατεύθυνση της 

θάλασσας κατά την θερινή ιδίως περίοδο (αύρα). Γενικά, όταν κατά την ψυχρή 

περίοδο πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων συνοδεύονται από βροχές, ενώ κατά το 

θέρος οι νότιοι άνεμοι είναι θαλάσσιες αύρες. Οι άνεμοι είναι καθημερινό φαινόμενο 

στην περιοχή μελέτης και οι περιπτώσεις νηνεμίας σπάνιες. Το καλοκαίρι κατά τη 

διάρκεια θύελλας έχουν σημειωθεί ταχύτητες ανέμου που φθάνουν τα 110 και μερικές 

φορές τα 170 χλμ/ώρα. 

Βροχή 

Οι βροχερές μέρες ανά μήνα κυμαίνονται από 3 περίπου ως 10 και παρατηρούνται 

τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο και το ύψος βροχής κυμαίνεται από 10 mm ως 80 mm 

περίπου και με ελάχιστο τον Ιούλιο και μέγιστο τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 57 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1990- 1999 

ΜΗΝΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΡΟΧΗΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 33,5 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 50,8 

ΜΑΡΤΙΟΣ 64,9 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 42,5 

ΜΑΙΟΣ 39 

ΙΟΥΝΙΟΣ 30,3 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 9,9 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 17,4 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14,2 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 53,6 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 77,5 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 70,8 

 

Χιόνι 

Οι μέρες με χιόνι ανά μήνα κυμαίνονται από 0 ως 3 περίπου και παρατηρούνται (οι 

ημέρες με χιόνι) τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. 

Καταιγίδες 

Οι αντίστοιχες ημέρες που συμβαίνουν καταιγίδες κυμαίνονται από 0 ως 4 και 

παρατηρούνται τους μήνες Μάιο ως Αύγουστο. 

Χαλάζι 

Οι αντίστοιχες ημέρες που έγιναν χαλαζοπτώσεις είναι ελάχιστες (0,1-0) και 

αντιστοιχούν στους μήνες Μάιο – Ιούνιο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 58 ΜΕΣΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΟΜΙΧΛΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1990-1999 

ΜΗΝΑΣ ΟΜΙΧΛΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3,9 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3,3 

ΜΑΡΤΙΟΣ 5 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2,6 

ΜΑΙΟΣ 0,5 

ΙΟΥΝΙΟΣ 0 

ΙΟΥΛΙΟΣ 0,1 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,4 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2,6 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4,5 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3,7 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3,7 
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       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ.6. ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΟΜΙΧΛΗ 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤ.1. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΦΟΙ 

ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ 

ΜΕ ΟΜΙΧΛΗ

0

1

2

3

4

5

6

ΙΑ
Ν

Ο
ΥΑΡΙΟ

Σ

Μ
ΑΡΤΙΟ

Σ

Μ
ΑΙΟ

Σ

ΙΟ
ΥΛΙΟ

Σ

ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟ

Σ

ΝΟ
ΕΜ

ΒΡΙΟ
Σ

ΟΜΙΧΛΗ



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 191 από 
337 
 
 

 

 

Στην ευρύτερη περιοχή το κλίμα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες 

0<m<3 και ανήκει στον βιοκλιματικό όροφο του ύφυγρου με 50<Q<90, κατά θέσεις 

υγρού, στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου που γειτνιάζει με την θάλασσα, 

σύμφωνα με τους βιοκλιματικούς δείκτες του Embeger (Μαυρομμάτης 1985). 

Σύμφωνα με τους βιοκλιματικούς δείκτες Rivas-Martinez η περιοχή έχει ωκεάνιο-

ημιηπειρωτικό χαρακτήρα 18<Ic<21, ανήκει στον άνω-μεσογειακό όροφο με 

210<It<280. Όσον αφορά τον ομβροθερμικό δείκτη ανήκει στο ύφυγρο με 3.6<Io<6 

(Δημόπουλος-Καλπακίδης 2008). Για την παρουσίαση των μετεωρολογικών και 

κλιματολογικών στοιχείων ακολουθήθηκε η παρακάτω προσέγγιση. 

Ελήφθησαν στοιχεία, αποτελέσματα και  πρόσφατοι δείκτες. Στην περιοχή υπήρχαν 

Μ.Σ στο Μοσχοποπόταμο, Λόφος, Αγ. Δημήτριος, Βροντού, Φωτεινά, καθώς και ο 

Μ.Σ στο καπνικό σταθμό Κατερίνης που δεν λειτουργεί πλέον. Από τους παραπάνω 

Μ.Σ είναι αποδεκτό να λάβουμε υπόψη αυτούς πλησίον της περιοχής μελέτης και σε 

υψόμετρο πεδινό. 

Από στοιχεία και μελέτες για την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, έχουμε μέσες 

βροχοπτώσεις 649mm κατά έτος. Στην περιοχή της Π.Ε Πιερίας, λειτουργεί από το 

2008-2009, ο Μ.Σ Δίου, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α) και θεωρείται 

ο πλέον σύγχρονος και αξιόπιστος για να εξαχθούν τα μετεωρολογικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με αυτά η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18.3 0C, με την ελάχιστη τιμή της 

να είναι τον Ιανουάριο με 6.1 0C και μέγιστη τον Ιούλιο 26.7 0C. 

Η μέση ελάχιστη τιμή της σημειώθηκε τον μήνα Φεβρουάριο με τιμή 2.2 0C και η μέση 

μέγιστη τον Ιούλιο με 33.00C. Για τον Μ.Σ του Ε.Α.Α η ετήσια βροχόπτωση το 2009 

ήταν 722mm. Το μικρότερο ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε τον μήνα Ιούλιο και ήταν  

7.4mm. Ενώ το υψηλότερο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης τον Δεκέμβριο 189mm. 

Οι άνεμοι που επικράτησαν είναι Δυτικοί, Βόρειοι, Βορειοδυτικοί με ταχύτητα ανέμου 

4.1 kmh/hr. 

Από στοιχεία της EMY για την νέφωση, προκύπτει ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης 

έχει μικρή σε διάρκεια ημερών σχετική νέφωση, με μέγιστη τιμή τον Φεβρουάριο 4.4 

ημέρες και ελάχιστη τον Αύγουστο 1.5 ημέρες. 

Με βάση τις παρατηρήσεις της χρονοσειράς 2008-2015 είναι 615,2 mm. Το μέγιστο 

ύψος των κατακρημνισμάτων εμφανίζεται το χειμώνα με 212,0 mm, ακολουθεί το 

φθινόπωρο με 201,6 mm κατόπιν η άνοιξη με 124,7 mm, και τέλος, το καλοκαίρι με 

76,7 mm. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με μέσο ύψος 22,5 mm, ενώ ο 

βροχερότερος μήνας είναι ο Δεκέμβριος με μέσο ύψος 105,8 mm. 
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Η διακύμανση του μέσου μηνιαίου ύψους και του μέγιστου 24Η ύψους 

κατακρημνισμάτων είναι η ακόλουθη: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 59 ΎΨΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ.Σ. ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – 

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 2008‐2015 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΟΛΙΚΟ 24,1 82,3 53,4 31,2 40,2 28,7 12,2 62 30,6 19,2 51 21,6 

ΜΑΧ24Η 12,2 62 30,6 19,2 51 21,6 45 27,4 61,8 73,8 95,2 70,2 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΑΑ, το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων του Μ.Σ. 

Δίον με βάση τις παρατηρήσεις της χρονοσειράς 2008-2015 είναι 615,2 mm. Το 

μέγιστο ύψος των κατακρημνισμάτων εμφανίζεται το χειμώνα με 212,0 mm, 

ακολουθεί το φθινόπωρο με 201,6 mm κατόπιν η άνοιξη με 124,7 mm, και τέλος, το 

καλοκαίρι με 76,7 mm. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με μέσο ύψος 22,5 

mm, ενώ ο βροχερότερος μήνας είναι ο Δεκέμβριος με μέσο ύψος 105,8 mm. 

Από τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι: 

 η μέση θερμοκρασία του έτους είναι: 15,9οC 

 η απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία του έτους είναι: +42,4oC (Αύγουστο) 

 η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία του έτους είναι: ‐8,1οC (Ιανουάριο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 60  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Μ.Σ. ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 2008-2015 

ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ  

ΙΑΝ 5,9  22,6  ‐8,1  

ΦΕΒ 6,8  23,5 ‐6,8  

ΜΑΡ 10,0 25,2 ‐3,8  

ΑΠΡ 14,1 30,8 1,5  

ΜΙΑ 19,5 33,7 6,9  

ΙΟΥ 23,9 40,3 12,1  

ΙΟΥΛ 26,4 40,0 14,7  

ΑΥΓ 26,7 42,4 14,1  

ΣΕΠ 21,9 35,6 8,0  

ΟΚΤ 16,1 31,9 2,9  

ΝΟΕ 12,0 25,8 ‐1,3  

ΔΕΚ 7,1 24,8 ‐6,5  
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ΣΤ.5.2 Βιοποικιλότητα - Οι προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή 

μελέτης  

Το χαρακτηριστικό της Δ.Ε. Λιτοχώρου είναι οι αγροτικοί – τουριστικοί πεδινοί και 

παραθαλάσσιοι οικισμοί, αραιής δόμησης που συναντώνται στο ανατολικό της τμήμα. 

Μέσα στους οικισμούς υπάρχουν φυλλοβόλα δένδρα (κυρίως πλατάνια και λεύκες ) 

που φτάνουν (μερικές φορές ) μέχρι την παραλία (κυπαρίσσια ,είδη πεύκων). Γύρω 

εκτείνονται χωράφια, λιβάδια καλλιέργειες για ξύλα ,πλούσια δεντροφύτευση  ,κυρίως 

με φυλλοβόλα δέντρα , για ανεμοφράκτες και σκίαση. Η θέα ανατολικά είναι προς την 

θάλασσα , και τις μεγάλες αμμουδιές, νότια , δυτικά και βόρεια στα γύρω χωράφια 

,λιβάδια, τους θαμώνες και τα βουνά. Συχνά συναντώνται στα όρια των οικισμών, 

ποτάμια ή χείμαρροι, ελώδεις εκτάσεις και υγρότοποι. Η περιοχή μελέτης, έχει να 

επιδείξει σημαντική ποικιλότητα τοπίων και οικοσυστημάτων. Το αγροτικό τοπίο με 

τις συνήθεις γεωργικές καλλιέργειες, αποτελεί το μωσαϊκό στον εξωαστικό χώρο της 

περιοχής. Στην περιοχή συναντάμε ποταμούς (Χελοπόταμος, Μαυρονέρι, Ενιππέας), 

χείμαρρους και πλήθος ρεμάτων.  Εντός των ορίων της Δ.Ε., στο δυτικό τμήμα της 

υπάρχει ο ορεινός σχηματισμός του Ολύμπου. Με το Β.Δ. 20/09-06-1938(Φ.Ε.Κ. 

248/Α/1938), ιδρύθηκε ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου συστήθηκε με το Ν.304/2002 

(ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002).Η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου είναι 

χαρακτηρισμένη ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους  με κωδικό ΑΤ4011027. 

Μεγάλη έκταση του Ολύμπου είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας  Natura , με 

ονομασία «Όρος Όλυμπος» και κωδικό GR1250001. Η περιοχή είναι 

χαρακτηρισμένη ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

για την ορνιθοπανίδα και ως Βιότοπος Corine με κωδικό Α00010022. Επιπλέον 

,πρέπει να αναφερθεί ότι το 1981, με απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου του 

Προγράμματος για τον άνθρωπο  και την Βιόσφαιρα, ο Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει τον 

Εθνικό Δρυμό ως «Τμήμα του Διεθνούς δικτύου των αποθεμάτων της Βιόσφαιρας». 

Το δίκτυο αυτό των προστατευόμενων δειγμάτων του Παγκόσμιου Οικοσυστήματος 

είναι αφιερωμένο στη διατήρηση της Φύσης και την Επιστημονική έρευνα στην 

υπηρεσία του Ανθρώπου. Ως βιότοποι Corine στο σύνολο της Δ.Ε. είναι 

χαρακτηρισμένη μια υποπεριοχή του Όρους Ολύμπου με ονομασία «Εθνικός Δρυμός 

Ολύμπου και χαράδρες Ξερολάκκι και Παπά Ρέμα»  και κωδικό Α00040019 και ο 

«Κάμπος Λιτοχώρου» με κωδικό Α00060004. Τέλος, εντός των ορίων της Δ.Ε. 

υπάρχει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Αγ.Ιωάννης–Τρόχαλο (Λιτοχώρου)(κωδ.Κ173)» 

καθορισμένο βάσει του ΦΕΚ 706/24-9-82. 
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Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (Πυρήνας) 40.000 στρ.-Βιογενετικό Απόθεμα (Συμβούλιο 

της Ευρώπης-Απόθεμα Βιόσφαιρας 40.000 στρ. (Εθνικός Δρυμός Ολύμπου). 

Περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 

GR1250001 pSCI/SPAC/OROS OLYMPOS/ 19139,59 ha 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Αγ. Ιωάννη-Τρόχαλο/Λιτόχωρου) 12.260 στρ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 61 ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ  ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ NATURA ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 
ΕΚΤΑΡΙΑ 

1 GR1250001 pSCI/SPA C OROS OLYMPOS ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ 19139,59 

2 GR1250002 pSCI E PIERIA ORI ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ 16640,29 

3 GR1250003 pSCI E OROS TITAROS ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ 5325,05 

4 GR1250004 pSCI I ALYKI KITROUS-
EVRYTERI 
PERIOCHI 

ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ - 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

1440,56 

 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής στην ευρύτερη περιοχή  

Σιώποτο-Παλιάμπελα/Κοκκινοπλου 15.250 στρ. 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Καρυάς) 40.000 στρ. 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Μαγούτα-Αλωνάκι-Καραμάνα/Ελασσόνας 60.000 στρ. 

Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό, είναι η πρώτη περιοχή, για την οποία εφαρμόστηκε 

πριν από 50 χρόνια ειδικό καθεστώς προστασίας στην χώρα μας με την κήρυξή του 

ως Εθνικού Δρυμού το 1938. Σκοπός της κήρυξης αυτής ήταν «...η διατήρηση στο 

διηνεκές του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, δηλαδή της άγριας χλωρίδας, της 

πανίδας και του φυσικού τοπίου, καθώς και των πολιτιστικών και άλλων αξιών 

της...». Ακόμα, η ανακήρυξη του Δρυμού έγινε με σκοπό την ενίσχυση της 

επιστημονικής έρευνας παράλληλα με την περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού και 

την ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Με ειδική νομοθεσία έχει 

απαγορευτεί κάθε είδους εκμετάλλευση στην ανατολική πλευρά του βουνού σε 

έκταση 40.000 στρεμμάτων περίπου που αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του Δρυμού. 

Μια ευρύτερη περιοχή γύρω από τον πυρήνα, χαρακτηρίστηκε «περιφερειακή ζώνη 

του Δρυμού», ώστε η διαχείριση και εκμετάλλευση της να γίνεται έτσι ώστε να μην 

επηρεάζει αρνητικά την προστασία του πυρήνα. Σήμερα, μετά από ειδική μελέτη, ο 

Δρυμός πρόκειται να επεκταθεί σε μιαν έκταση 170.000 στρεμμάτων. Πρόκειται να 

επεκταθεί όμως και ο πυρήνας, ώστε να συμπεριλάβει ορισμένες εκτάσεις που 

χρειάζονται αυστηρή προστασία. Ο Όλυμπος είναι παγκόσμια γνωστός τόσο για τα 
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οικολογικά χαρακτηριστικά και την φυσική ομορφιά του, όσο και για την σχέση του με 

την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η σημασία του Δρυμού έχει αναγνωριστεί όχι μόνο 

στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Το 1981, η UNESCO 

ανακήρυξε τον Όλυμπο «Απόθεμα της Βιόσφαιρας». Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει 

συμπεριλάβει τον Όλυμπο στις «Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Μετά την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ο 

θεσμός των Εθνικών Δρυμών επεκτάθηκε. Μέχρι σήμερα έχουν ανακηρυχθεί δέκα 

Εθνικοί Δρυμοί σ' ολόκληρη την χώρα που εκτείνονται από το βορειοδυτικό άκρο της 

χώρας μέχρι το Λιβυκό Πέλαγος και περιλαμβάνουν ορισμένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά τοπία με εξαιρετική ποικιλία βιοτόπων και άγριας ζωής.  

Μερικά χρήσιμα στοιχεία για τον Όλυμπο είναι: 

 Στον Όλυμπο έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί πάνω από 1700 είδη 

φυτών, δηλαδή περίπου το 25% της ελληνικής χλωρίδας. 

 Στην αλπική ζώνη υπάρχουν πάνω από 150 είδη φυτών, τα 23 από αυτά είναι 

ενδημικά. 

 Συναντώνται 32 είδη θηλαστικών και 108 είδη πτηνών. 

 Ψιλότερη κορυφή ο Μύτικας 2.917μ, ακολουθεί το Στεφάνι 2.909μ ,Καλόγερος 

2.803μ. 

 Πρώτη κατάκτηση του Ολύμπου το 1913. 

 18 χλμ σε ευθεία από τη θάλασσα, κοντινοί οικισμοί : οικισμός Λιτοχώρου με 

300μ. υψόμετρο, Δίον 30μ., Κοκκινοπλό 1150μ. 

 Συναντάμε 5 καταφύγια. Από τα 950μ. το καταφύγιο Μπουτόλα, μέχρι και στα 

2.700μ  με το καταφύγιο του ΣΕΟ.  

Συνολικά έχουμε 4 προστατευόμενες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή (πίνακας 

ΣΤ.25) με τον Ε.Δ Ολύμπου (κωδ.Natura  GR125001) εντός της περιοχής μελέτης. 

ΣΤ.5.3 Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 

Γενική περιγραφή οικοσυστημάτων – Βλάστηση – Σημαντικοί βιότοποι 

Με την αύξηση του υπερθαλάσσιου ύψους, η βλάστηση της περιοχής και ιδιαίτερα η 

κατανομή της, παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Έτσι ενώ στις γειτονικές οροσειρές 

των Πιερίων, του Κάτω Ολύμπου και της Όσσας υπάρχει μια σαφής διαδοχή ζωνών 

βλάστησης, στην παραολύμπια περιοχή παρατηρείται μια αναρχία στη διαδοχή των 

ζωνών βλάστησης, που οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων που 

δημιουργούν το πέτρωμα, οι εκθέσεις, οι μεγάλες κλίσεις και γενικά το ανάγλυφο της 

περιοχής. 
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Στον Όλυμπο έχουν περιγραφεί τέσσερις ζώνες βλάστησης (Dafis 1989, Horvat et al. 

1974). Επίσης, στα πλαίσια της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έχουν 

καταγραφεί, περιγραφεί και χαρτογραφηθεί 15 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι. 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι ζώνες βλάστησης και οι τύποι οικοτόπων.  

Ζώνες Βλάστησης 

Οι ζώνες βλάστησης είναι οι ακόλουθες:  

Μεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) 

Από το υψόμετρο των 300 μ. μέχρι και τα 500 μ. απαντάται η μεσο-μεσογειακή ζώνη 

των αείφυλλων πλατύφυλλων που ανήκει στον αυξητικό χώρο του Andrachno-

Quercetum ilicis δηλαδή στον αυξητικό χώρο της αριάς και γλιστροκουμαριάς. Εκτός 

από την αριά (Quercus ilex) και τη γλιστροκουμαριά (Arbutus andrachne) απαντώνται 

το πουρνάρι (Quercus coccifera), η ήμερη κουμαριά (Arbutus unedo), το φυλίκι 

(Phillyrea latifolia), ο κέδρος (Juniperus oxycedrus) και άλλα. Από τα φυλλοβόλα είδη 

τα συνηθέστερα είναι ο μέλιος (Fraxinus ornus), το τρίλοβο σφενδάμι (Acer 

monspessulanum), η κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), η κοκορεβιθιά (Pistacia 

terebinthus), το χρυσόξυλο (Cotinus coggygria) κλπ. 

Η ζώνη καταλαμβάνει έκταση 7.500 στρέμματα από τα οποία 4.300στρ. περίπου 

βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του δρυμού (Παλιόκαστρο, Κουβάρι, Αγ.Μαρίνα, 

Κορομηλιές και Αγ. Βασίλειος) και 3.200 στο βόρειο τμήμα (Αυλάκι, Μανώλακκος και 

Πέτρα). Μεγάλο μέρος της βλάστησης έχει καταστραφεί στο παρελθόν από 

παράνομες υλοτομίες, υπερβόσκηση και εκχερσώσεις για γεωργική καλλιέργεια. Από 

τα λείψανα όμως που υπάρχουν και από ιστορικές μαρτυρίες μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι στη ζώνη αυτή κυριαρχούσε το μικτό δάσος της χνοώδους δρυός 

(Quercus pubescens), του φράξου και της φτελιάς με στοιχεία αείφυλλων 

πλατύφυλλων.  

Ζώνη δασών οξυάς – ελάτης και ορεινών κωνοφόρων (Fagetalia) 

Η ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων αντικαθίσταται βαθμιαία από τα 

οικοσυστήματα της μαύρης πεύκης (Pinus nigra var. pallasiana) και είναι 

χαρακτηριστικό ότι λείπει παντελώς η ενδιάμεση ζώνη των φυλλοβόλων δρυών 

(χνοώδους, πλατύφυλλου και ευθυφλοίου) αν και άτομα των ειδών αυτών 

απαντώνται σποραδικά μέσα σε συστάδες μαύρης πεύκης. Στις βορινές πλαγιές της 

κοιλάδας του Ξηρόλακκου και σε υψόμετρο μεταξύ 600 και 700μ. βρίσκεται ένα 

υψηλό δάσος της χνοώδους δρυός εκτάσεως 1.200στρ. περίπου. Μικρές συστάδες 

επίσης βρίσκονται στα δυτικά της Μονής Αγ. Διονυσίου. 
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Η μαύρη πεύκη κυριαρχεί στην ανατολική και βόρεια πλευρά του βουνού από τα 500 

έως 1.700 μέτρα καταλαμβάνοντας μια έκταση 68.000στρ. περίπου.  

Στη ζώνη αυτή εμφανίζεται επίσης η υβριδογενής ελάτη (Abies borisii-regis) σε μικρές 

ομάδες και λόχμες μέχρι και μικρές συστάδες ιδιαίτερα στη χαμηλότερη περιοχή και 

στις θέσεις Ναούμη (δυτικά) και Σταλαματιά και Παλιόκαστρο (ανατολικά), όπου 

απαντάται σε μίξη με τη μαύρη πεύκη και το ρόμπολο (Pinus heldreichii). Η έκταση 

που καταλαμβάνει η ελάτη ανέρχεται μόνο σε 1.300 στρ. 

Επίσης, στη ζώνη αυτή απαντάται και η οξυά (Fagus sylvatica) που ενώ στα 

γειτονικά βουνά της Όσσας και των Πιερίων δημιουργεί εκτεταμένη ζώνη βλάστησης, 

στον Όλυμπο περιορίζεται σε μικρές συστάδες που εμφανίζονται σαν νησίδες και 

βρίσκονται κυρίως στις υγρότερες θέσεις και στα καλύτερα εδάφη. Η έκταση που 

καταλαμβάνουν οι συστάδες της οξυάς ανέρχονται σε 11.300στρ. περίπου και 

βρίσκονται κυρίως στη νότια πλευρά και κατά μήκος του ρέματος Μαυρόλογγος, αλλά 

και στις θέσεις Λιανοξιά, Πετρόστρουγκα, Σκούρτα, Μπαρμπαλάς, Παπά, Αλώνι, 

Κλεφτόβρυση και ρέμα Ξηρολάκκι.  

Ιδιαίτερα πλούσια και ενδιαφέρουσα ποικιλία δέντρων και θάμνων βρίσκεται στην 

κοιλάδα του Ενιπέα όπου απαντούν σποραδικά η φτελιά (Ulmus glabra), η 

αγριοκερασιά (Prunus cerasifera), ο ίταμος (Taxus baccata), η λεπτοκαρυά (Corylus 

avellana), η όστρυα (Ostrya carpinifolia), ο γαύρος (Carpinus orientalis), το σφενδάμι 

(Acer monspessulanum), το αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium), ο ευώνυμος 

(Euonymus latifolius), το πυξάρι (Buxus sempervirens), η κρανιά (Cornus mas), ο 

μέλιος (Fraxinus ornus). Από τους ημίθαμνους στη ζώνη χαρακτηριστικά είδη είναι η 

μαλόνθα (Staehelina uniflosculosa) και η ακανθωτή γκενίστα (Genista radiata).  

Η ποώδης βλάστηση στη ζώνη αυτή συνίσταται από τα αγροστώδη: Melica uniflora, 

Milium effusum, Poa memoralis, Bromus benekenii, τις φτέρες Polystichum 

aculeatum και Phyllitis scolopendrium και τις πολυετείς πόες: Actaea spicata, 

Saxifraga rotundifolia, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Galium odoratum, G. 

rotundifolium και άλλα.  

Κάτω από βράχους όπου υπάρχει αρκετή υγρασία και διαπότιση, απαντάται μια 

χαρακτηριστική φυτοκοινωνία από Molinia caerulea, Gentiana asclepiadea, 

Eupatorium cannabrinum και Dactylorhiza saccifera. 

Σε ξηρότερους αλλά σκιερούς βράχους βρίσκεται σχεδόν πάντοτε το ενδημικό φυτό 

του Ολύμπου η Jankaea heldreichii. 

Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Piceetalia) 
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Η ζώνη αυτή εμφανίζεται μόνο στη βόρεια Ελλάδα και στα ψηλά βουνά του 

Ολύμπου, της Πίνδου, των Πιερίων, του Λαϊλιά, του Αλή – Μπουτούς (Όρβηλος) και 

της Ροδόπης.  

Στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού απαντάται μόνο η υποζώνη του Pinion heldreichii 

με το χαρακτηριστικό είδος του ρόμπολου Pinus heldreichii. Το είδος αυτό της 

πεύκης εμφανίζεται σποραδικά από τα 350μ. υψόμετρο και βαθμιαία αντικαθιστά τη 

μαύρη πεύκη, ενώ από τα 1.400 μ. και πάνω δημιουργεί σχεδόν αμιγές δάσος. Από 

τα 2.000μ. υψόμετρο το δάσος αρχίζει και αραιώνει και φτάνει τα 2.750μ. 

δημιουργώντας έτσι το υψηλότερο δασοόριο των Βαλκανίων και της Ευρώπης 

γενικότερα. 

Χαρακτηριστικό του είδους αυτού είναι ότι πάνω από τα 2.500μ. τα δέντρα αποκτούν 

μια έρπουσα μορφή. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι συστάδες του ρόμπολου 

ανέρχεται σε 35.000στρ. περίπου και βρίσκονται μεταξύ των υψομέτρων 1.500-

2.000μ. στην Α και ΒΑ περιοχή του Δρυμού. Γενικά, οι συστάδες είναι αραιές και 

αποτελούνται από δέντρα μεγάλης ηλικίας με σημαντική κατά θέσεις αναγέννηση, 

ενώ λείπουν χαρακτηριστικά τα δέντρα μέσης ηλικίας, ως αποτέλεσμα της δυσμενούς 

ανθρωπογενούς επίδρασης στο δάσος.  

Η περιοχή που αναπτύσσεται το ρόμπολο είναι συνήθως ξηρή και οι πλαγιές 

πετρώδεις. Στη ζώνη αυτή δεν υπάρχουν πηγές ή και ρέματα με νερό. Στις αραιές 

συστάδες υπάρχουν μερικοί θάμνοι όπως τα: Daphne laureola, D. mezereum και 

Juniperus communis ssp. nana. Το πυξάρι ανεβαίνει τουλάχιστον μέχρι τα 2.100μ., 

ενώ το Cotoneaster integerrimus απαντάται σε βραχώδη μέρη. Η Genista radiata 

επικρατεί στα χαμηλότερα τμήματα των συστάδων του ρόμπολου σε υψόμετρα 

μεταξύ 1.300 και 1.900 μ. περίπου. 

Τα αγρωστώδη που επικρατούν στη ζώνη αυτή είναι τα Sesleria robusta, Bromus 

cappadocicus, Festuca graeca ssp. pawlowskiana. Υπάρχουν ακόμα η φτέρη 

Polystichum lonchitis καθώς και μερικές ψηλές πολυετείς πόες όπως οι: Saxifraga 

rotundifolia, Euphorbia heldreichii, Gentiana asclepiadea, Ρedicularis brachyodonta, 

Senecio aucheri και Prenanthes purpurea. Το Vaccinium myrtillus απαντά κατά 

θέσεις σε χλοερούς τόπους.  

Η χλωρίδα στις ξηρές και πετρώδεις πλαγιές του δάσους με ρόμπολο περιλαμβάνει 

πολλά ενδημικά είδη των Βαλκανίων, όπως τα Silene multicaulis, Dianthus 

minutiflorus, Saxifraga scardica, Anthyllis aurea, Sideritis scardica, Achillea 

holocericea, Asperula muscosa και άλλα. Στα είδη με κάπως ευρύτερη 

παραμεσογειακή εξάπλωση περιλαμβάνονται τα Silene saxifraga, Cerastium 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 199 από 
337 
 
 

 

 

banaticum, Saponaria bellidifolia, Astragalus depressus, Geranium cinereum ssp. 

sabcaulescens, Hypericum olympicum, Thymus boisseri, Stachys tympaea και άλλα. 

Στα χαμόφυτα της ζώνης αυτής περιλαμβάνονται διάφορα Sedum species και τα 

Jovibarba heuffere, Saxifraga sp., Aethionema saxatile, Arabis bryoides και άλλα. 

Στη Β και ΒΑ πλευρά του Ολύμπου η βλάστηση έχει μια διαφορετική διάταξη. Σε 

υψόμετρο 300-500μ., στους ΒΑ πρόποδες μέχρι το Καρακόλι και το Σανατόριο της 

Πέτρας συναντάμε ένα ωραίο μικτό δάσος από φυλλοβόλες και αείφυλλες δρύες 

(Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. ilex και Q. coccifera) που αποτελούν μετάβαση 

από τη μεσογειακή στη μεσομεσογειακή βλάστηση. Εδώ η αριά φτάνει σε τέτοιο ύψος 

δέντρων που αποτελούν σπάνια δείγματα αριάς για τη χώρα μας.  

Από τη θέση Σμίξη (Καρακόλι) και κατά μήκος του Ιτάμου μέχρι το Παλιοδέρβενο 

συναντάμε ένα μικρό δάσος από δρυ, φιλύρα, οξιά και ελάτη, που αποτελεί 

χαρακτηριστική περίπτωση αναστροφής των ζωνών της βλάστησης, αφού η οξιά 

βρίσκεται χαμηλότερα από τη μαύρη πεύκη. Στη συνέχεια συναντάμε τη μαύρη πεύκη 

που κατά θέσεις σχηματίζει πυκνές και πολύξυλες συστάδες κατά μήκος του 

Ξηρολάκκι και Παπά Αλώνι. Από τα 1.700 μ. και μετά κυριαρχεί και πάλι το ρόμπολο. 

Στη δυτική πλευρά του Ολύμπου (Κοκκινοπηλός) η βλάστηση εμφανίζει μια εντελώς 

διαφορετική όψη από εκείνη της ανατολικής πλευράς, ως αποτέλεσμα του ξηρότερου 

και ηπειροτικότερου κλίματος που επικρατεί εκεί. Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης 

λείπει και στη θέση της εμφανίζεται η ζώνη του πουρναριού (Cocciferetum) που 

φτάνει μέχρι τα 1.200μ., περίπου και είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πίεσης βοσκής 

στο παρελθόν από τα κοπάδια του Κοκκινοπηλού και του Λιβαδιού. 

Στην περιοχή αυτή επικρατούσε προφανώς δάσος φυλλοβόλων δρυών, που 

υποβαθμίστηκε σε πουρναρότοπο με λείψανα μόνο φυλλοβόλων δρυών. Τη ζώνη 

του πουρναριού ακολουθεί και εδώ η μαύρη πεύκη.  

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Ν και ΝΔ πλευρά του βουνού ως αποτέλεσμα 

των ίδιων δυσμενών επιδράσεων. 

Μετά τη ζώνη του δάσους κατά θέσεις εμφανίζεται μια στενή σχετικά λωρίδα με 

έρποντες θάμνους που αποτελούνται από τα είδη: Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus 

communis, Buxus sempervirens, Daphne oleoides και σποραδικά η Rosa pendulina.  

Μερικοί επιστήμονες θεωρούν ότι το ρόμπολο και η λευκόδερμος πεύκη αποτελούν 

δύο διαφορετικά είδη (Callen 1977, Dalimore και Jackson 1966), πολλοί άλλοι όμως 

(Stefanov και Gancev 1958, Strid 1980, Lobrinot et al 1982) υποστηρίζουν ότι 

πρόκειται για το ίδιο είδος με μεγάλο όμως αριθμό ποικιλιών και οικοτόπων το οποίο 
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θεωρείται και πιο πιθανό σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου (1988). 

Μετά τη ζώνη του ρόμπολου ακολουθεί μια εκτεταμένη ζώνη με αλπικά λιβάδια που 

συντίθεται από ένα μωσαϊκό λιβαδικών οικοσυστημάτων ανάλογα με το ανάγλυφο, 

την κλίση και έκθεση του εδάφους. Σε γενικές γραμμές η αλπική αυτή βλάστηση στην 

οποία συναντώνται περισσότερα από 150 είδη, από τα οποία τα μισά είναι ενδημικά 

των Βαλκανίων και 12 είναι ενδημικά του Ολύμπου διακρίνεται σε: 

Λιβάδια με χιονοστρώσεις  

Σχηματίζονται σε αβαθείς κοιλότητες και σε επίπεδα ή σε εδάφη με ελαφριά κλίση 

όπου το χιόνι διατηρείται μέχρι τέλος Ιουνίου. Τα οικοσυστήματα βρίσκονται π.χ. 

κοντά στο καταφύγιο "Βασιλεύς Παύλος" και ΝΑ του υψώματος Αγ. Αντωνίου. Το 

χαρακτηριστικό είδος των λιβαδιών αυτών είναι το Alopecurus gerardii και σε 

μικρότερη συχνότητα απαντώνται τα Poa pumila, Anthoxanthum alpinum, Narcus 

stricta, Trifolium pallescens, Crocus veluchensis, Luzula pindica και Botrychium 

lunaria.  

Άλλα χαρακτηριστικά φυτά των λιβαδιών με χιονοκάλυψη είναι τα: Arenaria biflora, 

Sagina saginoides, Herniaria parnassica, Ranunculus sartorianus, Lotus 

corniculatus, Gentiana verna, Omalotheca supina, Galium anisophyllon και άλλα. 

Χλοώδεις βάλτοι με εδαφογένεση  

Τα οικοσυστήματα αυτά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αλπικής ζώνης και 

συναντώνται σε πλαγιές με ήπιες έως μέτριες κλίσεις. Επικρατούν τα αγρωστωδή 

Sesleria korabensis, Festuca graeca ssp. pawlovskiana και Carex kitaibeliana, ενώ 

σε μικρότερη συχνότητα απαντούν τα είδη Poa pirinica, P. pumila, Festuca olympica, 

Viola graeca και άλλα.  

Αλπικοί λιθώνες 

Χαρακτηριστικό οικοσύστημα της αλπικής ζώνης είναι η βλάστηση που εμφανίζεται 

στους λιθώνες (σάρες) που αφθονούν στον Όλυμπο, εκτείνονται πάνω από 2.400μ. 

και αποτελούν ακραίους βιοτόπους όπου μόνο λίγα είδη μπορούν να 

προσαρμοστούν στις ακραίες συνθήκες που συνήθως επικρατούν. 

Χαρακτηριστικότερα από αυτά είναι τα Cardamine carnosa, Sedum magellense, 

Saxifraga glabella, Carduus tmoleus, Doronicum columnae, Panunculus brevifolius 

και Corydalis parnassica.  

Στις ξηρότερες ακραίες οικολογικά θέσεις εμφανίζονται τα ξηροφυτικότερα είδη 

ανάμεσα στα οποία τουλάχιστον 5 είναι από τα ενδημικά είδη του Ολύμπου όπως τα 
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Cerastium theophrasti, Alyssum handelii, Rhynchosinapis nivalis, Viola striis-notata 

και Achillea ambrosiaca.  

Σχισμές βράχων 

Εδώ επικρατούν τυπικά χασμόφυτα και βρίσκονται τα περισσότερα ενδημικά είδη του 

Ολύμπου. Το πιο συχνό είδος που απαντάται είναι το Campanula oreadum. Σε 

σκιερές σχισμές συναντώνται τα Omphalodes luciliae και Viola delphinantha. Επίσης 

σε σχισμές βράχων και πάνω από τα 2.700μ. υψόμετρο απαντώνται διάφορα είδη 

Saxifraga με συχνότερο το Saxifraga spruneri. Η αλπική ζώνη καταλαμβάνει έκταση 

52.000 στρ. από τα οποία 38.000 είναι βοσκότοποι και 14.000 άγονες εκτάσεις. 

Τύποι Οικοτόπων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής βάσης δεδομένων για τους προτεινόμενους 

Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Natura 2000, στην περιοχή του Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου (GR1250001) απαντούν 15 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Πίνακας 2-5). 

Στον πίνακα 2-5 αναφέρονται για κάθε τύπο οικοτόπου: 

- Ο κωδικός Natura του οικοτόπου,  

- αν είναι τύπος οικοτόπου προτεραιότητας (σύμφωνα με το Παρ/μα Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ) (με σύμβολο *) 

- η % κάλυψη του οικοτόπου στην περιοχή,  

- η αντιπροσωπευτικότητα που αντικατοπτρίζει το βαθμό παρουσίας του φυσικού 

τύπου οικοτόπου, χαρακτηρίζεται εξαιρετική (Α), καλή (Β), σημαντική (Γ) ή μη 

σημαντική (Δ),  

- η σχετική επιφάνεια. Εκφράζει την έκταση της περιοχής που καλύπτεται από τον 

φυσικό τύπο οικοτόπου σε σχέση με τη συνολική έκταση που καλύπτει αυτός ο 

φυσικός τύπος οικοτόπου εντός των εθνικών ορίων και εκτιμάται Α: 100 >= p > 15%, 

B: 15 >= p >2%, Γ: 2 >= p >0 όπου p η σχετική επιφάνεια.  

- ο βαθμός διατήρησης. Αφορά την εκτίμηση του βαθμού διατήρησης της δομής και 

των λειτουργιών του φυσικού τύπου οικοτόπου, την προοπτική διατήρησης καθώς 

και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους. Χαρακτηρίζεται Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: 

καλή, Γ: μέτρια ή υποβαθμισμένη.  

- η συνολική εκτίμηση – αξιολόγηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του 

συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου (Α: εξαιρετική αξία, Β: Καλή αξία, Γ: σημαντική αξία). 

Η αξιολόγηση είναι συνδυασμός των προηγούμενων στοιχείων του πίνακα και η 

χρήση των κριτηρίων δεν είναι απόλυτη αλλά γίνεται σε σχέση με αντίστοιχους 
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προστατευόμενους βιότοπους που υπάρχουν α) στην περιοχή μελέτης β) σε εθνικό 

επίπεδο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 62 ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ 

Κωδ. 
Νatura 

Τύπος οικοτόπου Κάλυψ
η 

Αντιπροσω
-
πευτικότητ
α 

Σχετική 
επιφάνει
α 

Κατάστασ
η 
διατήρηση
ς 

Συνολικ
ή 

3240 Οι αλπικοί ποταμοί και η 
παρόχθια ξυλώδης 
βλάστησή τους με Salix 
elaeagnos 

0,1 C A C B 

4060 Aλπικοί και υπαλπικοί 
ερεικώνες 

0,8 B C B B 

4090 Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί 
ερεικώνες 

0,1 B C B B 

6170 Αλπικοί αβεστούχοι 
λειμώνες 

20,1 B B B B 

6230* Πλούσιοι σε είδη λειμώνες 
με Nardus, σε πυριτικό 
υπόστρωμα της ορεινής 
περιοχής 

1,6 B B B B 

8140 Βαλκανικοί λιθώνες 0,5 B C B B 

8210 Ασβεστολιθικά πρανή με 
χασμοφυτική βλάστηση 

6,6 B B B B 

9130 Δάση οξιάς με Asperulo-
Fagetum 

0,1 B C B B 

9150 Ασβεστολιθικά δάση οξιάς 
(Cephalanthero-Fagion) 

7,2 B A B B 

9180* Δάση φαραγγιών με Tilio-
Acerion 

8,4 B B B B 

9270 Ελληνικά δάση οξιάς με 
Abies borisii-regis 

0,7 B C B B 

92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου 
(Platanion orientalis) 

0,1 B C B B 

9340 Δάση αριάς Quercus ilex 3,8 B C B B 

9530* Μεσογειακά δάση πεύκης 
με ενδημικά είδη μαύρης 
πεύκης 

33 B B B B 

9540 Μεσογειακά δάση πεύκης 
με ενδημικά είδη πεύκης 
περικλειομένων της Pinus 
mugo και Pinus 
leucodermis 

16,6 A B A A 

Όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα, στην περιοχή απαντώνται τρεις τύποι 

οικοτόπων προτεραιότητας (6230, 9180, 9530). Τη μεγαλύτερη κάλυψη εμφανίζουν 
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οι οικότοποι Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης (9530) και 

Ασβεστούχοι αλπικοί λειμώνες (6170). 

Εξαιρετική αντιπροσωπευτικότητα εμφανίζουν τα Μεσογειακά δάση πεύκης με 

ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της Pinus mugo και Pinus 

leucodermis (954051) και τα Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη 

πεύκης περικλειομένων της Pinus mugo και Pinus leucodermis (954061). 

Τη μεγαλύτερη σχετική επιφάνεια εμφανίζουν οι Ασβεστούχοι αλπικοί λειμώνες 

(6173), τα Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης πεύκης (9536) και τα 

Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της 

Pinus mugo και Pinus leucodermis (954051) και τα Μεσογειακά δάση πεύκης με 

ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης περικλειομένων της Pinus mugo και Pinus 

leucodermis (954061) (9540). 

Εξαιρετική διατήρηση, καθώς και τον καλύτερο βαθμό συνολικής εκτίμησης, εμφανίζει 

ο οικότοπος Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη πεύκης 

περικλειομένων της Pinus mugo και Pinus leucodermis (954051) και Μεσογειακά. 

Χλωρίδα και Πανίδα 

Βάσει των καταγραφών/μελετών ο Εθνικός Δρυμός χαρακτηρίζεται από τις 

πλουσιότερες χλωριδικά περιοχές της Ελλάδας με περίπου 1.700 taxa (Strid 1980, 

Σφήκας 1997), που αντιστοιχούν περίπου στο 25% της ελληνικής χλωρίδας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής βάσης δεδομένων NATURA, τα 187 taxa 

χαρακτηρίζονται ως σημαντικά μεταξύ των οποίων:  

 56 είναι ενδημικά ελληνικά, από τα οποία τα 25 είναι τοπικά ενδημικά, 

 5 προστατεύονται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βέρνης ή/και από την Οδηγία 

92/43, 

 19 περιλαμβάνονται στον κατάλογο WCMC ή/και στον Ευρωπαϊκό Κόκκινο 

Κατάλογο,  

 18 προστατεύονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, 

 16 είναι σπάνια στην Ελλάδα ή/και εμφανίζουν τα ακραία όρια εξάπλωσης τους 

στη Βόρεια Ελλάδα 

 62 είναι ενδημικά των Βαλκανίων 

 11 εμφανίζουν κύρια κατανομή στη Βαλκανική χερσόνησο, και επεκτείνονται 

επίσης στην Τουρκία ή την Ιταλία 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 204 από 
337 
 
 

 

 

Στο πλαίσιο του έργου Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε 

περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001) 

ταυτοποιήθηκαν 453 taxa. 

Πανίδα - Ενδημικά, απειλούμενα, σπάνια και προστατευόμενα είδη 

Η πανίδα της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικών, σπάνιων και 

απειλούμενων ειδών. Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, 

σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ λόγω της υψηλής ορνιθολογικής της αξίας. 

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή της πανίδας είναι Μαλακού 

1985, Ντάφης κ.ά. 1997, ΕΠΜ Φαραγγιού Ενιπέα 1999, στοιχεία εθνικής βάσης 

NATURA 2000. Σημειώνεται ότι τόσο στις ανωτέρω πηγές αλλά και από άλλες πηγές 

που διερευνήθηκαν δεν βρέθηκαν αναφορές για την ιχθυοπανίδα. 

Σύμφωνα με την Μαλακού (1985), το Ανατολικό και ΝΑ τμήμα του Εθνικού Δρυμού 

περιέχουν την ίδια ποικιλότητα ειδών, στη Βόρεια πλευρά αυξάνεται, ενώ στη δυτική 

μειώνεται κατά πολύ. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Β, Α, και 

ΝΑ πλευρές του Ολύμπου παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλότητα ειδών πανίδας και 

ιδιαίτερα ορνιθοπανίδας, σε αντίθεση με τη Δ πλευρά. Η ίδια συγγραφέας διακρίνει 

τις ακόλουθες έξι σημαντικές ζώνες για την πανίδα στην περιοχή του Εθνικού 

Δρυμού. 

Ζώνη 1: 

Ορθοπλαγιά Ζηλνιάς (ζευγάρι σπάνιου αρπακτικού). 

