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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα μελέτη με γενικό τίτλο: 

 

«Φάκελος Οριοθέτησης Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου Ισχύος 1,54MW στη 

Θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης, του Νομού 

Τρικάλων» 

 
ανατέθηκε από την Εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΟΡΥΦΗ Ε.Τ.Ε. στη Μελετητική Εταιρεία 

ΥΕΤΟΣ Α.Ε., που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

Δρ. Σπυρίδη Άνθιμο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, M.Sc., Ph.D. 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η οριοθέτηση του ρέματος Βαθύρευμμα σε δύο 

τμήματα του στη θέση της υδροληψίας και στη θέση του σταθμού του Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ). Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με το Ν. 4258/2014 

(ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) με τίτλο "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα - Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις" και με την Κ.Υ.Α. 

140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017) με τίτλο "Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του 

περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 2 του 

Ν.4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης". Για τη 

σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης συνεργάστηκαν επιστήμονες των κάτωθι ειδικοτήτων: 

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, Γεωλόγος και Δασολόγος. Το παρόν τεύχος 

αποτελεί την Συνοπτική Τεχνική Έκθεση του φακέλου οριοθέτησης. 
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ  
Τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθύρευμμα, χωροθετείται στη Δημοτική 

Ενότητα (Δ.Ε.) Πινδέων, του Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων. Ειδικότερα το έργο 

εμπίπτει εντός της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Λιβαδοχωρίου και οριοθετούνται για μήκος 

239m και 273m στη θέση της υδροληψίας και στη θέση του ΜΥΗΣ αντίστοιχα. 

 

Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού 

Βαθύρρευμα βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Δραμπάλα» και περίπου: 

 580m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρευμα 

 2.700m νότια του οικισμού Παράμερο και 

 2.700m νότιο-νοτιοανατολικά του οικισμού Λιβαδοχώρι 

 

Ο χώρος εγκατάστασης του υπό εξέταση ΜΥΗΣ βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το 

τοπωνύμιο «Ψηλή Τσιούμα», σε απόσταση ~ 3,00km βορειοδυτικά της υδροληψίας και 

περίπου: 

 1.510m νοτιοανατολικά του οικισμού Καψάλι 

 2.150m βορειοανατολικά του οικισμού Μοσχόφυτο και 

 2.500m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρευμα 

 

Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα φύλλου χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλο Μυρόφυλλο κλίμακας 

1:50.000, όπου εμφαίνεται η ευρύτερη περιοχή του έργου και τα προς οριοθέτηση 

τμήματα (Σχήμα 2.1). 
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Σχήμα 2.1: Απόσπασμα φύλλου χάρτη, της Γ.Υ.Σ., φύλλο Μυρόφυλλο, κλίμακας 

1:50.000, όπου εμφαίνεται ο αγωγός προσαγωγής του νερού από την 
υδροληψία στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με γραμμή 
σκούρου μπλε χρώματος εμφαίνονται τα προς οριοθέτηση τμήματα (το σχήμα 

είναι άνευ κλίμακας). 
 

Η Δ.Ε. Πινδέων στην οποία χωροθετείται το έργο, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Νομού 

Τρικάλων. Η Δ.Ε. Πινδέων συνορεύει βόρεια με τη Δ.Ε. Αιθήκων, ανατολικά με τη Δ.Ε. 

Πύλης, νότια με το Νομό Καρδίτσας (Δ.Ε. Αργιθέας) και δυτικά με τη Δ.Ε. Νεράιδας και τη 

Δ.Ε. Μυροφύλλου. Μορφολογικά η Δ.Ε. Πινδέων χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή – ορεινή. 

 

Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Βαθύρρευμα θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη 

θέση επί του ομώνυμου ρέματος, το οποίο αποτελεί κλάδο του Αχελώου ποταμού. 

 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

3.1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεωλογικά - Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Γεωτεκτονικά, η περιοχή μελέτης τοποθετείται στον ευρύτερο χώρο της ζώνης Ωλονού-

Πίνδου (Μουντράκης 1985). Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες 

Ζώνες και από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα κατεβαίνει προς τον κορμό της ηπειρωτικής 

Ελλάδας στα βουνά Πίνδος, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδούσια και μετά στην Πελοπόννησο, 

στα βουνά Παναχαϊκό και Ωλονό. Τμήματα αυτής βρίσκονται και στα νησιά Κρήτη και 

Ρόδο ακολουθώντας την Α-Δ κάμψη του Διναρικού τόξου. 

 

Στη ζώνη Ωλονού-Πίνδου δεν έχει βρεθεί προ-αλπικό υπόβαθρο. Γενικά τα πρώτα αλπικά 

ιζήματα σε όλη την έκταση της ζώνης είναι δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου Τριαδικού. 