Μαυρόλογγος (περικλείεται από τη Χονδρομεσοράχη, τις Σταυροϊτιές και καταλήγει 

στο μονοπάτι για τα Πριόνια) (γυπαετός, ζαρκάδια –Capreolus capreolus). 

Ενιπέας (Αγριόγιδο, 2 είδη αμφιβίων, 2 είδη σπάνιων δρυοκολπτών, 2 είδη αμφιβίων, 

9 είδη σπάνιων πουλιών). 

Ζώνη 2:  

Ρέμα Μάννας - Ρέμα Ξυδιάς (μεγάλα θηλαστικά). 

Μπαλτακούκι - Γομοροστάλι – Καλάγια - Γκαβός (ΝΑ έκθεση) (χώρος διατροφής 

χρυσαετού και γυπαετού). 

Ζώνη 3: 

Παπά Ρέμα - Παπά Αλώνι (ορνιθοπανίδα, αγριόγιδο, φώλιασμα σταυραετού). 

Ορθοπλαγιές Σκούρτα - Πέρασμα - Κίκκινο Τρόχαλο (διάδρομος μετακίνησης 

μεγάλων αρπακτικών). 

Ζώνη 4: 

Ορθοπλαγιές Προφήτη Ηλία, Τούμπα, Στεφάνι, Μύτικας, Σκολιό, Μεγ. Καζάνια 

(θέσεις θέας και φωλιάσματος χρυσαετών, χώροι διατροφής αγριόγιδου). 
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Μικτό δάσος - Δάσος Mαύρης Πεύκης (μαύρος και τριδάχτυλος δρυοκολάπτης, 

καταφύγιο ορνιθοπανίδας και θηλαστικών). 

Ζώνη 5: 

Ορθοπλαγιές, Καλόγερος, Σταυροϊτιές, Κεραμίδι (μέρη θέας αρπακτικών). 

Ζώνη 6: 

Δάσος Μάλτας (στρουθιόμορφα, δρυοκολάπτες, μεγάλα θηλαστικά). 

Ασπόνδυλα 

Καταγράφηκαν τέσσερα είδη ασπονδύλων μεταξύ των οποίων ένα είναι ενδημικό, 

ένα αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τα άλλα δύο 

προστατεύονται από ΠΔ 67/81. 

Αμφίβια 

Καταγράφηκαν οκτώ είδη αμφιβίων εκ των οποίων τα δύο αναφέρονται στα 

Παραρτήματα II και IV της Οδηγίας και δύο στο Παρ/μα IV.  

Ερπετά 

Καταγράφηκαν είκοσι δύο είδη ερπετών εκ των οποίων δέκα αναφέρονται στο 

Παρ/μα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πέντε στα Παραρτήματα II και IV. 

Θηλαστικά 

Καταγράφηκαν τριάντα δύο είδη θηλαστικών εκ των οποίων τα τρία είναι του 

Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Πουλιά  

Καταγράφηκαν εκατόν δεκαέξι είδη πουλιών εκ των οποίων τα 35 είναι του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, και τα επτά του Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας 

Οδηγίας. 

Γεωμορφολογία, γεωλογία και στοιχεία εδαφών 

Διακρίνονται πολλές βουνοπλαγιές και κορυφές με ποικιλία ονομάτων.  Η διαφορά 

υψομέτρων των κορυφών ελαττώνεται σταδιακά από κάτω προς τα επάνω (είτε 

προχωρούμε από τα Πριόνια προς το Καταφύγιο Α, είτε από τη μονή Αγ. Διονυσίου 

προς το Λαιμό και το καταφύγιο Σ.Ε.Ο.). 

Οι κορυφές που διακρίνουμε παρουσιάζονται στον Πίνακα ΣΤ.28. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 63 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Από τη ΒΑ πλευρά προς το Μύτικα Από τη ΝΔ πλευρά προς το Μύτικα 

Σταυρός (943 μ.) Πριόνια (1100 μ.) 

Μπάρμπα (1450 μ.) Καταφύγιο Α (2100 μ.) 

Ιθακίσσιος (1850 μ.) Λιβαδάκι (2701 μ.) 

Στράνκος (2150 μ.) Αγ. Αντώνιος (2817 μ.) 

Πετρόστρουγκα (2225 μ.) Σκόλιο (2911μ.) 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 206 από 
337 
 
 

 

 

Σκούρτα (2485 μ.) Σκάλα (2866 μ.) 

Λαιμός (~ 2500 μ.) Μαγούλες (1847 μ.) 

Προφήτης Ηλίας (2786 μ.) – Καταφύγιο 
Σ.Ε.Ο. 

Πύργος Γρίβα (2089 μ.) 

Τούμπα (2801 μ.) Φλάμπουρο (2673 μ.) 

Στεφάνι ή Θρόνος του Δία (2907 μ.) Άγιος Αντώνιος (2817 μ.) 

Μύτικας (2917 μ.) Μαρτίνι (943 μ.) 

Μάνδρες (2254 μ.) Τερψιθέα (2592 μ.) 

Κώνωπες (1128 μ.) Καραγκούνη (1468 μ.) 

Ράχη (926 μ.) Τουρτοφωλιά (1241 μ.) 

Από τη ΒΔ πλευρά προς το Μύτικα Από τη ΝΑ πλευρά προς το Μύτικα 

Κίτρος (2422 μ.) Δούριανη (890 μ.) 

Νανά (2290 μ.) Φράγκου Αλώνι (2684 μ.) 

Ράχη Σαλατούρα (1438 μ.) Σαμάρι Ή Δραγασιά (2253 μ.) 

Μπαρμπάλας (1847 μ.) Πάγος (2682 μ.) 

Από τη ΒΔ πλευρά προς το Μύτικα Από τη ΝΑ πλευρά προς το Μύτικα 

Τρόχαλο (1088 μ.) Μεταμόρφωση (2699 μ.) 

Βουλγάρα (1689 μ.) Κακόβρακας (2618 μ.) 

Πυξάρι (1803 μ.) Άνω Τσουκνίδα (1498 μ.) 

Άνθιμος (2005 μ.) Εννέα Πύργοι (2450 μ.) 

Ρήγας (2089 μ.) Ταμπούρια (1417 μ.) 

Παπά Ράχη (1871 μ.) Σηματοφόρος (2366 μ.) 

Κονιαρόπουλο (1240 μ.) Καρδάρα (916 μ.) 

Μύτικας (768 μ.) Στήθωμα (1135 μ.) 

Κρυόβρυση (503 μ.)  

 

Αντίθετα με τη διαφορά υψομέτρων, όσο προχωρούμε προς τα επάνω οι πλαγιές 

γίνονται ίσως πιο απότομες σχηματίζοντας ασβεστολιθικούς πύργους πλούσιους σε 

συντρίμμια, σχισμές και ρωγμές. Οι κατακερματισμένοι ασβεστόλιθοι δολομίτες 

απορροφούν γρήγορα το νερό από τις βροχές και τα χιόνια και σε μικρή απόσταση 

από την επιφάνεια το έδαφος είναι ξηρό. Το νερό είναι σπάνιο πάνω από τα 1.000 

μέτρα εκτός από αυτό που προέρχεται από την τήξη των χιονιών. Η ξηρασία 

ισοσκελίζεται από το πυκνό χιόνι (Νοέμβριος – Μάιος) και τις βροχές και καταιγίδες 

(Μάιος – Νοέμβριος). Η χαράδρα του Μαυρόλογγου (Ενιπέα) είναι αυτή με το 

μεγαλύτερο ποσοστό καταιγίδων στην Ελλάδα, οι οποίες είναι και η αιτία για μεγάλες 

καταστροφές εδαφών. Ολόκληρη η περιοχή του Εθνικού Δρυμού στον Όλυμπο είχε 

έντονες φάσεις ανανέωσης, λόγω των μεγάλων τιμών ανύψωσης και βύθισης στη 

λεκάνη του Θερμαϊκού. Σε μια τέτοια φάση σχηματίστηκαν στη Β – ΒΑ πλευρά του 

Ολύμπου και τα αλλουβιακά ριπίδια στην περιοχή των ρηγμάτων. Άμεση συνέπεια 

της ανανέωσης του ανάγλυφου ήταν να αυξηθούν οι κλίσεις στις κλιτύες του 

Ολύμπου και στις κοίτες των χειμάρρων και να αυξηθεί η μεταφορική τους ικανότητα. 

Η βαρύτητα έδρασε επιπλέον ως σημαντικός παράγοντας μεταφοράς. 
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Η μέση κλίση της ανατολικής πλευράς του Ολύμπου κυμαίνεται από 15ο-26ο, ενώ οι 

αντίστοιχες τιμές για τις πλευρές των χειμάρρων που την αυλακώνουν κυμαίνονται 

από 28ο-79ο. Η μέση κλίση της επιφάνειας της ζώνης των ριπιδίων έχει τιμές 

μικρότερες από 10ο.  

Στις μεταφορές υλικών κατά τη δημιουργία του ανάγλυφου υπολογίζεται και η δράση 

του νερού, είτε με την κανονική του ροή είτε με την πυκνότερη ροή νερού και υλικών.  

Στο χώρο του υποβάθρου παρατηρούνται ορισμένες επίπεδες ή με πολύ μικρή κλίση 

επιφάνειες γνωστές σαν επιφάνειες επιπέδωσης. Διακρίνονται στις επιφάνειες που 

σχηματίστηκαν κατά τη διαδικασία της Πανεπιπέδωσης με συνθήκες τεκτονικής 

ηρεμίας και θερμού-υγρού κλίματος (ανώτερη, μέση και κατώτερη), και σ΄ αυτές που 

σχηματίστηκαν κατά τη διαδικασία της μερικής επιπέδωσης – Πετροπρόποδες με 

συνθήκες θερμού – ξηρού – ημίξερου κλίματος. 

Ο Όλυμπος, από γεωλογική άποψη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φθάνοντας σε 

ηλικία, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 180.000 ετών. Ενώ οι γειτονικές οροσειρές 

των Πιερίων, της Όσσας, του Τίταρου και του κάτω Ολύμπου αποτελούνται κυρίως 

από γνεύσιους και μεταμορφωσιγενείς σχιστόλιθους (μαρμαγυριακούς, αργιλικούς 

κ.λπ.), ο Όλυμπος αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθους και μάρμαρα διάφορων 

διαστάσεων και κυρίως του ανώτερου τριαδικού (ανατολικές πλαγιές έως νότιες από 

1.200 – 2.000 μ.) και του ιουρασικού που αποτελεί το συγκρότημα του Μύτικα από τα 

2.000 μ. μέχρι την κορυφή. Γνεύσιοι συναντώνται στις δυτικές πλαγιές του Ολύμπου 

σε μια ζώνη από τα 700 – 1.100 μέτρα και ηωκαινικός φλύσχης εμφανίζεται τοπικά 

στα βορειοδυτικά, πάνω από το χωριό Πέτρα, από τα 600 μέχρι τα 1.200μ. Η 

κυριαρχία αυτή του ασβεστόλιθου επηρεάζει σημαντικά το κλίμα και την εμφάνιση της 

βλάστησης. Στους πρόποδες του βουνού στα ανατολικά και βόρεια κυριαρχούν 

χαλαρά κροκαλοπαγή πετρώματα.  

Το τεκτονικό παράθυρο του Ολύμπου αποτελείται από τρεις διαφορετικούς 

ανθρακικούς και δολομιτικούς σχηματισμούς διαφορετικών ηλικιών, τριαδικού, 

ιουρασικού, κρητιδικού, συνολικού πάχους 2.500 μ.  

Ορυκτοί πόροι – κοιτάσματα 

Μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων πετρωμάτων (εργαστήριο 

Ορυκτολογίας – Πετρολογίας, Α.Π.Θ.) στην πορεία Λιτοχώρου – Σταυρού – Πριόνια, 

έδειξε τα εξής αποτελέσματα: 

Στο δρόμο του Λιτοχώρου υπάρχουν τα αλλουβιακά ριπίδια και συγκεκριμένα η 3η 

γενιά σε υψόμετρο των 250 μέτρων και συχνή δράση διαβρωτικών ροών και 

λασπορροών που προκάλεσαν τη μετακίνηση ολισθολίθων από τον Όλυμπο. Οι 
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αιτίες και οι σχετικές διεργασίες που προκάλεσαν τον σχηματισμό των ριπιδίων είχαν 

μεγάλη ένταση. Οι χαρακτήρες των ασβεστολιθικών κροκάλων έχουν παγετοποτάμια 

προέλευση με μικρότερο τεκτονισμό εν σχέση με τα άλλα ριπίδια. 

Από τα 200 μέχρι τα 500 μέτρα υψόμετρο υπάρχουν τα ριπίδια της 2ης γενιάς με 

σπάνια είδη διαβρωτικών ροών και λασπορροών. Δεν υπάρχουν ερυθροστρώματα 

και η συνεκτικότητα είναι μικρότερη της 1ης γενιάς. Στα συμπαγή στρώματα 

φαινόμενα αποκάρστωσης με μεγάλες κροκάλες μορφής πλατυσμένης στις κεφαλές 

των ριπιδίων. 

Από 350 μέχρι 800 μέτρα υψόμετρο (780μ. Πέτρα – 510μ. Τοπόλιανη - 350μ. 

Βροντού) υπάρχουν τα ριπίδια 1ης γενιάς με χονδροκλαστικά υλικά μικρής 

επεξεργασίας που φανερώνουν έντονες συνθήκες παραγωγής, μεταφοράς και 

απόθεσης. Συχνή η δράση διαβρωτικών ροών και λασπορροών με κατά θέσεις 

ερυθροστρώματα. Πολύ ισχυρή συμπαγοποίηση του υλικού με συγκολλητική ύλη το 

CaCO3 και πλήρη αποκάρστωση του ώστε να έχει την ίδια υδρολογική συμπεριφορά 

με το υπόγειο κάρστ του Ολύμπου. 

ΣΤ. 6 Γεωλογία περιοχής 

Η Π.Ε Πιερίας ορίζεται στα ανατολικά από το Θερμαϊκό Κόλπο, στα δυτικά από τον 

Όλυμπο και τα Πιέρια ή Φλάμπουρο και στα βόρεια από τον ποταμό Αλιάκμονα. Στο 

νότιο μέρος του βρίσκεται ο Πηνειός. Το μήκος των ακτών της Πιερίας ξεπερνάει τα 

100 χλμ. 

Το νότιο και δυτικό τμήμα της Πιερίας είναι ορεινά. Αντίθετα το παραλιακό είναι μια 

εκτεταμένη και πλούσια πεδιάδα, που καλύπτει το 40% του εδάφους της 

περιφερειακής ενότητας. 

Το έδαφος της Πιερίας είναι σχετικά φτωχό σε ορυκτό πλούτο, με εξαίρεση τις αλυκές 

στο Κίτρος. Κατά το 36% είναι πεδινό, ενώ το 17% είναι ορεινό και το υπόλοιπο 

ημιορεινό. Ο νομός παρουσιάζει πλούσιο εδαφικό διαμελισμό.                                               

Στα όρια της Πιερίας φτάνουν οι απολήξεις τριών οροσειρών: του Ολύμπου, του 

Τίταρου και των Πιερίων.  

Τα Πιέρια εκτείνονται σ’ όλο το μήκος των δυτικών ορίων του νομού. 

Η Κατερίνη έχει την ομώνυμη και εύφορη πεδιάδα έκτασης 352 τετρ. χλμ. Η μεγάλη 

πεδιάδα της Κατερίνης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα, από τις πλαγιές των βουνών 

μέχρι τη θάλασσα. Η ευρύτερη περιοχή του Λιτοχώρου, ανήκει στη ζώνη των 

παράκτιων πεδιάδων και συγκεκριμένα στην περιοχή της προσχωσιγενούς πεδιάδας 

των τεταρτογενών (νεογενών) αποθέσεων. 
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Στη περιοχή υπάρχουν μικρά ποτάμια και χείμαρροι, που ξεκινούν από τον Όλυμπο 

και τα Πιέρια. Ο Αίσωνας ή Μαυρονέρι δέχεται τα νερά του Παπσιάρη και του Ίταμου, 

σχηματίζοντας τα Στενά της Πέτρας. Άλλοι μικροί ποταμοί είναι ο Βαφύρας, ο Ελικών 

(Ποτάκι), ο Μίτυς (κοντά στο Κίτρος), ο Λεύκος ή Πέλεκας και ο Απίλας 

(Πλαταμώνας). Στα βορειανατολικά χύνεται ο Αλιάκμονας. Υπάρχουν επίσης και 

άλλα ρέματα, όπως το Ρέμα Ουρλιά. Κοντά στις εκβολές του Αλιάκμονα σχηματίζεται 

ο όρμος της Μεθώνης και το ακρωτήριο Αχεράδα, στις εσωτερικές ακτές του οποίου 

βρίσκονται οι μεγάλες αλυκές του Κίτρους. Άλλα ποτάμια είναι η Ζηλιάνα, η 

Παλιορουμάνα, ο Ενιπέας, ο Γερακάρης και η Τοπινίτσα. 

Τα πετρώματα που καλύπτουν τον Ελλαδικό χώρο μπορούν να διακριθούν από 

πλευράς ηλικίας και τεκτονικής σε τρία μεγάλα συγκροτήματα. Προαλπικά, αλπικά και 

μεταλπικά. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στους αλπικούς σχηματισμούς και 

στην παλαιά τεκτονική περίοδο. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στη ζώνη της 

ανατολικής Ελλάδας και πιο Ανατολικά στη ζώνη του Αξιού.  

 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 8 ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΓΜΕ 

Από τεκτονικής άποψης ανήκει στην πελαγονική ζώνη, η οποία έχει τη διεύθυνση του 

Δινοταυρικού Τόξου. 
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Η γεωμορφολογική εξέλιξη των ορεινών όγκων του Ολύμπου και των Πιέριων, 

αποτελέσαν περιοχές τροφοδοσίας, μεγάλου πάχους ιζημάτων γύρω και κάτω από 

την πεδιάδα της Πιερίας. Η ακολουθία των ιζημάτων αυτών, έχει πάχος πάνω από 

1000μ. και είναι κυρίως ηπειρωτικής, χειμαροποτάμιας και λιμναίας φάσης. Η 

ιζηματογένεση έλαβε χώρα στις δυτικές παρυφές μιας μεγάλης λεκάνης απόθεσης, 

της οποίας τα κεντρικά τμήματα αποτελούν τους γεωλογικούς σχηματισμούς του 

Θερμαϊκού Κόλπου, όπου ήδη από το Μέσο Μειόκαινο επικρατούν θαλάσσια 

ιζήματα. Οι νεογενείς σχηματισμοί, που είναι τεταρτογενές αποθέσεις που 

περιλαμβάνουν εκτός του αλλουβιακού μανδύα, σύγχρονες προσχώσεις παράκτιων 

πεδιάδων, αναβαθμίδες και κώνους κορρημάτων (Ψιλοβίκος 1985).  

 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 9 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. ΙΝΣΤ.ΔΑΣΙΚ.ΕΡΕΥΝΩΝ 

Σύμφωνα με τον γενικό εδαφολογικό χάρτη, στην περιοχή μελέτης συναντάμε κυρίως 

αλουβιακά εδάφη. 

Η περιοχή μελέτης και το προς εκμετάλλευση υδροφόρο σύστημα που αναπτύσσεται 

στα κοκκώδη μέλη της ιζηματογενούς σειράς των Νεογενών σχηματισμών της 
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περιοχής, χαρακτηρίζεται από επαλληλία υδροφορέων μέσης δυναμικότητας, που 

βρίσκονται υπό πίεση καθώς εναλλάσσονται άμμοι, χαλίκια κροκάλες και 

αργιλομαργαικούς αδιαπέραστους σχιστόλιθους. 

Υδροφορίες φιλοξενούν νερό ποιοτικά αποδεκτό και ποσοτικά επαρκές, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα για την εκάστοτε χρήση. Στην ευρύτερη περιοχή το υδρογραφικό 

δίκτυο είναι ιδιαίτερα πυκνό.   

 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 10 ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Συμπερασματικά, το υπόγειο υδατικό δυναμικό εμφανίζεται άφθονο σε σχέση προς 

τις σημερινές ανάγκες. 

Με βάση τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό–Έκδοση 2000 (Απόφαση Δ.17α/141/3/ΦΝ 

275/15-12-1999), η περιοχή μελέτης από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας ανήκει 

στην ζώνη I. Η ζώνη Ι έχει συντελεστή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους α= 0,16, 

οπότε η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους είναι α = 1,6. Οι τιμές των σεισμικών 

επιταχύνσεων έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10 % στα 50 χρόνια. Η περιοχή της 

Πιερίας δεν έχει δώσει μεγάλης έντασης και ισχύς σεισμούς.  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα ΣΤ.6, από την αναφορά σεισμικών γεγονότων για 

χρονοσειρά 45 ετών, μέχρι πρόσφατα δεν υπάρχουν μεγάλης έντασης γεγονότα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 64 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 10ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1964-

2019.ΠΗΓΗ ΕΑΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑ/ΗΜΕΡΑ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ML 

2017/12/17  3 

2010/11/10 3.1 

2008/12/02 3.1 

2007/04/24 3.2 

2006/05/21 3 

2003/06/09 3.1 

2000/12/09 3 

2006/05/31 3.0 

2006/05/24 3.2 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 11 ΧΑΡΤΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
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ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 12 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 10KM ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  1964-2019 

       

Στην περιοχή μελέτης συναντάμε σύμφωνα με το Γενικό Γεωλογικό χάρτη της 

Ελλάδας (φύλλο Κονταρώτισσα-Λιτοχώρου)  

Αλουβιακές αποθέσεις: Αποτελούν μια στενή ζώνη κατά μήκος της ακτής από την 

Κατερίνη μέχρι τον Πλαταμώνα. Είναι ασύνδετα υλικά, αμμούχοι άργιλοι, άμμοι και 

κροκαλολατύπες ποικίλου μεγέθους. Παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από περιοχή 

σε περιοχή. 

Εδάφη από πλευρικά κορρήματα και κώνοι κορρημάτων: Ζώνη παράλληλη με την 

προηγούμενη δυτικά και πλατύτερη. Είναι ασβεστολιθικά κυρίως  

κροκαλολατυποπαγή με συστατικά ποικίλου μεγέθους από χαλαρά ως συνεκτικά. 

Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες, στο χάρτη περιγράφοντα μετά από το 

Λιτόχωρο. Είναι τεφροί έως τεφρόμαυροι. Ο όγκος του Ολύμπου αρχίζει από τα 

Νεογενή Αλλούβια που καταλαμβάνουν τις χαμηλές πεδινές και παραθαλάσσιες 

περιοχές. Οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για γεωργικές κυρίως καλλιέργειες 

μέχρι τον κύριο όγκο του Ολύμπου. Ο κύριος όγκος με το έντονο ανάγλυφο 

καλύπτεται από κάτω προς τα επάνω με ομοιόμορφα δάση δρυός, μαύρης πεύκης, 

πεύκης λευκοδέρμου, οξυάς, ελάτης καθώς και άγονες εκτάσεις με βράχια-λιθώνες. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το γήινο ανάγλυφο είναι οι εξωγενείς και 

ενδογενείς διεργασίες. Οι ενδογενείς διεργασίες επικεντρώνονται κυρίως στη 
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γεωλογία, λιθολογία και την τεκτονική, ενώ οι εξωγενείς διεργασίες αφορούν στο 

κλίμα, τη δράση του νερού και τη βλάστηση. Οι γεωμορφές που μπορεί να αποκτήσει 

ένα πέτρωμα ή ένα συμπαγές ίζημα όταν υποστεί την επίδραση ενδογενών, 

εξωγενών ή και κοσμικών διεργασιών μπορούν να ταξινομηθούν βάσει των 

παραγόντων που προκάλεσαν τον σχηματισμό, τη δομή, την τοπογραφία, το μέγεθος 

και τον βαθμό διάβρωσης του πετρώματος. Έτσι μπορούμε να χωρίσουμε τις 

γεωμορφές σε αυτές που προήλθαν από ανύψωση ή συσσώρευση, τις 

καταστροφικές, σε αυτές που προήλθαν από διάβρωση, τις αποικοδομητικές, και 

αυτές που προήλθαν από τον συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών που είναι και 

οι περισσότερες, τις σύνθετες. Σύμφωνα με μία άλλη ταξινόμηση που στηρίζεται στη 

δομή των γεωμορφών τις κατατάσσει σε αδιατάρακτες δομές στις οποίες ανήκουν οι 

πεδιάδες και τα οροπέδια, στις διαταραγμένες δομές όπου ανήκουν τα βουνά και στις 

δομές έκχυσης που συμπεριλαμβάνουν τους ηφαιστειακούς κώνους και σωλήνες, τα 

πεδία λάβας κτλ.  

Στην περιοχή δεσπόζει ο ορεινός όγκος του Ολύμπου. Από γεωλογικής άποψης ο 

Όλυμπος αποτελεί ένα τεκτονικό παράθυρο που αποκαλύφθηκε μετά την επώθηση 

των εσωτερικών ελληνικών γεωλογικών ζωνών πάνω στις εξωτερικές ζώνες. Η 

ανύψωση των πετρωμάτων του παρα-αυτόχθονου κατά βάση Ολύμπου διαχώρισε το 

ενιαίο τεκτονικό κάλυμα της Πελαγονικής γεωλογικής ζώνης η οποία σήμερα φαίνεται 

να περιβάλει τα πετρώματα του Ολύμπου. Η επίδραση των παγετωδών και μέσο 

παγετωδών περιόδων κατά το τεταρτογενές (πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια) ήταν 

καθοριστική για τη διαμόρφωση του σημερινού ανάγλυφου της ευρύτερης περιοχής. 

Κατά τις παγετώδεις περιόδους η συγκέντρωση πάγων στις κοιλάδες και στα 

οροπέδια διευκόλυνε την διάβρωση των πετρωμάτων και τη δημιουργία σημαντικού 

όγκου φερτών υλικών προς τα κατάντη κατά τη διάρκεια των μεσοπαγετωδών 

περιόδων. Επιπλέον εφελκυστικές τάσεις στην ευρύτερη περιοχή που επέτρεψαν την 

ανάδυση των πετρωμάτων του σημερινού Ολύμπου και τη εμφάνιση κανονικών 

ρηγμάτων δημιούργησαν βαθιές κοιλάδες με απότομα, σχεδόν κατακόρυφα πρανή. 

Έτσι, η γεωτεκτονική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με τις κλιματικές 

συνθήκες (τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια) καθώς και το σύγχρονο εφελκυστικό 

πεδίο τάσεων συνέβαλαν και επηρεάζουν την εξέλιξη του ανάγλυφου στην περιοχή 

που μελετάται.  

Ξεκινώντας από τα δυτικά ο ορεινός όγκος του Ολύμπου εμφανίζει στην περιοχή 

μελέτης την υψηλότερη κορυφή του, τον Μύτικα (2.918m). Στον Όλυμπο 

παρατηρούνται cirques, δηλαδή αμφιθεατρικές κοιλάδες που δημιουργήθηκαν από 
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την παγετώδη διάβρωση. Χαρακτηριστική είναι η περιοχή Στεφάνι («Θρόνος Διός» – 

2.909m) όπου τα τελευταία 200 μέτρα, υψώνονται κατακόρυφα, αλλά και η 

τοποθεσία Καλόγερος (2.700m). Μικρά οροπέδια όπως το οροπέδιο των Μουσών, το 

οροπέδιο της Μπάρας και το μικρό οροπέδιο στην τοποθεσία Λιβαδάκια αποτελούν 

υπολείμματα των πεδινών περιοχών πριν την ανάδυση του ορεινού όγκου του 

Ολύμπου και τη διαβρωτική δράση των παγετώνων. Στα υψόμετρα αυτά, το 

υδρογραφικό δίκτυο είναι αραιό καθώς η έλλειψη εδαφικού στρώματος στις 

εξαιρετικά απόκρημνες περιοχές σε συνδυασμό με τη γεωλογία (ανθρακικά 

πετρώματα) στις ομαλότερες έχουν σαν αποτέλεσμα το επιφανειακό νερό είτε να 

απομακρύνεται άμεσα προς τις κατάντη περιοχές είτε να κατεισδύει στο εσωτερικό 

των ανθρακικών πετρωμάτων. Ο υπόλοιπος ορεινός όγκος χαρακτηρίζεται από 

βαθιές και απότομες κοιλάδες που διαρρέονται από χειμάρους και ρέματα 

μεταφέροντας σημαντική ποσότητα φερτών υλικών προς τις κατάντη ανατολικές 

περιοχές και τις ακτές της Πιερίας. Οι έντονες διαβρωτικές διεργασίες στα μεγάλα 

υψόμετρα σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες (εναλλαγές παγετωδών και 

μεσοπαγετωδών περιόδων) και την μεγάλη μεταφορική ικανότητα των χειμάτων και 

ρεμάτων της περιοχής είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, στις ανατολικές υπώριες 

του Ολύμπου, ενός εκτεταμένου αλλουβιακού ριπιδίου πάνω στο οποίο εδράζεται 

σήμερα και ο οικισμός Λιτοχώρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ρέματα που 

κατέρχονται από τον Όλυμπο διαβρώνουν σήμερα και το αλλουβιακό ριπίδιο καθώς 

εμφανίζουν σημαντική εκβάνθυνση ενώ το διατρέχουν. Ο Μαυρόλογγος και ο 

Ενιπέας έχουν σχηματίσει ποτάμιες αναβαθμίδες, λόγω των διαδοχικών φάσεων 

απόθεσης και διάβρωσης υλικών. Σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή οι 

σύγχρονες προσχωσιγενείς αποθέσεις εκτείνονται σε μια ζώνη ενός έως ενάμιση 

χιλιομέτρου ανατολικά του Λιτοχώρου και μέχρι την ακτογραμμή ενώ προς το βορρά 

το προσχωσιγενές πεδίο διευρύνεται λόγω των εκβολών του Αίσωνα ποταμού (Π. 

Μαυρονέρι) κοντά στο βόρειο όριο της περιοχής μελέτης. 

Μετά την άνοδο της ενότητας του Ολύμπου και την απομάκρυνση του καλύμματος 

της Πελαγονικής ζώνης ακολουθεί η επίδραση των τεκτονικών και κλιματικών 

παραγόντων στα ανθρακικά πετρώματα.  

Τα μορφογενετικά στοιχεία δείχνουν ότι από το Μειόκαινο μέχρι το Τεταρτογενές 

στον Όλυμπο σχηματίσθηκαν τρεις επιφάνειες πανεπιπέδωσης σε συνθήκες 

τεκτονικής ηρεμίας. Κατά το σχηματισμό της κατώτερης επιφάνειας το κλίμα γίνεται 

θερμό-ξηρό έως ημίξηρο και θερμό-ημίξηρο έως περιπαγετώδες και παγετώδες στις 

τελευταίες κατώτερες επιφάνειες. Τα σημερινά υψόμετρα των επιφανειών αυτών 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 216 από 
337 
 
 

 

 

είναι: (α) 2.300-2.700 m, (β) 1.400-1.700 m και (γ) 900-1.300 m καθώς και (δ) μία 

επιφάνεια μερικής επιπέδωσης (πετρόποδες) με σημερινό υψόμετρο 350-700 m.  

Τα τεκτονικά στοιχεία δείχνουν ότι μετά από κάθε περίοδο επιπέδωσης 

ακολουθούσαν ανυψωτικές κινήσεις στον Όλυμπο που συνδυάζονται με αντίστοιχα 

στάδια ορογένεσης στον Ελληνικό χώρο. Η άνοδος της ξηράς υπολογίσθηκε σε 800-

1000 m κατά το Μειόκαινο, 400-500m κατά το μετά-Πλειόκαινο, 400-500m κατά το 

Βιλλαφράγκιο και 150-350m κατά το Τεταρτογενές. Από τα παραπάνω 

συμπεραίνεται ότι το τεκτονικό παράθυρο του Ολύμπου ανοίχθηκε από το Ηώκαινο 

μέχρι το Μειόκαινο και ακολούθησαν διαδοχικά επεισόδια επιπέδωσης και ανύψωσης 

κατά το Νεογενές και το Τεταρτογενές (Ψιλοβίκος 1981).  

Η Ανώτερη επιφάνεια (2.300-2.700m), σχηματίσθηκε κατά το μέσο Μειόκαινο και 

προηγούμενα (Στυριακή ορογένεση, 15εκ.χρόνια), πάνω σε δολομίτες, δολομιτικούς 

ασβεστόλιθους του Ιουρασικού. Εντοπίζεται στις περιοχές Φλάμπουρο, Σχόλιο, 

Πάγος σε έκταση 40km2 και έχει καταστραφεί μερικώς από την επίδραση 

παγετώνων.  

Η Μέση επιφάνεια (1.400-1.700m) επιπέδωσης σχηματίσθηκε στα ανθρακικά 

πετρώματα του Ολύμπου κατά το μέσο Μειόκαινο-αν. Μειόκαινο έως κατώτερο 

Πλειόκαινο (Αττική ορογένεση, 5εκ.χρόνια). Κατέχει σχετικά μικρή επιφάνεια γύρω 

από την Ανώτερη επιφάνεια. Διατηρείται καλύτερα στην Δ/ΝΔ πλευρά (Μαγούλες, 

Ρίτσος, Ταμπούρια) ενώ στην Β/ΒΑ έχει καταστραφεί μερικώς από το υδρογραφικό 

δίκτυο.  

Η Κατώτερη επιφάνεια (900-1.300 m) έχει μεγάλη εξάπλωση και σχηματίσθηκε κατά 

το μέσο Πλειόκαινο – κατώτερο Βιλλαφράγκειο (3εκ.χρόνια, Ροδανική ορογένεση) 

πάνω σε ανθρακικά πετρώματα. Η Κατώτερη επιφάνεια εκτείνεται στις περιοχές 

Κοκκινοπηλός, Κρυόβρυση, Συκαμινέα και Καρυά. Η επιφάνεια αυτή εμφανίζεται και 

στον Κάτω Όλυμπο, στον Τίταρο, στα Καμβούνια, Όσσα και Πιέρια όρη. Στο Β-ΒΑ 

τμήμα του Ολύμπου η επιφάνεια αυτή καταστράφηκε από μετέπειτα διαβρώσεις και 

ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου, ενώ στη Δ-ΝΔ πλευρά διατηρείται καλύτερα. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται σε τοπικές διαφορές στην τεκτονική εξέλιξη της περιοχής. 

Σημειώνεται ότι η Β-ΒΑ πλευρά λόγω των έντονων καθοδικών - ανοδικών κινήσεων 

στην αύλακα Θερμαϊκός – Αξιός, παρουσιάζει μεγαλύτερη τεκτονική δραστηριότητα 

απ’ ότι η Δ-ΝΔ πλευρά του Σαραντάπορου-Ελασσόνας αντίστοιχα.  

Περιμετρική ζώνη: Η επιφάνεια μερικής επιπέδωσης (πετρόποδες) είναι σε υψόμετρο 

350-700m και σχηματίσθηκε κατά το άνω/μέσο Βιλλαφράγκιο (1,8εκ.χρόνια, 

Βαλαχική ορογένεση και 0,6εκ.χρόνια, Βιλλαφράγκιο-Πλειστόκαινο, Πασσαδενική 
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ορογένεση). Στον Ανατολικό και Βόρειο Όλυμπο εντοπίζεται στις περιοχές Σκοτίνας-

Λεπτοκαρυάς-Λιτοχώρου-Πέτρας, ενώ στο Δυτικό Όλυμπο εντοπίζεται στις περιοχές 

Πύθιο-Λόφος-Καλύβια-Σκοπιά-Ολυμπιάδα. Η επιφάνεια αυτή στην περιοχή Πέτρας 

αναπτύχθηκε πάνω σε ανθρακικά πετρώματα ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του 

ανατολικού Ολύμπου το υπόβαθρο είναι τα οφειολιθικά ή μεταμορφωμένα 

πετρώματα του πελαγονικού καλύμματος. Οι πετρόποδες αποτελούνται από 

κροκαλοπαγές με κλίσεις 120-180 προς τη θάλασσα σε απογυμνωμένες επιφάνειες. 

Ο αρχικός σχηματισμός του πετρόποδα διαταράχθηκε και ελαττώθηκε από μετέπειτα 

διαδικασίες τεκτονικής διάρρηξης και διάβρωσης-μεταφοράς υλικού . 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι οι κυριάρχες γεωμορφολογικές ενότητες στην 

περιοχή συνίστανται από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου με τα σκληρά ανθρακικά  

κυρίως πετρώματα που υφίστανται τις διαβρωσιγενείς διεργασίες, το εκτεταμένο 

αλλουβιακό ριπίδιο στις υπώρειες του όρους που αποτυπώνει την γεωλογική και 

κλιματική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής και στο οποίο σήμερα υφίστανται επίσης 

διαβρωτικές διεργασίες, και τέλος το προσχωσιγενές πεδίο που δέχεται όλα τα φερτά 

υλικά πριν καταλήξουν αυτά στη θάλασσα του Αιγαίου. 

Σύμφωνα με τον Dikau, η ταξινόμηση του ανάγλυφου μιας περιοχής μπορεί να 

χαρακτηριστεί ανάλογα με το υψόμετρο που παρουσιάζει πάνω από το επίπεδο της 

θάλασσας. To ανάγλυφο της περιοχής κατανέμεται κατά το 1/3 σε ορεινές, κατά 1/3 

σε ημιορεινές-λοφώδεις και κατά 1/3 σε πεδινές εκτάσεις.  

Μεγαλύτερη ανάλυση του υψομετρικού ανάγλυφου όπως προέκυψε από την 

ανάλυση των αρχείων DEM. Σύμφωνα με την ανάλυση σε ποσοστό 51,77% το 

ανάγλυφο κατανέμεται σε υψόμετρα από 0-400m ενώ το υπόλοιπο 48,23% 

μοιράζεται σε ποσοστά που κυμαίνονται από 0,10% σε 11,8% σε υψόμετρα από 401 

έως 2.904m. Η κατανομή του ανάγλυφου ξεκινάει από τα ανατολικά (έξω-Θερμαϊκός 

κόλπος) με τα χαμηλά υψόμετρα και σταδιακά φτάνει μέχρι την κορυφή του Ολύμπου 

στα δυτικά σε υψόμετρο 2.904 m. 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤ.7 Υδρολογία - Υδρογεωλογία και ποιότητα νερών  

ΣΤ 7.1 Υδρολογία – Υδρογεωλογία 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (GR09), το 

οποίο αποτελείται από δύο Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ), την ΛΑΠ Πρεσπών 

και την ΛΑΠ Αλιάκμονα. Ειδικότερα η περιοχή μελέτης ανήκει στην ΛΑΠ Αλιάκμονα. 

Η ΛΑΠ Αλιάκμονα διακρίνεται σε τέσσερεις επιμέρους υδρολογικές λεκάνες. Η 

περιοχή μελέτης, ανήκει στην επιμέρους υδρολογική λεκάνη του ποταμού 

Μαυρονέρι, οι πηγές του οποίου εντοπίζονται στο ΝΔ τμήμα του ορεινού 

συγκροτήματος των Πιερίων. Στην συνέχεια και αφού συγκεντρώσει τις απορροές 
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άλλων μικρότερων υδατορευμάτων, εισέρχεται στην πεδιάδα της Κατερίνης με την 

ονομασία Αίσωνας και τελικά εκβάλει στο Θερμαϊκό κόλπο. Το ΥΔ Δυτικής 

Μακεδονίας έχει έκταση 13.624 km2  και υπάγεται διοικητικά στις Περιφέρειες 

Δυτικής Μακεδονίας (65,1%) και Κεντρικής Μακεδονίας (33,1%) εκ των οποίων η 

πρώτη υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας και η 

δεύτερη στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης. Μικρά τμήματα του 

ΥΔ09, υπάγονται στις Περιφέρειες Ηπείρου (0,4%) και Θεσσαλίας (1,4%). Το ΥΔ09 

περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Πρεσπών (EL01) και Αλιάκμονα (EL02). Οι 

κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαμερίσματος είναι αυτές του π. Αλιάκμονα (8.813 

km2), της κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας (2.133 km2), της λεκάνης του π. Αξιού (π. 

Λύγκος) στο Νομό Φλώρινας 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, στην ΛΑΠ Αλιάκμονα αναγνωρίσθηκαν 

συνολικά εκατόν είκοσι οκτώ (128) ποτάμια Υ.Σ. με συνολικό μήκος 1.420Km. Από το 

σύνολο αυτών στην περιοχή μελέτης απαντώνται οκτώ (8) ποτάμια Υ.Σ..Στον πίνακα 

και στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποτάμια Υ.Σ. της περιοχής 

μελέτης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 65 ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Κωδικός Ποτάμιου ΥΣ Όνομα Ποτάμιου Υ.Σ. 

133 GR0902R0003000116H Χελοπόταμος 

134 GR0902R0003000117H Ξηρολάκκι 

135 GR0902R0004010102H Μαυρονέρι (Διευθετημένη Κοίτη) 

136 GR0902R0004010103Ν Μαυρονέρι Π 

147 GR0902R0005000118H Ρέμα Μάνα (Διευθετημένο τμήμα) 

148 GR0902R0005000119H Μαυρολόγγος Π. 

149 GR0902R0005000120H Μαυρολόγγος Π. 

150 GR0902R0005000121H Μαυρολόγγος  

 
Στην ΛΑΠ Αλιάκμονα έχουν προσδιορισθεί εικοσιένα (21) Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα 
ποτάμια Υ.Σ.. Από αυτά στην περιοχή μελέτης απαντώνται τα τρία (3) κάτωθι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 66 ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Κωδικός Ποτάμιου ΥΣ Όνομα Υ.Σ. Μήκος Επέμβαση 

GR0902R0003000116H Χελοπόταμος 6,8 Διευθέτηση 

GR0902R0004010102H Μαυρονέρι Εκβολές 4,7 Διευθέτηση 

GR0902R0005000118H Ρέμα Μάνα (Διευθετημένο τμήμα) 1,2 Διευθέτηση 

 
Επίσης στην ΛΑΠ Αλιάκμονα διακρίνονται δύο παράκτια Υ.Σ., ο Έξω Θερμαϊκός 

Κόλπος‐  Ακτή Κατερίνης και ο Έσω Θερμαϊκός Κόλπος – Αλιάκμονας Ποταμός. Η 

περιοχή μελέτης βρέχεται από τον Έξω Θερμαϊκό Κόλπο‐  Ακτή Κατερίνης, 

συνολικού μεγέθους 1.014,2 Km2. Όσον αφορά τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, 

στην ΛΑΠ Αλιάκμονα διακρίνονται δεκαπέντε (15) κύρια και δεκαοκτώ (18) 

δευτερεύοντα υπόγεια Υ.Σ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υπόγεια 

υδατικά συστήματα της περιοχής μελέτης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 67 ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

13    GR0900140 Kαρστικό Σύστημα Λιτοχώρου Μαυρόλογγος, ρ. Ξερολάκκι 

13α GR0900141 Κοκκώδες υποσύστημα Λιτοχώρου Μαυρόλογγος, ρ. Ξερολάκκι 

13β GR0900142 Καρστικό υποσύστημα Λιτοχώρου Μαυρόλογγος, ρ. Ξερολάκκι 

14 GR0900150 Κοκκώδες Σύστημα Κατερίνης π. Χελοπόταμος, π. Πέλεκας, π. Μαυρόλογγος, ρ. Ξερολάκκι, 
Κορινού 

 (863 km2), και της λεκάνης του ποταμού Αίσωνα ή Μαυρονερίου (815 km2). 

Σύμφωνα με υδρογεωλογική μελέτη, ο πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας κυμαίνεται σε 

απόλυτες τιμές από -180 έως +50μ. Τα υπόγεια ύδατα βρίσκονται μέσα σε 

ανθρακικούς σχηματισμούς (χάλικες 1ης, 2ης και 3ης γενιάς) αποτελούν την 

σημαντικότερη πηγή του υπόγειου ορίζοντα στην περιοχή του Λιτόχωρου.  

Η τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων γίνεται από το καρστ του υδροφορέα του 

Ολύμπου μέσω χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων που καταλήγουν στους κώνους 

των κορημάτων. Εντός  των αδρομερών υλικών των περιγραφομένων  σχηματισμών  

(Τεταρτογενών και Νεογενών)  είναι  πιθανή  η  ανάπτυξη φρεατίων και βαθέων 

υδροφόρων οριζόντων. Η τροφοδοσία αυτών γίνεται δια διηθήσεως των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου, πλευρικά  

από τους διάφορους χείμαρρους και ρεματιές της περιοχής. 

Για τον λόγο αυτό αναπτύσσονται εντός αυτών των σχηματισμών αξιόλογες 

υδροφορίες. Οι πλέον πλούσιες υδροφορίες συναντώνται κροκαλοπαγή. Οι 

υδροφόροι ορίζοντες που δημιουργούνται εντός των σχηματισμών αυτών είναι 

κυρίως οι ελεύθεροι υδροφόροι, είναι πλούσιοι και η παροχή τους αρκετά μεγάλη.  
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Η τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων στην περιοχή μελέτης γίνεται:  

 Από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου με πλευρική τροφοδοσία δια μέσου των 

ασβεστολιθικών σχηματισμών του ορεινού όγκου του Ολύμπου . 