Από το Άνω Τριαδικό αρχίζουν οι πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι με παρεμβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. Σε όλη τη διάρκεια 

του Ιουρασικού παρατηρείται συνεχής απόθεση ιζημάτων βαθιάς θάλασσας με 

κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες, πελαγικούς ασβεστόλιθους και ιάσπιδες 

που συνιστούν τη γνωστή στην Ελληνική βιβλιογραφία «σχιστοκερατολιθική διάπλαση».  

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τη ζώνη Ωλονού-Πίνδου στρωματογραφικά, μπορούν να 

διακριθούν σε αυτήν έξι (6) διαφορετικοί σχηματισμοί (Μουντράκης 1985): 

- Δολομίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου Τριαδικού. Στους σχηματισμούς αυτούς κατά 

περιοχές έχουν παρατηρηθεί κλαστικές ιζηματογενείς σειρές που αποτελούνται κυρίως 

από ψαμμίτες με ασβεστολιθικές παρεμβολές. 

- Πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Τριαδικού με παρεμβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. 

- Απόθεση ιζημάτων βαθιάς θάλασσας όπως ραδιολαρίτες, κερατόλιθοι, άργιλοι, 

ψαμμίτες, πελαγικοί πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες, Ιουρασικής ηλικίας, που 

συνιστούν τη γνωστή «σχιστοκερατολιθική διάπλαση». Η διάπλαση αυτή προς τα 

πάνω εξελίσσεται σε μια σειρά ρυθμικών εναλλαγών από πηλίτες, ψαμμίτες, μάργες, 

μικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, πελαγικούς και λατυποπαγείς ασβεστόλιθους, ηλικίας 

Κάτω Κρητιδικού, γνωστής στη βιβλιογραφία ως «πρώτος φλύσχης της Πίνδου».  

- Πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι, ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού. 

- Μεταβατικά ιζήματα προς φλύσχη, η απόθεση των οποίων αρχίζει από τα τέλη 

Κρητιδικού (Μαιστρίχτιο) έως το Παλαιόκαινο.  
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- Φλύσχης (δεύτερος φλύσχης της Πίνδου), η απόθεση του οποίου αρχίζει από το 

Παλαιόκανο και συνεχίζεται μέχρι το Άνω Ηώκαινο-Κάτω Ολιγόκαινο.  

 

Οι σχηματισμοί που εντοπίζονται, εντός των υδρολογικών λεκανών Λ1 και Λ2, σύμφωνα 

με το απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη, φύλλο Μυρόφυλλο, του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 

1:50.000 (Σχήμα 3.1), αναφέρονται στη συνέχεια από τους νεότερους προς τους 

παλαιότερους: 

 

Μετά-Αλπικοί σχηματισμοί: 

- Αλλουβιακές αποθέσεις (al), του Ολοκαίνου. 

- Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (H.sc), του Ολόκαινου. 

Ζώνη Ωλονού-Πίνδου: 

- Φλύσχης (fo), ηλικίας Παλαιόκαινο - Ηώκαινο. 

- Στρώματα μετάβασης από ασβεστόλιθους σε φλύσχη (Κ9.Pc), ηλικίας Μέσο Μαιστρίχτιο 

- Κατώτερο Παλαιόκαινο. 

- Άνω κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι (K7-9.k), ηλικίας Τουρώνιο - Μέσο Μαιστρίχτιο. 

- Πρώτος φλύσχης και ερυθρές μάργες με ακτινόζωα (K1-7.fl), ηλικίας Βαλανζίνιο - 

Τουρώνιο. 

- Ασβεστόλιθοι με καλπιονέλλες (J11-K1.k), ηλικίας Άνω Τιθώνιο - Βαλανζίνιο. 

- Κερατόλιθοι (Jm-s.h), ηλικίας Δογγέριο Τιθώνιο. 

- Ασβεστόλιθοι και κερατόλιθοι (Ts-Ji.k,h), ηλικίας Άνω Τριαδικό - Λιάσιο. 

- Ασβεστόλιθοι (Τsk), ηλικίας Ανώτερο Τριαδικό. 

- Κλαστικός σχηματισμός (Tm-s.fl), ηλικίας Μέσω - Άνω Τριαδικό. 

 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. 

φύλλο χάρτη "Μυρόφυλλο" κλίμακας 1:50.000 όπου εμφαίνονται και οι λεκάνες απορροής 

Λ1 στη θέση του σταθμού και Λ2 στη θέση της υδροληψίας. 
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Σχήμα 3.1: Απόσπασμα του Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000, φύλλο 

"Μυρόφυλλο" όπου με περίγραμμα χρώματος ματζέντα εμφαίνονται τα όρια 
της λεκάνης απορροής Λ1 στη θέση του σταθμού και με πράσινο χρώμα τα 
όρια της λεκάνης απορροής Λ2 στη θέση της υδροληψίας (το σχήμα είναι 

άνευ κλίμακας). 