 Από άμεση διείσδυση (χιόνι και βροχή) διότι τα κροκαλοπαγή της περιοχής 

έχουν μεγάλη διαπερατότητα και είναι ασύνδετα μεταξύ τους 

Τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα έχουν προέλευση αλλουβιακών πεδιάδων και 

κοιλάδων, όπως προκύπτει από τις συχνές εναλλαγές στρωμάτων χαλικών, άμμων 

και αργίλων. Ο υπόγειος υδροφόρος είναι πολύ πλούσιος ειδικά στους πρόποδες του 

Ολύμπου μέσα στα χαλίκια. 

Σύμφωνα με την "Τεχνική έκθεση – μελέτη του υδατικού ισοζυγίου, της υδρολογικής 

και υδρογεωλογικής λειτουργίας του χειμάρρου Ενιπέα – Ολύμπου" (Θ. Παυλίδης, 

1998) το σύστημα των ασβεστόλιθων του Ολύμπου δεν είναι ενιαίο. Ο ορεινός όγκος 

του Ολύμπου με τους τρεις αυτούς σχηματισμούς δημιουργεί δυο εμφανείς 

καρστικούς υδροφορείς και έναν αφανή προς τη μεριά των κορημάτων. Οι δύο 

ανώτεροι ηλικιακά ασβεστόλιθοι και δολομίτες, σχηματίζουν έναν καρστικό 

υδροφορέα, ο οποίος αναπτύσσεται στα ψηλότερα μέρη του Ολύμπου και 

εκτονώνεται στο επίπεδο των 1.150-1.200 μέτρων σε μια σειρά πηγών (Ουρλιά, 

πηγές Παλαβή, πηγές Πυξάρι, πηγή Πριόνια, πηγές Νερά, πηγές Παλιά Πριόνια). 

Πρόκειται για πηγές του ίδιου συστήματος, με τον ίδιο χημικό και την ίδια ποιοτική 

κατάσταση επειδή η βάση των ανθρακικών αυτών σχηματισμών είναι οι δολομίτες. 

Το ίδιο το σύστημα δημιουργεί στη βάση τους ένα στοιχείο ανάσχεσης, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία και την εκτόνωση όλων αυτών των πηγών, που έχουν 

καθαρά το χαρακτήρα επαφής.  

Εκτός από τις πηγές αυτές, υπάρχει και εκφράζεται περιοδικά μια σειρά 

διαλειπουσών πηγών, οι οποίες παύουν να λειτουργούν το διάστημα τέλος 

Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου και οι οποίες έχουν μια συνολική παροχή με μέση 

τιμή που φτάνει τα 935m3/h (δεκαετία '80).  

Εκτός των πηγών αυτών υπάρχει μια σειρά ρηγμάτων με αποτέλεσμα να 

μετατοπίζεται το σημείο εμφάνισής τους από τις δύο προηγούμενα αναφερόμενες.  

Σε υψόμετρο 800-850m παρατηρείται ένα δεύτερο, καρστικό, επίπεδο το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από τα πρώτα, με άμεση ή έμμεση υδραυλική επικοινωνία, ίδιου 
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χημισμού, αλλά μικρότερης δυναμικότητας (δυναμικότητα εκφόρτισης της τάξης των 

350m3/h). Πρόκειται για τις πηγές Γιαννακά, Σκανδαλιάρα, Αγ. Σπηλαίου, Μάνας και 

Αγ. Κόρης.  

Σαν επίπεδο βάσης είναι οι δολομιτικοί ασβεστόλιθοι του Τριαδικού, δηλ. του 

συστήματος βάσης του τεκτονικού παραθύρου του Ολύμπου. Πέραν από τα δύο 

αυτά εμφανή συστήματα στη συνέχεια το σύστημα της κάτω βάσης, το οποίο 

εκφράζεται σε θετικά υψόμετρα, εκτονώνεται στους τρεις μεγάλους κώνους της 

περιοχής του ανατολικού Ολύμπου, τον κώνο της Βροντούς, του Λιτοχώρου και της 

Λεπτοκαρυάς.  

Χαρακτηριστικό του καρστικού αυτού συστήματος του Ολύμπου, είναι ότι είναι 

αποκλεισμένο, χωρίς καμία υδραυλική επικοινωνία με τα άλλα γειτονικά πετρώματα 

(ορεινό όγκο Πιερίων, πετρώματα Δυτ. Θεσσαλίας, τεκτονικό παράθυρο Κρανιάς). Το 

σύνολο των νερών του Ολύμπου έχει μια κατεύθυνση προς τα ανατολικά και 

εκτονώνεται δια μέσου της λεκάνης και της κοίτης του Ενιπέα αποκλειστικά προς 

τους τρεις αυτούς κώνους. Ένα μέρος των νερών εκβάλλει προς το σύστημα πηγών 

Δίου – Καρίτσας, ενώ τα υπόλοιπα εκβάλλουν μέσω των δύο κώνων της 

Λεπτοκαρυάς και, κυρίως, του Λιτοχώρου.  

Οι πηγές Δίου – Καρίτσας εμφανίζουν πολύ μεγάλη παροχή εκφόρτισης (2.500-

3.500m3/h).  

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το μέτωπο του γλυκού νερού των δύο κώνων 

Λιτοχώρου και Λεπτοκαρυάς και εν μέρει του κώνου της Βροντούς, είναι εξαιρετικά 

δυναμικό και εκτονώνεται θετικά προς τη θάλασσα.  

Στον κώνο του Λιτοχώρου (που τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον Ενιπέα) 

παρατηρούνται τεράστια μεγέθη υδαταγωγιμότητας. Από μετρήσεις καταδείχθηκε το 

μέγεθος της υδροφορίας της περιοχής και η ασημαντότητα της υδατοπαροχής των 

πηγών Πριόνια και Παλιοπρίονο σε σχέση με την υδροφορία εκφόρτωσης στον κώνο 

του Λιτοχώρου. Τα νερά των πηγών Πριόνια και Παλιοπρίονο απορρέουν 

επιφανειακά πάνω στην ανθρακική μάζα του Ολύμπου και ως επί το πλείστο 

διηθούνται στους αδρομερείς ανθρακικούς σχηματισμούς της περιμέτρου αυτής 

χωρίς να μπορούν να φτάνουν στην έξοδο του χειμάρρου στο Λιτόχωρο. 
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Η πεδιάδα της περιοχής μελέτης, με τους επάλληλους υδροφόρους υπό πίεση 

ορίζοντες είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση υδροφόρου πεδίου, με κύρια 

τροφοδοσία τις μεταγγίσεις από τα πλευρικά του κράσπεδα και ειδικότερα από τις 

υπώρειες του Ολύμπου. 

Είναι αρκετά δύσκολο να περιγράψει κανείς επακριβώς τις συνθήκες της γεωμετρικής 

ανάπτυξης και τις τροφοδοσίας του υψηλού δυναμικού υδροφόρου συστήματος των 

ριπιδίων του Ολύμπου και της υπόγειας συνέχειας του στην πεδιάδα της Κατερίνης. 

Είναι επίσης πολύ δύσκολη η παρουσίαση μια συνολικής ενοποιημένης εικόνας της 

υδροφόρου ενότητας του φρεατίου ορίζοντα, των ριπιδίων πηγαίων υδάτων, των 

εξόδων τους στη θάλασσα, και των υπό πίεση επαλλήλων οριζόντων της πεδιάδας. 

Σχετικά με την υδρογεωλογική διαμόρφωση της περιοχής του Ολύμπου – πεδιάδος 

Κατερίνης, θα μπορούσε να αναφερθεί σε σχέση πάντοτε με την γεωλογική δομή της 

ότι φιλοξενεί μια έντονα διαφοροποιημένη υδροφορία, με τα ακόλουθα βασικά 

χαρακτηριστικά :  

 - Υπάρχει μια ελεύθερη επιφάνεια στους καρστικούς ασβεστόλιθους και στα 

ασβεστολιθικά ριπίδια με μία κλίση περίπου 5%.   

- η όλη υδροφορία φαίνεται ότι καταλήγει και εκφορτίζεται, σε ένα βαθμό, στη 

θάλασσα, ανατολικά του Λιτοχώρου, όπου τα ριπίδια φθάνουν μέχρι την ακτή.  

- η όλη υδροφορία φαίνεται ότι παρεμποδίζεται από την κάλυψη των ριπιδίων με τις 

αργιλικές προσχώσεις στην επαφή τους με την πεδιάδα της Κατερίνης, και εκφορτίζει 

ένα άλλο μέρος των νερών της στο μέτωπο πηγών που δημιουργείται στην περιοχή 

Καρίτσας – Δίου. 

- η όλη υδροφορία φαίνεται ότι συνεχίζει σε επάλληλους υπό πίεση ή και αρτεσιανούς 

ορίζοντες κατάντη των πηγών, κάτω από την πεδινή και παράκτια περιοχή. Δεν είναι 

εύκολο να αποφανθεί κανείς για το εύρος των εκφορτίσεων προς τη θάλασσα. 

Η υδροφορία της όλης περιοχής τροφοδοτείται από την άμεση κατείσδυση των 

μετεωρολογικών κατακρημνισμάτων στους ασβεστόλιθους του Ολύμπου και στα 

ριπίδια και τη διήθηση των νερών της απορροής των χειμάρρων μέσα στους 

σχηματισμούς αυτούς. Θα μπορούσε να καταλήξει κανείς ότι πρακτικά όλα τα νερά 

που κατεισδύουν, καταλήγουν στη λεκάνη Κατερίνης-Λιτοχώρου, που παρουσιάζει τα 

πιο χαμηλά υψομετρικά σημεία της όλης περιοχής, αλλά πιθανότατα καταλήγουν και 

υποθαλάσσιες πηγαίες εκδηλώσεις. Οι υπάρχουσες πηγαίες εκδηλώσεις στα υψηλά 
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του Ολύμπου γενικά σπανίζουν, ενώ τα ύδατά τους επαναδιηθούνται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό.  

Αρκετοί, στην προσέγγιση του θέματος του υδατικού ισοζυγίου, μεταφέρουν στον 

Όλυμπο και στους ασβεστολίθους του πληροφορίες και δεδομένα από άλλες 

περιοχές του Ελληνικού και παραμεσόγειου χώρου και προτείνουν ότι η κατείσδυση 

στον Όλυμπο δεν υπερβαίνει το 45%, ενώ πολύ πιθανόν αυτή η κατείσδυση να είναι 

πολύ μεγαλύτερη. 

Η επιφανειακή απορροή στο υδρολογικό σύστημα, όπως και η γραμμή ροής 

μεταβάλλεται ανάλογα με τους πετρολογικούς σχηματισμούς που επικρατούν στις 

διάφορες υδρολεκάνες. 

Ο ορεινός όγκος του Ολύμπου αποτελείται από ανθρακικά κυρίως πετρώματα 

(μάρμαρα – ασβεστόλιθοι), που έχουν υποστεί έντονη τεκτονική και καρστική 

διεργασία, με αποτέλεσμα να ευνοείται η κατείσδυση των ομβρίων υδάτων. Οι 

σχηματισμοί της περιοχής παρουσιάζουν μεγάλη υδατοπερατότητα και αποτελούν 

την ομβροδόχο λεκάνη και τον ταμιευτήρα του συστήματος Καρίτσας – Μαλαθριάς, 

όπως και των υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων της πεδιάδας Κατερίνης. Η 

τροφοδοσία αυτή γίνεται μέσα από τους αδρομερείς σχηματισμούς της περιμέτρου 

του Ολύμπου, που έρχονται σε απευθείας πλευρική επαφή με τους καρστικούς 

ανθρακικούς σχηματισμούς, Δ.-ΝΔ. όριο της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ολύμπου 

αποτελούν οι γνεύσιοι της περιοχής Καλλιθέας – Κοκκινοπλού. Οι γνεύσιοι αυτοί 

προκαλούν ανάσχεση της ροής των υπογείων υδάτων του καρστικού όγκου του 

Ολύμπου προς την πεδιάδα του Σαρανταπόρου, έτσι ώστε η υδρολογική αυτή 

ενότητα να επεκτείνεται εδώ και πέρα του υδροκρίτη. Στην ίδια ενότητα εντάσσονται 

και οι βραχώδεις σχηματισμοί της περιμέτρου του Ολύμπου (ασβεστολιθικό 

κροκαλοπαγές).  

Σχετικά με τις υπάρχουσες πηγές της χαμηλής ζώνης του Ολύμπου, ως μοναδική 

αξιόλογη ανάβλυση ύδατος στην περιοχή μπορούμε να θεωρήσουμε το σύστημα των 

πηγών Καρίτσας – Μαλαθριάς, δηλαδή τις πηγές Βαρικού. Πρόκειται για μία 

εκδήλωση πηγών, 5km περίπου κατά μήκος της επαφής των αδρομερών 

σχηματισμών, περιμέτρου και αναβαθμίδας, με την αργιλική επικάλυψη της 

πεδιάδας. Οι πηγές αυτές αποτελούν μία εκφόρτιση του βασικού υδροφορέα του 

Ολύμπου που οφείλεται στη διαφορά διαπερατότητας μεταξύ αδρομερών και 

αργιλικών σχηματισμών. Ο μηχανισμός λειτουργίας τους μας επιτρέπει να τις 
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κατατάξουμε στις πηγές υπερπληρώσεως, αφού είναι δυνατό να επηρεαστεί η δίαιτά 

τους από πιθανή εντατική άντληση των κατάντη υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων. 

 Μπορεί να αναφερθεί ότι εκτιμήσεις παροχών που κάλυπταν μια 18μηνη περίοδο 

(από 12 Νοεμβρίου – 27 Απριλίου), έδιναν μία συνολική απορρέουσα ποσότητα 

νερού 53,2 *106m3. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι δύο είναι οι σημαντικότερες ομάδες πηγών στη υψηλή 

ζώνη: Οι πηγές του Ενιπέα και οι πηγές Βροντούς – Αγ. Κόρης. 

Η γεωλογική δομή της λεκάνης σε συνδυασμό με την υδατοπερατότητα των 

διαφόρων πετρωμάτων, προκαθορίζουν με αρκετή σαφήνεια τις υδρογεωλογικές 

συνθήκες της περιοχής. Έτσι, όλη η λεκάνη διαχωρίζεται σε δύο υδροφόρα 

συστήματα :  

- του Ολύμπου προς νότο 

- του Αίσωνα –Κορινού προς βορά 

Το σύστημα του Ολύμπου αναπτύσσεται στους αδρομερείς σχηματισμούς 

πληρώσεως του νοτίου τμήματος της λεκάνης και επεκτείνεται προς τους καρστικούς 

σχηματισμούς του Ολύμπου, από όπου βασικά εξασφαλίζει την ανανέωση των 

αποθεμάτων με πλευρική τροφοδοσία. Πρόκειται για σύστημα ελεύθερης επιφάνειας 

και μόνο προς τα Βόρεια και ΒΑ, κάτω από την αργιλική επικάλυψη, εξελίσσεται σε 

σύστημα υπό πίεση. Μερική εκφόρτιση του συστήματος αυτού γίνεται από τη ζώνη 

αναβλύσεων Δίου – Καρίτσας, που χωρίς αμφιβολία αποτελούν πηγές 

υπερπληρώσεως. Ο μεγαλύτερος όμως όγκος του νερού φαίνεται ότι εκτονώνεται 

προς το θαλάσσιο χώρο, μακριά από την ακτή. 

Στο σύστημα του Ολύμπου το υπόλοιπο του ύδατος μετά τις απώλειες από την 

εξατμισοδιαπνοή, κατεισδύει στους καρστικούς σχηματισμούς της ορεινής μάζας ή 

στους πολύ πορώδεις της περιμέτρου και σε συνέχεια τροφοδοτεί πλευρικά τον 

υδροφόρο ορίζοντα. Πρακτικά, δεν υπάρχουν σημαντικότατες επιφανειακές 

απορροές. Οι εκροές των υψηλών πηγών του Ολύμπου μετά από μικρή επιφανειακή 

διαδρομή κατεισδύουν και αυτές στο πορώδες υλικό της περιμέτρου και προστίθενται 

στον ολικό όγκο τροφοδοσίας του συστήματος. 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 226 από 
337 
 
 

 

 

Βασικό πρόβλημα από τις γεωργικές χρήσεις εντοπίζεται και στην υφαλμύρωση 

παράκτιων υδροφορέων καθώς η απόληψη υπόγειων νερών για άρδευση γίνεται με 

έντονους ρυθμούς τους θερινούς μήνες (αυξημένη ζήτηση λόγω εντατικοποίησης, της 

χρήσης αδόκιμων πρακτικών και κυρίως της σπατάλης). Οι ρυθμοί απόληψης είναι 

μεγαλύτεροι συχνά από τους ρυθμούς αναπλήρωσης της υγρής περιόδου με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, δημιουργία 

υποπίεσης και στη συνέχεια είσοδος της θάλασσας. Το φαινόμενο αυτό 

διευκολύνεται από τα 16.000km ακτογραμμών, τα 3.000 νησιά και τα ασβεστολιθικά 

πετρώματα. Κίνδυνος υφαλμύρωσης υπάρχει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και ιδίως 

στην Ανατολική και τα νησιά, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιασθεί στην παράκτια 

ζώνη Δέλτα Νέστου έως τη λίμνη Μητρικού, στις περιοχές Ελευθερούπολης 

Καβάλας, στον κάμπο Θεσσαλονίκης, στην παράκτια ζώνη της Πιερίας, στη 

Νικόπολη Πρεβέζης, στα νησιά του Αιγαίου και στο Αργολικό Πεδίο. Η αλάτωση των 

εδαφών, που τελικά μπορεί να επέλθει, οφείλεται εκτός από την υπεράντληση των 

υπόγειων υδροφορέων και στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργητικών 

πρακτικών. Ο κίνδυνος υφίσταται για το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων. 

Ωστόσο, σε περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται περίπου το 1,53% των εδαφών, για 

τις οποίες γίνονται μελέτες και έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων που 

πρέπει να συνεχιστούν. 

Στην περιοχή μελέτης, σε έρευνα που έγινε από το ΑΠΘ (Μπαμπατζιμόπουλος 2008) 

για την υδρολογική κατάσταση της Πιερίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 194 γεωτρήσεων 

στα όρια του Δ.Δ Λιτοχώρου σε σύνολο 3.152 υδρογεωτρήσεων στο νομό Πιερίας. 

Έγιναν μετρήσεις και αναλύσεις στοιχείων σε πολλαπλά επίπεδα (μέτρηση υπόγειας 

στάθμης, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού), τα κυριότερα 

συμπεράσματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Μικρή, γενική πτώση στη στάθμη του υπόγειου υδροφορέα. 

 Ενδεχόμενη παρατεταμένη θερινή ξηρασίας σε συνδυασμό με αυξημένη 

άντληση για κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών θα οδηγήσει σε 

κίνδυνο εξάντλησης των λειτουργικών αποθεμάτων. 

 Το νερό των περισσότερων γεωτρήσεων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

διηθητικότητας (μείωση). 
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 Προβλήματα μπορεί να προκύψουν στις ακτές της Βόρειας Πιερίας λόγω 

αυξανόμενης αλατότητας. 

 Προβλήματα τοξικότητας δεν παρατηρήθηκαν. 

 Παρατηρήθηκε μια μικρή υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στο τέλος της 

αρδευτικής περιόδου, η οποία όμως υποκαθίσταται κατά την έναρξη της 

επόμενης. 

 Προτείνεται συνέχιση των μετρήσεων και να αποφεύγεται η υπέραρδευση. 

 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 13 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 

(ΠΕΡΓΑΛΙΩΤΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΥΠΑΑΤ) 
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ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 14 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ .ΠΗΓΗ ΕΚΠΑ 

Στο Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας, μελέτη που 

εκπονήθηκε από το ΥΠΑΝ / ΕΜΠ / ΙΓΜΕ / ΚΕΠΕ, ο Ενιπέας εντάσσεται στο Υδατικό 

Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (Πιερία) 09Β – 09. Η ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων με στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ και τον χάρτη ποιότητας υπόγειων υδάτων, 

δείχνει στην περιοχή μελέτης, μέση συγκέντρωση σε νιτρικά είναι από 0-25 mg/l NO3   

Η ποιότητα των νερών των ποταµών Ενιπέα, Τιταρήσιου και Σκαµνιά, σύµφωνα µε 

τα αποτελέσµατα των μετρήσεων του ΕΚΘΕ, φαίνεται ότι καταρχήν καλύπτει τις 

προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 για απόληψη νερού για πόση μετά από 

επεξεργασία (Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). Ο Ενιπέας πηγάζει από την χαράδρα του Ενιπέα 

στα Πριόνια του Ολύμπου. Οι πηγές που τροφοδοτούν τον Ενιπέα, είναι του 

«Παλαβού», του «Άγιο Σπήλαιου», του «Παλιομονάστηρου» και μικρότερες που 

συναντώνται στην διαδρομή του. Η πόλη του Λιτοχώρου υδροδοτείται και το 

αγρόκτημα Λιτοχώρου αρδεύεται από τον Ενιπέα.  

Ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή βρίσκεται στο βάθος των 50-70μ σύμφωνα με 

την τομή της γεώτρησης που βρίσκεται στο χώρο του Λατομείου. Οι εναλλαγές του 

αργιλικού φλύσχη (κοκκινοχώματα) με το ασβεστολιθικό κροκαλοπαγές είναι 

ρυθμικές που αντιστοιχεί 1-4 μέτρα φλύσχη σε 7 - 10 μέτρα κροκαλοπαγείς.  

Ο αργιλικός φλύσχης όπως είναι γνωστό είναι αδιαπέραστος από το νερό και από τα 

διάφορα υγρά. Επομένως, ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής δεν μολύνεται από  
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της εργασίες του λατομείου, δεν επηρεάζεται από το ρέμα του Ενιπέα. Η 

τροφοδότηση του γίνεται κυρίως από τα καρστ του Ολύμπου.  

Στην περιοχή μελέτης συναντάμε 3 υδρολογικές λεκάνες, που κατατάσσονται στο 

ένατο υδατικό διαμέρισμα και στη δέκατη υδατική περιφέρεια. 

 Υδρολογική Λεκάνη Χειμάρρου Χελοποτάμου,Βροντούς  

 Υδρολογική Λεκάνη Παλιουρομάνα Λεπτοκαρυάς  

 Υδρολογική Λεκάνη Ζηλιάνα & Δερμπίνα 

Τα Ποτάμια του Ν.Πιερίας είναι: 

 Αίσωνας ή Μαυρονέρι (Περιοχή μελέτης Βόρειο άκρο) 

 Βαφύρας -ο Ελικών (Ποτάκι) (Περιοχή Δίου) 

 Μίτυς (κοντά στο Κίτρος) 

 Λεύκος ή Πέλεκας (περιοχή Κατερίνης) 

 Απίλας (Πλαταμώνας) 

 Αλιάκμονας( στην Βόρεια Πιερία) 

 Ζηλιάνα(Σκοτίνα- Λεπτοκαρυά) 

 Ενιπέας (Λιτόχωρο) 

 Χελοπόταμος (Λιτόχωρο) 

 Γερακάρης (περιοχή Χράνης) 

 Ρέμα Ουρλιά (περιοχή Δίου) 

 Ρέμα Αγιά κόρης (περιοχή Βροντού) 

 Ρέμα Παπά (περιοχή Δίου) 

 Ρέμα Αράπη (περιοχή Δίου) 

 

ΣΤ.7.2 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Η υδρευτική κατάσταση αφορά τα Τ.Δ Λιτοχώρου, Γρίτσας, Πλάκας και Καλύβια 

Bαρικού από την Δ/ση υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο τον 

υπολογισμό της ποσότητας και της επάρκειας του πόσιμου νερού, ώστε να 

επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση του. 

Η Δ.Ε Λιτοχώρου έχει ισοδύναμο πληθυσμό 10.000 μόνιμων κατοίκων κατά την 

διάρκεια του έτους πλην της θερινής περιόδου, οι ανάγκες σε νερό είναι 675.000κ.μ 

με ημερήσια παροχή 2.500m3/day. Κατά την θερινή περίοδο, υπάρχουν επιπλέον 
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12.000 κάτοικοι, με τις ανάγκες όλων των κατοίκων (εποχιακών και μόνιμων) σε νερό 

να ανέρχονται σε 495.000m3 και να απαιτούνται 5.500m3/day ημερήσια παροχής. 

Η συνολική χρήση του νερού είναι 1.170.000m3 κατά έτος. 

Στην Δ.Ε Λιτοχώρου υπάρχουν δύο πηγές με πόσιμο νερό. Η πηγή στη θέση 

Γιαμούρι και Σίμπιλι με παροχή 25 m3/h και του Ενιπέα με 330m3/h. Τμήμα του νερού 

των πηγών του Ενιπέα χρησιμοποιείται για την ύδρευση ενώ το υπόλοιπο για 

άρδευση στον ΤΟΕΒ Ενιπέως-Λιτοχώρου. Στο δίκτυο ύδρευσης υπάρχουν 2 

δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 340m3, στη θέση Μύλοι με χωρητικότητα 40m3  

και στη θέση Οξυά με χωρητικότητα 300m3  . 

Ο οικισμός της Γρίτσας έχει ισοδύναμο πληθυσμό 130άτομα (μόνιμοι κάτοικοι) με τις 

ανάγκες να ανέρχονται σε 8.800m3 κατά την διάρκεια του έτους, πλην της θερινής 

περιόδου, όπου υπάρχουν επιπλέον 3.500 εποχιακοί κάτοικοι με συνολικές ανάγκες 

(μόνιμοι και εποχικοί) σε νερό στα 80.000m3. Κατά την περίοδο αιχμής απαιτείται 

παροχή 900m3/day. Η συνολική ετήσια χρήση νερού, υπολογίζεται σε 90.000m3. 

Σήμερα, ο οικισμός της Γρίτσας έχει ποιοτική και ποσοτική επάρκεια νερού. Οι 

ανάγκες καλύπτονται από μια γεώτρηση στη θέση Ξηροκάμπι με παροχή 130m3/h 

και μια δεξαμενή εκμεταλλεύσιμης χωρητικότητας 539m3 στην ίδια θέση. 

Στον οικισμό της Πλάκας, οι ανάγκες σε νερό με βάση τον ισοδύναμο πληθυσμό είναι 

180 μόνιμοι κάτοικοι με τις ανάγκες να ανέρχονται σε 12.000m3 κατά την διάρκεια του 

έτους, πλην της θερινής περιόδου, και παροχή 45m3/day. Κατά την θερινή περίοδο 

με 5.000 επιπλέον εποχιακούς κατοίκους οι συνολικές ανάγκες μόνιμων και 

εποχιακών ανέρχονται σε 110.000m3 με παροχή 1200m3/day. Η συνολική ετήσια 

χρήση νερού είναι 122.000m3. 

Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται από πληθώρα ιδιωτικών γεωτρήσεων που 

επιβαρύνουν ανεξέλεγκτα τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Στον οικισμό Καλύβια Βαρικού, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 50 με ανάγκες σε νερό 

3.380m3 και ημερήσια παροχή 13m3. Κατά την θερινή περίοδο υπάρχουν επιπλέον 

1.300 εποχιακοί διαμένοντες με τις ανάγκες σε νερό να είναι στα 30.000m3 και 

ημερήσια παροχή 340m3. Οι ανάγκες του οικισμού για νερό καλύπτονταν από 

πληθώρα ιδιωτικών γεωτρήσεων με την αντίστοιχη επιβάρυνση στον υδροφόρο 

ορίζοντα.  
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Επίσης, στην περιοχή υπάρχουν υφιστάμενα έργα υδροληψίας που εξυπηρετούν 

ανάγκες όπως τα ΧΥΤΑ, τις εγκαταστάσεις και το λατομείο της ΔΕΑΛ, το 

παραθεριστικό δημοτικό κέντρο Μύλος στη Πλάκα καθώς και το αλιευτικό καταφύγιο 

και κάμπινγκ του Δήμου και των προσκόπων στη Γρίτσα.      

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της υδρευτικής μελέτης προκύπτει: 

Η Δ.Ε Λιτοχώρου εμφανίζει στους οικισμούς Λιτοχώρου και Γρίτσας επάρκεια νερού 

ύδρευσης σε αντίθεση με το Βαρικό και την Πλάκα που δεν υπάρχουν ανάλογες 

υποδομές. Προτείνονται η κατασκευή γεώτρησης και συλλογικού δικτύου στα 

Καλύβια Βαρικού και στην Πλάκα Λιτοχώρου, με ταυτόχρονη παύση όλων των 

ιδιωτικών πηγών υδροληψίας. Στην περιοχή μελέτης υπάρχει μεγάλος αριθμός 

αρδευτικών γεωτρήσεων που εξυπηρετεί την άρδευση. Οι γεωτρήσεις αυτές είναι 

συνήθως μικρής διαμέτρου και μικρού βάθους με σημαντικές παροχές. Στην περιοχή 

του Βαρικού οι γεωτρήσεις είναι αρτεσιανές, μικρού βάθους και μικρής διαμέτρου. 
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ΕΙΚΟΝΑ ΣΤ 15 ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΤ 8. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Οι ρύποι που μεταβάλλουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας, κυρίως από ανθρώπινες 

δραστηριότητες, οι ρύποι αυτοί περιλαμβάνουν οξείδια του αζώτου (Νox) ,διοξείδιο 

του θείου (SO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM 

2.5), υδρογονάθρακες, Όζον (Ο3) και ουσίες που καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό 

όζον. 

Σημαντικές ποσότητες τέτοιων ρύπων προκαλούν: 

 Μεταβολές στο μικροκλιμα καθώς και αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

 Επιδείνωση της ανθρώπινης υγείας και αναπνευστικές δυσκολίες 
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 Όξινιση και ευτροφισμό σε έδαφος, νερό και οικοσυστήματα 

 Οξειδωτική βλάβη σε φυτά, ζώα αλλά και σε οικοδομικά υλικά 

 Μείωση της στοιβάδας του όζοντος 

 Συνολική όχληση στο αστικό περιβάλλον, εάν συνοδεύονται με οσμές 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 68 ΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει εγκατεστημένος σταθμός μέτρησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης . Σε μεγάλη απόσταση >70 km, υπάρχουν εγκατεστημένοι 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 234 από 
337 
 
 

 

 

σταθμοί στην Θεσσαλονίκη και Λάρισα, την ευθύνη λειτουργίας των οποίων έχουν οι 

Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Τα δεδομένα των οποίων αφορούν μόνο τα αστικά 

κέντρα των πόλεων που είναι τοποθετημένοι και οποιαδήποτε αναφορά δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων στην περιοχή 

μελέτης. Η ΚΥΑ αριθμ. 12044/613 ΦΕΚ376Β 3/2007 καθορίζει τα μέτρα και όρους για 

την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή 

μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2003/105/ΕΚ. Συγκεκριμένα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ Σχεδιασμός 

χρήσεων γης, αναφέρει ότι οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για 

τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι 

στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών 

τους να λαμβάνονται υπόψη α) κατά τη κατάρτιση των σχεδίων χρήσεων γης μέσα 

από τις κείμενες διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου, και β) κατά τη διαδικασία 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Στην περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα δεδομένα του ΥΠΕΚΑ δεν υπάρχουν 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις που να συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία SEVEZO. 

Στην περιοχή του Λιτοχώρου, έχουν καταγραφεί χρήσεις και δραστηριότητες που 

δύναται να παράγουν μικρές σε ποσότητα εκπομπές αέριων ρύπων.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες είναι: Η λατομική δραστηριότητα του αμμορυχείου της 

ΔΕΑ Λιτοχώρου (σκόνη παράγεται κατά την απόληψη, τη μεταφορά και τη θραύση – 

διαβάθμιση του υλικού, καθώς και κατά τη μεταφορά των προϊόντων), το εργοστάσιο 

πίσσας, μικρά εργαστήρια και  βιοτεχνικές δραστηριότητες, συνεργεία αυτοκινήτων 

και πρατήρια υγρών καυσίμων, το ΧΥΤΑ Νότιας Πιερίας, ελαιοτριβείο, κτηνοτροφικές 

μονάδες καθώς και η ΠΑΘΕ με το σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο. Οι κυριότερες 

εκπομπές έχουν σχέση με εκπομπές από μονάδες κεντρικής θέρμανσης, καύση 

πετρελαίου, σκόνη και αέρια σωματίδια κυρίως από το Λατομείο, βιοαέριο από τα 

ΧΥΤΑ,  VOC από τα πρατήρια υγρών καυσίμων (αντιμετωπίζεται αν υπάρχει 

σύστημα ανάκτησης ατμών) και από εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών, 

ρύποι από την κίνηση των επιβατικών και βαρέων οχημάτων στην εθνική οδό καθώς 

και των στρατιωτικών οχημάτων και εκπομπές σωματιδίων και σκόνης. 

Στις περισσότερες αστικές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν περιπτώσεις υπέρβασης 

των ορίων στους δείκτες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ειδικότερα, στα μεγάλα 
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αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή μελέτης δεν 

υπάρχουν βιομηχανίες ή χρήσεις που επιφέρουν προβλήματα στη ατμόσφαιρα. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο των ρύπων ανά βιομηχανικό κλάδο, στην κατηγορία 

αέριων ρύπων στο Λιτόχωρο έχουμε ρύπους που οφείλονται κύρια στους 

βιομηχανικούς λέβητες (PM, CO, CO2, NOx, SO2, VOC) καθώς και σωματίδια και 

σκόνες που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ως δείκτες ποιότητας 

αέρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΕΚΠΑΑ) είναι : 

Particulate Matter (PM10): Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει  ποσότητα πρωτογενών 

σωματιδίων μικρότερου των 10 μέτρων (PM10) για την περίοδο 2005-2007, η 

ενδεικτική τιμή ήταν το όριο της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας: 50 

μg/m3 PM10. Οι καθημερινές μέσες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν περισσότερο 

από 35 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. 

Nitrogen dioxide (NO2): το όριο της ΕΕ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 

(40μg/m3 NO2 ετήσιος μέσος όρος). 

Ozone(O3):το σημερινό επίπεδο-στόχο των 120μg/m3 για το όζον της τροπόσφαιρας. 

Sulphur dioxide(SO2): 125μg/m3 SO2 ημερήσια μέση, που δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται περισσότερο από τρεις ημέρες το χρόνο. 

 

ΣΤ 9 ΘΟΡΥΒΟΣ 

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του 

θορύβου στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και 

μελέτης. Σήμερα έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον 

άνθρωπο διακρίνονται σε φυσιολογικές και ψυχολογικές. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.), "υγεία" δεν θεωρείται μόνο η απουσία 

αρρώστιας αλλά γενικότερα η φυσική και ψυχολογική ευεξία. Υπάρχει αποδεδειγμένα 

ένας βιολογικός μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο ο θόρυβος προκαλεί ουσιαστικές 

δυσμενείς επιπτώσεις στην ακοή με τη μορφή παροδικής ή μόνιμης ακουστικής 

απώλειας.  
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Ο θόρυβος από τις οδικές μεταφορές αντιμετωπίζεται και ελέγχεται κατ’ αρχάς ως 

γραμμική πηγή (δηλαδή ως το σύνολο της κυκλοφορίας σε ένα οδικό τμήμα). Για τις 

μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας (Εθνικές Οδούς, Μεγάλοι Αυτοκινητόδρομοι ως 

και προεκτάσεις, παρακάμψεις κλπ αυτών) υπάρχει σχετική νομοθεσία με την οποία 

καθορίζονται τα επιτρεπτά όρια αυτού. Τα όρια αυτά σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση οικ.17252 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992) είναι: 

Για τον δείκτη: Leq (8-20 ωρ.) τα 67 dB (A) και  

Για τον δείκτη: L 10 (18ωρ) τα 70 dB (A) 

Τα ανωτέρω όρια θορύβου λαμβάνονται υπόψη στις Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των μεγάλων κυκλοφοριακών έργων. Στις ίδιες μελέτες 

προβλέπεται ειδική ακουστική μελέτη καθώς και η εφαρμογή κατάλληλων 

ηχομονωτικών λύσεων (όπως κατασκευή ειδικών ηχοπετασμάτων, μείωση ορίου 

ταχύτητας, ειδικοί ασφαλτοτάπητες κ.α) όπου αυτά παραβιάζονται. Ο θόρυβος από 

τις οδικές μεταφορές αντιμετωπίζεται και ελέγχεται και ως σημειακή πηγή (π.χ. η 

κάθε μοτοσικλέτα ή μεμονωμένο όχημα).  

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

περιβαλλοντικού θορύβου, ορίζεται περιβάλλων θόρυβος ως οι ανεπιθύμητοι ή 

επιβλαβείς θόρυβοι στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από 

μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από 

χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, κυρίως αστικά κέντρα έχουν εκπονηθεί μελέτες 

μέτρησης θορύβου και έχουν καταρτιστεί χάρτες θορύβου από το ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν 

ΥΠΕΚΑ) στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ. Στην περιοχή μελέτης, δεν έχει εκπονηθεί 

αντίστοιχο πρόγραμμα και δεν υπάρχουν δεδομένα θορύβου. Στην πρώτη φάση του 

σχεδιασμού έχει εκπονηθεί χάρτης θορύβου για την περιοχή της Κατερίνης, που δεν 

είναι επιστημονικά αποδεκτό να εξαχθούν συμπεράσματα, καθώς απέχει μεγάλη 

απόσταση από το Λιτόχωρο και την περιοχή μελέτης. Εξετάζοντας τις χρήσεις, 

προκύπτουν σημειακές πηγές θορύβου, μικρής έντασης και διάρκειας. Στις περιοχές 

του οικισμού Λιτοχώρου επικρατεί μηχανολογικός θόρυβος σταθερών πηγών 

εκπομπής από μηχανήματα που βρίσκονται σε μικρές βιοτεχνικές χρήσεις αλλά και 
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σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Τα όρια της ηχορύπανσης για τις 

δραστηριότητες ορίζονται στους περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα με το ΠΔ 1180 

της 6-10-81 (ΦΕΚ 293 Α). Ο αστικός θόρυβος από χρήσεις εντός του οικισμού, 

αντιμετωπίζεται από αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις ΥΑ 1023/12/37/12-01-

1996 (ΦΕΚ 15/τ.Β) «Μέτρα περί κοινής ησυχίας» καθώς και  την υγειονομική διάταξη 

ΥΔ8577/83 που καθορίζει τα επιτρεπόμενα όρια για τα κέντρα διασκέδασης και την 

απαραίτητη απόσταση από κατοικίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 69 ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ (Π.Δ 1180/81) 

Περιοχή  Ανώτατο όριο θορύβου dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές  70 

Περιοχές στις οποίες το βιομηχανικό στοιχείο επικρατεί  65 

Περιοχές στις οποίες ισορροπεί αστικό και βιομηχανικό 55 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

Χρήσεις που προκαλούν θόρυβο στην ευρύτερη περιοχή είναι: 

 Λατομείο (διάγραμμα ροής εργασιών-κίνηση οχημάτων) 

 ΧΥΤΑ (Εργασίες-κινήσεις οχημάτων) 

 Κίνηση οχημάτων στην ΠΑΘΕ (γραμμική πηγή θορύβου) 

 Σιδηρόδρομος (γραμμική πηγή θορύβου) 

 Στρατιωτικές ασκήσεις και βολές που πραγματοποιούνται στο πεδίο βολής του 

Λιτοχώρου 

 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες (εργοστάσιο ξυλείας (σσ ανενεργό) 

επεξεργασίας ξύλου, Εργαστήρια κατασκευής κουφωμάτων, επεξεργασίας 

μαρμάρων) 

 Οικοδομικές εργασίες (ανέγερση κτιρίων) 

 Συνεργεία αυτοκινήτων, βενζινάδικα (σημειακές πηγές θορύβου, μικρής έκτασης 

και διάρκειας) 

 Αστικού τύπου δραστηριότητες (σημειακές πηγές θορύβου, μικρής έκτασης και 

διάρκειας) 

 Μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, μυδοτροφεία, ελαιοτριβείο, τυροκομείο, 

(σημειακές πηγές θορύβου, μικρής έκτασης και διάρκειας) 
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 Ασβεστοποιία, παραγωγή πίσσας, (διάγραμμα ροής εργασιών-κίνηση 

οχημάτων) 

Όσον αφορά την χρήση Λατομεία, πηγές θορύβου αποτελούν οι θραυστήρες, τα 

κόσκινα, οι μεταφορικές ταινίες και η κίνηση των οχημάτων (χωματουργικά, 

μηχανήματα, φορτηγά κλπ.). Η έκταση και η κοίλη τοπογραφία της λατομικής ζώνης 

συντελούν στο να μην γίνεται αντιληπτός ο θόρυβος που προκαλείται από τις 

εργασίες της μονάδας, πέρα από τα όρια της λατομικής ζώνης. Σε αυτό συντελεί και 

το σχετικά υψηλό υπόβαθρο θορύβου της περιοχής, που οφείλεται στην κοντινή 

διέλευση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 70 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  ΘΟΡΥΒΟΥ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 2008). 

 
 

ΣΤ 10 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 

ΣΤ 10.1 Αρχαιολογικά στοιχεία  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχει το αρχαίο Δίον, ιερό τον Μακεδόνων και 

τόπος λατρείας του  Ολύμπιος Ζευς (Δίας). Ολόκληρη η περιοχή του Ολύμπου με την 

απόφαση 28383/1244/10-07-1985 ΦΕΚ 474/Β/25-7-1985), κηρύχτηκε ως Πιερικός 

Όλυμπος με αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Επίσης με την ΥΑ 21159/939/18-

6-1987 Θεσσαλικός Όλυμπος (ΦΕΚ 217/Β/24-6-1987) χαρακτηρίστηκε όλη η περιοχή 

του Ολύμπου και κάτω Ολύμπου ως αρχαιολογικός χώρος. Η περιοχή του Πιερικού 
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Ολύμπου κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος για την προστασία των διάσπαρτων 

αρχαιολογικών χώρων του.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ 71 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΠΟ 

Δήμος Δημοτικό 

Διαμέρισμα 

Περιοχή/Θέση Χαρακτηρισμός/Περιγραφή Διοικητική Απόφαση 

Χαρακτηρισμού 

Δίου-

Ολύμπου 

Σκοτίνας Θέση "Κομπολόι 

- Ντουβάρι" 

 Ελληνιστική εκτός τειχών 

πόλεως εγκατάσταση 

(Σκάλα Λειβήθρων) 

Υπό κήρυξη 

Δίου-

Ολύμπου 

Σκοτίνας και 

Λεπτοκαρυάς 

Αρχαία Λείβηθρα, 

θέση "Ξεροκάμπι 

- Αλώνια" 

Αρχαία Ακρόπολη και 

οικισμός, νεκροταφεία, 

ταφικοί τύμβοι, περίβολοι. 

Πρόκειται για τον τόπο 

ταφής του μυθικού Ορφέα. 

Ο αρχαιολογικός χώρος 

καταλαμβάνει χώρο 15 

στρεμμάτων όπου τα 

τελευταία χρόνια 

πραγματοποιούνται 

ανασκαφές 

Φ.Ε.Κ. 1194/Β/5-10-73. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ3

1/36676/4-10-73. 

Φ.Ε.Κ. 839/Β/31-12-85. 

Υ.Α:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/59170/2197/11-12-

85. Υπό 

συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 

προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

Λεπτοκαρυάς και 

Λιτοχώρου 

Θέση 

"Τοπόλιανη" 

Οχυρωμένος οικισμός και 

νεκροταφείο 

Φ.Ε.Κ. 208/Β/18-4-

1985. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/9500/352/3-4-1985. 

Υπό συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 

προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

Πλαταμώνα Θέση "Τρία 

Πλατάνια" 

Ελληνιστική εκτός τειχών 

πόλεως εγκατάσταση 

(σταθμός) 

Υπό κήρυξη 

Δίου-

Ολύμπου 

 Λιτοχώρου  Πεδίο Βολής 

Λιτοχώρου 

 Αρχαίος Οικισμός, 

νεκροταφεία, περίβολοι 

Υπό κήρυξη 

Δίου-

Ολύμπου 

 Λιτοχώρου και 

Δίου 

Οικισμός 

Πλατανάκια.Θέση 

"Κλαδερή - 

Καμπούρα" 

Ταφικοί τύμβοι, περίβολοι, 

οικισμοί εποχής σιδήρου 

Φ.Ε.Κ. 453/Β/18-7-

1985. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/28241/1023/13-6-

1985. Υπό 

συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 

προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

 Δίου Θέση "Μεσονήσι 

- Καραούλη του 

Βελή" 

Νεκροταφείο τύμβων Φ.Ε.Κ.77/Β/13-2-1985. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/6657/243/8-2-85. Υπό 

συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 
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προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

 Δίου και Καρίτσας Θέση "Άγιος 

Βασίλειος - 

Καστράκι", η 

περιοχή μεταξύ 

των ρεμάτων 

Ξυλιάς και 

Γαβρόλλακα 

Οικισμός και νεκροταφείο 

τύμβων εποχής σιδήρου. 

Φ.Ε.Κ.77/Β/13-2-1985. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/6657/243/8-2-85. Υπό 

συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 

προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

 Δίου και Καρίτσας Δίον - 

Πλατανάκια - 

Καρίτσα 

Αρχαίο Δίον και 

μακεδονικοί τάφοι. Το 

αρχαίο Δίον αποτέλεσε το 

θρησκευτικό κέντρο των 

αρχαίων Μακεδόνων για 

την λατρεία του Δία και 

των Μουσών. Οι 

ανασκαφές στην περιοχή 

αποκάλυψαν μια ιστορία 

1000 ετών. Σημαντικά 

ευρήματα στην περιοχή 

είναι το ιερό του Δία, το 

ελληνιστικό και ρωμαϊκό 

θέατρο και το στάδιο. 