 

Στην άμεση περιοχή επέμβασης, το γεωλογικό υπόβαθρο δομείται από εναλλαγές 

αλλουβίων, Άνω κρητιδικών ασβεστόλιθων, ασβεστόλιθων με καλπιονέλλες, κερατόλιθων, 

ασβεστόλιθων με κερατόλιθους και το σχηματισμό του πρώτου φλύσχη με ερυθρές 

μάργες και ακτινόζωα.  

 

Τα εδάφη της περιοχής του έργου προέρχονται κυρίως από την αποσάθρωση των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων και του φλύσχη. Οι ασβεστόλιθοι θεωρούνται υδροπερατοί 

σχηματισμοί και παρουσιάζουν δευτερογενές πορώδες. Η υδροπερατότητα των 
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ασβεστόλιθων οφείλεται στη δράση της ρηξιγενούς τεκτονικής που έχουν υποστεί. Ειδικά 

στους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς που υπόκεινται σε καρστικοποίηση, το σύστημα 

των διακλάσεων διευρύνεται, δημιουργούνται αγωγοί και καρστικά έγκοιλα, τα οποία 

αυξάνουν πολύ τη διαπερατότητα του πετρώματος. Οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν 

συντελεστή διαπερατότητας k=10-2 – 10-5m/s. Στους αργιλλούχους σχηματισμούς, όπως 

είναι ο φλύσχης, τα δίκτυα ρωγμώσεων δεν έχουν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς 

επουλώνονται ταχύτατα και πλήρως. Ο φλύσχης μπορεί να χαρακτηριστεί από 

ημιπερατός έως πρακτικά αδιαπέρατος σχηματισμός και παρουσιάζει μικρό συντελεστή 

διαπερατότητας k=10-6 – 10-8m/s. 

Τεκτονικά χαρακτηριστικά 

Η ζώνη Ωλονού-Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική αύλακα ανάμεσα στα 

υβώματα Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γαβρόβου προς τα δυτικά. Συνήθως στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται σαν το «Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά τη διάρκεια του 

Μεσοζωικού. 

 

Τα στρώματα της ζώνης αναδύθηκαν με την τελική φάση πτυχώσεων που ήταν η 

Ελβετική φάση στο Κάτω Ολιγόκαινο ή σύμφωνα με άλλους ερευνητές η Πυρηναϊκή φάση 

στο Πριαμπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η 

πτύχωση, ήταν η μοναδική φάση που έπληξε τη ζώνη. Με τη φάση αυτή έγινε η προς τα 

δυτικά επώθηση της ζώνης Ωλονού – Πίνδου υπό μορφή καλύμματος και ταυτόχρονα η 

λεπίωση των στρωμάτων της. Η ζώνη δηλαδή της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυμμα 

που έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη Γαβρόβου – Τριπόλεως.  

 

Κατά τη διάρκεια της πτύχωσης δημιουργήθηκε σε όλη την έκταση της ζώνης μεγάλος 

αριθμός εγκάρσιων ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης, τα οποία διακόπτουν την επιμήκη 

συνέχεια των λεπίων. Πάνω στα στρώματα της ζώνης Πίνδου βρίσκονται επωθημένες 

οφειολιθικές μάζες, οι οποίες πιθανότατα προέρχονται από το δυτικό ωκεάνιο χώρο της 

Υποπελαγονικής και επωθήθηκαν πάνω στο φλύσχη της Πίνδου κατά τη διάρκεια της 

τελικής Τριτογενούς πτύχωσης, μετά φυσικά τη λήξη της ιζηματογένεσης του φλύσχη. 

 
Η ευρύτερη περιοχή του έργου δεν παρουσιάζει γενικά έντονη σεισμική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας που περιέχεται στον Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000) και την απόφαση Δ17α/115/9ΦΝ.275/03 

τροποποίησης του ΕΑΚ 2000, η περιοχής μελέτης ανήκει στη ζώνη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας ΙΙ, που είναι αυτή με τη μεσαία σεισμική δραστηριότητα για τον Ελληνικό 

χώρο. 
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3.2. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Οι υπό μελέτη υδρολογικές λεκάνες του ρέματος Βαθύρευμμα με βάσει την πετρογραφική 

σύσταση των γεωλογικών σχηματισμών που τις δομούν μπορούν να διακριθούν σε τρείς 

(3) κατηγορίες. 

 

Η πρώτη κατηγορία δομείται από αλλουβιακές αποθέσεις και πλευρικά κορήματα, 

Ολοκαινικής ηλικίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως σχηματισμοί υψηλής διηθητικότητας 

(Α). Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ασβεστόλιθοι, Άνω Τριαδικής και Άνω Κρητιδικής 

ηλικίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως σχηματισμοί μέτριας διηθητικότητας (Β) και τέλος η 

τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει σχηματισμούς όπως είναι ο φλύσχης, ηλικίας Κάτω 

Κρητιδικής και Ηωκαινικής ηλικίας και οι κερατόλιθοι Άνω Ιουρασικής ηλικίας, τα οποία 

χαρακτηρίζονται εδάφη μικρής βασικής διηθητικότητας (C). 