Επίσης εντυπωσιακά 

κτιριακά συγκροτήματα 

είναι οι μεγάλες θέρμες 

(δημόσια λουτρά) και η 

έπαυλη του Διόνυσου με 

την εντυπωσιακή 

ψηφιδωτή απεικόνιση του 

θεού στο δάπεδο. Στην 

έκθεση και τα εργαστήρια 

στο Δίον ο επισκέπτης έχει 

την ευκαιρία να 

παρατηρήσει ευρήματα 

απ' όλο το χώρο της 

Πιερίας, και ακόμη την 

ιδιαίτερη αίθουσα με την 

"καθημερινή ζωή των 

Μακεδόνων" κατά τους 

αρχαίους χρόνους 

Φ.Ε.Κ. 583/Β/26-12-

1963. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/17848/18-12-1963. 

Φ.Ε.Κ. 1194/Β/5-10-

1973. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ3

1/36676/4-10-1973. 

Υπό συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 

προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

Καρίτσας Θέση "Γραβιά"  

Θέση 

"Αραπόλακκος" 

Ταφικοί τύμβοι, περίβολοι, 

οικισμοί εποχής σιδήρου  

Νεκροταφείο τύμβων 

Φ.Ε.Κ. 453/Β/18-7-

1985. 

Υ.Α.:ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ1

6/28241/1023/13-6-

1985. Υπό 

συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 
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προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

Καρίτσας-Βροντού Θέση "Αγ. Κόρη"  Οικισμός και νεκροταφείο 

τύμβων 

ΦΕΚ 208/Β/18.4.1985 

ΥΑ: 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/95

00/352/3.4.1985 Υπό 

συμπληρωματική 

κήρυξη και 

θεσμοθέτηση ζωνών 

προστασίας 

Δίου-

Ολύμπου 

Βροντού-Αγίου 

Σπυριδώνος(μεταξύ 

των ρεμάτων Αγίας 

Κόρης και 

Κακόλακου 

Βροντού-Αγίου 

Σπυριδώνος 

 Ερείπια Παλαιάς 

Βροντούς. Ταφικοί τύμβοι, 

περίβολοι, οικισμοί εποχής 

σιδήρου 

ΦΕΚ 

149/Β/8.4.1986 

ΥΑ: 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/

Φ16/59169/2196

/17.2.1986 Υπό 

συμπληρωματικ

ή κήρυξη και 

θεσμοθέτηση 

ζωνών 

προστασίας 

 

Στις ανασκαφές που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται 

στο ιστότοπο της ΚΖ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων, και στο κείμενο ΚΖ’ ΕΠΚΑ 2000-2010 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΠΙΕΡΙΑΣ αναφέρονται για την περιοχή μελέτης τα παρακάτω: 

 παλαιός  σταθμός Λιτοχώρου 

Στη θέση παλαιός σταθμός Λιτοχώρου εντοπίστηκαν σε μεγάλη έκταση (+-30 

στρέμματα) μπάζα με  δεκάδες ευρήματα  ρωμαϊκών χρόνων (επιτύμβιες στήλες, 

βάθρο    τιμητικό   σε   Αυτοκράτορα, κίονες, άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμική του 

τον 2ου –3ου  αι μ.Χ)  που προήλθαν από εκτεταμένη καταστροφή αρχαιολογικού 

χώρου ρωμαϊκών χρόνων. Η θέση βρίσκεται στο 425ο χιλιόμετρο της νέας 

Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.  

 Βάλτος Λεπτοκαρυάς  

Η θέση «Βάλτος» βρίσκεται αμέσως βόρεια της Λεπτοκαρυάς, ανάμεσα σε δύο 

μεγάλα ρέματα του Ολύμπου, και επηρεάζεται άμεσα από μικρότερα. Η ανασκαφή 

ξεκίνησε το 2000 με μια μεγάλη καταστροφή από την ΕΡΓΟΣΕ, για τη διάνοιξη 

υπόγειας διάβασης στη σιδηροδρομική γραμμή και ακολούθησε ένα μικρότερο 

τεχνικό έργο της Νομαρχίας Πιερίας, που επιβεβαίωσε την αρχαιολογική και ιστορική 

σημασία του χώρου. Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε και πάλι με χρηματοδότηση της 
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ΕΡΓΟΣΕ το Μάρτιο του 2006 και ολοκληρώθηκε στο τέλος του ίδιου έτους. 

Αποκαλύφθηκε προϊστορικός οικισμός με τρεις κύριες οικιστικές φάσεις που 

χρονολογούνται στην ΜΕΧ και την ΥΕΧ. 

Ο Βάλτος 1 (1300-1100π.Χ.) είναι μία πρόχειρη εγκατάσταση με πασσαλότρυπες, 

λιθοσειρές, και λιθοστρώσεις, που χρονολογείται αμέσως μετά την καταστροφή του 

Βάλτου 2. Ο Βάλτος 2 (1670-1505π.Χ.) τοποθετείται χρονικά μετά την καταστροφή 

της προγενέστερης φάσης από φωτιά και από καταστροφικούς χείμαρρους. 

Πρόκειται για μία οργανωμένη εγκατάσταση με πλούσια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 

Στον οικισμό χτίστηκαν αυτή την περίοδο τρεις μνημειακοί περίβολοι με ακανόνιστη 

πορεία που ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο 

χώρος χρησιμοποιήθηκε και ως νεκροταφείο, όπως αποδεικνύεται από τρείς 

ταφικούς τύμβους, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων οριοθετείται από ισχυρό δακτύλιο 

με διαμορφωμένο το εξωτερικό του μέτωπο. Περιείχε τρεις ταφές, οι δύο ενηλίκων, 

που ήταν ακτέριστες, και η μία νεαρής γυναίκας κτερισμένης με χάλκινο περιδέραιο, 

σφηκωτήρες και χάντρες. Οι τάφοι ήταν απλοί λακκοειδείς και σημαίνονταν με τοπικό 

λιθοσωρό. Η φάση καλύφθηκε από διαβρώσεις του Ολύμπου στις αρχές της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 

Ο Βάλτος 3 (1930-1745π.Χ.) αποτελεί μια εκτεταμένη εγκατάσταση που 

καταστράφηκε αρχικά από φωτιά και στη συνέχεια από χείμαρρους. Εκπροσωπείται 

από ένα εξαιρετικά πλούσιο σε κεραμική και άλλα ευρήματα στρώμα καταστροφής, 

ενώ οι ενδείξεις για οικοδομικά στοιχεία είναι λίγες. Η κύρια χρήση του χώρου 

φαίνεται ότι είναι ταφική, όπως μαρτυράτε από την παρουσία πέντε λακκοειδών 

ταφών, από τις οποίες οι δύο ανήκουν σε παιδιά και η μία είναι πλούσια κτερισμένη 

με κοσμήματα και αγγεία. Η ποσότητα της κεραμικής και τον μικροαντικειμένων από 

τη θέση είναι μεγάλη, με το κύριο μέρος της να αντιπροσωπεύεται από την παρούσα 

φάση 

 Λείβηθρα  

Τα Λείβηθρα, γνωστά από τον ορφικό μύθο, ταυτίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 

’50 από τον Έφορο Αρχαιοτήτων Ν. Κοτζιά στην είσοδο της μεγάλης πτυχής που 

χωρίζει τον Άνω από τον Κάτω Όλυμπο, περίπου 2χλμ. ΒΔ του σύγχρονου οικισμού 

της Σκοτίνας. O ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος των Λειβήθρων, έκτασης 5.000 

στρεμμάτων, αποδίδει κατάσπαρτα ευρήματα από την Εποχή του Χαλκού μέχρι και 

τα ιστορικά χρόνια. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ακρόπολη στη θέση Καστρί, ένα 
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μεμονωμένο, τειχισμένο ύψωμα με αρχαιότερες (μέχρι στιγμής) ενδείξεις ζωής στον 

8ο αι.π.Χ. 

Η ακρόπολη των Λειβήθρων οριοθετείται από τρεις χείμαρρους που συμβάλλουν σε 

ενιαία κοίτη και δημιουργούν τον πιο επικίνδυνο από τους χείμαρρους του Ολύμπου, 

τη Ζηλιάνα, τον αρχαίο Συν. Πρώτη προτεραιότητα υπήρξε η ανάγκη για τη σωτηρία 

της ακρόπολης από τη διαβρωτική δράση των χειμάρρων. Η αντιστήριξη των 

πρανών θεραπεύτηκε σε μεγάλο βαθμό αρχικά χάρη στα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

(2003 - 2004) και στη συνέχεια από το πρόγραμμα ΕΠ Πολιτισμός (2007 – 2008). Η 

ανασκαφική έρευνα είναι προς το παρόν εξαιρετικά αποσπασματική. 

Η σωζόμενη επιφάνειά της είναι τριγωνική/απιοειδής με απόκρημνα πρανή και έχει τη 

μορφή εκτεταμένου ερειπιώνα. Η τελευταία φάση κατοίκησης τοποθετείται στα 

ελληνιστικά χρόνια (3ος έως πρώιμος 1ος αι. π.Χ). Αποσπασματικά ανιχνεύθηκε και 

μία παλαιότερη οικοδομική φάση, η καταστροφή της οποίας πιθανόν τοποθετείται 

στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 3ου αι. π. Χ., σύγχρονη ίσως με τις γειτονικές 

θέσεις Κρανιά, Κομπολόι και Τρία Πλατάνια. Σποραδικά κινητά ευρήματα κλασικής 

χρονολόγησης δεν έχουν ακόμη συσχετιστεί με την αντίστοιχη οικοδομική φάση. 

Τέλος, η γεωμετρική περίοδος διαπιστώθηκε τόσο στην ακρόπολη όσο και στον 

δυτικό λόφο, όπου εντοπίστηκαν και αρχαϊκοί λάκκοι – αποθέτες. 

Η τελική καταστροφή της ακρόπολης τοποθετείται στην αρχή του 1ου αι. π.Χ., οπότε 

ο χώρος εγκαταλείφθηκε για πάντα. Η τελική φάση της ακρόπολης αν και 

αποσπασματική, είναι πληρέστερα ανεσκαμμένη. Τα κτίρια, συνήθως ακανόνιστης 

κάτοψης, οργανώνονται με ελεύθερο πολεοδομικό σύστημα, με στενωπούς δρόμους 

ανάμεσά τους. Άγνωστη παραμένει προς το παρόν η έκταση και η μορφή της πόλης. 

Επιφανειακά οικοδομικά κατάλοιπα και κινητά ευρήματα μάλλον την τοποθετούν 

βόρεια και δυτικά της ακρόπολης, στην πλευρά με την πιθανή διαμόρφωση της 

πύλης στο τείχος. 

 Κομπολόι  

Το Κομπολόι είναι μία από τις ανασκαφές που προκάλεσαν τα μεγάλα Τεχνικά Έργα 

στην είσοδο της Μακεδονίας από τα Τέμπη, στην πεδινή περιοχή των Λειβήθρων, 

όπου ανασκάφηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή της νέας 

σιδηροδρομικής γραμμής τρία ανασκαφικά μέτωπα. Από νότο προς βορρά 

ονομάστηκαν Κομπολόι, Ντουβάρι Ι και Ντουβάρι ΙΙ. Καλύτερα σωζόμενο και 
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σημαντικότερο είναι το Κομπολόι, που βρίσκεται στη χ.θ. 7000+400-7000+455. Η 

Εθνική οδός Ε-75 διέρχεται 500μ. δυτικά και η ακτογραμμή της Σκοτίνας απέχει 

700μ. τα ανατολικά. Ο ανασκαμμένος χώρος στο Κομπολόι είχε έκταση 3.560 τ.μ . Οι 

ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου του 1997 και ολοκληρώθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2000 με μεγάλα διαστήματα διακοπών. 

Αποκαλύφθηκαν μια αγροικία και οινοπαραγωγική βιοτεχνία (οινηρός πιθεώνας), του 

τέλους του 4ου και των αρχών του 3ου αιώνα π.Χ. σε ενιαίο συγκρότημα συνολικών 

διαστάσεων 55Χ28μ., περίπου 1350τ.μ. 

Τουλάχιστον βόρεια και νότια υπήρχαν υπόστεγοι πιθεώνες και άλλες κατασκευές, 

ενώ ανατολικά και δυτικά η εγκατάσταση συνεχιζόταν. Πρόκειται για δύο εσωστρεφή 

οικοδομήματα με προσανατολισμό Β-ΝΑ που αρθρώνονται γύρω από μία υπαίθρια 

αυλή το καθένα και συνδέονται μεταξύ τους με στεγασμένο διάδρομο. 

 Πιερικό Ηράκλειο – Κρανιά  

Στη θέση Κρανιά του λόφου του Πλαταμώνα διενεργήθηκε μία από τις ανασκαφές της 

ΕΡΓΟΣΕ προκειμένου να κατασκευαστεί η σιδηροδρομική σήραγγα του Πλαταμώνα. 

Η ανασκαφή ξεκίνησε το 1997, ολοκληρώθηκε το 2001 και υπήρξε εξαιρετικά 

προβληματική. Εγγενείς, καθημερινές και υποχρεωτικές δυσκολίες ήταν τα μέχρι και 

8 μέτρα ανασκαπτέα (για το τεχνικό έργο) βάθη, οι αλληλλο-επικαλυπτόμενες και 

αλληλο-παρεμβαίνουσες φάσεις από την 3η τουλάχιστον χιλιετία μέχρι και τον 4ο αι. 

μ.Χ, τα αλλεπάλληλα στρώματα καταστροφής, οι τρεις χείμαρροι που τη διασχίζουν 

ανά τους αιώνες και οι ραγδαίες ταχύτητες ανασκαφής. 

Η ρωμαϊκή φάση αρχίζει με στρώμα καταστροφής του 2ου αι. π.Χ., που ίσως 

σχετίζεται με την αναφερόμενη πολιορκία του Ηρακλείου. Η περιοχή δεν 

εγκαταλείφθηκε μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. Άγνωστο είναι πότε ακριβώς άρχισε να 

κατασκευάζεται η σειρά των μνημειακών καμινιών της ρωμαιοκρατίας, όπου 

ασβεστοποιήθηκαν μαρμάρινες αρχαιότητες και τοπικός ασβεστόλιθος. 

Ανασκάφηκαν από την 9η ΕΒΑ στον λόφο αμέσως βόρεια του λόφου του κάστρου. 

Το ελληνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε προς τα τέλη του 4ου αι. π.Χ με σειρά κτιρίων 

και επιμελημένη διαμόρφωση ανδήρων προς το κάστρο. Τα δύο στρώματα 

καταστροφής της περιόδου είναι πλούσια σε κεραμική και μικροαντικείμενα. Όπως 

προέκυψε από το περιεχόμενο στα τρία πηγάδια - αποθέτες, η περιοχή είχε και στα 
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ελληνιστικά χρόνια εργαστηριακό χαρακτήρα, ίσως κεραμικού χαρακτήρα, 

κληρονομημένο από παλιότερα. Οι κλασσικές φάσεις συνοδεύονταν επίσης από δύο 

μεγάλα στρώματα καταστροφής, του 4ου και του 5ου αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή 

στην Κρανιά λειτούργησε ως κεραμικό εργαστήριο παραγωγής κυρίως αμφορέων. 

Κατά την αρχαϊκή εποχή η Κρανιά μετατράπηκε σε νεκροταφείο. Η κύρια γεωμετρική 

φάση χρονολογείται στα τέλη του 8ου με αρχές του 7ου αι. π.Χ. Κυριότερο κτίσμα 

είναι ένα αψιδωτό κτίριο με δύο κυκλικές εστίες στο κέντρο του. Τα γεωμετρικά 

στρώματα ήταν πλούσια σε κεραμική. Στη γραπτή αναγνωρίζονται διάφορες επαφές, 

με κυρίαρχα τα στοιχεία του Θεσσαλο-ευβοϊκού κύκλου. 

Οι προϊστορικές επιχώσεις, όπου ανασκάφηκαν, ξεπέρασαν τα 3,50 μ. και έφθασαν 

τις πρώιμες φάσεις της εποχής του χαλκού, αλλά η αρχή τους ανάγεται παλιότερα και 

καλύπτεται από τον υδροφόρο ορίζοντα. Εντοπίστηκαν δύο εργαστηριακοί λάκκοι και 

δύο περίβολοι της Πρώιμης Εποχής Χαλκού καθώς επίσης και τρεις περίβολοι της 

Ύστερης, που αγκαλιάζουν τους λόφους της Κρανιάς. Καλύτερα σωζόμενος ήταν ο 

περίβολος του λόφου του Κάστρου που φαίνεται να καταστράφηκε στα τέλη της 

Μέσης Εποχής του Χαλκού. Στην εσωτερική του πλευρά εντοπίστηκε λιθόστρωτο 

που σωζόταν σε άριστη κατάσταση. 

Παρόμοιο στον οικισμό του Εμπορίου ερμηνεύθηκε ως δρόμος που προστατευόταν 

από περίβολο και οδηγούσε σε πηγάδι. Αυτή η ερμηνεία είναι δυνατόν να ισχύει και 

για την Κρανιά. Μία οπισθότμητη πρόχους και άλλα όστρακα στο στρώμα 

καταστροφής του λιθόστρωτου καθώς και τα σύγχρονα πηγαία νερά ενθαρρύνουν 

μια τέτοια υπόθεση. 

 Τρία Πλατάνια  

Η Θέση Τρία Πλατάνια βρίσκεται δίπλα στην παραθαλάσσια πεδινή οδό της 

αρχαιότητας που μέσω Τεμπών συνέδεε την Θεσσαλική Περραιβία με την 

Μακεδονική Πιερία. Η ανασκαφή στη θέση έγινε κατά διαστήματα (από Φεβρουάριο 

ως Νοέμβριο 2007 και από Μάιο 1999 ως Μάρτιο 2000 ) στο πλαίσιο των έργων για 

την κατασκευή της σήραγγας του ΕΡΓΟΣΕ και για τον κόμβο του Πλαταμώνα της 

ΠΑΘΕ. Στη θέση αποκαλύφθηκε Ελληνιστική αγροικία, ορθογώνια με μεγάλη 

κεντρική αυλή με πηγάδι, κλίβανο, πύργο και ρηχή τάφρο στο κέντρο. 
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Τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την θέση αναδεικνύονται από τις οικιστικές 

φάσεις του κτιρίου σε συνδυασμό με την κεραμική και κυρίως από τα νομίσματα τα 

οποία χρονολογούν την αρχική κατασκευή του κτιρίου στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και 

την καταστροφή του στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., ίσως με τις επιδρομές των Γαλατών. 

Η ανοικοδόμηση του κτιρίου φαίνεται να έγινε μετά την καταστροφή, όπως 

μαρτυρούν τα νομίσματα του Αντίγονου Γονατά και τα δύο θεσσαλικά των Γυρτωνίων 

(300-196 π.Χ). Πιθανολογείται η εγκατάλειψη του κτιρίου μετά την επιδρομή των 

Αιτολών του Σκόπα, πριν την τελική καταστροφή του από τους Ρωμαίους, η οποία 

πιστοποιείται με ασφάλεια από τα νομίσματα του Φιλίππου του Ε’ στις αρχές του 2ου 

αι.π.Χ. 

 Πηγή Αθηνάς 

Η Πηγή Αθηνάς βρίσκεται στους πρόποδες του Κάτω Ολύμπου, 3 χλμ βόρεια του 

λόφου Καραλή, όπου βρίσκεται η Φίλα, ενώ 5 χλμ βόρεια τοποθετείται ο λόφος του 

κάστρου του Πλαταμώνα, πιθανότατα το αρχαίο Ηράκλειο. Η θέση βρίσκεται γύρω 

από την ομώνυμη πηγή αέναης ροής, 1 χλμ από τη μεγάλη ελληνιστική αγροικία στα 

Τρία Πλατάνια. Η θέση ανασκάφηκε με χρηματοδότηση της ΠΑΘΕ κατά το χρονικό 

διάστημα 2001-2003, οπότε αποδεσμεύτηκε τμήμα της για την εκτέλεση του οδικού 

έργου. Η ανασκαφή ξεκίνησε εκ νέου τον Απρίλιο του 2008 και παραμένει υπό 

διερεύνηση. Οι ανώτερες επιχώσεις ήταν νεώτερες και της τουρκοκρατίας, 

διαταραγμένες από τα έργα της Εθνικής Οδού. Η αμέσως προηγούμενη χρονολογικά 

φάση αφορούσε ένα ρωμαϊκό αγρόκτημα και τμήμα νεκροταφείου αυτοκρατορικών 

χρόνων. Στην αγροικία βρέθηκαν πολυάριθμα πήλινα σκεύη, που ανήκουν σε ένα 

ευρύ χρονολογικό φάσμα από τον 1ο έως τον 4ο αι. μ.Χ. Κάτω από τη ρωμαϊκή φάση 

ακολουθούσαν επιχώσεις που ανήκουν σε αγρόκτημα των κλασσικών/ελληνιστικών 

χρόνων. 

Σε αμέσως χαμηλότερο επίπεδο η ανασκαφή αποκάλυψε ένα νεκροταφείο τύμβων 

σε ευθεία γραμμή πάνω και κάτω από την Εθνική Οδό. Οι τύμβοι της Πηγής Αθηνάς 

ήταν κατασκευασμένοι από τρόχαλα των παρακείμενων ρεμάτων και περιβάλλονταν 

από έναν ή δύο δακτυλίους. Στον τύμβο υπήρχε πάντα ένας κεντρικός τάφος, που 

κάποτε ήταν ο μοναδικός. Ήταν κατά κανόνα ο μνημειακότερος, πιθανόν ο τάφος 

ενός κεντρικού νεκρού της οικογένειας. Οι ταφές ήταν όλες ατομικές, συνήθως με ένα 

αγγείο ως κτέρισμα. 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 248 από 
337 
 
 

 

 

Μετά την ανασκαφή του νεκροταφείου, διαπιστώθηκε ότι στην ίδια θέση προϋπήρχε 

αλλεπάλληλη εγκατάσταση της Νεώτερης τουλάχιστον Νεολιθικής Εποχή, με 

ανασκαμμένες επιχώσεις που έφτασαν τα 4 μέτρα και δεν εξαντλήθηκαν. 

Αποκαλύφθηκαν στρώματα καταστροφής, δάπεδα, λάκκοι, ορύγματα, λιθοσειρές, 

λιθοστρώσεις, καθώς και ένας αποσπασματικά σωζόμενος περίβολος, θεμελιωμένος 

επί του φυσικού βράχου. Τα κινητά ευρήματα (κεραμεική, λίθινα εργαλεία, πήλινα 

μικροαντικείμενα) είναι επίσης άφθονα και συντηρούνται. 

 Ρέμα Τριανταφυλλιάς 

Η θέση βρίσκεται ΒΔ της Ε.Ο. και του οικισμού του Πλαταμώνα, στη Ν. όχθη του 

ρέματος Τριανταφυλλιά. Στο πλαίσιο της κατασκευής της ΠΑΘΕ, τμήμα Μαλιακός-

Κλειδί, ανασκάφηκαν τρεις επάλληλες οικοδομικές φάσεις επιμήκους κτηρίου 

αγροικίας, ύστερων κλασσικών-πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, χωρίς σαφή και 

ολοκληρωμένη κάτοψη. 

Η στέγη της αγροικίας ήταν κατασκευασμένη από κεραμίδες λακωνικού τύπου και τα 

δάπεδα και των τριών φάσεων διαμορφωμένα από καλά πατημένο πηλόχωμα, 

άλλοτε πάνω σε υπόστρωμα από χαλίκι. 

Η άβαφη κεραμική που προήλθε από την εγκατάσταση, αντιπροσωπεύεται από 

αγγεία όπως χύτρες, λεκάνες, υδρίες, οξυπύθμενους αμφορείς, χύτρες-αρυτήρες 

κ.ά., ενώ στη μελαμβαφή κεραμική κυριαρχούν σχήματα όπως σκύφοι, κάνθαροι, 

πινάκια και ένα δείγμα ασκού. Ένα θραύσμα λύχνου με σωληνωτό κεντρικό στέλεχος 

αποτέλεσε μοναδικό δείγμα της κατηγορίας αυτής. 

Βρέθηκαν 8 χάλκινα νομίσματα, με παλαιότερο νόμισμα κοπής Αμύντα Γ΄ (393-369 

π.Χ.) και νεότερα τρεις χάλκινες ανώνυμες κοπές (μετά το 311 π.Χ.), καθώς και 

χάλκινη κοπή Βασιλέως Κασσάνδρου (306-297 π.Χ.). Θησαυρός αποτελούμενος 

από 19 χάλκινα νομίσματα κοπής Αλεξάνδρου Γ΄ βρέθηκε στα ΝΝΑ της αγροικίας, σε 

χώρο με αρκετά κατεστραμμένα οικοδομικά κατάλοιπα. 

Αξίζει να αναφερθούν και ευρήματα όπως ένα σιδερένιο εξάρτημα πόρτας, ένας 

σιδερένιος μεντεσές και μία σιδερένια αιχμή βέλους. 

Στην κατανόηση της χρήσης των χώρων βοήθησαν οριοθετημένοι λάκκοι πάκτωσης 

πίθων, καθώς και θραύσματα από μεγάλο ηθμό, επιτρέποντας το συμπέρασμα πως 
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πρόκειται για εγκατάσταση αγροτικού χαρακτήρα. Ευρήματα όπως υφαντικά βάρη 

(αγνύθες), ένα θραύσμα λίθινου τριβείου και ενός λίθινου τριπτήρα, καθώς και η 

ύπαρξη κτιστής κυκλικής εστίας από θραύσματα κεραμίδων σε δεύτερη χρήση, 

δηλώνουν μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων της αγροικίας. 

Νοτιότερα της αγροικίας, στην πλαγιά του λόφου με έντονες κλίσεις, αποκαλύφθηκαν 

δύο λιθοστρώσεις (λιθόστρωση 1 και 2). Η πρώτη ήταν επιμήκης και είχε κατεύθυνση 

που ακολουθούσε την κλίση του λόφου από Δ προς Α. Αποτελούνταν, ως επί το 

πλείστον, από μία ή δύο σειρές μικρών και μεσαίων λίθων σε αρκετά πυκνή διάταξη. 

Κατά τόπους μεγάλοι λίθοι σηματοδοτούσαν τα όριά της και ίσως της προσέδιδαν 

χρήση περιβόλου. Η χρονολόγηση της λιθόστρωσης-περιβόλου ήταν εξαιρετικά 

δύσκολη τόσο εξαιτίας των λιγοστών κινητών ευρημάτων, όσο και λόγω της 

διαταραγμένης στρωματογραφίας που παρατηρήθηκε δίπλα της και κάτω από αυτήν. 

Βρέθηκε πήλινο ζωόμορφο ειδώλιο προϊστορικών χρόνων. Πρόκειται για κεφαλή 

βοοειδούς με κέρατα στραμμένα εμπρός που φέρει γραπτή διακόσμηση από ερυθρές 

καστανές και μελανές ταινίες. 

Η Λιθόστρωση 2 αποκαλύφθηκε κάτω από την Λιθόστρωση 1. Τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν δεν στάθηκαν ικανά να εξηγήσουν τη χρήση της, αλλά ούτε να τη 

χρονολογήσουν. Ο τρόπος κατασκευής της και ο προσανατολισμός της δε διέφερε 

από αυτόν της Λιθόστρωσης 1, αντίθετα με την έκταση και τη διατήρησή της. 

Το φρύδι του λόφου περιέτρεχε περίβολος, που σωζότανε στο ύψος της θεμελίωσης, 

σε μήκος 18,24μ. σε μέγιστο πλάτος 1,18 και ελάχιστο 0,27μ. Η αυξομείωση αυτή 

οφειλόταν στις κατακρημνίσεις ή και στη λιθαρπαγή του υλικού του. Με βάση τις 

παρατηρήσεις στη στρωματογραφία οι δύο κατασκευές (περίβολος και λιθόστρωση 

1) ήταν πιθανόν σύγχρονες. 

 Πηγή Αρτέμιδος 

Η Πηγή Αρτέμιδος βρίσκεται αμέσως δυτικά της εθνικής οδού στο ύψος του 

Πλαταμώνα, σε μία προνομιακή από γεωμορφολογική άποψη περιοχή. Η 

αρχαιολογική θέση εντοπίζεται δίπλα στην ομώνυμη πηγή, σε ύψωμα 90 μέτρων από 

την επιφάνεια της θάλασσας με άμεση εποπτεία της περιοχής από τις εκβολές του 

Πηνειού έως και την παραλία του Πλαταμώνα, προσφέροντας δυνατότητα ελέγχου 

του σημαντικού περάσματος από τη Θεσσαλία στη Μακεδονία. 
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Η ανασκαφή προκλήθηκε από την ΠΑΘΕ στο πλαίσιο της διάνοιξης της νέας Εθνικής 

Οδού και μετά την ολοκλήρωσή της οι αρχαιότητες επιχωματώθηκαν για τις ανάγκες 

του τεχνικού έργου. Συνολικά ανασκάφηκαν 1000τ.μ. σε μέγιστο βάθος 2,50μ. Η 

γενικότερη χρονολογική τοποθέτηση της θέσης είναι στην Ύστερη εποχή Χαλκού. 

Κατά την περίοδο αυτή, ο χώρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως ταφικός και στη 

συνέχεια ως οικιστικός. 

Όσον αφορά τα ταφικά κατάλοιπα, αποκαλύφθηκαν εννέα (9) λακκοειδείς ταφές και 

μία ανακομιδή, που περικλείονταν από ταφικό δακτύλιο αποτελούμενο από μία σειρά 

ακατέργαστων λίθων. Ο δακτύλιος σωζόταν αποσπασματικά και μετά την κατασκευή 

του εντοιχίστηκε σε εφαπτόμενο τοίχο. Μέρος του καλύφθηκε σε μεταγενέστερη 

φάση από στρώμα καταστροφής, επάνω στο οποίο κατασκευάστηκε επίμηκες κτίσμα 

πιθανότατα για την σήμανση του ταφικού μνημείου. Ανάλογες πρακτικές σήμανσης 

ταφών μετά από καταστροφή είναι γνωστές στην περιοχή από την σωστική 

ανασκαφή στο νεκροταφείο ΠΕΧ-ΥΕΧ στον Βάλτο Λεπτοκαρυάς. 

Οι εννέα ταφές που περικλείονταν στον δακτύλιο, είχαν διαφορετικό μεταξύ τους 

προσανατολισμό και εντοπίστηκαν σε διαφορετικά βάθη. Πέντε από αυτές ήταν 

κτερισμένες με χειροποίητα αγγεία (πρόχου, κύπελλο, αλάβαστρο και κύαθο), 

χάλκινα εγχειρίδια, ψέλλιο και περόνες roll-topped. Η ταφική χρήση του χώρου 

αποτελεί την πρωιμότερη ανασκαμμένη φάση της Πηγής Αρτέμιδος, η οποία, σε μία 

πρώτη ανάγνωση, τοποθετείται μεταξύ της ΥΕΙ και ΥΕΙΙΒ ή ίσως και ΥΕ ΙΙΙ Α. 

Τα οικοδομικά κατάλοιπα της θέσης αποδίδονται σε δύο τουλάχιστον οικοδομικές 

φάσεις που χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή Χαλκού. Περιλαμβάνει λιθόκτιστους 

τοίχους οι οποίοι δεν σχηματίζουν κάτοψη κτηρίου, λιθοστρώσεις, ένα βαθύ όρυγμα 

και δύο ορθογώνιες κατασκευές αδιευκρίνιστης χρήσης. Η καλύτερα σωζόμενη από 

τις δύο κατασκευές είχε στην επιφάνειά της τρία θραυσμένα αγγεία. 

Η ανασκαφή έφερε στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής, τόσο αβαφούς και γραπτής 

χειροποίητης όσο και γραπτής τροχήλατης και λίγα μικροευρήματα. Η χρονολόγηση 

κάποιων αγγείων από τις ταφές στην ΥΕ Ι έως και την ΥΕ ΙΙΒ προσφέρει ένα 

terminus post quem για την κεραμική που προέρχεται από τα υπερκείμενα στρώματα 

και σχετίζεται με τα οικοδομικά κατάλοιπα. Σε κάθε περίπτωση η γενική εικόνα της 

κεραμικής αποδίδεται στην ΥΕΧ. 
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ΣΤ 10.2 Ιεροί ναοί Λιτοχώρου 

Οι εκκλησίες και τα εξωκλήσια του Λιτοχώρου ανήκαν στο τύπο της τρίκλητης ή 

μονόκλινης ξυλόστεγης μεταβυζαντινής βασιλικής. Σήμερα πολλές έχουν 

αντικατασταθεί ή αναδιαμορφωθεί με κύρια χρήση το μπετόν. 

Στην περιοχή του Λιτοχώρου συναντάμε : 

 Ι.Ν Αγιάς Παρασκευής, εξωτερικών διαστάσεων 7,50Χ14,30. Μονίκλιτη 

βασιλική, ανεγέρθη σύμφωνα με της επιγραφή το 1904 

 Ι.Ν Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξωτερικών διαστάσεων 7,20Χ 17,70. 

Μονόκλιτη βασιλική, ανεγέρθη σύμφωνα με της επιγραφή το 1902 

 Ι.Κοιμητηριακός Ναός Αγ.Αθανασίου. Απλή μονόκλιτη βασιλική χωρίς 

στοιχεία χρονολόγησης. 

 ΙΝ.Αγίου Γεωργίου. Μονόκλιτη βασιλική, διαστάσεων 8,30Χ21,00. Κτητορική 

επιγραφή την χρονολογεί στο 1909, πιθανόν να είναι παλαιότερος ναός 

(1878-1879). 

 ΙΝ Αγίας Μαρίνας. Μικρή μονόχωρη βασιλική, διαστάσεων 6,70Χ12,80. 

Κτητορική επιγραφή την χρονολογεί στο 1916 

 ΙΝ Αγίου Δημητρίου. Τρίκλητη βασιλική με φωταγωγό. Μεγάλων διαστάσεων 

ναός, χτίστηκε στο πρώτο μισό του 16 αιώνα και ξαναχτίσθηκε με τις 

σημερινές διαστάσεις το 1760. Καίγεται κατά την επανάσταση του 1878 και 

αναστηλώνεται το 1894. 

 ΙΝ Άγιος Νικόλαος, κτίστηκε από την συντεχνία των εργαζόμενων ναυτικών 

Λιτοχωριτών για να τιμήσουν τον προστάτη τους. Μεγάλων διατάσεων 

πανομοιότυπος με το Αγ. Δημήτριο, πιθανόν μεταγενέστερος το 1870. Έχουν 

γίνει προσθήκες και αλλοιώσεις σε σχέση με την πρώτη του μορφή. 

Στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου, ΝΔ του Λιτοχώρου βρίσκονται τα εξωκλήσια  

 Αγίων Αποστόλων 

 Προφητη Ηλία .Το πιο ονομαστό εξωκλήσι του Ολύμπου, το ψηλότερο της 

Ελλάδας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 2803 μ, πάνω στην ομώνυμη κορυφή, στο 

οροπέδιο των Μουσών, 10 λεπτά από το καταφύγιο του ΣΕΟ. Το έκτισε ο 

Όσιος Διονύσιος κατά τα μέσα του 16ου αιώνα. Ανακαινίστηκε το 1961 και το 

1994 από την Ε.Ο.Ο.Α. 

 Αγ. Ιωαννη  
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 Άγιων θεόδωρων. 

Ορισμένα από αυτά κάηκαν από τους τούρκους και τους γερμανούς και 

ξανακτίστηκαν. Στα βορειοδυτικά του Λιτοχώρου υπάρχει το αρχαιότερο κτίσμα του 

σημερινού Λιτοχώρου Μετόχι της μονής Αγ. Διονυσίου που ανεγέρθηκε το 1504 στη 

μνήμη του οσιομάρτυρος Νικολάου του εν Βουναίνοις. 

Παλαιά Μονή Αγίου Διονυσίου.  

Η μονή βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μ. δύο χιλιόμετρα πριν από τα Πριόνια. Ιδρύθηκε 

στις αρχές του 16ου αιώνα από τον Άγιο Διονύσιο ο οποίος ασκήτευε σε κοντινή 

σπηλιά που ονομάστηκε «Άγιο Σπήλαιο». Η μονή έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στους 

κατά καιρούς αγώνες των ελλήνων κατά των Τούρκων και των Γερμανών. 

Καταστράφηκε αρκετές φορές από τις επιδρομές των εχθρών αλλά και από 

πυρκαγιές με αποτέλεσμα σήμερα να διατηρείται μόνο η βορινή και νότια πτέρυγα, ο 

πύργος που προστάτευε την είσοδο, ο οχυρωματικός περίβολος και τμήμα του ναού.  

Νέα Μονή Αγίου Διονυσίου  

Βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στο καταφύγιο «Σταυρός» σε μικρή απόσταση από 

τον οικισμό του Λιτοχώρου και αποτελεί πόλο έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών, 

στον χώρο που ήταν το Μετόχι της Παλαιάς Μονής του Αγ. Διονυσίου.  

Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται ακόμα  

 Ι.Μονή Κανάλων (1883) 

Βρίσκεται στη Ν-ΝΑ πλευρά του Ολύμπου, σε υψόμετρο 820 μ. Η Μονή από το 1987 

υπάγεται στη Μητρόπολη Ελασσόνας, η οποία ανακαίνισε όλα τα κτίρια και από το 

2001 λειτουργεί ως γυναικεία μονή. Η πρόσβαση στη μονή γίνεται από το χωριό 

Καρυά. Έχει κηρυχθεί ως μνημείο. 

Ιερά Μονή Πέτρας 

Ιστορική Μονή στη βόρεια πλευρά του Ολύμπου, σε υψόμετρο 430 μ., κοντά στο 

ομώνυμο χωριό. Από την παλιά Μονή έχει διατηρηθεί το καθολικό. 

Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Σπαρμού (16 αιώνας) 

Βρίσκεται στη ΝΔ πλευρά του Ολύμπου, σε υψόμετρο 1020 μ. στην έξοδο της 

χαράδρας του «Μουρατζά». Έχει ανακαινισθεί. 
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Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου Κοκκινογείου (17ος αιώνας)  

Εξωκλήσι Αγίου Βασιλείου (Καρίτσα) στους πρόποδες του Ολύμπου προς την 

βόρεια πλευρά 

Αγία Κόρη 

Ξωκλήσι που βρίσκεται χτισμένο μέσα στο ομώνυμο ρέμα στους πρόποδες του 

Ολύμπου, σε υψόμετρο 300 μ., προς τιμή ενός άγνωστου κοριτσιού που 

προσπαθώντας να ξεφύγει από τους Τούρκους βρήκε καταφύγιο εκεί και πέθανε από 

τις ταλαιπωρίες κερδίζοντας στην συνείδηση του λαού τον τίτλο της αγίας. 

Αγία Τριάδα (Βροντούς)  

Βυζαντινό κτίσμα που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα με παλιές αγιογραφίες. 

Βρίσκεται στα 4,5 χιλ. από την Βροντού και είναι χτισμένο στην άκρη του ομώνυμου 

ρέματος προσφέροντας πανοραμική θέα. Ο περιβάλλων χώρος έχει διαμορφωθεί ως 

τόπος ξεκούρασης με ήπιες παρεμβάσεις.  

Άγιος Νικόλαος (Παλιά Βροντού) 

Βρίσκεται στο παλιό χωριό και είναι πολύ καλά διατηρημένο 

Αγία Τριάδα, Άγιος Νεκτάριος 

Στη Νότια πλευρά του Ολύμπου, βόρεια της Καρυάς και Συκαμνιάς 

Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Ιωάννης (Κοκκινοπηλός) 

Άγιος Νικόλαος 

Εκκλησία του 17ου αιώνα στην Παλιά Λεπτοκαρυά. 

Αγία Τριάδα 

Μεταβυζαντινή εκκλησία στην Παλιά Λεπτοκαρυά. 

Εκκλησία του Χριστού 

Βρίσκεται πάνω από τη Σκοτίνα στη θέση Κόντρες και είναι γνωστή για την σπάνια 

αγιογράφησή της σε τοιχογραφίες. 

Άγιος Αθανάσιος. Εκκλησία του 14ου αιώνα στην Άνω Σκοτίνα 
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Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Χτισμένη το 1862 στην πλατεία της Άνω Σκοτίνας. 

Άγιος Παντελεήμονας 

Βυζαντινή εκκλησία χτισμένη στην πλατεία του Παλιού Παντελεήμονα. 

 

ΣΤ 10.3 Αρχιτεκτονικά στοιχεία Λιτοχώρου 
Στο Λιτόχωρο, στα στενά πέτρινα σοκάκια που  εκτείνονται πίσω από την κεντρική 

πλατεία, υπάρχουν παραδοσιακά σπίτια με την μακεδονίτικη αρχιτεκτονική 

μονώροφο ή διώροφα, με τοξωτά υπέρθυρα, τις παλιές ξύλινες αυλόθυρες, τις 

δίρριχτες στέγες και τους χώρους υποδοχής με τα πολλά παράθυρα φτιαγμένες από 

Λιτοχωρινούς μαστόρους του ξύλου και της πέτρας. 

Ανατολικά της πλατείας, στο κέντρο της ιστορικής συνοικίας Παζάρι. Από εδώ 

συναντώνται οι  παραδοσιακές γωνιές του οικισμού. Παραδοσιακά κτίρια, όπως το 

πέτρινο αρχοντικό Γκουντέλια, το οποίο αναπαλαιώθηκε πριν από λίγα χρόνια. 

Στην οδό Ποσειδώνος, Υπάρχει το ερειπωμένο αρχοντικό του Τσιφοδήμου, 

κτισμένο τον 19ο αιώνα. Αρχοντική κατοικία Γκουντέλια (Σχεδιάζεται η μετατροπή του  

σε Λαογραφικό Μουσείο). 

 Οικία Γιαννίκη  

 Οικία Γ. Βούρου 

 Α' Δημοτικό Σχολείο Παπαδημητρίου – Σισκόπουλου ( Πέτρινο σχολείο με 

ιστορία 101 χρόνων) 

 Οικία Γεώργιου Ολύμπιου Βενιζέλου 

 Οικία Πατσουρίκα 

 Οικία Δαδούλη (διατηρητέα και ανακαινισμένη) 

 

Έθιμα Λιτόχωρου-δραστηριότητες και Εκδηλώσεις 

Η λαϊκή παράδοση παραμένει ζωντανή μέσα από τα έθιμα που διατηρούνται μέχρι 

σήμερα, όπως το έθιμο των Σίχνων στη γιορτή των Φώτων (6 Ιανουαρίου) ή το 

κάψιμο των κέδρων την Αποκριά  Λιτόχωρο. Έθιμο Σίχνων στη γιορτή των Φώτων 

(6 Ιανουαρίου) και το κάψιμο των κέδρων την Αποκριά.  

Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις είναι 
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 Περιφορά Επιταφίων, κέντρο της ιστορικής πόλης στο «παζάρι», Μεγάλη 

Παρασκευή.  

 Ναυτική Εβδομάδα, Ναυτικό Μουσείο, τέλος Ιουνίου αρχές Ιουλίου κάθε δύο 

χρόνια.  

 Πολιτιστικό καλοκαίρι, Δήμος Λιτοχώρου, Ιούλιος και Αύγουστος.  

 Πανηγυρικός εορτασμός στο παλιό μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στον 

Όλυμπο, 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.  

 Ο αγώνας στίβου σε πίστα ανωμάλου δρόμου και οι αγώνες Moto-cross στην 

περιοχή Ξηροκάμπι.  

 Αγώνας ορεινού τρεξίματος Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου (ΕΟΣ 

Θεσσαλονίκης-Σεπτέμβριος) Olympus Marathon (Διεθνής αγώνας)  τέλη Ιουνίου 

ΣΤ 11 Περιβαλλοντικές πιέσεις στην περιοχή μελέτης 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στις κυριότερες περιβαλλοντικές πιέσεις που 

ασκούνται στην περιοχή μελέτης. Η ανάλυση συσχετίζει  τις  υφιστάμενες χρήσεις και 

δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης, με τις παραμέτρους περιβάλλοντος . Η 

έλλειψη περιβαλλοντικών δεδομένων όπως χάρτης θορύβου για τον οικισμό 

Λιτοχώρου, περιβαλλοντικών μετρήσεων ποιότητας αέρα και ποιότητας υδάτων 

δυσχεραίνει την ακριβή αποτύπωση των πιέσεων. Οι περισσότερες πιέσεις δεν είναι 

σημαντικές και είναι αντιμετωπίσιμες από τους όρους που επιβάλλει η 

περιβαλλοντική νομοθεσία. Άλλες πιέσεις που αφορούν μόνιμα έργα και σύνθετες  

δραστηριότητες επιβάλλεται η παρακολούθηση των επιπτώσεων και η λήψη 

κατάλληλων μέτρων. 