 

Στην υπό μελέτη λεκάνη Λ1 (λεκάνη στη θέση του σταθμού), οι σχηματισμοί υψηλής 

διηθητικότητας (Α) καταλαμβάνουν έκταση σε ποσοστό περί το 0,65% της λεκάνης, με 

μέτρια διηθητικότητα (Β) καταλαμβάνουν έκταση σε ποσοστό περί το 73,81% της λεκάνης, 

ενώ οι σχηματισμοί που ανήκουν στη κατηγορία μικρής βασικής διηθητικότητας (C) 

καταλαμβάνουν ποσοστό περί τα 25,54% της έκτασης της Λ1 λεκάνης. 

 

Αντίστοιχα, στη λεκάνη Λ2 (λεκάνη στη θέση της υδροληψίας) οι σχηματισμοί υψηλής 

διηθητικότητας (Α) καταλαμβάνουν έκταση σε ποσοστό περί το 1,01% της λεκάνης, με 

μέτρια διηθητικότητα (Β) καταλαμβάνουν έκταση σε ποσοστό περί το 74,78% της λεκάνης, 

ενώ οι σχηματισμοί που ανήκουν στη κατηγορία μικρής βασικής διηθητικότητας (C) 

καταλαμβάνουν ποσοστό περί τα 24,22% της έκτασης της Λ2 λεκάνης. 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

(ΦΕΚ 4681/29-12-2017 – Έγκριση της 1
ης

 Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) η λεκάνη απορροής του προς 

οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Βαθύρευμμα, εμπίπτει στο ΥΥΣ "Ωλονού – Πίνδου" 

(EL0400130). 

 

Το εν λόγω ΥΥΣ έχει έκταση 3.921,90m2 και η φυσική εκφόρτιση του ΥΥΣ "Ωλονού – 

Πίνδου" (EL0400130) γίνεται προς τα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία του υδρογραφικού 

δικτύου. 



ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,54MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ» ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΠΙNΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

[CQZ044A] Υ Ε Τ Ο Σ Σελ.10/35 

3.3. ΣΤΟΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Στο πλαίσιο εκπόνησης του φακέλου οριοθέτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην 

περιοχή μελέτης για την έρευνα τυχόν χρήσεων ύδατος από το ρέμα Βαθύρευμμα, στην 

ευρύτερη περιοχή των προς οριοθέτηση τμημάτων του. Το ρέμα Βαθύρευμμα, κατάντη 

του προς οριοθέτηση τμήματος στη θέση του ΜΥΗΣ, ακολουθεί μια διαδρομή περί τα 

7.100m και συμβάλει στον Ποταμό Αχελώο. Κατάντη των προτεινόμενων προς 

οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Βαθύρευμμα και μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό 

Αχελώο δεν εντοπίστηκαν σημεία απόληψης ύδατος από το εν λόγω ρέμα για την κάλυψη 

υδρευτικών, αρδευτικών, ενεργειακών, βιομηχανικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. 

 

Επιπροσθέτως, το ανωτέρω επιβεβαιώνεται και από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη 

βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) της Γενικής 

Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια, όπου δεν 

διαπιστώθηκε κάποιο ενεργό ή ανενεργό σημείο υδροληψίας, επί του ρέματος 

Βαθύρευμμα, τόσο κατάντη όσο και ανάντη των προτεινόμενων προς οριοθέτηση 

τμημάτων του ρέματος, όπως εμφαίνεται και στο Σχήμα 3.2 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 3.2: Απόσπασμα βάσης δεδομένων του ΕΜΣΥ, όπου με γαλάζιο κύκλο 

απεικονίζονται οι θέσεις των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος 
Βαθύρευμμα και με πράσινο σημειώνονται τα ενεργά σημεία υδροληψίας της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης. Με κίτρινο βέλος υποδεικνύεται η θέση 
συμβολής του ρέματος Βαθύρευμμα με τον Αχελώο ποταμό (το σχήμα είναι 

άνευ κλίμακας). 
 

Αναφορικά με τη χρήση των υπόγειων υδάτων της περιοχής και σύμφωνα με στοιχεία του 

εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στο ΥΥΣ "Ωλονού – 

Πίνδου", υπάρχει ιδιαίτερα μικρός αριθμός υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη τοπικών 

αναγκών άρδευσης. Η μέση ετήσια απόληψη του εν λόγω ΥΥΣ είναι της τάξης των 

30,41×106m³/έτος, με τα 21,07×106m³/έτος να εξυπηρετούν τις ανάγκες της άρδευσης και 

τα 9,34×106m³/έτος τις ανάγκες της ύδρευσης. Η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ "Ωλονού – 

Πίνδου" χαρακτηρίζεται ως καλή. 

Συμβολή με Αχελώο π. 

τμήμα προς οριοθέτηση 
στη θέση υδροληψίας 

τμήμα προς οριοθέτηση στη 
θέση του σταθμού παραγωγής 
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Σύμφωνα με το εδάφιο ββ) της παραγράφου 2, του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 140055/2017 

(ΦΕΚ 428/Β/15-02-2017), ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή γύρω από το προς 

οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος, στα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της οποίας 

έχει επίδραση η οριοθέτηση, με ελάχιστη απόσταση, των ορίων της τα 500m από τη βαθιά 

γραμμή του υδατορέματος, για περιοχές εκτός οικισμών και εκτός ρυμοτομικού σχεδίου.  

 

Βάσει των ανωτέρω, οι περιοχές μελέτης των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος 

Βαθύρευμμα, ανέρχονται περί τα 2,05km2 και εμφαίνονται στο απόσπασμα δορυφορικής 

απεικόνισης που ακολουθεί. 

 

 
Σχήμα 4.1: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με μπλε γραμμή 

απεικονίζονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθύρευμμα, ενώ 
με κόκκινο εμφαίνονται οι περιοχές μελέτης, σε απόσταση 500m από τη 
βαθιά γραμμή του υδατορέματος (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Σύμφωνα με την Αποφ- Ε.Γ. οικ. 901/2017 (ΦΕΚ 4681/Β/29-12-2017) "Έγκριση 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και την αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" τα υπό μελέτη ρέματα του Βαθυρρεύματος δεν 

αποτυπώνονται στο ΣΔΛΑΠ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Κατάντη του Βαθυρρεύματος στην 
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περιοχή του σταθμού αποτυπώνεται το Φυσικό Υδατικό Σύστημα (ΦΥΣ) με κωδικό 

EL0415R000234055N και ονομασία Βαθυρρεύματος Ρ. Η οικολογική κατάσταση του εν 

λόγω ρέματος ορίζεται ως καλή και η χημική είναι επίσης καλή, με αποτέλεσμα και η 

συνολική κατάστασή του να είναι καλή.  

 

Επίσης, σύμφωνα με την Αποφ- ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686/Β/6-7-2018) 

"Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", η περιοχή οριοθέτησης δεν 

περιλαμβάνεται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.  

 

Ακολούθως, παρατίθεται πίνακας με τα βασικά στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και η θέση ή η απόσταση (εφόσον υφίστανται) αυτών από τα όρια των προς 

οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Βαθυρρεύματος. 

 

Πίνακας 4.1: Βασικά στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η 
θέση ή απόσταση αυτών από τα όρια των προς οριοθέτηση τμημάτων του 
ρέματος Βαθύρευμμα. 

Χωροταξικά σχέδια Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
ΖΟΕ Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Οικισμοί Τμήμα της περιοχής μελέτης (αλλά εκτός του προς οριοθέτηση 

τμήματος) εμπίπτει εντός του οικισμού Βαθυρεύμματος. 
Ρυμοτομικά Σχέδια Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Οριογραμμές αιγιαλού Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Οριογραμμές παραλίας Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Οδικό δίκτυο Εντός της περιοχής μελέτης και πλησίον των τμημάτων της 

οριοθέτησης διέρχεται η Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων 
Σιδηροδρομικό δίκτυο Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Λιμάνια Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Αεροδρόμια Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Κοινωφελείς εγκαταστάσεις Εντός της περιοχής μελέτης και πλησίον των τμημάτων της 

οριοθέτησης διέρχεται δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ 
Υδραυλικά έργα Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μελέτης, 

ανάντη της θέσης υδροληψίας και κατάντη της θέσης παραγωγής 
του ΜΥΗΣ εντοπίστηκαν δύο (2) γέφυρες 

Αρχαιολογικοί χώροι Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Δάση και Δασικές εκτάσεις Οι εκτάσεις εκατέρωθεν του ρέματος αποτελούν εκτάσεις που 

υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 
Καταφύγια Άγριας Ζωής Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
Natura 2000 Δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 
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4.2. ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.2.1. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι ηπειρωτικό, με δριμύ κρύο το χειμώνα και 

εξαιρετικά ζεστό καλοκαίρι, εξαιτίας των βουνών που περικλείουν την περιοχή, τα οποία 

εμποδίζουν την άμεση επίδραση της θάλασσας.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Περτούλι Τρικάλων, του οποίου η 

υψομετρική θέση είναι +1170,00m, για τα έτη 2000- 2019 ο μέσος υπερετήσιος υετός 

ανέρχεται στα 1.117,5mm και παρουσιάζει υψηλότερες τιμές κατά το τέλος του 

φθινοπώρου και το χειμώνα, ενώ η μέση μηνιαία θερμοκρασία της περιοχής είναι 12,5οC. 