Αυθαίρετη δόμηση-Πιέσεις διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης 

Στην περιοχή μελέτης έντονο είναι το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης. Αυθαίρετες 

κατασκευές, αγροτικές αποθήκες που μετατρέπονται σε οικίες σε περιοχές της ΖΟΕ1 

γεωργικής παραγωγικότητας, που δεν επιτρέπεται η δόμησης, αλλά και διάσπαρτες 

οικίες και υπερβάσεις δόμησης στην παράκτια και παρολύμπια περιοχή. Η αυθαίρετη 

δόμηση προκαλεί πιέσεις στην βιοποικιλότητα καθώς αναπτύσσεται και στην περιοχή 

πλησίον του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, αλλά κυρίως στο τοπίο, καθώς μεταβάλλει 

πολλές φορές βίαια την συνέχεια των οικοσυστημάτων. Σημαντική πίεση ασκεί στον 

πληθυσμό και στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς μεταβάλλει την πληθυσμιακή 

κατανομή στο χώρο, ενώ επηρεάζει και τις χρήσεις γης της περιοχής. Όπως τονίζεται 
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στο άρθρο 3 παρ37 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού Κεντρικής 

Μακεδονίας, η παράκτια περιοχή του Λιτοχώρου υφίσταται πιέσεις διαμόρφωσης 

εκτεταμένων ζωνών β κατοικίας. Επίσης στην μελέτη μορφολογικών κανόνων 

δόμησης και αρχιτεκτονικής σε περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2000 

κατοικιών της ΠΕ Πιερίας στην ΠΚΜ του ΥΠΕΚΑ, αναφέρονται ότι στις περιοχές 

Καλύβια Βαρυκού, Λιμένα Γρίτσα και Πλάκας Λιτοχώρου υπάρχει ανεξέλεγκτη και 

ανομοιόμορφη δόμηση και προτείνεται ο καθορισμός όρων και περιορισμών 

δόμησης. Στη ίδια μελέτη παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό με σχολιασμό για εικόνα 

εγκατάλειψης του παραλιακού μετώπου του οικισμού  στη Γρίτσα, ανομοιομορφία 

στις κατασκευές κτιρίων που δεν υπακούν σε αρχιτεκτονικούς κανόνες πχ στην 

Πλάκα προσομοιάζουν κτιρια με αστικές πολυκατοικίες. Συνεχές μέτωπο δόμησης 

κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας εντος ΖΟΕ στην Πλάκα Λιτοχώρου, 

καταστρατήγηση του μέγιστη επιτρεπομένου ύψους και αλλοίωση αναλογίας όγκων, 

πρόχειρες ισόγειες κατασκευές στα Καλύβια Βαρυκού. 

 

Αυξημένη παρουσία επισκεπτών, υπέρβαση φέρουσας ικανότητας και 

φαινόμενα λαθροθηρίας 

Η αυξημένη κατά εποχή κίνηση οχημάτων και επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό 

Ολύμπου, η λαθροθηρία στον ορεινό όγκο και η υπέρβασης της φέρουσας 

ικανότητας στην διακίνηση επισκεπτών στον Όλυμπο, προκαλούν πιέσεις στην 

βιοποικιλότητα αλλά και στον πληθυσμό. Η φέρουσα ικανότητα επισκεπτών στον 

ορεινό όγκο αλλά και στη θαλάσσια περιοχή πρέπει να υπολογιστεί, γιατί ενώ είναι 

θετική για την τοπική οικονομία (εισόδημα, θέσεις εργασίας), εντούτοις η μεγάλη 

συγκέντρωση επισκεπτών σε ορισμένα σημεία δύναται να προκαλέσει πιέσεις και 

στις υποδομές (δίκτυα, ενέργεια) αλλά και στον πληθυσμό. 

 

Παράνομες ιδιωτικές γεωτρήσεις 

Η ύπαρξη πολλών παράνομων ιδιωτικών αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων 

επηρεάζει το υδατικό ισοζύγιο και την ποιότητα του  υπόγειου νερού. Η ύπαρξη 

μεγάλου αριθμού αρδευτικών γεωτρήσεων που στερούνται αδειών χρήσης, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφή εικόνα του υδάτινου αποθέματος, οδηγεί και σε 

φαινόμενα υπεράρδευσης και άσκοπης χρήσης νερού. Επίσης πολλές γεωτρήσεις 
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χρησιμοποιούνται για λόγους αναψυχής και κάλυψη ιδίων αναγκών (πισίνες, χώρων 

πρασίνου (γκαζόν) ιδιαίτερα στην περιοχή της Πλάκας. 

Αλάτωσης εδαφών και υφαλμυρωσης υπόγειων νερών 

Στις περιοχές που γειτνιάζουν με την θάλασσα, ειδικότερα στην περιοχή του  Βαρικού 

χαρακτηρισμένη ως γη γεωργικής παραγωγικότητας, έχουν παρατηρηθεί κατά θέσεις 

φαινόμενα αλάτωσης με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τον χαρακτήρα της. Η 

διείσδυση θαλασσινού νερού, μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρωσης του 

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα .Ενώ σε περιόδους ξηρασίας, εμφανίζονται φαινόμενα 

αλάτωσης εδαφών και σημάδια ερημοποίησης. Στην περιοχή μελέτης, όπως 

αναπτύσσεται και παραπάνω έχουν περιγραφεί στην βιβλιογραφία φαινόμενα 

ερημοποίησης. Σε θέσεις όπου έχουμε υπεράντληση νερού για αγροτική χρήση και 

βρίσκονται σε απόσταση <50μ από την θάλασσα, εξαιτίας όχι μόνο της διείσδυσης 

του νερού αλλά κυρίως της αλμύρας που μεταφέρεται από τον αέρα.  

Σημειακή ρύπανση από απορρίμματα στον εξωαστικό χώρο και ρέματα 

Σε περιοχές του εξωαστικού χώρου, έχει παρατηρηθεί από την υπερβολική παρουσία 

επισκεπτών, σημειακή ρύπανση με απορρίμματα. Επίσης σε ρέματα και χαράδρες, 

έχουν παρατηρηθεί να απορρίπτονται μπάζα και απόβλητα, χωρίς όμως να είναι σε 

ποσότητα επικίνδυνη και παρόλο που στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ υπάρχει 

οργανωμένος χώρος υποδοχής αδρανών υλικών και υλικών εκσκαφής 

(μπαζότοπος). Κατά θέσεις οι ορειβατικοί σύλλογοι έχουν αναφέρει την παρουσία 

απορριμμάτων εντός εθνικού δρυμού και ιδιαίτερα σε σημεία θέας. Τέτοια 

απορρίμματα, αν και είναι σημειακά και σε μικρή ποσότητα εντούτοις μπορεί να 

χαρακτηριστούν ως σημαντικά λόγω της προστατευόμενης περιοχής του Ολύμπου 

και της οικολογικής αξίας των ειδών που εμφανίζει. 

Ελλιπή διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Η μη λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Νότιας Πιερίας, με συνέπεια την 

μη ορθή διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων. Επίσης υπάρχει σημαντικός 

αριθμός στην Δ.Κ Λιτόχωρου αλλά κυρίως στους υπόλοιπους οικισμούς, που δεν 

έχουν ολοκληρώσει την σύνδεση τους με το κεντρικό αγωγό, που θα οδηγήσει τα 

λύματα στην ΜΕΕΛ. Το φαινόμενο είναι εντονότερο για τις οικίες (ειδικά αυτές που 

στερούνται οικοδομικής άδειας) και τουριστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 
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μικρή απόσταση από την θάλασσα. Η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων σε ρέματα και 

στο υπέδαφος και διάμεσου αυτού στη θάλασσα, μπορεί να προκαλέσει μόλυνση και 

υψηλό μικροβιολογικό φορτίο σε περιοχές κολύμβησης. 

Η μη ολοκληρωμένη και ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ και τα διαστήματα 

διακοπής των προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

Η μη ολοκληρωμένη και ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ λόγω έλλειψης προσωπικού και 

πιθανής πλήρωσης της χωρητικότητας την επόμενη πενταετία καθώς και τα μικρά 

διαστήματα διακοπής  στο προγράμματα ανακύκλωσης και μη εφαρμογή συστήματος 

κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, προκαλούν πιέσεις στο έδαφος και στην 

ανθρώπινη υγεία.  

Εξορυκτικές δραστηριότητες και αποκατάσταση χώρου  

Τα εκτεταμένα σκάμματα λήψης αδρανών στην απόληξη του Ενιπέα στην περιοχή 

του Λιτοχώρου. Η λειτουργία του λατομείου με την εξόρυξη αμμοχάλικου, ως 

δραστηριότητα από μόνη της, συνιστά ένα παράγοντα πίεσης στο έδαφος, στο τοπίο 

αλλά και στον αέρα της περιοχής. Η οπτική ρύπανση από τις εκσκαφές, η σκόνη και 

ο θόρυβος από την λειτουργία μηχανημάτων και από την κίνηση των οχημάτων, 

συνιστά πίεση για το περιβάλλον του Λιτοχώρου.  

Κίνηση οχημάτων στην ΠΑΘΕ , σιδηρόδρομος και δίκτυα υποδομής 

Το Λιτόχωρο, διατρέχεται από την Εθνική οδό ΠΑΘΕ καθώς και από την 

σιδηροδρομική γραμμή. Επίσης στην περιοχή υπάρχουν δίκτυα φυσικού αερίου και 

γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 150KV Λάρισα ΙΙ-Πολύφυτο/Σφηκίας. Η 

κίνηση οχημάτων στην ΠΑΘΕ προκαλεί πιέσεις στην ατμόσφαιρα ,με εκπομπές CO, 

NΟx, υδρογονανθράκων για τους βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για 

τους πετρελαιοκινητήρες από τα οχήματα αλλά και λόγω της ηχορύπανσης που 

προκαλείται στο ακουστικό περιβάλλον από την ΠΑΘΕ και τον σιδηρόδρομο. Η 

μεγάλη απόσταση από τον οικισμό Λιτοχώρου μετριάζει σημαντικά τις επιπτώσεις 

στην ανθρώπινη υγεία και στον πληθυσμό. 

Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου-Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

Σήμερα  πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές βολές στην έκταση του Πεδίου Βολής 

Λιτοχώρου, με σημαντικές ισχυρές  περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δονήσεις, 

επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, επιπτώσεις στο έδαφος από τα βλήματα και 
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τις ουσίες που περιέχουν, επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα (κυρίως ορνιθοπανίδα) 

αλλά και στην ανθρώπινη υγεία.  Επίσης στην περιοχή υπάρχουν στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις που παράγουν λύματα και απόβλητα τόσο από το προσωπικό όσο και 

από τις δραστηριότητες και χρήσεις που αναπτύσσουν εντός του χώρου. Αλλά και 

έχουν σημαντική επίπτωση στο ακουστικό περιβάλλον τόσο από τις δραστηριότητες 

όσο και από την κίνηση των οχημάτων. 

Εργασίες αναβάθμισης Λιμανιού Γρίτσας-Φορτοεκφόρτωση υλικών από το 

λατομείο 

Οι  προσωρινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σκόνη, διέλευση οχημάτων, σημειακή 

ρύπανση της θάλασσας και ηχορύπανση) στο λιμάνι της Γρίτσας για την μεταφορά 

υλικών για το έργο της επέκταση διαδρόμων στο αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης 

Μαζικός τουρισμός-Τουριστικές εγκαταστάσεις  

Στην περιοχή μελέτης συναντάμε μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις (μεγάλα-

ξενοδοχεία και κάμπινγκ) που τα τελευταία χρόνια γίνονται περισσότερες στον 

εξωαστικό χώρο. Η πίεση που δημιουργούν αφορά την μαζικότητα του τουρισμού 

αλλά και αύξηση των αποβλήτων, στερεών και υγρών .Αν και οι περισσότερες έχουν 

βιολογικούς καθαρισμούς, μπορούν να παρατηρηθούν δυσλειτουργίες στα 

συστήματα. Επίσης οι παλαιότερες στερούνται υποδομών βιολογικού καθαρισμού και 

χρησιμοποιούν παλαιωμένα συστήματα απορροφητικών σηπτικών δεξαμενών. 

Βιομηχανίες και βιοτεχνικές μονάδες 

Στο Λιτόχωρο, υπάρχουν βιομηχανίες και μικρές βιοτεχνικές μονάδες που 

προκαλούν μικρές και αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Οι 

περισσότερες επιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν βάση των περιβαλλοντικών 

όρων που υποχρεούται να τηρεί η κάθε μια. Αυτές είναι το λατομείο, το εργοστάσιο 

πίσσας, το εργοστάσιο ξυλείας της δνσης δασών (σσ ανενεργό), ελαιοτριβείο, μικρές 

βιοτεχνικές μονάδες και επαγγελματικά εργαστήρια. 

Γεωργικά υπολείμματα και φυτοφάρμακα 

Στην περιοχές που έχουμε καλλιέργειες εντατικής εκμεταλλεύσεων γίνεται αυξημένη 

χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, που με τις εκπλύσεις μπορούν να 

προκαλέσουν φαινόμενα ευτροφισμού στα ρέματα που απορρέουν προς τη 
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θάλασσα.  Σκουπίδια και συσκευασίες λιπασμάτων έχουν εντοπιστεί σε ρέματα και 

κοντά στις ακτές. 

Κτηνοτροφικές μονάδες-Ιχθυοτροφεία 

Στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες με απόβλητα κυρίως βουστάσιων 

και ποιμνιοστάσιων. Επίσης τα ιχθυοτροφεία πρέπει να τηρούν την περιβαλλοντική 

νομοθεσία καθώς μπορούν να υπάρχουν επιπτώσεις στα ιχθυαποθέματα και στο 

θαλάσσιο περιβάλλον, που είναι ευαίσθητο σε μεταβολές. Ήδη υπάρχει κεντρικός 

σχεδιασμός για την χωροθέτηση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. Εκτίμηση και Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των 

Επιπτώσεων του Σχεδίου στο Περιβάλλον  
 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των έργων και δραστηριοτήτων 

αλλά και των χρήσεων που προβλέπονται από το ΓΠΣ Λιτοχώρου  στο περιβάλλον, 

θα χρησιμοποιηθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που προτείνονται από την 

οδηγία 2001/42/ΕΚ «περί της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων»  αλλά και την  υπ’ αριθμ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017 ΦΕΚ/Β1225/2006, καθώς και οι περιβαλλοντικοί 

παράμετροι που προτείνονται από το οδηγό ορθής πρακτικής για την ΣΠΕ που 

εκπονήθηκε από την ΕΕ (Handbook on sea for cohesion policy 2007-2013 GRDP 

EU). Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία στους περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως 

αυτή προτείνεται από την εθνική και διεθνή αλληλογραφία. Οι παράμετροι αυτές 

έχουν ως στόχο να εξετάσουν και να αναδείξουν τα διάφορα θέματα που ενδέχεται 

να προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων και κατευθύνσεων του Σχεδίου αυτού 

στο περιβάλλον. Στο τέλος του κεφαλαίου θα περιγράφουν  α)οι προτάσεις/μέτρα για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση, κατά το δυνατόν, των σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και β) θα προταθεί σύστημα παρακολούθησης των 

σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (monitoring).  

 

Ζ1 Μέθοδος Αξιολόγησης 
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, συσσωρευτικές, 

συνεργατικές, βραχυ-μέσο-μάκρο-πρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές ή 

αρνητικές σε τομείς όπως : 

 Βιοποικιλότητα (πανίδα-χλωρίδα) 

 Πληθυσμός 

 Ανθρώπινη Υγεία 

 Έδαφος 

 ύδατα 

 Κλιματικοί παράγοντες 

 Αέρας-Ατμόσφαιρα 

 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 
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 Τοπίο 

 Συσχέτιση μεταξύ των δεικτών 

Παράλληλα θα συνεκτιμηθούν δείκτες όπως προτείνονται από τον οδηγό ορθής 

πρακτικής στην ΣΠΕ που εκπονήθηκε από την ΕΕ.(Handbook on sea for cohesion 

policy 2007-2013 GRDP EU), αλλά και δείκτες που προτείνονται από την ομάδα 

εργασίας του ΤΕΕ ΚΜ «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ» και 

βοηθούν στη συνεκτίμηση της φέρουσας ικανότητας: 

1. ενεργειακή επάρκεια 

2. χρήση ανανεώσιμων και μη πόρων ενεργείας 

3. προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

4. ανάγκες για μεταφορές, μετακίνηση, κινητικότητα  

5. ισοζύγιο νερού και υποβάθμιση φυσικών πόρων 

 

Για λόγους ομαδοποίησης και κατανόησης των πινάκων,  οι τρεις πρώτοι δείκτες θα 

συνεκτιμηθούν με τον δείκτη κλιματικοί παράγοντες , ο τέταρτος με τον δείκτη 

πληθυσμός και ο πέμπτος με τους δείκτες  έδαφος, ύδατα και αέρας. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων της 

περιοχής που θα πρέπει να εξεταστούν αφορούν κυρίως: 

 την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αντιστρεψιμότητα 

των επιπτώσεων, 

 τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

 τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

 τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω 

 ατυχημάτων), 

 το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική 

περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν), 

 τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν 

αναγνωρισμένου καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, κοινοτικό ή 

διεθνές επίπεδο.  

 τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να 

επηρεαστεί, λόγω: ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής 

κληρονομιάς, υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων 

ή των οριακών τιμών, εντατικής χρήσης της γης 
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Τα κριτήρια και τo υπόμνημα παραμέτρων εκτίμησης (assesment legend) 

αξιολόγησης επιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα μελέτη είναι 

σύμφωνα με τον οδηγό ορθής πρακτικής για την ΣΠΕ που εκπονήθηκε από την 

ΕΕ.(Handbook on sea for cohesion policy 2007-2013 GRDP EU) και το παράρτημα 

ΙΙΙ της υπ’ αριθμ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017 ΦΕΚ/Β1225/2006 ,: 
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Χαρακτήρας /παράμετρος 

επίπτωσης 

Σύμβολο Επεξήγηση 

Είδος επίπτωσης + - 0 Θετική-  Αρνητική- Ουδέτερη 

Πιθανότητα !! ! Πολύ πιθανή Πιθανή 

Ένταση  W M P Ασθενής Μέτρια Ισχυρή 

Κλίμακα -- - ++ + Αρνητική 

μεγάλης 

κλίμακας 

Αρνητική Θετική 

μεγάλης 

κλίμακας 

Θετική 

Χρονικός ορίζοντας  εμφάνισης 

επίπτωσης 

St(Short-

term) 

Mt(Medium-

term) 

Lt(Long-

term) 

Βραχυπρόθεσμες Μεσοπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Συχνότητα/διάρκεια > >> Προσωρινή Μόνιμη 

Αναστρέψιμες IR (Irrevesible) R (reversible) Μη αναστρέψιμες Αναστρέψιμες 

Αβεβαιότητα ? Οι πιθανές επιπτώσεις εξαρτώνται από την εφαρμογή της και είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν 

Διασυνοριακή επίπτωση Tr Πιθανή διασυνοριακή επίπτωση 

Πρωτογενείς/Δευτερογενείς P(primary) S (secondary) Πρωτογενείς Δευτερογενείς 

Συσσώρευση–συνέργεια Επιπτώσεων Υ(yes) Ν(no) Ναι ΄Όχι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 8 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ASSESMENT LEGEND) 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων όπως θα 

προκύψουν από το ΓΠΣ Λιτόχωρου, συμπεριλαμβάνονται στο παρακάτω πίνακα με 

τους συντελεστές και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (Βαβίζος Γ-Μερτζάνης Α 

Αθήνα,2003). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 9 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ/ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

Συντελεστές και χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Επεξήγηση-Στόχοι-Μεθοδολογογία 

Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά (κλιματικοί παράγοντες) Μικρές οι μεγάλες αλλαγές στην κλιματική συμπεριφορά , από ανωμαλίες 

καιρού, μέσοχρονικές κλιματικές διακυμάνσεις, μεγάλες διαφοροποιήσεις-

κλιματικές αλλαγές .Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν τέτοιες 

αλλαγές έχουν σχέση με παραγωγή θερμότητας, η οποία προκαλεί μεταβολές 

στην θερμοκρασία και την κίνηση του αέρα. Εκπομπές μάζας και ενέργειας 

από τις οποίες επέρχονται αλλαγές στην ατμοσφαιρική υγρασία και στη 

θερμοκρασία καθώς και αλλαγές στην αντανακλαστικότατα των υδάτινων 

επιφανειών και  εδαφών (albedo) πχ ταμιευτήρες, αποξήρανση εκτάσεων. Για 

τον προσδιορισμό των αλλαγών χρησιμοποιούνται κλιματικοί και βιοκλιματικοί 

δείκτες. 

Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά (τοπίο) Αφορούν αλλαγές στην οπτική ευαισθησία, την ποικιλομορφία, το επίπεδο 

απορροφητικής ικανότητας της περιοχής. Αρνητικές είναι όταν μεταβάλλεται η 

αισθητική εντός σχεδίου πόλης, παρεμποδίζεται λόγω του υπό εξέταση έργου 

ή δραστηριότητας, η θέα αξιόλογων στοιχείων του τοπίου, αποκαλύπτονται 

μη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις, προκύπτει μια μη αναστρέψιμη αλλαγή 

της οπτικής ικανότητας του τοπίου, υποβαθμίζονται σταδιακά παράγοντες 

αισθητικής του τοπίου. Τέτοια συνέπειες προκαλούν έργα όπως , ΧΥΤΑ, 

εξορυκτικές δραστηριότητες, αεροδρόμια, πίστες αγώνων, χιονοδρομικά 

κέντρα,λιμάνια, ταμιευτήρες, έργα που επεκτένονται γραμμικά (οδικοί 

άξονες,σιδήροδρομοι), επεκτέινοντα καθ ύψους (σιλό, αιολικά πάρκα,  
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γέφυρες) και δημιουργούν έντονες χρωματικές αντιθέσεις (αλυκές, εξορύξεις, 

δανειοθάλαμοι κλπ). 

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά (έδαφος) Οι επιπτώσεις αφορούν αλλοιώσεις στην εξωτερική επιφάνεια ή στις μάζες 

των γεωλογικών σχηματισμών, αλλαγές στη γεωμορφολογικές διεργασίες 

καθώς και αλλοιώσεις στα εδαφολογικα χαρακτηριστικά, επίσης στις 

αρνητικές επιπτώσεις είναι οι κίνδυνοι καταστροφής ειδικών γεωλογικών 

χαρακτηριστικών (πχ σπήλαια) καθώς και οι μεταβολές σε λεκάνες απορροής 

και σε παράκτιες περιοχές εκφόρτησης ιζημάτων. Τέτοια έργα και 

δραστηριότητες μπορούν να προκαλέσουν κυρίως μεγάλα έργα υποδομής 

όπως ταμιεύτηκες λιμενοδεξαμενές, έργα εκτροπής υδάτων, μεγάλα 

αντιπλημμυρικά έργα, επιφανειακές εξορύξεις, λιμενοβραχίονες κ.α 

Φυσικό περιβάλλον (βιοποικιλότητα-πανίδα-χλωρίδα) Οι επιπτώσεις αφορούν τις μεταβολές που επέρχονται στο εμβαδόν και στις 

τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών και περιοριστικών παραγόντων της χέρσου ή 

της κατάσταση του τροφικού καθεστώτος των ενδιαιτημάτων των υδάτων 

(ολιγοτροφισμός, ευτροφισμός) καθώς και τα χαρακτηριστικά μεγέθη που 

επηρεάζουν τα αυτο-οικολογικά χαρακτηριστικά των κυρίαρχων ειδών και των 

ειδών και οικοτόπων ου είναι σε καθεστώς προστασίας. Επιπτώσεις στη 

πανίδα και την χλωρίδα μπορούμε να έχουμε από μια σειρά έργων και 

δραστηριοτήτων, που αλλάζουν πχ την φέρουσα ικανότητα ενός 

οικοσυστήματος και των ειδών , την κατανομή τους στο χώρο, που 

επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες αλλά και ηθολογικές συμπεριφορές. 

Χρήσεις γης  Οι μεταβολές στις χρήσεις γης βασίζονται στην αξιολόγηση των μεταβολών 
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που θα επιφέρει το σχέδιο, στην υφιστάμενη κατάσταση και αυτήν που 

αναμένεται  ότι θα διαμορφωθεί στο μέλλον (μηδενική λύση). Επίσης οι 

μεταβολές αξιολογούνται και με βάση το κριτήριο της συμβατότητας με τις 

κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού (Γενικό, περιφερειακό). Οι 

μεταβολές αξιολογούνται ως αρνητικές όταν δημιουργούν μη αναστρέψιμες 

συνθήκες που ανατρέπουν ή δεν συμβαδίζουν με το καθεστώς χρήσεως γης 

και τν περιοχών με ειδικά καθεστώτα. Τέτοιες είδους επιπτώσεις προκαλούν 

μεγάλα έργα πχ λιμάνια , αεροδρόμια, βιομηχανικά συγκροτήματα ενώ 

θετικές επιπτώσεις έχουμε όταν συνεπάγεται βελτίωση των συνθηκών 

εκμετάλλευσης η διαφύλαξης δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε ειδικό 

καθεστώς χρήσεως. 

Δομημένο περιβάλλον Οι μεταβολές στο  δομημένο περιβάλλον βασίζονται στο  έλεγχος της 

συμβατότητας του σχεδίου  με της κατευθύνσεις του πολεοδομικού 

σχεδιασμού. Αρνητικές είναι οι επιπτώσεις  στις χρήσεις γης από μεταβολή 

στον οικοδομικό ιστό και τις χρήσεις του πχ μεγάλα ξενοδοχεία, 

πολυκαταστήματα , Επίσης αρνητικές επιπτώσεις προκαλούνται και από 

αύξησης της κυκλοφορίας στην πόλξη. 

Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Πολιτιστική κληρονομιά) Ο χαρακτηρισμός των επιπτώσεων στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

βασίζεται στην αξιολόγηση της επίδρασης του έργου σε ζώνες προστασίας 

των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων και που υπερβαίνει τους όρους 

και περιορισμούς που έχει θέσει το θεσμικό καθεστώς προστασίας τέτοιων 

χώρων. Επίσης η επιβάρυνση τους από εκπομπές αερίων ρύπων και μαζών 
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Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τεχνικές υποδομές (Υλικά περιουσιακά 

στοιχεία) 

Μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον προκύπτουν από έργα και 

δραστηριότητες που επηρεάζουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

στην ευρύτερη περιοχή υλοποιήσεις τους και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα 

τον πληθυσμό και την κατανομή του στο χώρο (πυκνότητα).πχ όταν 

διαφοροποιείται ο δείκτης μεταβολής του πληθυσμού περισσότερα από τον 

μ.ο της 30 ετίας. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση αυτά που προβλέπονται στον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, τις νέες θέσεις εργασίας που θα 

δημιουργηθούν, την προσέλκυση ή την απώθηση πληθυσμού, την αύξηση 

στην αντικειμενική αξία των ακινήτων. Τέτοια έργα είναι μεγάλα ξενοδοχεία 

και βιομηχανίες, νοσοκομεία, στρατόπεδα κ.α. Οι επιπτώσεις στις τεχνικές 

υποδομές αφορούν κυρίως τον περιορισμό θέσεων στάθμευσης, την 

μεταφορική ικανότητα των ΜΜΜ, την επιβάρυνση του οδικού δικτύου, και των 

δικτύων μεταφοράς ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών. 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον (Αέρας-Ατμόσφαιρα) Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, από τα 

σχεδιαζόμενα έργα και δραστηριότητες του σχεδίου, βασίζεται σε ποσοτικά 

στοιχεία, τα οποία συνυπολογίζουν τις εκπομπές ρύπων, τα επίπεδα του 

υφιστάμενου επίπεδου ρύπανσης (background) καθώς και τις τάσεις εξέλιξης 

της ποιότητας της ατμοσφαίρας στο μέλλον. σσ Θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί την ενδεχόμενη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τα 

σχεδιαζόμενα έργα με την χρησιμοποίηση δεικτών και την βιβλιογραφία. 

όπου δεν υπάρχει πληροφορία από μετρήσεις παρατίθεται η ύπαρξη 

θεσμοθετημένων ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με την κείμενη 
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νομοθεσία. 

Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες (ανθρώπινη υγεία) Γίνεται εκτίμηση των μεταβολών στα επίπεδα θορύβου της περιοχής από τα 

έργα και δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του σχεδίου, 

τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία του υπό εξέταση έργου 

ή δραστηριότητας, με σύγκριση των επιπέδων θορύβου σε θέσεις δεκτών, με 

την πιθανή ακουστική κατάσταση στο μέλλον, καθώς και με τα αντίστοιχα 

όρια θορύβου. σσ όπου δεν υπάρχουν δεδομένα πχ χάρτες θορύβου, η 

εκτίμηση θα γίνεται με βάση τις εκπονημένες μελέτες αλλά και τα όρια 

θορύβου, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. όσον αφορά τις 

επιπτώσεις από τις δονήσεις θα υπάρξει εκτίμηση σε σχέση με τα επίπεδα 

κραδασμών της περιοχής μελέτης και τα εδαφολογικά της χαρακτηριστικά. Η 

εκτίμηση των επιπτώσεων από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε χρήσεις 

που επηρεάζονται, γίνεται με βάση τις απαιτούμενες αποστάσεις που ορίζουν 

τα εγχώρια και διεθνή πρότυπα καθώς και η εγχώρια νομοθεσία. 

 Επιφανειακά και υπόγεια νερά (ύδατα) Οι επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, βασίζονται στην εκτίμηση 

των τυχών διαφοροποιήσεων στις υδολογικές και υδρομορφολογικές 

συνθήκες της περιοχής, τις οποίες αναμενονται από την εφαρμογή του 

σχεδίου. Οι εκτιμήσεις βασίζονται, στο μέγεθος κατάληψης του εδάφους, στην 

προσθήκη υδάτων (εμπλουτισμός), στην απόληψη υδάτων, στην παρεμβολή 

τεχνικών έργων και στη μεταβολή της υπόγειας υδροφορίας (στάθμη, κίνηση, 

παροχή). Σημαντικές επιπτώσεις επιφέρουν και οι μεταβολές στην ποιότητα 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τόσο στα φυσικοχημικά 
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χαρακτηριστικά τους, όσο και από την βιολογία των οργανισμών που 

διαβιούν σε αυτά. πχ η μείωση του διαλυμένου οξυγόνου, αύξηση 

θερμοκρασίας, ρύπανση από λύματα, ευτροφισμός κ.α.  

Οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως σημαντικές όταν έχουν σημαντικές 

μεταβολές κυρίως υδρογεωλογίκες και επηρεάζουν το δομημένο και φυσικό 

περιβάλλον. Επίσης όταν προκαλούν σοβαρές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις 

ειδικά στα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, ρέματα) σημαντική είναι η επίπτωση 

στην ποιότητα του ύδατος. Σοβαρές επιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν 

υδροηλεκτρικά φράγματα, βιομηχανίες. Μικρότερου βαθμού αλλά σημαντικές 

είναι οι επιπτώσεις από  υπεραντλήσεις νερού για γεωργικές χρήσεις, 

άσκοπη κατανάλωση ύδατος και απόρριψη λυμάτων. 
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Ζ2 Αξιολόγηση σχεδίου σύμφωνα με την προτεινόμενη  από το 

σχέδιο οργάνωση χρήσεων γης και προστασία περιβάλλοντος 

του Ο.Τ.Α  

Π.2.1.3 Περιοχές προς πολεοδόμηση β κατοικίας (Τουρισμός Αναψυχή) στους 

οικισμούς Πλάκας Λιτοχώρου, Λιμένα Γρίτσας 

 

Ένα από τα βασικότερα σημεία του σχεδίου είναι η πρόταση για πολεοδόμηση ως β 

κατοικίας στις παράκτιες περιοχές της Πλάκας και της Γρίτσας. Η διαμορφούμενη 

κατάσταση είναι η ύπαρξη πολλών κατοικιών διάσπαρτων στην περιοχή, χωρίς να 

υπάρχουν τα απαραίτητα δίκτυα και οι κατάλληλες υποδομές. Επίσης διαπιστώθηκε 

η ύπαρξη μικρών μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και καταστημάτων αναψυχής. 

Με την πρόταση έχουμε οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων με ουδέτερες 

έως θετικές επιπτώσεις συνολικά. Πρόκειται για επιπτώσεις που είναι πιθανόν να 

συμβούν σε ασθενή κλίμακα αλλά θα είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες. Ο χρονικός 

ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων στους παραμέτρους/δείκτες είναι 

μεσοπρόθεσμες. Οι επιπτώσεις είναι μη αναστρέψιμες και είναι πολύ πιθανόν να 

έχουν θετικές επιπτώσεις για το πληθυσμό και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Οι 

ανάγκες για μεταφορά/ μετακίνηση θα διαφοροποιηθούν επηρεάζοντας την 

παράμετρο του πληθυσμού, ενώ ασθενείς επιπτώσεις θα έχουν για την ατμόσφαιρα 

και τους κλιματικούς παράγοντες κυρίως λόγω της μικρής έκτασης σε σχέση με την 

περιοχή μελέτη που αναμένεται να επηρεαστεί. 

Στην περιοχή που προτείνεται η πολεοδόμηση ως β κατοικία είναι ήδη ανεπτυγμένη 

η δόμηση ως εκτός σχεδίου, ενώ εντοπίστηκαν κατά την επίσκεψη στην υπό μελέτη 

περιοχή υπερβάσεις και αυθαιρεσίες που δεν υπάρχουν στοιχεία αν έχουν υπαχθεί 

στις νεότερες διατάξεις των νόμων. (Ν. 4178/2013 - Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 

Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις) 

 Η προτεινόμενη πολεοδόμηση αναμένεται να διευθετήσει στο χώρο τις 

δραστηριότητες και θα δημιουργήσει τα απαραίτητα δίκτυα υποδομών, για την ορθή 

διαχείριση των υγρών και στερών αποβλήτων. Επίσης η περιοχή θα πολεοδομηθει 

ως  β κατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένο φόρτος στα λύματα, στα 

απόβλητα αλλά και στις ανάγκες για νερό και ενέργεια σε σχέση με την πρώτη 

κατοικία. Εδώ όμως προκύπτει ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και 

αφορά την εποχιακή κατανομή του φόρτου, που τους θερινούς μήνες θα είναι 

αυξημένο, προκαλώντας πιέσεις σε περιβαλλοντικούς δείκτες εάν δεν διαχειριστεί 
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ορθά. Αναφέρονται συνοπτικά μέτρα και προτάσεις στο κεφάλαιο Η , σχετικά με την 

μείωση των πιέσεων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στην περιοχή οι 

προτεινόμενοι όροι δόμησης με μέγιστη πυκνότητα 8 άτομα ανά στρέμμα (netto) για 

μέσο σ.δ. 0,25 αλλά και οι ζώνες απομόνωσης που προβλέπονται αναμένονται να 

διακόψουν το συνεχές μέτωπο δόμησης. Επίσης οι απαραίτητες διαφοροποιήσεις 

που πρέπει να γίνουνε σε σχέση με τα ρέματα,την παρόχθια βλάστηση αλλά και την 

απελευθέρωση της παραλίας όπως τονίζεται στο σχέδιο θα αμβλύνουν τις όποιες 

επιπτώσεις. Επιπλέον μέτρα και περιορισμό προτείνονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Σημαντικό είναι το ζήτημα με τα δίκτυα αποχέτευσης που πρέπει να ολοκληρωθούν 

στις επεκτάσεις και την σύνδεση με την ΜΕΕΛ Νότιας Πιερίας αλλά και ζητήματα με 

την ύδρευση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για την κατάργηση των πολλών 

ιδιωτικών γεωτρήσεων.  

 

Π.2.1.4. Περιοχές με θεσμοθετημένη ιδιωτική πολεοδόμηση  

Στη Δ.Ε. Λιτοχώρου υπάρχουν πέντε περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκε ιδιωτική 

πολεοδόμηση, οι εκτάσεις των οποίων βρίσκονται εντός των ορίων επιμέρους περιοχών της 

Ζ.Ο.Ε: 

 Έκταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών 

Οργανώσεων Θεσσαλονίκης στη θέση «Τοπόλιανη» (έγκριση πολεοδομικής μελέτης 

με την αριθμ.38278/19-09-2005 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1116Δ714-10-

2005), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 6Α της Ζ.Ο.Ε. 

 Έκταση Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΠΑΙΔΕΙΑ» στη θέση 

«Τοπόλιανη» (έγκριση πολεοδομικής μελέτης με την αριθμ. Γ78423/28-08-1996 Π.Α. 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1085Δ717-09-1996), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με 

στοιχείο 6Α της Ζ.Ο.Ε. 

 Έκταση Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» στη θέση 

«Τοπόλιανη» (έγκριση πολεοδομικής μελέτης με το από 29-08-1996 Π.Δ. που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1097Δ717-09-1996), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με 

στοιχείο 6 της Ζ.Ο.Ε. 

 Έκταση Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΑΡΤΕΜΗ» Συν.Π.Ε. στη 

θέση «Τοπόλιανη» (έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού του Παραθεριστικού 

Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΑΡΤΕΜΗ» Συν.Π.Ε. με αριθ. 58207/1018 που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 720Β'/23-10-1986), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με 

στοιχείο 6Α της Ζ.Ο.Ε. 

 Έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου 

19121949 Ν. Πιερίας Συν.Π.Ε. στην πόλη της Κατερίνης του Ν. Πιερίας (έγκριση 

σύστασης Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμων 19121949 

Ν. Πιερίας Συν.Π.Ε. με αριθ. Γ56/7467/Φ513 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1033Β'/19-

08-1976), η οποία εμπίπτει στην περιοχή με στοιχείο 5 της Ζ.Ο.Ε. Για τον Οικοδομικό 
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Συνεταιρισμό Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου βρίσκεται υπό εκπόνηση 

πολεοδομική μελέτη. 

Οι εν λόγω συνεταιρισμοί προϋπάρχουν του Π.Δ/γματος της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου και οι 

εκτάσεις τους εμπίπτουν εντός της περιοχών με στοιχείο 6Α και 5 της Ζ.Ο.Ε. 

αντίστοιχα 

Συνεπάγεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 

37674/2016 - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 

- Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει  όλοι οι οικισμοί θα πρέπει να 

έχουν σχετική απόφαση ΑΕΠΟ ως ιδιωτική πολεοδόμηση και οικοδομικοί 

συνεταιρισμοί,(Ομάδα 6η Τουριστικές εγκαταστάσεις αα/26). Επίσης θα πρέπει να 

εκδοθούν οι ανάλογες άδειες χρήσης υδάτων από την δνση υδάτων της Περιφέρειας 

και να καθοριστούν όροι για την διαχείριση στερών και υγρών αποβλήτων.  

 

Π.2.3.1. -ΠΕΠΔ1 Περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ανάπτυξης τουρισμού και 

λοιπής γεωργικής γης (περιοχή με στοιχείο 2 της Ζ.Ο.Ε.) 

Ως Π.Ε.Π.Δ.1 «Περιοχές κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ανάπτυξης τουρισμού και 

λοιπής γεωργικής γης» προτείνονται οι δύο περιοχές με στοιχείο 2 του π.δ/γματος 

της Ζ.Ο.Ε  Είναι η περιοχή που προβλέπεται η ύπαρξη τουριστικών εγκαταστάσεων 

και κατοικιών με εγκαταστάσεις αναψυχής αλλά και ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

πρωτογενούς τομέα πχ θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες. Προτείνεται να ελεγχτούν 

στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι υπάρχουσες τουριστικές 

εγκαταστάσεις καθώς και οι εγκαταστάσεις αναψυχής, όσον αφορά την διαχείριση 

των αποβλήτων αλλά και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ύδρευσης με τις ιδιωτικές 

γεωτρήσεις. Παράλληλα θα πρέπει να οριστεί να μην χωροθετούνται ασύμβατος 

δραστηριότητες πχ κτηνοτροφικές μονάδες σύμφωνα με το Ν4056/2012. Η πρόταση 

καθορισμού της ΠΕΠΔ προστατεύει αποτελεσματικά τον εξωαστικό χώρο, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται και στη ΖΟΕ. Ο καθορισμός της ΠΕΠΔ1 έχει από ουδέτερες 

επιπτώσεις στις υπό εξέταση παραμέτρους περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης. Οι 

επιπτώσεις είναι ασθενείς αλλά μόνιμες και  μη αναστρέψιμες για το σύνολο της 

περιοχής.  Συνεπώς οι επιπτώσεις στο έδαφος και στα νερά αναμένονται μέτριες σε 

ένταση και  αρνητικές καθώς η περιοχή γειτνιάζει με την θάλασσα αν δεν 

αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων και ύδρευσης. Οι 

όποιες επιπτώσεις θα εμφανιστούν μεσοπρόθεσμα και θα είναι μη αναστρέψιμες. Για 
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τον πληθυσμό οι επιπτώσεις αναμένονται θετικές, ενώ η ατμόσφαιρα και οι κλιματικοί 

παράγοντες δεν αναμένονται να επηρεαστούν σημαντικά και σύντομα.  

Στην περιοχή με στοιχείο 2 του ΠΔ της ΖΟΕ , χαρακτηρίζεται ως περιοχή ελέγχου 

περιορισμού δόμησης και δίνονται χρήσεις που επιτρέπουν την κατοικία και τις 

τουριστικές εγκαταστάσεις. Επίσης επιτρέπονται γεωργικές εγκαταστάσεις και 

θερμοκήπια. Στους χάρτες του σχεδίου περιλαμβάνονται οι παραλιακές περιοχές της 

Πλάκας και Γρίτσας Λιτοχώρου. Στην περιοχή αναμένονται επιπτώσεις που συνολικά 

δεν επηρεάζουν την βιοποικιλότητα καθώς στην περιοχή δεν συναντάμε σπάνια είδη 

φυτών και ζώων και οικότοπους προτεραιότητας. Το σχέδιο αναμένεται να έχει 

ασθενείς αναστρέψιμες επιπτώσεις σε μεσοπρόθεμσο χρόνο. Οι επιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται και θετικές καθώς αναμένεται να περιοριστεί η αυθαίρετη δόμηση και 

να λειτουργήσουν σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, η υπάρχουσες  και οι 

σχεδιαζόμενες τουριστικές εγκαταστάσεις. Παρόλαυτα γίνεται σε έκταση πλησίον της 

θάλασσας και μπορεί εάν δεν εκτελεστεί σύμφωνα με την πρόταση να αυξήσει την 

περιβαλλοντική πίεση στη περιοχή από την αύξηση των επισκεπτών και των 

δραστηριοτήτων. Τέλος η όποια σημειακή αξιοποίηση ακινήτων και γης, όπως 

προκύπτει από την γνωμοδότηση της ΓΑΙΟΣΕ 2022551/1/2011 δεν αναμένεται να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις, εφόσον γίνεται με την τήρηση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

 

Π.2.3.2. Π.Ε.Π.Δ.2 – Περιοχή κοινωνικών εξυπηρετήσεων και ανάπτυξης 

τουρισμού (περιοχή με στοιχείο 3 της Ζ.Ο.Ε.)  

Στην περιοχή με χαρακτηρισμό ΠΕΠΔ3, που αντιστοιχεί στη ΖΟΕ με αριθμό 3, 

επιτρέπονταν οι τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες αναψυχής σε 

δημόσιες εκτάσεις και όχι σε  ιδιωτικές, συνεπώς με την πρόταση του σχεδίου να 

επιτρέπεται και σε ιδιωτικές δεν επηρεάζονται οι περιβαλλοντικοί παράμετροι. Οι 

πιθανές επιπτώσεις που συνολικά κρίνονται ουδέτερες με ασθενή ένταση αλλά 

αρνητικές, οφείλονται στην τουριστική και οικιστική ανάπτυξη που αναμένεται να 

συντελεστεί. Στην άμεση περιοχή δεν υπάρχουν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας 

που ενδέχεται να επηρεαστούν. Οι επιπτώσεις κρίνονται θετικές για τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία αλλά μάλλον ουδέτερες για μακρο-δέικτες όπως το κλίμα και η 

ατμόσφαιρα. Συνολικά οι επιπτώσεις είναι αναστρέψιμες, καθώς δεν πρόκειται για 

μεγάλης κλίμακας και μόνιμες επεμβάσεις. 

 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 276 από 
337 
 
 

 

 

Π.2.3.3. Π.Ε.Π.Δ.3 – Περιοχή ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (περιοχή 

με στοιχείο 4 της Ζ.Ο.Ε.) 

 

Στην περιοχή ΠΕΠΔ3 , είναι περιοχή με ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

θα έχει σαφές αρνητικές αλλά διαχειρίσιμες επιπτώσεις στους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Δραστηριότητες όπως οι εξορύξεις αδρανών υλικών, αμμοληψίες αλλά 

και η λειτουργία του ΧΥΤΑ και της πίστας μότο-κρος, έχουν επιπτώσεις που κρίνονται 

σημαντικές, λόγω της φύσης και της κλίμακας τους. Οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται 

από αβεβαιότητα λόγω του χαρακτήρα τους, ενώ θα είναι κυρίως βραχυπρόθεσμες 

για μια σειρά δεικτών που έχουν να κάνουν με το έδαφος λόγω των αλλοιώσεων και 

των εκσκαφών αλλά και τα ύδατα, καθώς αναμένεται να επηρεάσουν την διεύθυνση 

ροής και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους. Σημαντικές θα είναι επιπτώσεις και 

στο τοπίο της περιοχής, που χρήζει προγραμμάτων αποκατάστασης από τις 

δραστηριότητες που προτείνονται. Συνολικά και δεδομένου του κρίσιμου χαρακτήρα 

των δραστηριοτήτων για την οικονομική και κοινωνική ζωή του Δήμου, οι επιπτώσεις 

είναι αναστρέψιμες με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και με την αυστηρή τήρηση 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στην περιοχή, σύμφωνα με τα προτεινόμενα δεν 

επιτρέπονται νέες ή αύξηση ισχύος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που θα 

επιβάρυναν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της περιοχής. Τέλος οι όποιες χρήσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 90μ από την χάραξη του αγωγού 

διέλευση του Φυσικού αερίου, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της 

ΔΕΣΦΑ(Π041512ΙΓ/κβ-30/3/2011). 