4.2.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το ανάγλυφο του Ν. Τρικάλων διαμορφώνουν οι ορεινοί όγκοι που τον περιβάλλουν από 

τρεις πλευρές. Στα ανατολικά υψώνεται ο Τίτανος (+693m) και τα όρη του Ζάρκου, που τον 

χωρίζουν από το Ν. Λάρισας. Βορειότερα οι δυο Νομοί χωρίζονται από τα Αντιχάσια όρη 

με ψηλότερες κορυφές την Οξυά (+1.416m) και τα Μετερίζια (+1.381m). Βόρεια, στα σύνορα 

με το Ν. Γρεβενών, βρίσκονται τα Χάσια (ψηλότερες κορυφές το Κράτσοβο +1.554m και το 

Ορθοβούνι +1.106m). Στα δυτικά ο Νομός κλείνεται από τον ορεινό όγκο της Νότιας Πίνδου, 

που καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του. Συγκεκριμένα, στα σύνορα με το Ν. Ιωαννίνων 

υψώνονται οι κορυφές Άσπρα Λιθάρια (+1.823m) και Κατάρα (+1.705m). Νοτιότερα 

βρίσκονται τα βουνά Λάκμος (Περιστέρι +2.295m), Τζουμέρκα (+2.429m) και δυτικότερα στο 

εσωτερικό του Νομού οι κορυφές Κέδρος (+1.796m), Σκλίβα (+2.007m), Κουρούνα 

(+1.998m), Χατζή (2.038m), Τριγγία (+2.204m), Νεράιδα (+2.067m), Αβγό (2.148m), Λουπάτα 

(+2.066m) και Κόζιακας (+1.901m).  

 

Στο Ν. Τρικάλων υπάρχει επίσης αναπτυγμένο υδρογραφικό δίκτυο. Τα μεγαλύτερα 

υδάτινα ρεύματα που τον διαρρέουν είναι ο Αχελώος και ο Πηνειός, οι οποίοι πηγάζουν 

από το ΒΔ άκρο του Νομού, από τις βόρειες πλαγιές του Λάκμου. Σημαντικοί είναι ακόμη 

οι παραπόταμοι του Πηνειού (Μαλακασιώτικος, Μουργκάνης, Ληθαίος, Παλαιοχωρίτης, 

Αγιαμονιώτης, Νεοχωρίτικος, Πορταϊκός) και οι παραπόταμοι του Αχελώου (Καμναΐτικος, 

Βαθύρρευμα). 

4.2.3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Χλωρίδα 

Η φυτοκάλυψη στη Δ.Ε. Πινδέων είναι πλούσια και κυριαρχείται από βελανιδιές, 

κουμαριές, δασική φτέρη, αλλά και χιλιάδες καρποφόρα δέντρα ήμερα και άγρια, όπως 

καρυδιές, κερασιές φουντουκιές (λεπτοκαρυές), κορομηλιές, μηλιές, κρανιές, αγριαχλαδιές 
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(γκορτσιές) κ.λπ. Κατά μήκος των ρεμάτων και των ποταμών της περιοχής εμφανίζεται 

τυπική παραποτάμια ή ρεματική βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 

διαφόρων υδροχαρών φυτών αζωνικών διαπλάσεων. 

 

Η χλωριδική σύνθεση της ευρύτερης περιοχής μελέτης συνέχεται στα όρια κάλυψης των 

υποζωνών Quercion confertae (ξηρόφιλα φυλλοβόλα δάση) και Ostryo Carpinion της 

Παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης Quercetalia pubescentis (λοφώδης, υποορεινή), 

σύμφωνα με την ταξινόμηση των φυτοκοινωνικών μονάδων κατά Braun – Blanquet. 

 
Η υποζώνη Quercion confertae συναντάται σε υψόμετρα από +700m έως +1.000m και 

περιγράφεται ως υποηπειρωτική ζώνη των φυλλοβόλων πλατύφυλλων. Στη ζώνη αυτή 

διακρίνονται τρεις αυξητικοί χώροι, του Cuercetum confertae, του Tilio-Castanetum και του 

Quercetum montanum. 

 

Η φυτοκάλυψη της ζώνης αυτής καταλαμβάνεται από μικτά δάση φυλλοβόλων 

πλατύφυλλων με κυριότερα δασοπονικά είδη τα ακόλουθα είδη δρυός: Quercus conferta 

(πλατύφυλλη δρυς), Quercus sessiliflora (απόδισκος δρυς), Quercus pubescens (χνοώδης 

δρυς), Quercus macedonica (μακεδονική δρυς) και Quercus cerris (ευθύφλοια δρύς). Μερικά 

από τα χαρακτηριστικά είδη της υποζώνης αυτής είναι επίσης τα: Tilia tomentosa 

(φλαμουριά), Cornus sanguinea (αγριοκρανιά), Ulmus campestris (φτελιά πεδινή), Ostrya 

carpinifolia (όστρια), ενώ στις υγρότερες και γονιμότερες περιοχές απαντάται το είδος 

Castanea sativa (καστανιά). Ακόμη, στη χλωριδική σύνθεση της ζώνης αυτής απαντώνται 

και μερικά είδη με περιορισμένη εξάπλωση όπως το Acer platanoides (σφενδάμι 

πλατανοειδές), Fagus moesiaca (μοισιακή οξιά), Sorbus torminalis (σορβιά), Castanea και 

Celtis australis (μελικοκκιά). 

 

Όσον αφορά την υποζώνη Ostryo Carpinion οι φυτοκοινωνικές διαπλάσεις που 

καταγράφονται στην περιοχή μελέτης ανήκουν σε δύο αυξητικούς χώρους βλάστησης, τα 

όρια των οποίων δεν είναι σαφή. Ειδικότερα, η χλωρίδα της περιοχής διακρίνεται στους 

αυξητικούς χώρους του Coccifero - Carpinetum και του Carpinetum orientalis. 

 

Ο αυξητικός χώρος του Coccifero - Carpinetum καταλαμβάνει θέσεις που αντιστοιχούν σε 

υπερθαλάσσιο ύψος έως και +1.000,0m, εμφανιζόμενο και στον υποόροφο μικτών 

συστάδων Abies (ελάτης) και Pinus nigra (μαύρης πεύκης). Η φυτοκάλυψη του αυξητικού 

χώρου καταλαμβάνεται κυρίως από μεγάλη έκταση πρινώνων (μακκί), που αντικατάστησε 

προϋπάρχοντα δάση Quercus pubescens (χνοώδης δρύς) και Quercus conferta 

(πλατύφυλλος δρύς).  
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Ο αυξητικός χώρος του Carpinetum orientalis εξαπλώνεται στις βόρειες εκθέσεις 

λοφώδων περιοχών και στις παρυφές ψηλών όρων, όπου αντικαθιστά εκτάσεις 

κατάληψης του Coccifero – Carpinetum ή και συνέχεται με αυτό. Κυρίαρχο δασοπονικό 

είδος στη σύνθεση του προαναφερόμενου χώρου αποτελεί το Carpinus orientalis (γαύρος 

ανατολικός). Ακόμη, στη χλωριδική σύνθεση απαντώνται και μικτά δάση με Fraxinus ornus 

(φράξος, όρνος), Pistacia terebinthus (κοκορεβιθία), Ligustrum vulgare (λιγούστρο), Rhus 

coriaria (ρούδι), Cotinus coggyria (κότινος, χρυσόξυλο), Quercus pubescens (χνοώδης δρύς), 

Quercus conferta (πλατύφυλλη δρύς), Acer monspessulanum (σφενδάμι) και Sorbus 

torminalis (σορβιά). 

 

Οι δασοσκεπείς εκτάσεις διακόπτονται από καταλήψεις εδαφών με ποώδη σύνθεση. 

Απαντώνται διαπλάσεις των ειδών Anthyllis vulneraria (ανθυλλίς), Aethionema saxatile 

(αιτιόνημα), Asperula aristata (ασπερούλα), Campanula spatulata (καμπανούλα), Centaurea 

parilica (κενταυραία), Dactyloriza sambucina (ορχιδέα), Dianthus diflorus (δίανθος), Gentiana 

lutea (γεντιανή), Hypericum rochelli (υπέρικο), Inula viscosa (ίνουλα), Peucedanum officinale 

(πευκέδανο), Rosa arvensis (δασοτριανταφυλλιά), Thymus (θυμάρι), Valeriana Montana 

(βαλεριάνα), Festuca Koritnicensis (φεστούκα) κτλ.  

 

Οι τύποι φυσικών ενδιαιτημάτων που εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης είναι "Ελληνικά 

δάση φυλλοβόλων δρυών (Quercion frainetto)", που εμφανίζονται σε γεωλογικό 

υπόστρωμα φλύσχη σε όλες τις εκθέσεις σε μέτριες έως κατά θέσεις ισχυρές κλίσεις σε 

υψόμετρο από +300m έως +900m και "Δάση πλατάνου της ανατολής (Platanion orientalis)", 

που εμφανίζονται σε αλλουβιακές αποθέσεις ήπιων έως μηδενικών κλίσεων σε υψόμετρο 

από +200m έως +900m και ιδιαίτερα σε κοιλώματα ή επίπεδα τμήματα κατά μήκος των 

ρεμάτων και ποταμών της περιοχής. 