 

Π.2.3.4. Π.Ε.Π.Δ.4 – Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και τουρισμού 

(περιοχή με στοιχείο 5 της Ζ.Ο.Ε.)  

 

Στην ΠΕΠΔ4 (Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και τουρισμού), δίνεται η 

δυνατότητα δόμησης για οικίες έως 150τμ εντός 4 στρεμμάτων γης, καθώς και η 

δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής. Η 

θέση της ΠΕΠΔ5,  δεν εγκυμονεί σοβαρές επιπτώσεις στους περιβαλλοντικούς 

δείκτες καθώς βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τον Όλυμπο και την παράκτια 

περιοχή. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι ουδέτερες μικρής κλίμακας, αναστρέψιμες 

και υπολογίζονται να εμφανιστούν μεσοπρόθεσμα. Συνολικά δεν αναμένονται 

σοβαρές επιπτώσεις στους περιβαλλοντικούς δείκτες που δεν μπορούν να 

διαχειριστούν. Θα πρέπει όμως να τηρηθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία ειδικά για τις 
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εγκαταστάσεις αναψυχής και τουριστικές εγκαταστάσεις. Στην προτεινόμενη περιοχή 

το σχέδιο προβλέπει μια ήπια ανάπτυξη και δόμηση, που περιβαλλοντικά δεν θα έχει 

σοβαρές επιπτώσεις. Στην περιοχή αυτή θα μπορούσε να εξεταστεί λόγω θέσης και η 

δυνατότητα καθορισμού μια ζώνης για την ασφαλή λειτουργία πρατηρίων καυσίμων, 

αλλά και την ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων που δεν δύναται να αναπτυχθούν σε 

άλλες περιοχές καθώς λόγω θέσης δεν αναμένεται να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις, εφόσον γίνου σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις 

απαγορεύσεις που ορίζει. Επίσης, στην περιοχή ορίζονται προγράμματα 

οικοδομικών συνεταιρισμών και προγράμματα του ΟΕΚ , που θα πρέπει να γίνονται 

μετά από την ολοκλήρωση των απαραιτήτων υποδομών για την διαχείριση των 

υγρών και στερών αποβλήτων αλλά και σε απόσταση μεγαλύτερη των 200μ από την 

χάραξη του αγωγού διέλευση του Φυσικού αερίου, όπως προκύπτει από σχετικό 

έγγραφο της ΔΕΣΦΑ(Π041512ΙΓ/κβ-30/3/2011). 

 

Π.2.3.5. Π.Ε.Π.Δ.5 – Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας 

και λοιπής γεωργικής γης (περιοχή με στοιχείο 6 της Ζ.Ο.Ε.) 

Η ΠΕΠΔ 5 Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπής γεωργικής γης 

καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του εξωαστικού χώρου. Δυτικά της οποίας 

αναπτύσσεται η περιφερειακή ζώνη του ΕΠ Ολύμπου. Στην περιοχή επιτρέπονται 

χρήσεις κατοικίας και γεωργικών εγκαταστάσεων, καθώς και αγροτουριστικές 

μονάδες. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής των προτεινόμενων χρήσεων του σχεδίου 

κρίνονται συνολικά ουδέτερες, αναστρέψιμες και πιθανές να συμβούν στο 

μεσοδιάστημα. Πρόκειται για πρωτογενείς επιπτώσεις που όμως δεν κρίνονται 

σοβαρές. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αναμένονται να 

ενισχύσουν το μωσαικό του τοπίου και την βιοποικιλότητα, ιδιαίτερα αν εφαρμοστούν 

προγράμματα ολοκληρωμένης γεωργίας π.χ βιολογική γεωργία και εκτατική 

κτηνοτροφία. Προτεινόμενες αγροτουριστικές μονάδες, προβλέπεται να είναι έως 20 

κλίνες και δεν θα δημιουργήσουν φόρτο στις υπάρχουσες χρήσεις. Οι 

αγροτουριστικές κλίνες μπορεί να αυξηθούν μόνο μετά από την απαραίτητη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και εφόσον υπάρχει πλήρη μελέτη για την διαχείριση 

των αποβλήτων που θα προκύψουν. Επίσης πρέπει να χωροθετούνται σε απόσταση 

90μ από τον αγωγό ΦΑ. Οι όποιες αντλητικές εγκαταστάσεις (γεωτρήσεις), θα πρέπει 

να γίνονται με αυστηρή τήρηση του νόμου 43504/2005 περί αδειών χρήσεις νερού. 
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Τέλος, στην περιοχή που γειτνιάζει με την περιφερειακή ζώνη του ΕΠ Ολύμπου, οι 

όποιες δραστηριότητες να είναι σύμφωνες με το διαχειριστικό σχέδιο του ΕΠ.   

 

Π.2.3.7. Π.Ε.Π.Δ.6 – Περιοχή κατοικίας εκτός σχεδίου (περιοχή με στοιχείο 7 

της Ζ.Ο.Ε.) 

 

Η περιοχή κατοικίας εκτός σχεδίου-ΠΕΠΔ7 , είναι σύμφωνα με το ΓΠΣ (ΦΕΚ 

180Δ/29.1.1987) οικιστικός, με την παρατήρηση ότι η επέκταση του σχεδίου δεν έχει 

υλοποιηθεί. Η Π.ΕΠ.Δ.6 επεκτείνεται και σε δύο μικρά τμήματα που μεσολαβούν 

μεταξύ του ορίου της περιοχής με στοιχείο 7 (Ζ.Ο.Ε.) και του ορίου της ΖΩΝΗΣ Γ της 

Ε.Π.Μ.  Συνεπώς επειδή η περιοχή εφάπτεται της περιφερειακής ζώνης του ΕΠ 

Ολύμπου και μέχρι του χρόνου εκπόνησης της παρούσας μελέτης ,η οριοθέτηση του 

ΕΠ ,των ζωνών και των χρήσεων  δεν έχει ολοκληρωθεί με ΠΔ, καθώς είναι στη 

τελική φάση έκδοση του, θα πρέπει οι όποιες οικιστικές δραστηριότητες να γίνουμε 

με ιδιαίτερη προσοχή και με την σύμφωνη γνώμη του ΦΔ του ΕΠ Ολύμπου. Οι 

αρνητικές επιπτώσεις είναι πιθανές μέσης έντασης και με χαρακτήρα αβεβαιότητας, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η μικρή έκταση της περιοχής και η προτεινόμενη 

οικιστική μόνο χρήση, μπορεί εύκολα να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τις όποιες 

αρνητικές επιπτώσεις προκύψουν. 

 

Περιοχή Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Π.Ε.Π.1) 

Στο σχέδιο η περιοχή ειδικής προστασίας ΠΕΠ 1 Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περιλαμβάνει τα όρια του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου όπως προτείνονται στην ΕΠΜ. 

«Η μελέτη προσδιορίζει αναλυτικά τις επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες και 

όρους άσκησης αυτών για κάθε προτεινόμενη ζώνη προστασίας Α, Β και Γ και 

περιλαμβάνει σχέδιο Κ.Υ.Α. η οποία όμως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν έχει 

εκδοθεί ακόμη. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το παρόν ΓΠΣ 

προτείνει την απαγόρευση κάθε είδους οικιστικής, αγροτικής και βιομηχανικής 

δραστηριότητας στις Ζώνες Α, Β και Γ, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από την 

εκάστοτε ΕΠΜ εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Στην περίπτωση ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας, σε ότι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τα όρια των ζωνών, θα 

ισχύουν οι θεσμοθετημένες ρυθμίσεις της ΚΥΑ που θα έχει θεσπιστεί.» 

Με αυτήν την επισήμανση, εύστοχα το ΓΠΣ Λιτόχωρου εναρμονίζεται πλήρως τόσο 

ως προς τα προτεινόμενα όρια, όσο και με τις προτεινόμενες χρήσεις με την ΕΠΜ, 
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που στο μεταξύ έχει εγκριθεί με την απόφαση 141874/3328/2010 του ΥΠΕΚΑ, και με 

τα όρια και τις χρήσεις όπως θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

του  υπο διαβούλευση ΠΔ « Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής τού όρους 

Όλυμπος ως εθνικό Πάρκο και καθορισμός ζωνών, προστασίας, χρήσεων, όρων και 

περιορισμών». Μέχρι την έκδοση του ΠΔ, προτείνει την απαγόρευση κάθε 

δραστηριότητας με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από την ΕΠΜ. Η εφαρμογή του 

σχεδίου,  όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια θα διευθετήσει χρήσεις 

και δραστηριότητες, θα αποσαφηνίσει τα όρια και θα οδηγήσει σε περαιτέρω 

προστασία την ευρύτερη περιοχή του ΕΠ Ολύμπου. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής 

του σχεδίου ως ΠΕΠ1 ΕΔΟ, θα έχει θετικές επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας σε 

πολλούς περιβαλλοντικούς δείκτες τόσο μεσοπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα. 

Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς και θα λειτουργήσουν συσσωρευτικά θετικά στην 

προστασία της περιοχής και στους υπό εξέταση περιβαλλοντικούς δείκτες. Η ομάδα 

μελέτης της ΣΜΠΕ συντάσσεται, με την πρόταση του σχεδίου και έχοντας υπόψη τη 

σχετική γνωμοδότηση του ΦΔ ΕΠ Ολύμπου για το Β1 στάδιο του ΓΠΣ Λιτοχώρου, 

του Δήμου Λιτοχώρου αλλά και των προτάσεων που κατατέθηκαν έως τώρα τη 

σχετική δημόσια διαβούλευση από διάφορους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις 

και συνεκτιμώντας το περιβαλλοντικού ισοζύγιο προτείνει τα παρακάτω : 

 Πλήρη υιοθέτηση των ορίων την περιοχής και των ζωνών που θα προκύψει 

από το υπο διαβούλευση ΠΔ, όπως αυτά υπάρχουν στο παράρτημα της 

μελέτης 

 Αυστηρή εφαρμογή των απαγορεύσεων για τις χρήσεις και τις δραστηριότητες 

που προτείνονται στις 3 ζώνες του ΕΠ Ολύμπου 

 Απαγόρευση κάθε δραστηριότητας που δεν συνάδει με το χαρακτήρα της 

περιοχής και δεν περιγράφεται μέχρι τώρα, έως ότου ολοκληρωθεί η 

διαδικασία. 

 Απομάκρυνση μετά από περιβαλλοντική μελέτη και με την σύμφωνη γνώμη 

του φορέα των δραστηριοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τους 

περιβαλλοντικούς δείκτες της περιοχής και αποζημίωσης ή επαναχωροθέηση 

τους, συμφώνα με το νέο ΓΠΣ Λιτοχωρου που θα προκύψει 

 Η ολοκλήρωση των μελετών και η αξιοποίηση τους, όπως προτείνοναι στο 

κεφάλαιο βασικές μελέτες και έρευνες που έχουν σχέση με την ΠΕΠ 1 ΕΔΟ. 
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  Η εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών 

Περιοχές προστασίας αρχαιολογικών χώρων – μνημείων (Π.Ε.Π.2) 

 

Το σύνολο των κηρυγμένων και υπό κήρυξη αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται 

εντός των ορίων του δήμου Λιτοχώρου, αποτελούν την ΠΕΠ 2 του παρόντος ΓΠΣ. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2767/13.10.2006 έγγραφο της ΚΖ’ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πιερίας, υπάρχουν συνολικά τρεις 

κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, τμήματα των οποίων εμπίπτουν εντός των 

διοικητών ορίων του Δήμου Λιτοχώρου και δύο υπό κήρυξη. 

Οι τρεις κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως δημοσιεύονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

είναι οι εξής: 

Α. ΦΕΚ 474Β’/25.7.85: «Κήρυξη του Πιερικού Ολύμπου ως Αρχαιολογικού και 

Ιστορικού Τόπου». 

Β. ΦΕΚ 453Β’/18.7.85: «Κήρυξη Αρχαιολογικών Χώρων στην περιοχή Ολύμπου 

Ν.Πιερίας». Πρόκειται για την περιοχή «Κλαδερή». 

Γ. ΦΕΚ 394Β’/4.4.2003: «Επαναοριοθέτηση του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου 

στην Τοπόλιανη του Ν.Πιερίας». Στο ΦΕΚ αυτό γίνεται ο καθορισμός του ορίου του 

Αρχαιολογικού χώρου της Τοπόλιανης, για την προστασία των αρχαιοτήτων που 

χρονολογούνται από την εποχή του σιδήρου μέχρι τους Ελληνιστικούς και 

Ρωμαϊκούς Χρόνους. 

Οι υπο κύρηξη σύμφωνα με το σχέδιο είναι : 

1. extra muros Ιερό Αρτέμιδος του αρχαίου Δίου. Πρόκειται για μια μικρή περιοχή στα 

800μ.περίπου βόρεια του Παλαιού Σιδ. Σταθμού Λιτοχώρου από τη δυτική πλευρά 

της ΕΟ ΠΑΘΕ. 

2. Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Βάλτος», στο νοτιοανατολικό άκρο του δήμου 

Λιτοχώρου και ανατολικά της ΕΟ ΠΑΘΕ. Τμήμα του χώρου αυτού εμπίπτει εντός του 

διοικητικού ορίου του δήμου Λιτοχώρου. 

 

Σχετικά με τις χρήσεις που θα ισχύουν στις ΠΕΠ 2 των αρχαιολογικών χώρων με το 

ΓΠΣ προτείνει τα εξής: 

Α. Στις ΠΕΠ 2 των αρχαιολογικών χώρων επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται 

στις γειτνιάζουσες προς αυτές ΖΟΕ/ΠΕΠΔ/ΠΕΠ, μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη 

των αρμοδίων υπηρεσιών. 

 Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι παρακάτω χρήσεις: 
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 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

 Τουριστικές μονάδες άνω των 50 κλινών.  

 Ειδικά για νομίμως υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις, ο εκσυγχρονισμός 

καθώς και τυχόν επέκτασή τους, είναι δυνατά μετά από σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

Β. Για τις ΠΕΠ 2 των αρχαιολογικών χώρων που είναι υπό κήρυξη , όταν θα 

θεσμοθετηθούν, τα παραπάνω θα ισχύουν εντός των οριστικών θεσμοθετημένων 

ορίων τους. 

Γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς και 

απαγορεύσεις χρήσεων και λοιπούς περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με την κείμενη 

αρχαιολογική νομοθεσία. 

 Στην περιοχή της ΠΕΠ2 υπάρχουν αρχαιολογικό χώροι, η προστασία των οποίων 

δημιουργία ασπίδα προστασίας και για τους περισσότερους περιβαλλοντικούς 

δείκτες της περιοχής. Στο σχέδιο προβλέπεται η σύμφωνη γνώμη τις υπηρεσίας, 

σχετικά με νέες επεκτάσεις δραστηριοτήτων και χρήσεων αλλά και περιορισμός ως 

προς την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Επιπλέον η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να 

λάβει πρόσθετους όρους σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. 

Συνεπώς προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομία και οι περιβαλλοντικοί δείκτες από 

την εφαρμογή του σχεδίου στην ΠΕΠ2. 

Στην περιοχή θα πρέπει να καθοριστούν χρήσεις απόλυτα συμβατές με το 

χαρακτήρα της περιοχής για την αποτελεσματική διαχείριση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Όποιες χρήσεις από γειτνιάζουσες περιοχές ΖΟΕ/ΠΕΠΔ/ΠΕΠ, 

εφαρμοστούν στη περιοχή θα πρέπει να γίνουνε με ιδιαίτερη προσοχή. Στην περιοχή 

δεν πρέπει να χωροθετηθούν χρήσεις με εκπομπές αερίων αποβλήτων που 

μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα οξείδωσης ή μεταφερόμενων ρύπων στα 

αρχαία μνημεία. Οι όποιες δραστηριότητες πρέπει να γίνονται με εκπόνηση 

περιβαλλοντικής μελέτης που θα αναφέρει τους αέριους ρύπους και θα γνωμοδοτεί 

και η αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού.  

Συνολικά η ΠΕΠ2, όπως περιγράφεται στο σχέδιο θα έχει θετική επίδραση στους 

περισσότερους περιβαλλοντικού δείκτες. Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα 

εμφανιστούν βραχυπρόθεσμα, με μέτρια έως ισχυρή ένταση και είναι αναστρέψιμες 

και διαχειρίσιμες. Πρόκειται για πρωτογενείς επιπτώσεις που μπορεί να δράσουν 

συνεργατικά με θετικό αντίκτυπο για την συνολική προστασία του περιβάλλοντος του 

ΟΤΑ. 
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Για λόγους προστασίας του παλαιότερου τμήματος του οικισμού (προ του '23), 

προτείνονται  να υιοθετηθούν οι επιπλέον εξαιρέσεις στο περιεχόμενο της 

γενικής κατοικίας. Έτσι, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μύτικα, 

Βασ. Κωνσταντίνου, Ολύμπου, Αγίων Αποστόλων, Βεργίνας, Θεσσαλονίκης, 

Βότση, Αγ. Νικολάου, Ενιππέως, Δουμπιώτη Κοσμά, Αγ. Δημητρίου και 

Φιλίππου προτείνεται η χρήσης της Γενικής Κατοικίας 2  

 

Περιοχή προστασίας γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας – Π.Ε.Π.3α 

(περιοχή με στοιχείο 1 της Ζ.Ο.Ε.) 

 

Στην πρόταση του σχεδίου, αποτυπώνεται η ανάγκη για καλλιέργεια της γης και 

προστασία της, ως ΠΕΠ3α Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι αυστηρά αγροτικός με 

σκοπό την προστασία της υψηλής παραγωγικότητας. Ο καθορισμός της ΠΕΠ3α έχει 

από ουδέτερες επιπτώσεις στις υπό εξέταση παραμέτρους περιβάλλοντος στην 

περιοχή μελέτης. Οι επιπτώσεις είναι ασθενείς αλλά μόνιμες και  μη αναστρέψιμες για 

το σύνολο της περιοχής. Είναι αναγκαίο στην περιοχή να λάβουν υπόψην τους τα 

παρακάτω, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης που προτείνονται στο Β1 

στάδιο .Σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα υφαλμύρωσης και υποβάθμισης της 

αγροτικής γης, συνεπώς η ΠΕΠ δεν εξυπηρετεί το βασικό της σκοπό, μπορεί να 

εξεταστεί ο διαχωρισμός σε επιμέρους ζώνες, με προγράμματα κατοικίας και λοιπής 

γεωργικής γης. Στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από ΤΟΕΒ και σύμφωνα με 

στοιχεία εμφανίζουν προβλήματα υφαλμύρωσης και ερημοποίησης δεν εξυπηρετείται 

ο χαρακτήρας της ΠΕΠ και μπορούν να εξαιρεθούν Σε κάθε περίπτωση οι λοιπές 

μορφές ΑΠΕ (φωτοβολταικά,γεωθερμία κα) θα πρέπει να ενθαρύνονται με την 

τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς συμβάλλουν στην μείωση των 

εκπομπών CO2 και συνεισφέρουν στο περιβαλλοντικό στόχο για την καταπολέμηση 

των συνεπειών τις κλιματικής αλλαγής μέσω την κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 

από ΑΠΕ.   Οι εγκαταστάσεις με ιχθυοκαλιέργειες θα πρέπει να εναρμονίζονται με 

την χωροταξική οργάνωση σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών 

(ΠΟΑΥ) ενώ η δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να γίνεται με την 

κείμενη νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους που 

τίθενται ειδικά σε περιοχές του εθνικού σκέλους του δικτύου Natura 2000 

Συνεπώς οι επιπτώσεις στο έδαφος και στα νερά αναμένονται μέτριες σε ένταση και  

αρνητικές. Οι όποιες επιπτώσεις θα εμφανιστούν μεσοπρόθεσμα και θα είναι μη 
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αναστρέψιμες. Για τον πληθυσμό οι επιπτώσεις αναμένονται θετικές, ενώ η 

ατμόσφαιρα και οι κλιματικοί παράγοντες δεν αναμένονται να επηρεαστούν σύντομα. 

Σημειώνεται ότι στη περιοχή λειτουργούν εγκαταστάσεις οργανωμένων 

κατασκηνώσεων (Camping), με άδεια λειτουργίας από την ΠΕ Πιερίας. Συνεπώς 

στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει ο χαρακτήρας της γης υψηλής παραγωγικότητας και 

δύναται να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να επιτρέπονται οι υφιστάμενες 

δραστηριότητες με περιορισμούς όμως ως προς την δυναμικότητα τους και με 

τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων, αλλά και με σαφή  οριοθέτηση και 

χάραξη. Η ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων, δεν δημιουργεί αρνητικές 

επιπτώσεις και είναι σε συμφωνία με το Ειδικά και Περιφερειακά πλαίσια 

χωροταξικού σχεδιασμού και προτείνεται από την ομάδα μελέτης για την περιοχή.  

Περιοχή γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας – Π.Ε.Π.3β (περιοχή με 

στοιχείο 9 της Ζ.Ο.Ε.)  

 

Στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ΠΕΠ3 Β, επιτρέπονται μόνο αγροτικές χρήσεις 

και έχει χαρακτήρα αυστηρά αγροτικό. Στην περιοχή προστατεύεται η γεωργική γη  

υψηλής παραγωγικότητας. Επειδή η περιοχή έχει χαρακτήρα αγροτικό δεν 

αναμένεται να έχει επιπτώσεις σημαντικές στους περιβαλλοντικούς δείκτες. Η όποιες 

επιπτώσεις κρίνονται θετικές, πιθανές να συμβούν μεσοπρόθεσμα και είναι 

αναστρέψιμες. Οι προσωρινές επιπτώσεις είναι πρωτογενούς χαρακτήρα λόγω της 

φύσης  των δραστηριοτήτων χωρίς διασυνοριακές επιπτώσεις. Στην περιοχή υπάρχει 

το πεδίο βολής αρμάτων της ΤΘ Ταξιαρχιάς, το οποίο πρέπει να απομακρυνθεί, 

όπως εξάλλου προτείνεται και στο υπο διαβούλευση ΠΔ « Χαρακτηρισμός της 

χερσαίας περιοχής τού όρους Όλυμπος ως εθνικό Πάρκο και καθορισμός ζωνών, 

προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισμών» και να γίνει αποκατάσταση του 

χώρου. Επίσης θα πρέπει να γίνε διερεύνηση στο υπέδαφος και στα υπόγεια ύδατα 

για πιθανή παρουσία ρυπαντών και ουσιών που εμπεριέχονται στα βλήματα . Ο 

χαρακτήρας της περιοχής καθώς και η γειτνίαση με την περιφερειακή ζώνη του ΕΠ 

Ολύμπου δεν συμβαδίζουν με τέτοιου είδους στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Προτείνεται επίσης τα όρια της περιοχής να εναρμονιστούν με τα όρια των ζωνών 

που θα  προκύψει από το ΠΔ . Επίσης να προστεθούν χρήσεις ολοκληρωμένης 

γεωργίας σε μια ζώνη γειτνίασης με την περιφερειακή ζώνη του ΕΠ Ολύμπου.  
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Έργα και δραστηριότητες που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ΓΠΣ 

Λιτόχωρου 

 

Στους πίνακες της πρότασης του ΓΠΣ Λιτοχώρου καθορίζονται οι ανάγκες σε γη για 

κοινωνική υποδομή και ο βαθμό κάλυψης από το ΓΠΣ Δήμου Λιτοχώρου. 

Διακρίνονται σε 5 επίπεδα ανάλογα με την πολεοδομική ενότητα και καθορίστηκαν οι 

πίνακες, όπως αναλύονται στο κεφάλαιο Δ της ΣΜΠΕ. Στους πίνακες αναφέρονται οι 

κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις και περιγράφονται οι προτεινόμενες μονάδες 

και η αναγκαία νέα γη σε τ.μ. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει περίσσευμα χώρων σε 

σχέση, με την αναγκαία νέα γη, ενώ όπου είναι κενή η τέταρτη στήλη με την 

περιγραφή  προτεινόμενες μονάδες, προκύπτει ότι δεν απαιτούνται νέες καθώς οι 

υπάρχουσες μονάδες καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού. 

Γενικότερα σε επίπεδο ΟΤΑ οι κοινωφελείς χρήσεις που προτείνεται είναι αθλητικοί 

χώροι που δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους ,ενώ οι ανάγκες για εκπαίδευση, 

πολιτισμό αλλά και  δημόσια κτίρια και κτίρια διοίκησης καλύπτονται επαρκώς.  

Στους πίνακες που ακολουθούν, αναλύονται οι προτεινόμενες μονάδες κοινωφελών 

χρήσεων ανά πολεοδομική ενότητα και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές τους 

επιπτώσεις.  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 10 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΠΕ1) ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη σε 

τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου –

τοπικά πάρκα-

τοπικές πλατείες-

παιδικές χαρές 

-108482 

Εξασφάλιση νησίδων 

πράσινου στις 

επεκτάσεις 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί -1020 

 
Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

-4016 

Σχολικές 

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία -70 
1 Θεσμοθετημένο που 

δεν έχει υλοποιηθεί 

Δημοτικά -3104 1 Θεσμοθετημένο που 
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δεν έχει υλοποιηθεί 

Γυμνάσια 
-3444  

Λύκεια 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και πρόνοιας 

Υγεία 7765  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικοί 

σταθμοί 

-480 
2 Θεσμοθετημένο που 

δεν έχει υλοποιηθεί 

Λοιπές κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-

ΚΑΠΗ 

435 

1 στην επέκταση με 

εξυπηρέτηση Πλάκας-

Γρίτσας 

 Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 

χώροι αθλοπαιδιών 

21680 
3 νέοι χώροι στις 

επεκτάσεις 3Χ8000τμ 

Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
31825 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης στις 

επεκτάσεις 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία -16235 

Νέος χώρος 24000τμ 

κατασκευάζεται εκτός 

σχεδίου 

Όπως φαίνεται από παραπάνω πινάκα ανάγκες σε γη προκύπτουν για τι κοινωφελείς 

χρήσεις της υγείας, των κοινωνικών εγκαταστάσεων και της κυκλοφοριάς-

στάθμευσης. Οι προτεινόμενες μονάδες είναι ΚΑΠΗ, 3 ανοιχτοί χώροι άθλησης 

καθώς και χώροι στάθμευσης, δεν αναμένονται να έχουν αρνητικές επιδράσεις στους 

περιβαλλοντικούς δείκτες. Αντιθέτως εάν τηρηθεί η περιβαλλοντική νομοθεσία που 

διέπει τα κατασκευαστικά έργα, όταν ολοκληρωθούν θα έχουν πολύ θετικές 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στον πληθυσμό και στα υλικά περιουσιακά 

στοιχεία.  Η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και τον πληθυσμό θα είναι θετική 

μεγάλης κλίμακας, καθώς προτείνονται μονάδες υγείας, αθλητισμού και κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων. Στους περισσότερους περιβαλλοντικούς δείκτες οι επιδράσεις θα 

είναι δευτερογενείς από τα προτεινόμενα έργα του σχεδίου. Η επίπτωση στον 

ατμόσφαιρα και στον αέρα θα έχει δευτερογενείς θετικές επιπτώσεις με την βελτιώσει 

στην κυκλοφορία των οχημάτων και τους νέους χώρους στάθμευσης. Το ίδιο ισχύει 

και για το τοπίο με τους προτεινόμενες νησίδες πράσινου στις επεκτάσεις. 
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Παράμετροι  

περιβάλλοντος 

Είδος 

Επίπτωσης 

Πιθαν/τα ένταση Κλίμακα Χρονικός 

ορίζοντας 

εμφάνισης 

Συχνότητα/ 

διάρκεια 

Αναστ/μές Αβεβαι/τα Διασ/κή 

επίπτωση 

Πρωτ/γενείς/

Δευτερογενε

ίς 

Συσ/ευση-

Συνέργεια 

επιπτώσεων  

Βιοποικιλότητα 

(πανίδα-χλωρίδα) 

0 

 

! W + Lt > ΙR   S Y 

 

Πληθυσμός 

+ !! P ++ St >> IR   P Y 

Ανθρώπινη Υγεία + !! P ++ St >>  IR   P Y 

Έδαφος 0 !! W + Mt > IR   S Y 

ύδατα 0 !! W + Mt > IR   S Y 
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Κλιματικοί 

παράγοντες 

0 ! W + Lt > 

 

R   S N 

Αέρας-

Ατμόσφαιρα 

+ !! M ++ Mt >> R   S N 

Υλικά 

Περιουσιακά 

στοιχεία 

+ ! P ++ St > R ?  P N 

Πολιτιστική 

κληρονομιά 

(αρχαιολογική-

αρχιτεκτονική) 

+ ! M + Mt > IR   S Y 

Τοπίο + !! M + Mt > IR   S Y 

Συσχέτιση μεταξύ 

των δεικτών 

+ ! M/P + Mt > IR   S Y 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 12 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕ2 ΛΙΜΕΝΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΓΡΙΤΣΑ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία 

νέα γη σε τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου –

τοπικά πάρκα-τοπικές 

πλατείες-παιδικές 

χαρές 

2253 Νέοι χώροι Πρασίνου 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί -176  

Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

151  

Σχολικές 

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία 48 1 Νέο νηπιαγωγείο 

Δημοτικά 132 
1 νέο Δημοτικό 

σχολείο 

Γυμνάσια 66 
 

Λύκεια 55 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και 

πρόνοιας 

Υγεία 113  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικός 

σταθμός 

30 
1 νέος παιδικός 

σταθμός 

Λοιπές κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-ΚΑΠΗ 
20  

Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 

χώροι αθλοπαιδιών 

4131 

Νέοι χώροι 

αθλητισμού 2Χ 

2500τ.μ.  

Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
3000 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία 113  

  

Στην περιοχή της ΠΕ2 Λιμένα Γρίτσα Λιτοχώρου,οι προτεινόμενες μονάδες αφορούν 

ελεύθερους χώρους πρασίνου, χώρους εγκαταστάσεων πρόνοιας, σχολικές 

εγκαταστάσεις και νέους χώρους αθλητισμού και στάθμευσης.  Οι προτεινόμενες 
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μονάδες δεν απαιτούν μεγάλη έκταση σε νέα γη, όπως φαίνεται και στον πίνακα, 

καθώς η ΠΕ της Γρίτσας είναι μικρή σε έκταση. Οι προβλεπόμενες μονάδες έχουν , 

θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό, ανθρώπινη υγεία, στον τοπίο και στην 

ατμόσφαιρα. Επισημέναται όλα τα προτεινόμενα έργα, να γίνουν με την απαραίτητη 

προσοχή λόγω της γειτνίασης της ΠΕ με την ακτή. Τα σχολεία και οι χώροι 

αθλητισμού, θα έχουν βραχυπρόθεσμα θετική επίπτωση στον πληθυσμό. Οι χώροι 

πρασίνου πρέπει να γίνουνε με προσοχή ώστε να είναι σε αρμονία με το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής ώστε να βελτιώσουν το τοπίο και να υπάρχει η κατάλληλη 

αποκατάσταση από τις κατασκευαστικές εργασίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 13 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΠΕ2 ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

Κοινόχρηστες και 

κοινωφελείς 

χρήσεις 

Περιγραφή 
Αναγκαία νέα γη σε 

τ.μ 

Προτεινόμενες 

μονάδες 

Ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου-πλατείες 

Χώροι πρασίνου –

τοπικά πάρκα-

τοπικές πλατείες-

παιδικές χαρές 

4536 Νέοι χώροι Πρασίνου 

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ιεροί ναοί 681 1 νέος Ι.Ναός 

Αίθουσες 

πολιτιστικών-

κοιν.εκδηλώσεων 

302  

Σχολικές 

εγκαταστάσεις 

Νηπιαγωγεία 144 1 νέο νηπιαγωγείο 

Δημοτικά 330 
1 νέο δημοτικό 

σχολείο 

Γυμνάσια 165 
 

Λύκεια 132 

Χώρος 

εγκαταστάσεων 

υγείας και πρόνοιας 

Υγεία 302  

Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί-παιδικοί 

σταθμοί 

45 
1 νέος παιδικός 

σταθμός 

Λοιπές κοινωνικές 

εγκαταστάσεις-ΚΑΠΗ 
30  

Αθλητισμός 

Τοπικά αθλητικά 

κέντρα και ανοιχτοί 

χώροι αθλοπαιδιών 

8316 
Νέοι χώροι 

αθλητισμού 

Διοίκηση Εξυπηρέτηση σε επίπεδο ΟΤΑ 

Κυκλοφορία-

στάθμευση 

Χώροι στάθμευσης 

οχημάτων 
6040 

Νέοι χώροι 

στάθμευσης 

Ειδικές χρήσεις νεκροταφεία 302  

    

 

Στην ΠΕ της Πλάκας Λιτοχώρου, προβλέπονται πολλές διοικητικές μονάδες και 

μεγάλη έκταση σε νέα γη, καθώς στην περιοχή σύμφωνα με το σχέδιο απαιτούνται 

νέοι χώροι αθλητισμού, πολιτισμού , εκπαίδευσης  και θρησκευτικό ναό, καθώς στην 

περιοχή αντίθετα με το Βαρυκό δεν υπάρχει. Προβλέπονται νέοι χώροι στάθμευσης 
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σε μια περιοχή που αναπτύσσεται ταχεία ως β κατοικία και ελεύθεροι χώροι 

πρασίνου. Στην περιοχή της  Πλάκας, λόγω της γειτνίασης με την θάλασσα, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται αφενός η ελεύθερη πρόσβαση στην ακτή και αφετέρου όλα 

τα προτεινόμενα έργα να γίνουνε  χωρίς να προκαλείται επίπτωση στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και στην παράκτια βλάστηση. Οι επιπτώσεις και εδώ θα είναι θετικές για 

τον πληθυσμό, το τοπίο, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και την ανθρώπινη υγεία.  

Ουδέτερες θα είναι για αρκετούς περιβαλλοντικούς δείκτες, μεταξύ των οποίων και η 

βιοποικιλότητα. Η περιοχή δεν είναι ενταγμένη σε καθεστώς προστασίας και δεν 

φιλοξενεί σπάνιο ή ενδημικά είδη. Οι επιπτώσεις θετικές ή ουδέτερες από τα 

προτεινόμενα έργα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων είναι αντιστρέψιμες 

και δευτερογενείς . 

Οι γενικές χρήσεις γης που επιτρέπονται στο πλαίσιο της πολεοδομικής οργάνωσης 

των οικισμών του δήμου Λιτοχώρου είναι οι: Αμιγής Κατοικία, Γενική Κατοικία, Τοπικό 

Κέντρο και Τουρισμός – Αναψυχή , όπως προβλέπεται στο ΠΔ 23.2.87 (ΦΕΚ 

166Δ/6.3.87).  

Οι χρήσεις της αμιγούς κατοικίας, ορίζονται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ Λιτοχώρου, το υπό 

μελέτη σχέδιο προτείνει την διατήρηση του σε οδούς. Η χρήση αμιγούς κατοικίας 

προτείνεται σε επεκτάσεις του εγκεκριμένου σχεδίου , σε  σημεία στις προτεινόμενες 

επεκτάσεις, αλλά και στην ΠΕ2 της Πλάκας και της Γρίτσας. Επειδή η χρήση της 

αμιγούς κατοικίας θέτει περιορισμούς ως προς τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, 

στο υπό μελέτη σχέδιο προτείνεται η διαφοροποίηση του σε οδούς του εγκεκριμένου 

σχεδίου Λιτοχώρου και η μετατροπή τους σε γενική κατοικία.  

Η προτεινόμενη διαφοροποίηση των χρήσεων γης σε οδούς του Λιτοχώρου, δεν 

αναμένεται να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς στην χρήση της γενικής 

κατοικίας άρχουν επίσης περιορισμοί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα 

προκαλούσαν περιβαλλοντικές επιβάρυνση. Η διαφοροποίηση κρίνεται απαραίτητη 

καθώς το Λιτόχωρο είναι  δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της ΠΕ Πιερίας και οι 

χρήσεις έχουν καθοριστεί σε προγενέστερο παρελθόν.  
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Z3. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά  

περιβαλλοντικό παράγοντα 

 

Στην παρούσα ενότητα σχολιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις σε κάθε περιβαλλοντικό  

παράγοντα/παράμετρο όπως παρουσιάστηκαν στο Ζ1. Με βάση την μεθοδολογία 

που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, έγινε εκτίμηση και αξιολόγηση 

των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένεται να επιφέρει η εφαρμογή 

του σχεδίου σε κάθε ενότητα . Στη συνέχεια παρουσιάζεται εκτενής περιγραφή των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται σε 

συγκεντρωτικό πίνακα η αξιολόγηση αυτών. 

Ζ3.1 Βιοποικιλότητα (πανίδα-χλωρίδα) 

Συνολικά η βιοποικιλότητα προστατεύεται από την εφαρμογή του σχεδίου καθώς 

καθορίζεται η ΠΕΠ1 , περιοχή Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, με πλήρη εναρμόνιση στο 

σχέδιο ΠΔ που είναι υπο έγκριση και την ΕΠΜ Ολύμπου. Δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, καθώς στις γενικές γραμμές προτάσεων του ΓΠΣ οι 

όποιες επεκτάσεις οικισμών που προτείνονται γίνονται σε περιοχές όπου 

καλύπτονται όλοι χωροταξικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Με το υπο μελέτη 

Γ.Π.Σ.  δεν αλλάζουν οι χρήσεις γης της ισχύουσας Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα, 

οι επεκτάσεις βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών και χωρίς να 

παρουσιάζουν αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος ή να έχουν καταγραφεί 

σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Επεκτάσεις  β κατοικίας προβλέπονται μόνο 

σε περιοχές της Γρίτσας και Πλάκας που απέχουν ικανή αποσταση από 

προσατευόμνες περιοχές και ήδη δέχονται πιέσεις από  την αυθαιρετη και άναρχη 

δόμηση. Οι άλλες  προτάσεις του ΓΠΣ αφορούν αλλαγές από αμιγή σε γενική 

κατοικία εντός του πολοεδομικού ιστού του Λιτοχώρου και δεν επηρεάζουν το φυσικό 

περιβάλλον. Επιπλέον  δεν προτείνεται καμία αφαίρεση φυσικού ενδιαιτήματος. 

Σημαντική παράμετρος σχεδιασμού αποτέλεσε και διατήρηση της φυσικής κοίτης των 

ρεμάτων και η εξαίρεση όλων των διάσπαρτων δασικών εκτάσεων που υπάρχουν 

στην περιοχή μελέτης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη ότι ως βιοποικιλότητα 

μιας περιοχής ορίζεται το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών, των 

οικοσυστημάτων και των πολιτισμών της όπου τα μέλη εξελίσσονται παράλληλα 

προσαρμοζόμενα στο πέρασμα του χρόνου στις αλλαγές του βιοτικού και αβιοτικού 

τους περιβάλλοντος (τροποποιήσεις τοπικού κλίματος, εισαγωγή/αφαίρεση 

ανταγωνιστικών ατόμων - ειδών στην περιοχή κ.α.) με βάση τους στόχους και τις 
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παραμέτρους σχεδιασμού του προτεινόμενου ΓΠΣ δεν θα συμβούν ριζικές και 

απότομες αλλαγές (καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, εισαγωγή ξενικών 

ανταγωνιστικών ειδών στο οικοσύστημα κ.α.) έτσι ώστε τα άτομα να αδυνατούν να 

προσαρμοστούν άμεσα και κατά συνέπεια οι πληθυσμοί τους να απειληθούν. 

Τέλος, το πρότυπο οικιστικής οργάνωσης της ΔΕ Λιτοχώρου, βασίζεται στην 

προστασία του εξωαστικού χώρου από την εξάπλωση και διάχυση του οικιστικού 

ιστού, την αποφυγή της άναρχης και ανεξέλεγκτης δόμησης, προβλέποντας τη 

βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση τόσο της ήδη πολεοδομημένης γης όσο και τις εντός 

ορίων εκτάσεις που δεν έχουν ακόμα πολεοδομηθεί. Κύριος στόχος της συνολικής 

ρύθμισης του χώρου, τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου, με συντονισμένες πολιτικές 

σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, είναι μία προοπτική περιορισμού της εκτός σχεδίου 

δόμησης και αποτροπής της οικιστικής διάχυσης. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν 

στην προστασία των φυσικών περιοχών και τη συνέχεια των οικοσυστημάτων. 

Προστατεύονται και μένουν εκτός οικιστικής ανάπτυξης οι περιοχές φυσικής 

βλάστησης καθώς και οι περιοχές όπου περιλαμβάνονται στοιχεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, οι ζώνες γύρω από τα ποτάμια και τα ρέματα και γενικότερα οι 

περιοχές φυσικού κάλλους. Οι θετικές επιπτώσεις, αν και έμμεσες, έχουν σημαντική 

έκταση, αφού ο περιορισμός και έλεγχος των πιέσεων ευνοεί το φυσικό περιβάλλον 

σε περιοχή μεγαλύτερη των διοικητικών ορίων της περιοχής μελέτης. 

Λόγω του έμμεσου χαρακτήρα της επίπτωσης, η έντασή της κρίνεται μικρή. Τοπικές 

αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται προφανώς σε όλες τις περιπτώσεις κατασκευής 

νέων έργων και εγκαταστάσεων, διάνοιξης νέων αρτηριών και ανάπτυξης άλλων 

έργων συγκοινωνιακής υποδομής, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν και να 

αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του υποκείμενου σχεδιασμού ή κατά τη διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  Επίσης πρέπει να σημειωθεί  ότι σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία σε περιοχές του σχεδίου που είναι εντός του Καταφυγίου άγρας 

Ζωής (ΚΑΖ) απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση.  

Αναμένεται να υπάρχει θετική επίπτωση ειδικά στην βιοποικιλότητα και στην 

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς δημιουργούνται χώροι πολιτισμού, αθλητισμού αλλά 

και κέντρο προστασίας για τον ΕΠ Όλυμπου. Η απουσία κέντρου ενημέρωσης για 

τον Όλυμπο, υπήρχε στα συμπεράσματα πολλών ερευνών ως αρνητικό για την 

προστασία και την ευαισθητοποίηση πολιτών και επισκεπτών για το οικοσύστημα του 

Ολύμπου. 

 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 294 από 
337 
 
 

 

 

 

Ζ3.2 Πληθυσμός 

Το σύνολο του πληθυσμού ευεργετείται σε οικονομικό επίπεδο από την ανάπτυξη 

ενός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου το οποίο επιδιώκει την πλήρη αρμονία μεταξύ 

οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων – 

ποδηλατοδρόμων στον περαστικό χώρο για την σύνδεση του οικισμού του 

Λιτοχώρου με το Λιμένα Λιτοχώρου και την Πλάκα Λιτοχώρου, οι νέοι χώροι 

στάθμευσης, αθλητισμού και πρασίνου θα έχουν μόνιμες και θετικές επιπτώσεις στον 

πληθυσμό. Ενδεχομένως να υπάρξει βραχυχρόνια μικρή αύξηση του θορύβου κατά 

τη φάση της κατασκευής των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Μακροπρόθεσμα ο 

κατάλληλος σχεδιασμός των χρήσεων και χώρων θα διασφαλίσει τη βελτίωση των 

συνθηκών θορύβου (ως προς την υφιστάμενη κατάσταση). Επίσης οι αλλαγές σε 

Γενική κατοικία οδών που έχουν εμπορική αξία, θα επιδράσουν θετικά στον 

πληθυσμό. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες 

κατά τη Φάση κατασκευής δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με ακρίβεια στην 

παρούσα Φάση. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

των επιμέρους έργων, τα οποία δεν είναι στην παρούσα φάση διαθέσιμα. Η 

αναλυτική εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής, θα 

προσδιοριστεί σε μελλοντικό Στάδιο κατά τη διάρκεια εκπόνησης των αντίστοιχων 

ΜΠΕ εφόσον ολοκληρωθεί και ο προγραμματισμός υλοποίησης των 

κατασκευαστικών έργων. Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής των έργων, 

μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά 

στην εφαρμογή της σωστής εργοταξιακής πρακτικής και τη λήψη των κατάλληλων 

επανορθωτικών μέτρων. Τέλος  η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται 

να επιδράσει θετικά στο αστικό πράσινο των οικισμών του Δήμου, αφού πέραν της 

οργάνωσης υφιστάμενων χώρων υποδοχής πρασίνου, προτείνονται επιπλέον 

εκτάσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πάρκα, πλατείες , παιδικές χαρές 

και χώροι πρασίνου. Οι δημόσιες και δημοτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και 

αναψυχής, όπως το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ολύμπου, οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου, δημιουργούν μια προστατευτική αλλά και παράλληλα μια 

ζώνη πολιτισμού και αθλητισμού που θα είναι σε όφελος των δημοτών και 

επισκεπτών. Υπηρετείται έτσι και ο στόχος του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 

Λιτόχωρο, ως τοπικό κέντρο διαχείρισης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 
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σχηματισμού του Ολύμπου. Οι επιπτώσεις θα είναι θετικές στους περισσότερους 

παράγοντες και αναστρέψιμες χωρίς να δημιουργούν ζητήματα συσσώρευσης και 

συνέργειας. 

Ζ3.3 Ανθρώπινη Υγεία 

Η προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων, η ασφαλής διαχείριση αποβλήτων και η 

ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων και η βελτίωση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας θα συμβάλλουν έμμεσα και μακροπρόθεσμα με ουσιαστικό και θετικό 

τρόπο στους παράγοντες που επιδρούν στην  ανθρώπινη υγεία. Θα υπάρξουν 

ενδεχομένως θετικά οφέλη στην εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ εξαιτίας αναβάθμισης των 

απαιτούμενων υποδομών. Θετικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των 

επισκεπτών/τουριστών αλλά και τις συνθήκες εργασίας.  Η δημόσια υγεία αποτελεί 

κοινωνικό αγαθό, το οποίο ενδέχεται να επηρεαστεί άμεσα και έμμεσα από 

παράγοντες που επιδρούν στο περιβάλλον διαβίωσης του ανθρώπου. Άμεσα 

επηρεάζεται η σωματική ανθρώπινη υγεία από τη ρύπανση του περιβάλλοντος η 

οποία μπορεί να εισέλθει σε επαφή με τους ρύπους. Έμμεση επιρροή στην ψυχική 

υγεία του ανθρώπου, η οποία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 

εγκληματικότητα, η ανεργία, οι διαθέσιμοι χώροι πρασίνου για αναψυχή , τα επίπεδα 

των θορύβων , οι συνθήκεςς υγείας και περίθαλψης. Η δημόσια υγεία είναι ένας 

παράγοντας που συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στις δημογραφικές τάσεις που θα 

παρουσιάσει ο πληθυσμός. 

Η εφαρμογή του προτεινόμενοι σχεδίου αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις 

στην  ψυχική υγεία των κατοίκων της ΔΕ Λιτοχώρου. Η εφαρμογή του σχεδίου στο 

πεδίο πολεοδομικής οργάνωσης και, εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για την 

δημιουργία επιπλέον κοινωνικών υποδομών (υγεία, πρόνοια, αθλητισμός, παιδεία. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει θετικά στην ψυχική υγεία του 

ανθρώπου είναι οι διαθέσιμοι χώροι πρασίνου. 

Εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Λιτοχώρου υπάρχουν υφιστάμενοι 

διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές κι εν γένει ελεύθεροι 

χώροι συνολικής έκτασης 66.762τ.μ. Πέραν αυτών, προβλέπονται ελεύθεροι χώροι 

συνολικής έκτασης 21.224τ.μ. από εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες που δεν 

έχουν υλοποιηθεί. Ο οικισμός του Λιτοχώρου διαθέτει θεσμοθετημένο Πάρκο Πόλης 

έκτασης 66.000τ.μ. το οποίο εξυπηρετεί ολόκληρη τη Δ.Ε. 

Οι ανάγκες επομένως σε ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου 

υπερκαλύπτονται. Εν τούτοις προτείνονται νέοι χώροι πρασίνου διάσπαρτα σε όλες 
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τις επεκτάσεις α΄ κατοικίας του οικισμού του Λιτοχώρου για τοπική αναβάθμιση του 

αστικού περιβάλλοντος 

 

Ζ3.4 Έδαφος 

Ένας από τους βασικούς στόχους του προτεινόμενου ΓΠΣ ήταν και η προστασία της 

υφιστάμενης γεωργικής γης και του παράκτιου χώρου. Για το λόγο αυτό οι επεκτάσεις 

των οικισμών σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε από τη μια να καλύπτουν τις 

ανάγκες των κατοίκων από την άλλη να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες 

επιφάνειες. Με δεδομένα τα μέτρα προστασίας της γεωργικής γης και του παράκτιου 

χώρου ο οποίος αποτελεί μια δυναμική περιβαλλοντική παράμετρο καθώς ο χώρος 

αυτός αποτελεί χώρο κίνησης παράκτιων, χερσαίων και θαλασσίων ιζημάτων, η 

περιβαλλοντική παράμετρος έδαφος για τη Δ.Ε. διασφαλίζεται κατά το μέγιστο 

δυνατό. Το έδαφος αποτελεί το κύριο υπόβαθρο των δραστηριοτήτων και των 

κατοίκων του ανθρώπου. Η διάβρωση , οι απώλειες οργανικής ύλης ,οι 

κατολισθήσεις , η ρύπανση και η μόλυνση συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα 

προβλήματα των εδαφών. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες αποτελούν την βασική 

πηγή δημιουργίας των παραπάνω προβλημάτων. Αδιαμφισβήτητα, η οργάνωση των 

χρήσεων γης μέσω του προτεινόμενου σχεδίου θα επιφέρει μικρότερης κλίμακας 

επιπτώσεις από ότι η ελεύθερη και χωρίς έλεγχο κατάληψη χώρων που συντελείται 

σήμερα. 

Ο εξωαστικός χώρος προστατεύεται επαρκώς καθώς προτείνονται ΠΕΠΔ και ΠΕΠ, 

με δραστηριότητες και χρήσουν που αποσκοπούν την προστασία του έδαφος είτε ως 

καλλιεργήσιμη έκταση στις ΠΕΠΔ είτε ως στοιχεία του ενδιαιτήματος στις ΠΕΠ. Οι 

δραστηριότητες που επιτρέπονται είναι ελάχιστες και έχουν προστατευτικό 

χαρακτήρα για την περιοχή, οπότε κατ΄επέκταση προστατεύονται και τα εδάφη της 

περιοχής. Γενικά με την εφαρμογή του Γ.Π.Σ οργανώνονται οι διάφορες χρήσεις στον 

χώρο και αποφεύγεται σημαντικά η άτακτη διασπορά τους και οι άσκοπες καταλήψεις 

εδαφών. Προστατεύονται σημαντικές εκτάσεις εδαφών, όπως οι προστατευόμενες 

περιοχές Νatura 2000, εκτάσεις αστικού και περιαστικού πρασίνου. Η κτηνοτροφία 

και η γεωργία είναι δύο σημαντικοί παραγωγικοί τομείς που στηρίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την οικονομία της πεςριχής μελέτης , αλλά ενδέχεται να επιφέρουν αρνητικές 

επιπτώσεις στα εδάφη (μη ορθή διαχείριση αποβλήτων, υπερβόσκηση, μη 

ορθολογική χρήση αγροχημικών). Η οργάνωση του χώρου θα συμβάλλει θετικά στον 

περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφού θα προστατεύσει σημαντικά 
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εδάφη ,ενώ θα διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των οχλουσών εγκαταστάσεων με 

δίκτυα υποδομής διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Η χωροθέτηση νέων 

δραστηριοτήτων και οι προτεινόμενες επεκτάσεις ενδέχεται να έχει σημειακές 

αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, διατηρείται όμως στο ελάχιστο δυνατό. Δεν 

υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ρύπανσης των εδαφών εξαιτίας του 

προτεινόμενου σχεδιασμού του χώρου. Θα υπάρξουν ενδεχομένως περιορισμένες 

τοπικές επιπτώσεις από την απομάκρυνση της υφιστάμενης φυτοκάλυψης. Ωστόσο 

οι επιπτώσεις αυτές είναι βραχυχρόνιες και αναστρέψιμες εξαιτίας της αύξησης των 

εκτάσεων πρασίνου που θα δημιουργηθούν (προβλέπονται ελεύθεροι χώροι 

συνολικής έκτασης 21.224τ.μ).. 

 

Ζ3.5 Ύδατα 

Αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα συνιστά η λειτουργία 

πολλών ιδιωτικών γεωτρήσεων ιδιαίτερα στις περιοχές της Πλάκας και της Γρίτσας 

αλλά και η κατάληψη ελεύθερων χώρων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(διάσπαρτες οικίες, επιχειρήσεις) επιφέρει αναπόφευκτα αλλοιώσεις στα ποσοστά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς κατά την 

απορροή των επιφανειακών υδάτων, όπου τα ξεπλύματα τους εισέρχονται στον 

υδρολογικό κύκλο του νερού.  

 Στον εξωαστικό χώρο, ειδικότερα στην περιοχή του Βαρυκού, η μη ορθολογική 

χρήση των γεωργικών σκευασμάτων, φυτοφαρμάκων και κτηνοτροφικών αποβλήτων 

καθώς και οι εκπλύσεις μέσω της επιφανειακής απορροής από την έντονη 

βροχόπτωση και της κατείσδυσης στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα αντίστοιχα, 

μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ρύπανση στα ύδατα. 

Στο άξονα αυτό τίθεται και η προστασία των ρεμάτων για τα οποία δεν προτείνεται 

καμία αλλαγή στα χαρακτηριστικά της δίαιτας τους. Η επιρροή του προτεινόμενου 

ΓΠΣ στους υδάτινους πόρους της περιοχής συνίσταται στην επίδραση των έργων 

ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων. Όσο αφορά τις 

υδρευτικές ανάγκες στους οικισμούς Πλάκας και Γρίτσας απαιτούνται νέα έργα 

ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης ομβρίων που στη φάση της κατασκευής θα 

έχουν προσωρινές επιπτώσεις. Ο οικισμός του Λιτοχώρου, θα εξακολουθήσει να 

καλύπτεται από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης με κάποια αναγκαία έργα επέκτασης 

του. Οι προτάσεις που αφορούν στον έλεγχο των χρήσεων γης και στην προστασία 
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του εξωαστικού χώρου, είναι δυνατόν να οδηγήσει εμμέσως στη βελτίωση της 

κατάστασης των υπόγειων υδροφορέων, των επιφανειακών υδάτων, των αποδεκτών 

και των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα έργα αποχέτευσης των όμβρων υδάτων θα 

πρέπει να σχεδιαστούν με γνώμονα ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες της 

Οδηγίας 60/2007 «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και 

το σχετικό σχέδιο διαχείρισης για το ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας Δεν αναμένεται 

επιβάρυνση στη «χημική, οικολογική κατάσταση και οικολογικό δυναμικό» σε 

επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα συστήματα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του 

Σχεδίου. Δεδομένου ότι για την άρδευση του εξωαστικού χώρου και του πρασίνου 

ιδιαίτερα στην περιοχή της Πλάκας απαιτούνται σημαντικές ποσότητες ύδατος, 

υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στην κατανάλωση ύδατος κατά τους θερινούς μήνες. 

Ωστόσο εξαιτίας των παρεμβάσεων και βελτιώσεων στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και 

την κατάλληλη επιλογή συστήματος άρδευσης και κατάλληλη επιλογή των ειδών 

αστικής χλωρίδας, οι αρδευτικές ανάγκες, αναμένεται να περιοριστούν. Η κατασκευή 

των απαιτούμενων υποδομών (κυρίως δίκτυο ομβρίων) θα συμβάλει στην 

αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου πλημμύρας. Επιπλέον, η δημιουργία  πολλών 

χώρου πρασίνου ενδεχομένως να συμβάλει στην αντιμετώπιση πλημμυρικών 

φαινομένων. Δεν αναμένονται σημαντικές σωρευτικές επιπτώσεις στη διαχείριση των 

υδατικών πόρων εξαιτίας των υφιστάμενων και νέων χρήσεων στο χώρο.  Οι 

παραπάνω αλλοιώσεις των ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων είναι 

αναπόφευκτες όταν πραγματοποιούνται ανθρώπινες παρεμβάσεις σε χώρους 

φυσικού περιβάλλοντος . Ειδικότερα, όταν οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται 

ανεξέλεγκτα και χωρίς σχεδιασμό, οι αλλοιώσεις είναι πιθανόν να εμφανιστούν σε 

μεγάλο βαθμό και να είναι μη αναστρέψιμες. Αντίθετα, ο σχεδιασμός και η 

οργανωμένη κάλυψη των χώρων φυσικού περιβάλλοντος ελαχιστοποιεί τις 

αλλοιώσεις αυτές και σε κάθε περίπτωση καθιστά  την παρακολούθηση τους 

ευκολότερη, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα πριν αυτές 

γίνουν μη αναστρέψιμες. 

• Στο προτεινόμενο σχέδιο προβλέπεται επίσης ο χαρακτηρισμός των ρεμάτων 

ως χώρων πράσινου, μέτρο που συμβάλει στην προστασία των υδρολογικών 

σχηματισμών του δήμου και κατ΄επέκταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

της περιοχής. Η προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000, συμβάλει θετικά 

στην ποιότητα των υδάτων της περιοχής προσλαμβάνοντας τη ρύπανση τους. 

Παράλληλα, η οργάνωση των χρήσεων γης θα συμβάλλει στην ορθολογικότερη 
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χρήση του νερού και στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων .Επίσης, η  επέκταση και η 

αντικατάσταση του δικτύου που προτείνεται στις επεκτάσεις και στην ΠΕ2 (Πλάκα-

Γρίτσα) θα αποτρέψει την  περεταίρω επιβάρυνση των εδαφών κυρίως στις περιοχές 

των απολήξεων των αποχετεύσεων και στο υπέδαφος του οιακισμού. 

Συμπερασματικά η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να αποφέρει θετικές 

επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα. Να οριοθετηθούν και εξαιρεθούν του 

σχεδίου τα ρέματα. 

Ζ3.6 Κλιματικοί παράγοντες 

Η αξιοποίηση όλων των μορφών ΑΠΕ αποτελεί πρόκληση. Ωστόσο για την ανάπτυξη 

τους απαιτείται η προώθηση τεχνολογιών αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας 

και η σύνδεση τους στο υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο. Η αξιοποίηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας συμβάλλει θετικά τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος 

(φιλικότερες προς το περιβάλλον ενεργειακές πηγές), όσο και στην μείωση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Στο τομέα της ενέργειας, 

προτείνεται επίσης η δυνατότητα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) μικρής κλίμακας στην βόρεια περιοχή με στοιχείο 1 της Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου και 

δυτικά της Ε.Ο. ΠΑΘΕ. Συγκεγκριμένα στις επιτρεπόμενες χρήσεις προτείνεται να 

προστεθεί η δυνατότητα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

μικρής κλίμακας και ειδικότερα στην βόρεια περιοχή και δυτικά της Ε.Ο. Π.Α.Θ.Ε. Σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και 

ειδικότερα οι διατάξεις που ισχύουν για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε περιοχές με 

χρήση «γη υψηλής παραγωγικότητας» (Ν.4062/2012). 

Ζ3.7 Αέρας-Ατμόσφαιρα 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη ΔΕ Λιτοχώρου και 

την απουσία βιομηχανιών δεν έχει παρατηρηθεί υποβάθμιση στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας.  Παράγοντες όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος από την ΠΑΘΕ και τον 

σιδηρόδρομο μπορούν να αυξήσουν τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Επίσης πιθανών 

να υπάρχουν στον εξωαστικό χώρο οσμές από την μη ορθή διαχείριση 

κτηνοτροφικών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως ο εκσυγχρονισμός των 

δικτύων η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, είναι γεγονός που αναμένεται να 

συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη μείωση των 

εκπομπών SO2, PM10. Επίσης , η θέσπιση κινήτρων για την εφαρμογή των αρχών 

της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών 
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αερίων ρύπων από την κεντρική θέρμανση, αλλά και στην γενικότερη εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων. Τέλος η οργάνωση του χώρου και η άσκηση της βιομηχανίας 

(ΒΙΟΠΑ), και της κτηνοτροφίας (ΠΕΠΔ3 σε καθορισμένες περιοχές θα οδηγήσει σε 

μείωση των οσμών και εκπομπών αέριων αποβλήτων.  

Ζ3.8 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

Όσο αφορά τις αξίες γης, αυτές αναμένεται μεσοπρόθεσμα να αυξηθούν στις 

περιοχές συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων, κατασκευής ή/και βελτίωσης 

μεταφορικών και τουριστικών υποδομών. Η αύξηση αυτή θα είναι φυσικά ανάλογη με 

τη φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. Σε ότι αφορά την απασχόληση 

και το εισόδημα θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις εξαιτίας της αναβάθμισης των 

υποδομών και παροχών και των έμμεσων επιπτώσεων που αυτή θα επιφέρει στην 

τοπική οικονομία. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης εξαιτίας 

των νέων προτεινόμενων χρήσεων π.χ.ξενοδοχεία, εμπορικές χρήσεις, επέκταση 

γενικής κατοικίας. Η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου θα έχει θετικές 

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για την ΔΕ. Η οργάνωση των χρήσεων γης στην 

περιοχή εκτός σχεδίου αναμένεται να αποφέρει αύξηση στην αξία της γης. Επίσης, ο 

σχεδιασμός υλοποιήθηκε βάσει των αναπτυξιακών αναγκών του Δήμου και 

αναμένεται να οδηγήσει στην δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων 

θέσεων εργασίας. Επί της ουσίας, σκοπός της επέκταση της χρήσης της γενικής 

κατοικίας σε περισσότερους δρόμους καλύτερη μίξη χρήσεων γης, με δυνατότητα 

αύξησης των εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Επιπρόσθετα, η προστασία των σημαντικών για την περιοχή στοιχείων του φυσικού 

περιβάλλοντος, η δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού, η προστασία και αύξηση των 

χώρων πρασίνου, η διατήρηση του ΒΙΟ.ΠΑ και η βελτίωση του μεταφορικού δικτύου, 

θα κάνει το Δήμο πιο ελκυστικού στους επισκέπτες, αυξάνοντας την τουριστική 

κίνηση και ενδυναμώνοντας τον τουριστικό κλάδο. Τέλος, εξασφαλίζονται όλες οι 

απαραίτητες εκτάσεις για κοινωνικές υποδομές, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες 

κοινωνικής διαβίωσης. 

Ζ3.9 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 

Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί το εργαλείο ώστε να μην επηρεαστούν 

τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την υλοποίηση έργων στα πλαίσια των 
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προτεινόμενων κατηγοριών παρέμβασης. Για την κατάρτιση του σχεδίου χρήσεων 

γης υιοθετήθηκαν απόλυτα οι προτάσεις των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών. 

Στην περιοχή μελέτης ορίζεται η  Περιοχές Ειδικής Προστασίας( ΠΕΠ2 Περιοχές 

προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων). Το σύνολο των κηρυγμένων και 

υπό κήρυξη αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων της Δ.Ε. 

Λιτοχώρου, αποτελούν τις Π.Ε.Π.2 του παρόντος Γ.Π.Σ. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις 

γης είναι εκείνες που ισχύουν στις Π.Ε.Π. ή Π.Ε.Π.Δ. όπου εντάσσονται, με την 

επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (Ν. 

3028/2002), καθώς και από τα σχετικά διατάγματα κήρυξης/ οριοθέτησης όσον 

αφορά στους κηρυγμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους. Απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιπλέον των παραπάνω, επιτρέπονται 

μόνο έργα και εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Εξάλλου είναι βασική αρχή της πρότασης όπως 

αναφέρεται στο προοίμιο η προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της 

περιοχής μελέτης, εντάσσοντας σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)  Οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις του σχεδίου αφορούν στην εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας και της επισκεψιμότητας, στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντα 

χώρου και στον έλεγχο των χρήσεων και της εγκατάστασης των αναγκαίων δικτύων 

υποδομών. Στο σχέδιο έχουν καταγραφεί όλα τα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής Στον 

εξωστικό και οικιστικό χώρο της Δ.Ε. Λιτοχώρου εντοπίζεται μία σειρά κτιριακών 

συγκροτημάτων, που έχουν κηρυχθεί ως έργα τέχνης, χρήζοντας ειδικής κρατικής 

προστασίας ή ιστορικά διατηρητέα μνημεία και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και εντάσσονται στις 

προστατευτικές διατάξεις που ορίζονται στην ΠΕΠ2. Οι επιπτώσεις του σχεδίου θα 

είναι θετικές . Το πολιτισμικό περιβάλλον του Δήμου αναμένεται να επηρεαστεί θετικά 

από την εφαρμογή του σχεδίου. Οι αρχαιολογικοί χώροι εντός των ορίων της ΔΕ 

όπως θα οριοθετηθούν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές εφορίες αποτελούν 

προστατευόμενες περιοχές στις οποίες επιτρέπονται οι χρήσεις και η δόμηση 

σύμφωνα με τον Ν.3028/02, τις αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ. και τις ειδικότερες Κ.Υ.Α. 

κάθε αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου. Οι δραστηριότητες που θα προκύψουν από 

τον προτεινόμενο σχεδιασμό δεν αναμένεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 

έθιμα και στις παραδόσεις που περιγράφηκαν σε αντίστοιχη ενότητα της μελέτης. Η 

διατήρηση των υφιστάμενων χώρων πολιτισμού στον οικισμό του Λιτοχώρου η 
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κατασκευή νέων στις επεκτάσεις αλλά και η προστασία των νεότερων μνημείων 

ενισχύει την πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου. 

 

Ζ3.10 Τοπίο 

Οι επιπτώσεις στο τοπίο θα είναι θετικές αφού έχουμε διευθέτηση δραστηριοτήτων 

στο χώρο. Επίσης προστατεύονται αποτελεσματικά με τις ΠΕΠ τα τοπία  ιδιαίτερης 

φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Στα προτεινόμενα έργα μπορούν να προκύψουν 

μικρές προσωρινές διαφοροποιήσεις στο τοπίο, ιδιαίτερα στην φάση της κατασκευής. 

Δεν προβλέπονται έργα μεγάλης κλίμακας που θα διαταράξουν το τοπίο. Στην 

περιοχή με στοιχείο 5 στην ΖΟΕ η πρόταση για υπεραγορά ή πολυκαταστήματα 

σύμφωνα με σχετική κατεύθυνση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (αρ. πρωτ. 2336/21-6-2013 

έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου), προτείνεται να γίνει με 

περιορισμούς στην δόμηση που αφορούν το ύψος και την κάλυψη της γης. Η 

εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να έχει τις θετικές επιπτώσεις στα τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής διότι : 

 Προστατεύονται οι υφιστάμενοι χώροι αστικού και περιαστικού πρασίνου και 

προτείνονται νέοι, γεγονός που συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης. 

 Ορίζονται ζώνες προστασίας φυσικού περιβάλλοντος. Προστατεύονται τα 

στοιχεία που  συμβάλουν στης αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, όπως οι 

προστατευόμενες περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 2000, οι αρχαιολογικοί 

χώροι. 

 Μέσω της ρύθμισης των χρήσεων γης, την προστασία του εξωαστικού από 

ασύμβατες χρήσεις, την προστασία της γεωργικής γης προστατεύεται άμεσα και 

αναδεικνύεται το τοπίο. 

Ζ3.11 Εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ1915/2018 σε σοβαρά 

ατυχήματα καταστροφές 

Σύμφωνα με την εφαρμογή των παρακάτω ΚΥΑ που αφορούν στις  αναμενόμενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε 

κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο 

εξετάστηκε η συμβατότητα του σχεδίου με τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις : 
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 ΚΥΑ 1915/26-01-2018 (ΦΕΚ 304Β/02-02-2018) «Τροποποίηση των υπ' 

αριθμ. 48963/2012 (Β' 2703) ΚΥΑ, υπ' αριθμ. 167563/2013 (Β' 964) ΚΥΑ και υπ' 

αριθμ. 170225/2014 (Β΄135) ΥΑ , που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 

4014/2011 (Α'209) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ "για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».. 

 ΚΥΑ 5688/12-03-2018 (ΦΕΚ 988Β/21-03-2018 «Τροποποίηση των 

παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α'209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου 

αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία. 2014/52/ΕΕ "για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014». 

 Από την εξέταση των προτεινόμενων έργων και μέτρων του σχεδίου προκύπτει ότι οι 

επιπτώσεις από την ευπάθεια του σχεδίου σε κινδύνους και ατυχήματα κατά τη φάση 

εφαρμογής του ΓΠΣ θα είναι μικρής έντασης. Οι δυσμενέστερες των επιπτώσεων 

μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν με τη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων και την εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. Για την 

πρόληψη και αποφυγή των παραπάνω κινδύνων-ατυχημάτων εκτός από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων έχει συνταχθεί και εφαρμόζεται σχέδιο 

ασφαλείας, καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών 

και ατυχημάτων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους . Η τάση του 

περιβάλλοντος θα συνεχίζει να είναι έντονα βιομηχανική με ισχυρό αστικό χαρακτήρα 

λόγω της θέσης του λιμένα. Η περιοχή που αναπτύσσεται το σχέδιο  χαρακτηρίζεται 

ως αστικό περιβάλλον με ικανή απόσταση από προστατευόμενες περιοχές . Στην 

ευρύτερη περιοχή είναι σε εξέλιξη έργα που έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο, τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και την ανάπτυξη του τουρισμού με ιδιωτικά έργα. Η 

έντονη τουριστική και αστική ανάπτυξη επιφέρει αύξηση στα επίπεδα θορύβου και 

αέριας ρύπανσης καθώς και στα επίπεδα κυκλοφοριακής φόρτου και αλλαγών στις 

δραστηριότητες και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Οι τάσεις εξέλιξης 

του περιβάλλοντος της περιοχής δε διαφοροποιούνται λόγω της εφαρμογής του 

σχεδίου αντιθέτως με την συνολική οργάνωσης χρήσεων και δραστηριοτήτων στο 

χώρο που επιχειρεί το ΓΠΣ Λιτοχώρου θα συμβάλει θετικά στην εξέλιξη , ανάπτυξη 

και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος  της περιοχής. Σχετικά με την πρόληψη - 

αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και ειδικότερα όσον αφορά τις 
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καταστροφές λόγω δασικών πυρκαγιών οι οποίες αποτελούν μόνιμη απειλή για την 

περιοχή μελέτης γενικότερα, επιδιώκεται: 

 Ενίσχυση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή και την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. 

 Λήψη όλων των αναγκαίων, άμεσων, μέτρων με συντονισμένο τρόπο για την 

αποκατάσταση των περιοχών, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια 

φυσικού πλούτου και η διάβρωση του εδάφους 

Για την πρόληψη και αποφυγή των παραπάνω κινδύνων-ατυχημάτων εκτός από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων πρέπει να συνταχθεί και να εφαρμοστεί σχέδιο 

ασφαλείας, καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών 

και ατυχημάτων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους (σεισμοί, πλημμύρες, 

πυρκαγιές) με ευθύνη του Δήμου Δίου-Ολύμπου 
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Ζ 3.12  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Παράμετροι  

περιβάλλοντος 

Είδος 

Επίπτωσης 

Πιθαν/τα ένταση Κλίμακα Χρονικός 

ορίζοντας 

εμφάνισης 

Συχνότητα/ 

διάρκεια 

Αναστ/μές Αβεβαι/τα Διασ/κή 

επίπτωση 

Πρωτ/γενείς/Δευτερογενείς Συσ/ευση-

Συνέργεια 

επιπτώσεων  

Βιοποικιλότητα 

(πανίδα-χλωρίδα) 

+ 

 

! W + Lt > R   P Y 

 

Πληθυσμός 

+ !! P ++ St >> R   P Y 

Ανθρώπινη Υγεία + ! M + Mt >  R   S Y 

Έδαφος 0 !! P + St >> IR   P Y 

ύδατα 0 !! M + Mt > IR   P Y 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 306 από 
337 
 
 

 

 

Κλιματικοί 

παράγοντες 

0 ! W + Lt > 

 

R ?  S N 

Αέρας-

Ατμόσφαιρα 

+ !! M + Mt > R   S N 

Υλικά 

Περιουσιακά 

στοιχεία 

+ ! P ++ St >> R ?  P N 

Πολιτιστική 

κληρονομιά 

(αρχαιολογική-

αρχιτεκτονική) 

+ ! M + Mt >> IR   S Y 

Τοπίο + !! M + Mt >> IR   P Y 

Συσχέτιση μεταξύ 

των δεικτών 

+ ! M + Mt > R   P Y 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η1 Προτάσεις -κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, 

κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον 

Η παρούσα Σ.Μ.Π.Ε. αποσκοπεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης της, με την οποία 

θα τεθούν οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις της που πρέπει να τηρούνται κατά 

της εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση της τροποποίησης του Γ.Π.Σ., με μέριμνα της 

Αρχής Σχεδιασμού. 

Η απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την 

περιγραφή του Σχεδίου και τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι πρέπει να 

τηρούνται κατά την εξειδίκευση ,έγκριση και υλοποίηση της τροποποίησης του Γ.Π.Σ. 

Οι περιβαλλοντικοί αυτοί όροι προκύπτουν από την κωδικοποίηση των μέτρων. 

Επίσης πρέπει να γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Παρακολούθησης που πρέπει να τηρείται ώστε να παρακολουθούνται οι 

σημαντικότερες παράμετροι του περιβάλλοντος της περιοχής και η χρονική Διάρκεια 

Ισχύος της απόφασης, όπου θα αναγράφονται οι όροι και οι διάρκεια ισχύος της 

απόφασης . 

Τέλος αναφέρονται λοιπές διατάξεις, όπου θα περιγράφεται η υποχρέωση και 

διαδικασία δημοσιοποίησης της απόφασης έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. , καθώς και άλλες 

διατάξεις  τοπικού και ειδικού ενδιαφέροντος που κρίνονται απαραίτητες αναφοράς 

από την αδειοδοτούσα αρχή. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται κωδικοποιημένα τα μέτρα πρόληψης και 

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από 

την εφαρμογή του Σχεδίου, καθώς και η κωδικοποίηση του προγράμματος 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης Σχεδίου.  Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε 

αξιολόγηση των επιπτώσεων, από τις προτάσεις και την εφαρμογή του σχεδίου, στο 

περιβάλλον με την χρήση δεικτών. Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, θα πρέπει 

να προσδιοριστούν τα μέτρα πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των 

πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΓΠΣ 

Λιτοχώρου. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν προτάσεις που θα βοηθήσουν 

στην πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην ορθή αντιμετώπιση τους. 

Ακολουθώντας σχετική μεθοδολογία με την προηγούμενη ενότητα Ζ2, 

παρουσιάζονται προτάσεις και μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους 

περιβαλλοντικούς δείκτες. 

Το  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λιτοχώρου έχει θετική έως ουδέτερη επίδραση στο 

σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων .Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

σχεδιασμός του έχει γίνει με στόχο την προστασία του φυσικού και ιστορικού 
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περιβάλλοντος του ΟΤΑ, εντάσσοντας σε Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) τον 

Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της 

περιοχής (κηρυγμένους και υπό κήρυξη) αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα χρήσεων γης 

και οργάνωσης των δραστηριοτήτων που χρόνια τώρα δεν επιλύονται και δρουν 

σωρευτικά στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και 

της ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής του ΓΠΣ. Από την διαδικασία διερεύνησης 

των επιπτώσεων του προγράμματος δεν διαπιστώθηκε κάποια σημαντική δυσμενής 

επίπτωση από την εφαρμογή του στα στοιχεία του περιβάλλοντος της ΔΕ. 

Επισημαίνεται ότι με το παρόν  Γ.Π.Σ.  δεν αλλάζουν οι χρήσεις γης της ισχύουσας 

Ζ.Ο.Ε. Λιτοχώρου. 

 Για το λόγο αυτό οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν σημεία που εκτιμάται ότι 

χρήζουν προσοχής προκειμένου να ενισχυθεί η περιβαλλοντική του επίδοση και να 

επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα.  

Σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, θα γίνει ανάλυση των μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης 

των προβλεπόμενων δυσμενών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν κατά την 

εφαρμογή των προβλεπόμενων στο σχέδιο.. Η ανάλυση θα γίνει σε επίπεδο 

περιβαλλοντικού δείκτη, όπως στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

 Βιοποικιλότητα (πανίδα-χλωρίδα) 

 Πληθυσμός 

 Ανθρώπινη Υγεία 

 Έδαφος 

 ύδατα 

 Κλιματικοί παράγοντες 

 Αέρας-Ατμόσφαιρα 

 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 

 Τοπίο 

 Συσχέτιση μεταξύ των δεικτών 

Βιοποικιλότητα (πανίδα και χλωρίδα) 
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Για την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής, ειδικά στην περιοχή του 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, υπάρχει το υπό εκπόνηση σχέδιο διαχείρισης του ΕΠ 

Ολύμπου, που έχει ανατεθεί με την  αρ. 13/2010 (πρακτικό 3ο/2-3-2010) της 2ης 

Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Πιερίας. Επίσης υπό διαβούλευση είναι, από το 

ΥΠΕΚΑ  το ΠΔ «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής τού όρους Όλυμπος ως 

εθνικό Πάρκο και καθορισμός ζωνών, προστασίας, χρήσεων, όρων και 

περιορισμών». Συνεπώς στη περιοχή του Ολύμπου με την ολοκλήρωση των 

παραπάνω διαδικασιών θα υπάρχει ένα ασφαλές νομικό καθεστώς προστασίας. 

Κρίνεται απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή του φορέα εκπόνησης του ΓΠΣ Λιτοχώρου 

με την αρμόδια αρχή του ΦΔ ΕΠ Ολύμπου, για το καθορισμό των απαραίτητων 

χρήσεων και δραστηριοτήτων ώστε να μην υπάρχει αρνητική επίπτωση από το 

σχέδιο στον Όλυμπο. Επίσης με το νέο νόμο  4014/2011«Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 

δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ», 

απαιτείται ειδική οικολογική αξιολόγηση και ΜΠΕ για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα. 

Συνεπώς για κάθε έργο και δραστηριότητα που θα εκπονείται πρέπει να υπάρχει η 

αντίστοιχη μελέτη για την ακριβή εκτίμηση των επιπτώσεων στα είδη πανίδας και 

χλωρίδας με ειδική μνεία για τα είδη προτεραιότητας σύμφωνα με το παράρτημα της 

ευρωπαϊκής οδηγίας 92/43. 

Χρήσεις και δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη 

προσοχή και να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης για την προστασία της χλωρίδας και 

της πανίδας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να χωροθετούνται σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, αιολικά πάρκα θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή καθώς 

η περιοχή δεν είναι αιολικής προτεραιότητας σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό 

σχέδιο για τις ΑΠΕ. Επιπλέον ορνθολογικές μελέτες είναι απαραίτητες για κάθε έργο 

αιολικής ενέργειας, με την επισήμανση ότι σε περιοχές που γειτνιάζουν με την 

περιφερειακή ζώνη του ΕΠ Ολύμπου, ανεμογεννήτριες μεγάλου ύψους θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Το πεδίο βολής Λιτοχώρου αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που 

δεν συνάδουν με το χαρακτήρα της περιοχής και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να απομακρυνθούν, όπως ορίζεται και στο 

σχετικό υπό διαβούλευση ΠΔ.  
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Σε περιοχές του εξωαστικού χώρου που φιλοξενούν την χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής θα πρέπει να τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία, να μην υπάρχει 

καταστροφή ή και υποβάθμιση ενδιαιτημάτων κρίσιμων για την ποιότητα των 

οικοτόπων.  Επίσης να υπάρχει η ανάλογη αποκατάσταση και φύτευση όπου είναι 

δυνατόν με είδη που συναντώνται στην περιοχή και όχι ξενικά για να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος επιμολύνσεων. 

Στην παράκτια περιοχή θα πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες που μπορούν 

να προκαλέσουν καταστροφή ή και υποβάθμιση του φυσικού παράκτιου και 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδικότερα τα αμμοθινικά οικοσυστήματα και η παράκτια 

βλάστηση πρέπει να προστατεύονται επαρκώς με ζώνες απομόνωσης και 

δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές. Το σχέδιο με την διευθέτηση χρήσεων 

και δραστηριοτήτων συμβάλει στη περιβαλλοντική προστασία από την υπάρχουσα 

αυθαίρετη δόμηση όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Πληθυσμός-Ανθρώπινη υγεία 

Όσον αφορά τον πληθυσμό, ένα σημαντικό κομμάτι του αναμένεται να έχει μόνο 

θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ ενδέχεται για ένα μέρος του 

πληθυσμού να υπάρχουν παροδικές ενοχλήσεις και επιπτώσεις από την εφαρμογή 

του σχεδίου. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις που είναι το αντικείμενο αυτό του κεφαλαίου 

μπορούν να διαχειριστούν και να αντιμετωπιστούν. Με βάση το Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ,στις παράκτιες ζώνες της περιοχής του Λιτοχώρου όπου 

ασκούνται σημαντικές πιέσεις  διαμόρφωσης εκτεταμένων ζωνών Β΄ Κατοικίας ο 

σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη το διαμορφωμένο σύστημα λειτουργίας του 

οικιστικού δικτύου. 

Ο θόρυβος και η ηχορύπανση από έργα και δραστηριότητες μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με μέτρα όπως : 

 Κατασκευή ηχοπετασμάτων 

 Πρόγραμμα παρακολούθηση της διακύμανσης του κυκλοφοριακού θορύβου 

στον αστικό ιστό και λήψη διορθωτικών μέτρων όπως μεταβολή της κυκλοφορίας, 

αντιθορυβικά πετάσματα, καλαίσθητες φυτικές περιφράξεις, 

 Επέμβαση στην τεχνική κατασκευή του οδοστρώματος με επίστρωση με 

ειδικό μονωτικό υλικό για μείωση θορύβου από την κίνηση οχημάτων. 

 Αναδιοργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων στο χώρο και σε χρόνο ώστε 

να μην υπάρχει συσσώρευση θορύβου. 
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 Τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσία για τα όρια του θορύβου ΠΔ1180/81 

 Τήρηση της ΥΑ 17252/20.9.92(ΦΕΚ 395/Β/19.6.92)., Ανώτατο επιτρεπόμενο 

όριο κυκλοφορικού θορύβου 

 Για εργασίες και κατασκευές που θα γίνουν να εφαρμοστεί η ΚΥΑ 

37393/20281/1.10.2003 (ΦΕΚ 1418Β) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου 

στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» 

 Οποιαδήποτε εξοπλισμός χρησιμοποιηθεί σε κατασκευαστικά έργα ή 

δραστηριότητες να φέρει την έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης 

του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την ΚΥΑ 69001/1921/1998 (ΦΕΚ 18-10-

1988) 

 Οι βολές αρμάτων από το πεδίο βολής του Λιτοχώρου για όσο διάστημα 

υπάρχει μέχρι την μετεγκατάσταση του να γίνονται σε ώρες και ημέρες, ώστε να 

υπάρχει τουλάχιστον για τον πληθυσμό των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η 

μικρότερη όχληση. Πριν από την πραγματοποίηση κάθε βολής να υπάρχει 

ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών για τις ώρες και την διάρκεια τους. 

 Στο ΒΙΟΠΑ και στο λατομείο να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι 

λειτουργίας, να γίνουν οι κατάλληλες φυτεύσεις και να εφαρμοστεί πρόγραμμα 

αποκατάστασης.  

 Να υπάρχει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και κανονισμός καθαριότητας για 

κατοίκους και επιχειρήσεις του δήμου με καθορισμένο περιεχόμενο και με λήψη 

κατάλληλων διοικητικών μέτρων για την τήρηση των σχεδίων, 

 Να υπάρχει η κατάλληλη αισθητική παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους, σε 

χώρους αθλοπαιδιάς και πολιτισμού.  

 

Έδαφος-ύδατα 

Στην προστασία του εδάφους και των υδάτων στην περιοχή του Λιτοχώρου θα 

πρέπει να γίνεται εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης Ε1β/221/65 με τις 

τροποποιήσεις που ισχύουν για τα υγρά απόβλητα, ώστε να αποφύγεται η μόλυνση 

του υδροφόρου ορίζοντα.  Η εφαρμογή της οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά, καθώς 

και η εθνική νομοθεσία ΚΥΑ  43504/2005 (ΦΕΚ 1784Β) για τις άδειες χρήσης νερού 

των γεωτρήσεων και των αρδευτικών έργων. Στο σχέδιο προβλέπονται υποδομές και 

δίκτυα όμβριων υδάτων αλλά και αρδευτικών έργων που θα έχουν επιπτώσεις κατά 

την κατασκευή τους, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν.  Η αποκατάσταση του 

εδάφους σε περιοχές που θα γίνουν κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομής 
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κρίνεται απαραίτητη. Επίσης αποκατάσταση του χώρου από εξορυκτικές 

δραστηριότητες και στα ΧΥΤΑ, θα πρέπει να γίνει όπως προβλέπονται και στους 

περιβαλλοντικούς όρους των δύο έργων στη περιοχή μελέτης. Οι επεκτάσεις της α 

κατοικίας στο Λιτόχωρο  και οι περιοχές β κατοικίας στο Βαρυκό, Πλάκα και Γρίτσα 

θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων από την 

οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.  Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε 

διαπιστώνεται ότι οι περιοχές Καλύβια Βαρικού , Λιμήν Λιτοχώρου και Πλάκα, δεν 

παρουσιάζουν χαρακτήρα οικισμών και σε ένα βαθμό καλύπτονται από το θεσμικό 

πλαίσιο ,καθώς εμπίπτουν εντός ζώνης ΖΟΕ και έχουν κάποιους γενικούς όρους 

δόμησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για παραλιακούς οικισμούς στους οποίους 

υπάρχει ζήτηση για παραθεριστική κατοικία και τουριστικές εγκαταστάσεις ,κρίνεται 

απαραίτητο να καθοριστούν ειδικευμένοι όροι και περιορισμοί δόμησης, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη και ανομοιόμορφη δόμηση .Οι περιοχές ελέγχου και 

περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ) προστατεύουν την γεωργική γη και θέτουνε 

περιορισμούς στη δόμηση. Στις ΠΕΠΔ κατά την λειτουργία των αρδευτικών έργων θα 

πρέπει να γίνεται εφαρμογή της ΚΥΑ Φ. 16/6631 (ΦΕΚ 428Β.2-6-1989) με 

καθορισμό των ανώτατων επιτρεπόμενων .ορίων για την ορθολογική χρήση του 

νερού για άρδευση, Τέλος θα πρέπει να μην γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση 

στερών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, όπως προβλέπεται 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328/8/93) καθώς και η διαχείριση των πιθανών 

επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που προκύπτουν από έργα και δραστηριότητες, 

από την εφαρμογή του σχεδίου να γίνονται σύμφωνα με την  ευρωπαϊκή οδηγία ΕΟΚ 

75/442 και την ΥΑ 49541/1412/86). Η προστασία της δίαιτας των υδάτων είναι από 

τα ουσιαστικότερα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, ειδικότερα κατά την 

κατασκευή ειδική μέριμνα, θα πρέπει να υπάρχει για την ορθή αποστράγγισης των 

όμβριων υδάτων.  

Κλιματικοί παράγοντες- Αέρας και Ατμόσφαιρα 

Οι κλιματικοί παράγοντες λόγω της φύσης του δείκτη αλλά και του μεγέθους της 

περιοχής μελέτης δεν αναμένονται να επηρεαστεί ισχυρά, όπως αξιολογήθηκε και 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στην ατμόσφαιρα και στον αέρα θα πρέπει να ληφθούν 

μέτρα για το περιορισμό των αέριων εκπομπών και τις ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχουν μονάδες που να παράγουν επικίνδυνες 

εκπομπές αποβλήτων σύμφωνα και με την οδηγία SEVEZO, αλλά και οι όποιες 

οχλούσες δραστηριότητες θα περιοριστούν στο χώρο του ΒΙΟΠΑ, θα πρέπει να 
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τηρούνται απαρέγκλιτα οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου. 

Τα όρια για τον ατμοσφαιρικό αέρα από τις δραστηριότητες των εγκαταστάσεων που 

θα χωροθετηθούν στο ΒΙΟΠΑ καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγίες 2008/50/ΕΚ και 

την ΚΥΑ 22305/1075/2007 (ΦΕΚ 920Β) για βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικούς 

υδρογονάνθρακες. Η χρήση νέων-οικολογικών τεχνολογιών στις βιομηχανίες πρέπει 

να ενθαρρύνεται όπως και η χρήση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης. Στις 

εκσκαφές, μεταφορές υλικών και στις κατασκευαστικές εργασίες να υπάρχει μέριμνα 

για την μειωση της σκόνης και αέριων σωματιδίων. Να τοποθετηθούν ειδικά φίλτρα 

όπου είναι εφικτό στα έργοταξιακά μηχανήματα που θα εκτελέσουν το πρόγραμμα 

των .έργων σύμφωνα με το σχέδιο. Θα πρέπει κατά την κατασκευή να γίνεται 

διαβροχή των περιοχών εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, κάλυψη βαρέων 

οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών από και προς το λατομείο της ΔΕΑΛ, αλλά 

και κατά την διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών που προβλέπει το ΓΠΣ Λιτοχώρου. 

Στην λειτουργία των δραστηριοτήτων πέρα από τα όρια εκπομπών που πρέπει να 

τηρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να ελέγχονται και τα καυσαέρια 

από τις μεταφορές καθώς από την περιοχή μελέτης διέρχεται το εθνικό δίκτυο της 

ΠΑΘΕ. Η βελτίωση της κυκλοφορίας και η δημιουργία δίκτυου ΜΜΜ με οικολογική 

μετακίνηση, αποσυμφόρηση των περιοχών με πυκνή κυκλοφορία οχημάτων και 

γενικά επίτευξη ομαλής ροής της κυκλοφορίας σε όλες τις περιοχές. Για την πρόληψη 

και αποφυγή των παραπάνω κινδύνων-ατυχημάτων εκτός από την εφαρμογή των 

προτεινόμενων μέτρων πρέπει να συνταχθεί και να εφαρμοστεί σχέδιο ασφαλείας, 

καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών και 

ατυχημάτων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους (σεισμοί, πλημμύρες, 

πυρκαγιές) με ευθύνη του Δήμου Δίου-Ολύμπου 

Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

Το ΓΠΣ Λιτοχώρου είναι ένα πολεοδομικό σχέδιο μιας περιοχής που αναπτύσσεται 

δυναμικά και  αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων στην μεγαλύτερη έκταση της περιοχής μελέτης και μεταβολές (θετικές ή 

αρνητικές) σε μικρότερης έκταση περιοχές. Η μεταβολή του ορίου κατάτμησης, των 

ελαχίστων στρεμμάτων για την  αρτιότητα, την μεταβολή του συντελεστή δόμησης, 

και του καθορισμού των χρήσεων γης, θα προκαλέσουν αντιδράσεις αρχικά από τους 

θιγόμενους. Επομένως κρίνεται ορθό η ύπαρξη  αντισταθμιστικών μέτρων και  

καταβολή αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες που θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις των 

περιουσιακών τους στοιχείων. Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Δίου-
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Ολύμπου αναμένεται να ενισχυθούν σε έκταση και σε οικονομική αξία γης, επομένως 

θα πρέπει να προβλεφτεί η ύπαρξη μιας διαδικασίας διαβούλευσης. Τέτοια μπορεί να 

είναι ο νέος θεσμός του σχεδίου Καλλικράτη, όπως είναι η  επιτροπής διαβούλευσης 

της ΔΕ Λιτόχωρου για την άμβλυνση αντιθέσεων που ενδέχεται να προκύψουν 

μεταξύ δημοτών αλλά και δημοτών με το δημόσιο. 

 

Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονική) 

Η προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας συνεπάγεται και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και αντίστροφα. Με το ΓΠΣ Λιτοχώρου, ορίζονται ΠΕΠ , με στόχο την 

προστασία των κηρυγμένων και υπό κήρυξη μνημείων. Η αποφυγή ζημιών σε 

ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία αλλά και στα διατηρητέα κτίρια στον αστικό ιστό είναι 

απολύτως αναγκαία. Θα πρέπει να προστατευτούν οι αρχαιολογικοί χώροι από 

υποβάθμιση του τοπίου από έργα και δραστηριότητες. Στις περιοχές α κατοικίας και 

στις επεκτάσεις του, έργα και δραστηριότητες στο «ιστορικό κέντρο» , θα πρέπει να 

γίνονται μετά από την γνωμοδότηση της επιτροπής αρχιτεκτονικού ελέγχου με 

συμβολή της αρμόδιας εφορίας νεοτέρων μνημείων. Στην αρχή κατασκευαστικών 

εργασιών θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως οι αρχαιολογικές υπηρεσίες για το 

πρόγραμμα εργασιών. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις χωρίς 

παρεκκλίσεις, όπως ορίζονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία για τις υπό ίδρυση 

εγκαταστάσεις (κτηνοτροφικές,βιοτεχνικές, τουριστικές) από τους αρχαιολογικούς 

χώρους, με απαραίτητο έλεγχο και γνωμοδότηση από την ΚΖ Εφορεία αρχαιοτήτων 

της ΠΕ Πιερίας. Ταυτόχρονα, και για την προστασία του Τομέα Β1 του Λιτοχώρου 

(οικισμός προ του ’23), από την υποβάθμιση λόγω κάποιων ιδιαίτερων χρήσεων, να 

αφαιρεθούν από τις επιτρεπόμενες χρήσεις της «Γενικής Κατοικίας» (ΦΕΚ 

114Α/2018) οι εξής χρήσεις: 

 - «10.3 Υπεραγορές Τροφίμων» 

 - «16.1 Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής 

χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» 

 - «17. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας» 

 - «18. Πλυντήρια – Λιπαντήρια αυτοκινήτων» 

 - «19.1 Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων» 

 - «20.Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας 

δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις 
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φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 

1.500τ.μ.» 

- «21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014)» 

- «27. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. – Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 

- «41. Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών – 

προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων)» 

- «45. Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.» 

 

Τοπίο 

Στο ΓΠΣ Λιτοχώρου, η επίδραση στο τοπίο στις περισσότερες περιοχές θα είναι 

θετική. Οι μικρές επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής εξαρτώνται από το βαθμό 

απορροφητικής ικανότητας της κάθε προτεινόμενης από το σχέδιο περιοχής. 

Προτείνονται τα ακόλουθα γενικά μέτρα για τον περιορισμό ων επιπτώσεων στο 

τοπίο της ευρύτερης περιοχής: 

 Φύτευση πρανών ορυγμάτων (Σε θέση γαιώδους έως ημιβραχώδους εδάφους, 

συνίσταται να φυτευτούν δέντρα με επιφανειακό ριζικό σύστημα και ανθεκτικά στη 

ξηρασία. Μεταξύ των σειρών φύτευσης των δέντρων θα φυτευτούν θάμνοι, με 

πλούσιο ριζικό σύστημα. 

 Φυτοκάλυψη των πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων για αντιδιαβρωτική 

προστασία 

 Απόκρυψη πηγών ρύπανσης και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 

 Αποκατάσταση της περιοχής του Λατομείου της ΔΕΑΛ σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη ΜΠΕ 

 Στην περιοχή με στοιχείο 5 στην ΖΟΕ η πρόταση για υπεραγορά ή 

πολυκαταστήματα σύμφωνα με σχετική κατεύθυνση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (αρ. πρωτ. 

2336/21-6-2013 έγγραφο, κατευθύνσεις/ διορθώσεις επί του Β1΄ Σταδίου), 

προτείνεται να γίνει με περιορισμούς στην δόμηση που αφορούν το ύψος και την 

κάλυψη της γης. 

 Αποκατάσταση της περιοχής του ΧΥΤΑ και των κυττάρων με φυτοκάλυψη και 

προσθήκη εδάφους 

Η μορφολογική αλλοίωση που θα κληθεί από την  κατασκευή αλλά σταδιακά θα 

ελαχιστοποιηθεί όσο θα προχωρά η ολοκλήρωση του σχεδίου καθώς οι επεμβάσεις 

θα περιοριστούν στις εργασίες εκσκαφών και διαμορφώσεων, με αποτέλεσμα να μην 

απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων είτε για αποκατάσταση του συναρμόζει προς τον 
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ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο και τη μορφολογία.  

 

Η2 Προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης (monitoring) 

Όπως αναφέρθηκε, σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του σχεδίου είναι η 

παρακολούθησή του, μέσα από μια σειρά περιβαλλοντικών παραμέτρων. Για τον 

προσδιορισμό των εν λόγω περιβαλλοντικών παραμέτρων υπάρχει ανάγκη για 

συστηματοποίηση της συλλογής της σχετικής πληροφορίας.  

Καταρχήν, σημαντική είναι η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της 

εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων 

που αδειδοδοτούνται στην περιοχή μελέτης. Επίσης, σημαντική είναι η εφαρμογή 

ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας και επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών 

μεταξύ τους και με τους πολίτες. Το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιεί δείκτες 

απλούς, εύκολους στην εφαρμογή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

(stakeholders) και να έχει την δυνατότητα να αναθεωρείται και να αναπροσαρμόζεται  

σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τους στόχους που έχουν επιτευχθεί. 

Τέλος, η υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα (ΙSO 14001, EMAS, GREEN KEY, ECOLABEL), όπου 

προβλέπουν συστήματα εσωτερικού  και εξωτερικού ελέγχου. Στο προηγούμενο 

κεφάλαιο αναλύθηκαν και εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στους παρακάτω δείκτες 

περιβάλλοντος  από την εφαρμογή του σχεδίου. Κρίθηκε ορθό να χρησιμοποιηθούν 

οι ίδιοι δείκτες προκειμένου να δοθεί ένα σύστημα παρακολούθησης.  Η 

παρακολούθηση μπορεί να οριστεί ως η συστηματική αξιολόγηση μιας σειράς 

κατάλληλων παραμέτρων σε χρονική ακολουθία. Η παρακολούθηση με την αυστηρή 

έννοια του όρου, μπορεί να αφορά την επίτευξη είτε προκαθορισμένων τιμών είτε την 

επίτευξη διαχειριστικών στόχων, για τους οποίους ελέγχονται διαδικασίες και 

παράμετροι στη διάρκεια του χρόνου. Το επίπεδο της παρατήρησης ορίζει και τα 

διαφορετικά στάδια ενός σχεδίου παρακολούθησης. έτσι λοιπόν υπάρχει το βασικό 

σύστημα παρακολούθησης και το συμπληρωματικό πρόγραμμα. Στη παρούσα 

μελέτη προτείνεται η εφαρμογή αρχικά ενός βασικού συστήματος παρακολούθησης, 

ώστε να εκτιμηθεί αδρά η κατάσταση ενός δείκτη. Εάν υπάρχουν αποτελέσματα που 

να δείχνουν επιδείνωση ενός δείκτη, προτείνεται η εκπόνηση συμπληρωματικού 

προγράμματος παρακολούθησης. 
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Προτείνεται για το σχέδιο ΓΠΣ Λιτοχώρου η παρακολούθηση των παρακάτω 

περιβαλλοντικών δεικτών: 

 Βιοποικιλότητα (πανίδα-χλωρίδα) 

Στην περίπτωση του δείκτη της βιοποικιλότητας, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα 

σχέδιο παρακολούθησης που να ενσωματώνει και την περιοχή Natura του ΕΠ 

Ολύμπου. Συνεπώς το πρόγραμμα παρακολούθησης πρέπει να γίνει σύμφωνα με 

τον οδηγό παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και φυτικών ειδών στις περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000, (Δημόπουλος Π, Bergmeier Ε, Θεοδωρόπουλος Κ, Fischer P, 

Τσιαφούλη Μ, ΥΠΕΧΩΔΕ-Παν/μιο Ιωαννίνων, Αγρίνιο 2005). Σύμφωνα με τον Strid 

(1980), ο αριθμός των μέχρι σήμερα γνωστών φυτικών taxa στην περιοχή του 

Ολύμπου, ανέρχεται σε 1700 περίπου. Από τα οποία 23 είναι ενδημικά φυτικά είδη. 

Τα φυτικά είδη προστατεύονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα 

με το Π.Δ 81 (Προεδρικό Διάταγμα 67/1981), πολλά από αυτά από την διεθνή 

συνθήκη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Κινδυνευόντων Ειδών Άγριας 

Πανίδας και Χλωρίδας (CITES). Τέλος, υπάρχουν είδη που περιλαμβάνονται σε ένα 

ή περισσότερους από τους καταλόγους: Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των 

Παγκοσμίως απειλούμενων Φυτών και Ζώων, Κατάλογος των απειλούμενων Φυτών 

του Corine Biotopes. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής βάσης δεδομένων για τους 

προτεινόμενους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Natura 2000, στην 

περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (GR1250001) απαντούν 15 τύποι οικοτόπων 

του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. και τρεις τύποι οικοτόπων 

προτεραιότητας (6230, 9180, 9530). Για τους οικοτόπους πρέπει σε συνεργασία με 

το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού δρυμού Ολύμπου να ακολουθηθεί η διαδικασία 

αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων με εφαρμογή 

προγράμματος παρακολούθησης για κάθε τύπο προτεραιότητας ξεχωριστά. 

Όσον αφορά τα είδη πανίδας συνίσταται η παρακολούθηση των ειδών που είναι σε 

καθεστώς προστασίας σύμφωνα με εθνικές και διεθνείς συνθήκες αλλά και η χρήση 

ειδών – σημαία (flagship species), είδη πανίδας που παρακολουθώντας τον 

πληθυσμό και το βιότοπο τους θα αποτελέσουν κρίσιμοι δείκτες για την προστασία 

της πανίδας. Επίσης, η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα 

που φιλοξενεί. Ήδη ο ΦΔ έχει εκπονήσει σύστημα παρακολούθησης της 

ορνιθοπανίδας, μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο παράρτημα. 

Απαιτείται η συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης για την ορνιθοπανίδα σε 

τακτά χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται και στο σχέδιο παρακολούθησης του ΦΔ 
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αλλά και η εκπόνηση ειδικής οικολογικής μελέτης για την πανίδα του Ολύμπου, ώστε 

να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία παλαιότερων ερευνών και να προχωρήσει η 

παρακολούθηση των ειδών που κινδυνεύουν . 

Σε κάθε περίπτωση η ορθή εφαρμογή του σχεδίου (ΓΠΣ Λιτοχώρου ) θα οδηγήσει σε 

διευθέτηση του χώρου και των δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια θα έχει θετική 

περιβαλλοντική επίπτωση και στη βιοποικιλότητα.  

Για τις παράκτιες περιοχές αλλά και για τις αγροτικές και δασικές περιοχές που είναι 

εκτός δικτύου Natura και της προστατευόμενης περιοχής, το πρόγραμμα 

παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιεί μεθόδους τηλεπισκόπησης για φαινόμενα 

καταπάτησης δασικών εκτάσεων και υποβάθμισης του αγροτικού χώρου που 

φιλοξενεί σημαντική βιοποικιλότητα ειδών. Οι χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο 

πρέπει να παρακολουθούνται για πιθανή μεταβολή των ποσοστών κάλυψης τους 

από δόμηση και ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Η αυστηρή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αποτελεί επιπλέον μέτρο προστασίας 

της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα. 

Σύμφωνα με το Handbook on SEA της Ε.Ε, θα πρέπει να τηρηθούν και ποσοτικά 

κριτήρια, στην επιλογή του συστήματος. Στην περίπτωση του δείκτη της 

βιοποικιλότητας και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, τέτοιοι  μπορεί να είναι: 

 Η έκταση σε εκτάρια (ha) της προστατευόμενης περιοχής 

 Ο αριθμός των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

 Η κατάσταση αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου και των 

ειδών προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 92/43. 

 Πληθυσμός και ανθρώπινη Υγεία 

Το σύστημα παρακολούθησης, πρέπει να έχει σκοπό την βελτίωση της ανθρώπινης 

υγείας του πληθυσμού, την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια διαβίωσης, την αύξηση της 

δυνατότητας αναψυχής των κατοίκων αλλά και την βελτίωση των όρων διαβίωσης. 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο δείκτης της ηχορύπανσης και του αστικού 

θορύβου. Επίσης στο σχέδιο ΓΠΣ Λιτοχώρου, σημαντικός παράγοντας σχεδιασμού 

είναι ο πληθυσμός, συνεπώς η όποια διαφοροποίηση του, πρέπει να 

παρακολουθείται και να λαμβάνεται υπόψη. 
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Πρέπει να παρακολουθούνται : 

 Μέγεθος πληθυσμού 

 Αλλαγές στη δημογραφία 

 Προσδόκιμο όριο ζωής/ποσοστό θνησιμότητας 

 Θνησιμότητα και αίτια αυτής 

 Αριθμός εγκληματικών πράξεων 

 Αριθμός τροχαίων ατυχημάτων σε οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες 

 Αριθμός των πολιτών που επηρεάζονται από ηχορύπανση και 

αυξημένα όρια θορύβου 

 Έκταση και κατανομή των περιοχών που περιέχουν στοιχεία, όπως 

πράσινο, ησυχία, αναψυχή και δυνατότητες ηρεμίας. 

 Γενικές έρευνες πληθυσμού  

 Έδαφος και ύδατα 

Το έδαφος και τα ύδατα είναι κρίσιμος δείκτης παρακολούθησης, καθώς δρα 

προειδοποιητικά ως κρίσιμος παράγοντας. Η προστασία των υδάτινων πόρων από 

υπεράντληση, υπεράρδευση και μείωση των αποθεμάτων μπορεί να συντελεστεί εάν 

δεν εφαρμοστεί ορθά ένα σύστημα παρακολούθησης. Η εξέταση ων δυνατοτήτων 

επαναχρησιμοποίησης του και η προστασία από ρυπαντές είναι επίσης στόχοι της 

παρακολούθησης. Το έδαφος είναι το υπόστρωμα που αναπτύσσεται όλη η ζωή της 

πόλης, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει επαρκεί γνώση της κατάστασης του και των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Τέλος η παρακολούθηση των υδάτων μπορεί να 

γίνει και με τα προβλεπόμενα της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του ΕΚ για τη θέσπιση 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 

Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να εξετάζει τα παρακάτω: 

 Ποιότητα (βιολογικοί και φυσικοχημικοί δείκτες) των ποταμών, θάλασσας, 

ρεμάτων και καναλιών 

 Ποσότητα και ποιότητα του υπόγειου νερού 
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 Χρήση νερού ανά δραστηριότητα (ύδρευση, άρδευση, γεωργία, 

βιομηχανία) και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης του. 

 Επάρκεια και ποιότητα του νερού ύδρευσης της πόλης 

 Αύξηση / μείωση της εδαφοκάλυψης 

 Χρήσεις γης της περιοχής  

 Ποσοστό εδάφους που καλύπτεται από δόμηση 

 Ποιότητα και χαρακτηριστικά του εδάφους σε κρίσιμες θέσεις 

 Ποσοστό διάβρωσης, υφαλμύρωσης και αστάθειας εδαφών 

 Κίνδυνοι πλημυρικών φαινομένων  

 Κλιματικοί παράγοντες 

Σε μια περιοχή μελέτης, όπως η εξεταζόμενη όπου η μικρή έκταση της αλλά και η 

φύση του σχεδίου, δεν μπορεί να επηρεάσει παράγοντες περιβάλλοντος όπως το 

κλίμα, ειδικότερα όταν δεν προβλέπονται έργα όπως ταμιευτήρες κτλπ που 

επηρεάζουν το μικροκλίμα της περιοχής. Στην γενικότερη κατεύθυνση της μείωσης 

των θερμοκηπιακών αερίων και την καταπολέμηση των δυσμενών επιπτώσεων που 

μπορεί να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να εξετάζονται, το 

ποσοστό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

ανά τομέα καθώς και ο παράγοντας της πρόκλησης ακραίων φαινομένων όπως 

πλημμύρες, αύξηση της στάθμης της θάλασσας στη παράκτια περιοχή του Δήμου κ.α 

Επίσης, ο Όλυμπος και οι αρχές που διαχειρίζονται την πληθώρα επισκεπτών  

πρέπει να έχει στη διάθεση της στοιχεία όπως: 

 Κλιματολογικά δελτία, μηνιαία, ετήσια, δεκαετίας. 

 Καιρικές συνθήκες σε άμεσο χρόνο  

 Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής 
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 Αέρας-Ατμόσφαιρα 
Στην Ελλάδα, τα υφιστάμενα προγράμματα παρακολούθησης που αφορούν την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, δεν καλύπτουν την 

περιοχή μελέτης. Δεδομένα και στοιχεία υπάρχουν από το Εθνικό Δίκτυο 

Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) που λειτουργεί από το 2001 

υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ και περιλαμβάνει 28 σταθμούς μέτρησης. Η 

Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 

καθορίζει του παραμέτρους παρακολούθησης. Σύμφωνα με αυτή αλλά και το ΕΚΠΑ 

(Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης) πρέπει να 

παρακολουθούνται οι  παρακάτω παράμετροι και οι εκπομπές ανά πηγή / ένταση : 

 SO2, (διοξείδιο του θείου) 

 NO2 (διοξείδιο του αζώτου) 

 ΡΜ10, (αέρια σωματίδια) 

 Ο3, (όζον) 

 αριθμό των ημερών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 επίπεδα βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων/ανά τομέα και ανά άτομο 

Επίσης, οι εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα που προέρχονται από την κίνηση των 

οχημάτων στη εθνικό οδό, πρέπει να παρακολουθούνται από τα διαθέσιμα στοιχεία 

που έχει ο φορέας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, όπως όγκος της κυκλοφορίας, 

και οι εκπομπές ανά κατηγορία οχήματος. Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί η μέτρηση 

σε τακτά χρονικά διαστήματα των αερίων αποβλήτων που παράγονται από την 

διαχείριση του αμμορυχείου από την ΔΕΑΛ, όπως  η σκόνη που παράγεται κατά την 

απόληψη, τη μεταφορά και τη θραύση – διαβάθμιση του υλικού, καθώς και κατά τη 

μεταφορά των προϊόντων.  

 Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή μελέτης που έχει εφαρμογή το σχέδιο, 

δύναται να τροποποιηθούν από την εφαρμογή του. Γενικά, από το σύνολο των 

μέτρων και κατευθύνσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο, αναμένεται ότι θα 

υπάρξει αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Ρυθμίσεις όπως η 

μεταβολή του συντελεστή δόμησης, του καθορισμού των χρήσεων γης, θα 
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προκαλέσουν αντιδράσεις αρχικά από τους θιγόμενους. Επίσης, στην περιοχή του 

ΒΙΟΠΑ και στις περιοχές που επιτρέπεται η παραγωγική δραστηριότητα, αναμένεται  

να αυξηθεί η ζήτηση γης για αναπτυξιακές δραστηριότητες. 

Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να προβλεφθούν 

αντισταθμιστικά μέτρα και αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες που θα έχουν δυσμενείς 

επιπτώσεις των περιουσιακών τους στοιχείων. Επίσης σημαντικό είναι να 

παρακολουθούνται: 

 Οι νέες προτεινόμενες προς ένταξη περιοχές, οι διαφοροποιήσεις στις 

χρήσεις γης, αλλά και οι αλλαγές στην κάλυψη της γης μπορούν να 

παρακολουθούνται και από το πρόγραμμα Corine land Cover του ΟΚΧΕ 

(Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας). 

 Η αύξηση ή μείωση των αντικειμενικών αξιών της περιοχής, το οικιστικό 

απόθεμα και ο αριθμός των νεοαναγειρόμενων οικοδομών.  

 Το ετήσιο εισόδημα ανά πολίτη  

Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν δείκτες παρακολούθησης και στοιχεία που 

μπορούν να αντληθούν σχετικά εύκολα από την ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία). 

 Πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική-αρχιτεκτονικήή) 

Σε ότι αφορά την πολιτιστική κληρονομία, αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη 

προστασία καθώς διευθετούνται χρήσεις γης και δραστηριότητες ενώ στο σχέδιο 

ορίζεται η ΠΕΠ2 για τους κηρυγμένους και υπό κήρυξη αρχαιολογικούς χώρους 

καθώς και η ΠΕΠΔ 6Α (Περιοχή ανάπτυξης προγραμμάτων κατοικίας και λοιπή 

γεωργική γη με έλεγχο Αρχαιολογίας). Στην περιοχή μελέτης υπάρχει το ιστορικό 

κέντρο του Λιτοχώρου με χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά καθώς και 

θρησκευτικοί ναοί, διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται στο Λιτόχωρο και εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα της Εφορίας Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνει την αποτύπωση στο χώρο αλλά και 

αριθμητικά των παρακάτω: 

 ποσοστό των διατηρητέων κτιρίων και αρχαιολογικών μνημείων 

 επιπτώσεις στα παραδοσιακά κτίρια: τη μορφή και τα υλικά. 
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 βαθμός αστικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων χώρων που 

ενδέχεται να δημιουργηθούν, μετά την εφαρμογή του σχεδίου. 

 αριθμός των επισκεπτών σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους και ο 

υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας των παραπάνω 

 η έκταση των αρχαιολογικών χώρων και των θρησκευτικών ναών σε 

σύγκριση με τον πληθυσμό 

 Τοπίο 

Η περιοχή μελέτης έχει να επιδείξει ένα μοναδικό εξωαστικό χώρο. Ο Όλυμπος από 

τους πρόποδες που αναπτύσσεται η πόλη του Λιτόχωρου έως την θάλασσα και τις 

ακτές του Θερμαϊκού δεσπόζει στο τοπίο. Στην περιοχή ως μεγάλες επεμβάσεις στο 

χώρο μπορούν να θεωρηθούν το αμμορυχείο της δημοτικής επιχειρήσεις στο χώρο 

του ΒΙΟΠΑ, το ΧΥΤΑ, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, το κρατικό εργοστάσιο ξυλείας 

(ανενεργό), η πίστα μηχανοκίνητων δικύκλων αλλά και διάσπαρτες οικίες, πολλές 

από αυτές αυθαίρετες. Το σχέδιο του ΓΠΣ Λιτοχώρου έρχεται να διευθετήσει 

δραστηριότητες στο χώρο, να διορθώσει όσο είναι εφικτό της ΖΟΕ, και να ορίζει 

περιοχές προστασίας και περιοχές περιορισμού δόμησης, γεγονός που θα οδηγήσει 

σε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου γενικότερα.  Συνεπώς και 

αναβάθμιση του αστικού και εξωστικού τοπίου και του περιαστικού πρασίνου. 

Τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν είναι ένας συνδυασμός των μέτρων που 

έχουν προταθεί σχετικά με τη βιοποικιλότητα και χλωρίδα, το έδαφος και τα ύδατα και 

αυτών που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Στα πλαίσια της ορθής 

παρακολούθησης των παραμέτρων του τοπίου, πρέπει να παρακολουθούνται τα 

εξής: 

 Ο βαθμός και η ορθής εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης του 

τοπίου από τις παρεμβάσεις σε αυτό. 

 Το ποσοστό του πρασίνου και των δασικών εκτάσεων σε μια 

ευρύτερη περιοχή του σχεδίου ΓΠΣ Λιτόχωρου (τέτοια μπορεί να είναι 

η περιοχή μελέτης της ΣΜΠΕ). 

 Αναλογία κάτοικου με ελεύθερους χώρους πρασίνου. 
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 Παρακολούθηση εδαφοκάλυψης και χρήσεων γης με τηλεπισκόπηση 

και χρήση (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών) – GIS.  

 Ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε απόσταση 200μ από πάρκα και 

ανοιχτούς χώρους, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 

 Συσχέτιση μεταξύ των δεικτών 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα 

παρακολούθησης ώστε να παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

ταυτόχρονα. Η αποσπασματική παρακολούθηση δεν μπορεί να συσχετίσει τους 

δείκτες, για ένα έχουμε ένα ορθό αποτέλεσμα, που θα προλαμβάνει καταστάσεις και 

θα προβαίνει στη λήψη διορθωτικών μέτρων από τον φορέα εφαρμογής του σχεδίου. 

Στους δείκτες συμπεριλαμβάνονται όπως αναλύθηκε στο κεφ Ζ και οι παρακάτω 

δείκτες (ΤΕΕ ομάδα εργασίας ΠΚΜ), οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στους κύριους. Σε 

ότι αφορά το σύστημα παρακολούθησης, προτείνεται για κάθε δέκτη να μετρηθούν 

στοιχεία που θα δίνουν μια σαφή εικόνα και θα είναι εύκολο να ανακτηθούν. 

 Ενεργειακή επάρκεια και χρήση ανανεώσιμων και μη πόρων 

ενέργειας 

 Ποσοστό διαθέσιμης και καταναλισκομένης ηλεκτρικής ενέργειας 

συνολικά στο Δήμο  

 ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με τις 

συμβατικές μορφές. 

 Αριθμός νοικοκυρών που χρησιμοποιούν ΑΠΕ για τη θέρμανση τους και 

αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει 

φωτοβολταικά στις στέγες. 

 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

 Μετρήσεις εκπομπών των αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, συνολικό ποσοστό ΑΠΕ  

  Αριθμός ενημερωτικών εκδηλώσεων για το ζήτημα της κλιματικής 

αλλαγής. 
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 Ανάγκες για μεταφορές, μετακίνηση, κινητικότητα  

 Ποσοστό και αριθμός κατοίκων που χρησιμοποιούν τα οχήματα τους 

για μετακινήσεις εντός του Δήμου,  

 Ποσοστό κατοίκων που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση τους σε 

άλλα αστικά κέντρα το σιδηρόδρομο σε σχέση με το αυτοκίνητο. 

 Σημ. Στη περιοχή της μελέτης δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, ώστε να 

μετρηθεί  ο αριθμός των πολιτών που χρησιμοποιούν ΜΜΜ, η ομάδα μελέτης 

προτείνει να γίνει μελέτης βιωσιμότητας την δημιουργία δημοτικής 

συγκοινωνίας. 

 Ισοζύγιο νερού και υποβάθμιση φυσικών πόρων 

 Αρδευτικές και υδρευτικές μελέτες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε 

να υπάρχει καταγραφή της κατανάλωσης νερού ανά χρήση και να 

συνδυαστεί με μετρήσεις διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού από 

υδρογεωλογικές μελέτες. 

Συμπερασματικά ένα σύστημα παρακολούθησης είναι εύκολο να εφαρμοστεί όταν 

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, όταν είναι εύκολο να ανακτηθούν και να 

επεξεργαστούν. Θα πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι και να εκπαιδευτεί το 

προσωπικό που θα εφαρμόσει το σχέδιο. Επίσης απαιτείται η συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορών και υπηρεσιών για να επιτευχτεί ένα καλό αποτέλεσμα 

παρακολούθησης καθώς και η χρησιμοποίηση συστημάτων τηλεπισκόπησης και 

ειδικού λογισμικού. Τότε θα μπορεί ο Δήμος να τροφοδοτήσει με τα απαραίτητα 

στοιχεία και σε δεύτερο επίπεδο που είναι οι κεντρικές υπηρεσίες της περιφέρειας 

των υπουργείων, ώστε να υπάρχει μια σαφή εικόνα της εφαρμογής του σχεδίου. 

Αλλαγές και προσαρμογές στο σύστημα παρακολούθησης είναι ευνόητο ότι μπορεί 

να γίνουν μόνο όταν δεν επηρεάζεται η δομή και η ποιότητα του συστήματος. Τέλος, 

η υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14001 και η 

πιστή εφαρμογή τις κείμενης νομοθεσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που ορίζει 

την παρακολούθηση παραμέτρων, αποτελεί χρήσιμη βοήθεια στο προτεινόμενο 

σύστημα παρακολούθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ του ΓΠΣ Λιτόχωρου, δεν συναντηθήκαν ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Οι όποιες δυσερμηνείες ξεπεράστηκαν από διαλογική συζήτηση της 

ομάδας μελέτης και από ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας και των εγχειριδίων για 

τις ΣΜΠΕ. Γενικό συμπέρασμα των περισσοτέρων μελετών της ΣΜΠΕ, είναι το 

γεγονός ότι η εκπόνηση της είναι μια σχετική νέα διαδικασία που δεν έχει 

κωδικοποιήσει τα επιμέρους θέματα που καλείται να εξετάσει. Η μελέτη αυτή 

τοποθετείται, όπως ορίζει και ο τίτλος της, σε ”στρατηγικό σημείο οργάνωσης και 

αντίληψης» των επεμβάσεων στο τοπίο των δημοσίων παρεμβάσεων, συχνά σε 

μεσοπρόθεσμη χρονική κλίμακα και σε ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο. Κατά την 

εκπόνηση της παρούσας Σ.Μ.Π.Ε., ανέκυψαν ορισμένες δυσκολίες. Η μεγαλύτερη 

δυσκολία έγκειται στα μεγάλα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την έναρξη 

σχεδιασμού του Γ.Σ.Π. (Στάδιο Α) μέχρι την τελική του έγκριση (Στάδιο Β2) που θα 

οδηγήσει σε έκδοση νομοθετικού διατάγματος. Τα μεγάλα αυτά χρονικά διαστήματα 

έχουν ως αποτελέσματα την μεταβολή στα δεδομένα του θεσμικού πλαισίου, τα 

χωρικά δεδομένα, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κ.ο.κ. Αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει ένα συνεχόμενο κύκλο όπου η αναγκαιότητα επικαιροποίησης του 

σχεδιασμού θα δημιουργεί νέα μεγάλα χρονικά διαστήματα τα οποία με τη σειρά τους 

μπορεί να καθιστούν κάποια δεδομένα να είναι παρωχημένα. 

Αναφορικά με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, οι μελετητές είχαν να 

αντιμετωπίσουν το σημαντικό ζήτημα της έλλειψης εμπεριστατωμένων και 

αξιόπιστων χρονοσειρών περιβαλλοντικών παραμέτρων. Έτσι, υπήρξαν περιπτώσεις 

στις οποίες η υφιστάμενη κατάσταση προσεγγίστηκε ποιοτικά, γεγονός το οποίο στη 

συνέχεια προκάλεσε πρόβλημα στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου που θα 

πρέπει να εφαρμοστεί για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

του ΓΠΣ. 

Επιπλέον, η εφαρμογή της ΣΜΠΕ για ένα σχέδιο με τοπικό χαρακτήρα, όπως το ΓΠΣ 

Λιτοχώρου δεν έχει την ποσότητα δεδομένων από τις αρμόδιες στατιστικές αρχές, 

εντούτοις λόγω της περιοχής Natura GR125001 αλλά και την εγγενή σπουδαιότητα 

του ΕΔ Ολύμπου, αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα που είναι 

διαθέσιμα.  
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Πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις που επισημάνθηκαν κατά την 

εκπόνηση της ΣΜΠΕ:  

 μη ύπαρξη διαθέσιμων και τυποποιημένων δεδομένων για περιβαλλοντικούς 

δείκτες από δημόσιους φορείς και οργανισμούς. 

 μη εκπόνηση μελετών ηχορύπανσης και χαρτών θορύβου στην πόλη του 

Λιτόχωρου. 

 μη ύπαρξη δεδομένων καταγραφής ποιότητας αέρα. 

 παλιά, ελλιπή δεδομένα που υπάρχουν καταγεγραμμένα σε περιβαλλοντικούς 

δείκτες (δεδομένα πανίδας και χλωρίδας, ποιότητα εσωτερικών υδάτων, 

εδαφολογικά). 

Ανάλογες αδυναμίες επισημάνθηκαν και γενικότερα από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ 

Κεντρικής Μακεδονίας «σχετικά με την διερεύνηση της εφαρμογής της ΣΠΕ στα 

πλαίσια μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ», όπου εντοπίστηκε «η εγγενής αδυναμία 

ποσοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων..». 

Συνολικά δεν αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες ή προβλήματα που να καθιστούν την 

μελέτη δύσκολη στην εφαρμογή της ή στη αξιολόγηση των θεμάτων που 

πραγματεύεται. 

Τα περισσότερα είναι ζητήματα και δυσκολίες που συναντάμε σε πολλές  

πόλεις της χώρας μας, όπου δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα 

περιβαλλοντικών δεικτών ή είναι διάσπαρτα, κρίνεται όμως σκόπιμο να 

επισημανθούν. 
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Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 107017/28.8.2006 «για την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 

σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, στο παρόν κεφάλαιο 

καταγράφονται οι απαραίτητες μελέτες και έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να 

εκπονηθούν, πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από 

την εφαρμογή του σχεδίου ή του προγράμματος. Επίσης η παρακολούθηση του 

προγράμματος συμβάλλει στην εκ των υστέρων διαπίστωση των τομέων στους 

οποίους η στρατηγική που ακολουθήθηκε είχε θετικά αποτελέσματα όσο και των 

τομέων στους οποίους τυχόν εμφανίζονται προβληματικά σημεία και που απαιτείται 

να επανεξεταστούν ως προς την αντιμετώπιση τους στο μέλλον. Η κατάλληλη 

επιλογή των δεικτών παρακολούθησης αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς 

σύνταξης και έγκρισης του Σχεδίου.  Ένας αριθμός δεικτών παρακολούθησης 

ενσωματώνεται ήδη στο πρόγραμμα από τα πρώτα στάδια συγκρότησής του.  Η 

διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), σύμφωνα με τη 

σχετική ΚΥΑ εναρμόνισης της στο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προβλέπει τη διατύπωση 

στη ΣΜΠΕ προτάσεων για την βελτιστοποίηση της παρακολούθησης επί μέρους 

σημαντικών περιβαλλοντικών στοιχείων και παραμέτρων κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του υπό εξέταση προγράμματος ή σχεδίου. Οι προτάσεις αυτές, όπου 

είναι δυνατό μπορεί να παίρνουν μορφή συγκεκριμένων δεικτών ώστε να 

διευκολύνεται η διαδικασία της επιτυχούς παρακολούθησης . Είναι επιθυμητό και 

ευκταίο οι δείκτες αυτοί να είναι εύχρηστοι και να έχουν κατά το πλείστον ποσοτικό 

χαρακτήρα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις, μπορούν να 

προταθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα παρακολουθούνται. Οι σχετικές 

προτάσεις της ΣΜΠΕ επί της παρακολούθησης περιβαλλοντικών στοιχείων και 

παραμέτρων στη φάση εφαρμογής του προγράμματος είναι δυνατό να 

τροποποιηθούν και να οριστικοποιηθούν κατά τη φάση της διαβούλευσης της ΣΠΕ 

και τελικά να ενσωματωθούν στο ίδιο το πρόγραμμα. Οι προτεινόμενοι από την 

ΣΜΠΕ δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι ίδιοι με τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες-δείκτες που αξιολογηθήκαν στο κεφάλαιο Ζ 

Η έλλειψη στοιχείων είναι όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα ιδιαίτερα σημαντική όσον 

αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ειδικά για την βιοποικιλότητα, και για άλλες 

παραμέτρους. Ωστόσο, η χρήση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος 

καταγραφής των πηγών εκπομπής με δυναμική εισαγωγή επίκαιρων στοιχείων θα 
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βοηθούσε στην πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστική καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης. Περιβαλλοντικές μελέτες θα ήταν σημαντικό να προωθηθούν για τη 

διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και των 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Η ελλιπής εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης σε 

συνδυασμό με την ανάγκη επίτευξης αυξημένου βαθμού περιβαλλοντικής 

προστασίας είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα στην ορθή εφαρμογή 

του σχεδίου (ΓΠΣ Λιτοχώρου). Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως 

αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να 

εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από 

την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος. 

Για τα έργα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα όρια του Δήμου, 

περιλαμβάνονται στους Πίνακες I-XII των παραρτημάτων 1-12 της ΥΑ 37674/16 

(ΦΕΚ Β 2471/10-08-2016) και ανήκουν στις κατηγορίες Α1 ή Α2, πρέπει απαραίτητα 

να προηγείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε να εκτιμώνται 

αρνητικές τους επιπτώσεις στο περιβάλλον και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα 

μέτρα αντιμετώπισης και πρόληψης τους. 

Για τα έργα και τις δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός των 

ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στον ΕΔ Ολύμπου GR125001 και, 

περιλαμβάνονται στους Πίνακες I-XII των παραρτημάτων 1-12 της ΥΑ 37674/16 

(ΦΕΚ Β 2471/10-08-2016) και ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία (Α1,Α2,Β), πρέπει 

να εκπονείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, υπό την επιφύλαξη του εδ.6 του αρ.10 

του Νόμου 4014/11 (ΦΕΚ Α 209/21-09-2011), ώστε να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του 

έργου στους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής. 

Ακολουθώντας την χρήση δεικτών και παραμέτρων περιβάλλοντος όπως στα 

προηγούμενα κεφάλαια και όπως προτείνεται και από την διεθνή πρακτική ανά 

περιβαλλοντική παράμετρο είναι χρήσιμες οι παρακάτω μελέτες και έρευνες. 

 

Ι 1. Βιοποικιλότητα και Πανίδα, χλωρίδα  

 Εκπόνηση ειδικών οικολογικών μελετών για τις περιοχές όπου πρόκειται να 

εκπονηθούν κατασκευαστικά έργα (κατά τα πρότυπα του N. 4014/2011 ΦΕΚ 

209/Α21.09.2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 
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 Μελέτη για την συνολική πανίδα του Ολύμπου, καθώς υπάρχουν μόνο 

σποραδικές έρευνες. Η προηγούμενη ολοκληρωμένη και ευρέως 

χρησιμοποιημένη είναι από την δεκαετία του 1980 (Μαλακού 1985). 

 Μελέτη για την χλωρίδα και τα ενδημικά είδη του ΕΔΟ. 

 Ορνιθολογικές μελέτες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς τα πουλιά είναι 

ειδή δείκτες για ποιότητα των οικοσυστημάτων και πριν την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που δύναται να επηρεάσουν είδη ορνιθοπανίδας που είναι σε 

καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 79/409 ΕΟΚ. 

 Μελέτες για την ενημέρωση την και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού 

για την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας.  

 

Ι 2. Ανθρώπινη Υγεία-Πληθυσμός 

 Χαρτογράφηση του θορύβου, με εντοπισμό των περιοχών με τα εντονότερα 

προβλήματα και την εκπόνηση σχεδίων περιορισμού της έκθεσης τμημάτων του 

πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι) στις πιο επιβαρυμένες με θόρυβο περιοχές. 

Δημιουργία χαρτών κυκλοφοριακού θορύβου για τα αστικά δίκτυα της περιοχής 

καθώς και για την ΠΑΘΕ και το σιδηρόδρομο. 

 Τομεακή ανά δραστηριότητα και χρήση αλλά και χωρική ανάλυση των πηγών 

ρύπανσης, τόσο σε ότι αφορά το ατμοσφαιρικό και υδάτινο περιβάλλον. 

 Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας επισκεπτών στο Λιτόχωρο, στον Όλυμπο και 

στην θαλάσσια περιοχή. 

 Μελέτη για ανάκτηση και αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων από τα στερεά 

απόβλητα και επαναχρησιμοποίησης της ιλύς και των υγρών αποβλήτων για 

άρδευση. 

 

Ι3 .Ύδατα- Έδαφος 

 Μελέτες που θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας – Πλαίσιο 

για τα Νερά. 

 Μελέτη για την ποσότητα και τις παροχές του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Μελέτη υδρευτικής και αρδευτικής κατάστασης για όλη την ΔΕ Λιτοχώρου και 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με παλαιότερες μελέτες και έρευνες. 

 Μελέτη για την ποιότητα εσωτερικών υδάτων με την χρήση μικροβιολογικών 

και βιολογικών δεικτών (οδηγία ΕΕ 2000/60). 
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 Μελέτη για την οικολογική ποιότητα και την φέρουσα ικανότητα των υδάτινων 

αποδεκτών υγρών αποβλήτων από ΜΕΕΛ. 

 Μελέτη για την ποιότητα νερών κολύμβησης με τακτικά σημεία 

δειγματοληψίας σε όλη την έκταση της παραλιακής περιοχής του Δήμου. 

 Γεωλογική μελέτη Λιτοχώρου και μελέτη διάβρωσης εδαφών και κινδύνων 

κατολίσθησης. 

 Γεωτεχνικές μελέτες και διερεύνηση του φαινόμενου αλάτωσης και 

ερημοποίησης των εδαφών σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. 

 Έρευνα για την χρήση λιγότερων χημικών σκευασμάτων στην γεωργία με 

προώθηση βιολογικών μεθόδων. 

 

Ι 4.Κλιματικοί παράγοντες- Ατμόσφαιρα, αέρας 

 Μέτρηση ποιότητας αέρα, με μόνιμο σταθμό μέτρησης στον οικισμό του 

Λιτοχώρου και στο ΒΙΟΠΑ. 

 Χρησημοποίηση της τεχνολογίας internet of Thigs (IoT) για την εγκατάσταση 

αισθητήρων για την μέτρηση ποιότητας αέρα, θερμοκρασίας και υγρασίας και 

ασφαλής μετάδοση σε δημότες μέσω έξυπνων εφαμοργών. 

 Μελέτη για το βιοκλίμα της περιοχής, ώστε να χρησιμοποιηθεί και από 

οικολόγους επιστήμονες αλλά και αγρότες, καθώς και των κλιματικών συνθηκών 

που πειράζουν την περιοχή από την παρουσία του Ολύμπου.  

 Εγκατάσταση ΜΣ για την ενημέρωση των επισκεπτών και ορειβατών για τις 

καιρικές συνθήκες και παρατηρητηρίου κλιματικών μεταβολών. 

 Μελέτη και έρευνα για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών με ΑΠΕ 

(φωτοβολταικά, γεωθερμία). 

 

Ι 5. Υλικά Περιουσιακά στοιχεία 

 Μελέτη για το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και 

της εξέλιξης στο χρόνο (αναπτυξιακές δραστηριότητες, θέσεις εργασίας χρήσεις 

γης και αντικειμενικές αξίες). 

 

Ι 6. Πολιτιστική κληρονομιά (Αρχαιολογικά & Αρχιτεκτονικά στοιχεία) 

 Συνεργασία στην εκπόνηση μελετών και έρευνας με τις αρχαιολογικές 

υπηρεσίες για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομίας 

από έργα και δραστηριότητες. 



Αριθμός εγγράφου : 

Oiko/07/2019-AA010 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθεώρηση 3 

Τίτλος Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Λιτοχώρου 

 

Σελίδα Σελίδα 332 από 
337 
 
 

 

 

 Έρευνα για τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του οικιστικού 

αποθέματος του Λιτοχώρου. 

 

Ι 7. Τοπίο 

 Μελέτη απορρόφησης του τοπίου από εξορυκτικές δραστηριότητες.  

 Μελέτη για την αλλαγή χωροθέτησης/απομάκρυνσης του πεδίου βολής του 

Λιτοχώρου. 
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