Πανίδα 

Το Κερκέτιο όρος είναι περιοχή με καλά διατηρημένους φυσικούς οικότοπους, από τους 

οποίους οι πιο σημαντικοί είναι τα δάση ελάτης και δρυός, καθώς και οι βραχώδεις 

οικότοποι, που αποτελούν ενδιαιτήματα ενδημικών ή απειλούμενων και σπάνιων ειδών 

της χλωρίδας και της πανίδας κυρίως της ορνιθοπανίδας και της πανίδας των θηλαστικών. 

Το βουνό έχει σημαντικούς πληθυσμούς αρπακτικών, κυρίως γύπες. Οι πληθυσμοί των 

θηλαστικών που απαντούν είναι κατά ένα μέρος αποτέλεσμα της διαχείρισης της περιοχής 

ως Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή. Τα ζώα εκτρέφονται και προστατεύονται από 

φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές (π.χ. κυνήγι). Τρία είδη που αποτελούν θηράματα 
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έχουν εισαχθεί και εκτρέφονται στην περιοχή: ένα είδος ελαφιού (Dama dama), ένα είδος 

φασιανού (Phasianus colchicus) και ένα είδος πέρδικας.  

 

Τα θηλαστικά που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι τα Rupicarpa 

rupicarpa balcanica (αγριόγιδο) και Ursus arctos (αρκούδα), ενώ όσον αφορά τα ερπετά 

συναντώνται τα είδη: Testudo hermanni (κοινή χελώνα), Testudo marginata 

(κρασπεδοχελώνα), Testudo graeca (ελληνική χελώνα) και Elaphe situla (σπιτόφιδο). 

 

Στην περιοχή του Καταφυγίου Άγριας Ζωής "Βαθύρρευμα Παλαιοκαρυάς (Στουρναρέικων)" 

πλησίον της περιοχής μελέτης διαβιούν τα ακόλουθα είδη: Lepus europeus (λαγός), 

Scolopax rusticola (μπεκάτσα), Turdus merulla (κότσυφας), Corrulus glantorius (κίσσα) και 

Alectoris graeca (ορεινή πέρδικα). 

 

Στην άμεση περιοχή μελέτης συναντώνται λαγοί, πέρδικες, λύκοι, αλεπούδες και 

κουνάβια, καθώς και διάφορα τρωκτικά όπως οι βερβέρες.  

Ιχθυοπανίδα 

Το οικοσύστημα της περιοχής του έργου (Ρέμα Βαθύρρευμα) και της ευρύτερης περιοχής, 

παρουσιάζουν σημαντική οικολογική σπουδαιότητα επειδή προσφέρονται στην πανίδα 

βιότοποι υψηλής αξίας. Το ρέμα χαρακτηρίζεται από καθαρά, τρεχούμενα νερά, ενώ το 

υπόστρωμα του είναι χαλικώδες. Το παρόχθιο οικοσύστημα, το οποίο αναπτύσσεται κατά 

μήκος της κοίτης του ρέματος είναι τμηματικά, πλούσιο σε βλάστηση. Στην περιοχή 

μελέτης και παράλληλα προς τις όχθες, η βλάστηση συνίσταται από ποώδη φυτά, 

αγρωστώδη και θαμνώδη είδη. Σε κάποιες θέσεις υπάρχουν διάσπαρτα παραποτάμια 

είδη αλλά και κωνοφόρα δέντρα. 

 

Με βάση τις παρατηρήσεις πεδίου στο ρέμα Βαθύρρευμα και στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου, την ενημέρωση από τοπικούς αρμόδιους φορείς (Δασαρχείο Μουζακίου και Τμήμα 

Αλιείας της Ν.Α. Τρικάλων) σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν για παρελθόντα έτη στο εν 

λόγω ρέμα και τη συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων 

- καταρτίσθηκε ο κατάλογος των ειδών της ιχθυοπανίδας που απαντώνται στην 

περιοχή μελέτης 

- προσδιορίστηκαν οι μετακινήσεις των ειδών ανά τις εποχές, καθώς και οι περιοχές 

προτίμησης για αναπαραγωγή και φώλιασμα 

- προσδιορίστηκαν οι συνθήκες εκείνες που εξασφαλίζουν την ελευθεροεπικοινωνία 

των ιχθυοπληθυσμών  
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Στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί, αναφέρονται τα είδη της ιχθυοπανίδας που έχουν 

καταγραφεί στο ποτάμιο σύστημα της περιοχής του έργου και της ευρύτερης περιοχής, 

χωρίς να είναι πλήρης. Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός για τη σημασία αυτού του 

ενδιαιτήματος για τα σπάνια και προστατευόμενα είδη.  

 

Πίνακας 4.2: Ιχθυοπανίδα του Ρέματος Βαθύρρευμα και καθεστώς προστασίας. 

α/α Οικογένεια 
Επιστημονικό 

Όνομα 
Κοινό 
Όνομα  

Αιτία Ενδιαφέροντος 

Κόκκινο Βιβλίο 
Οδηγία 
92/43 

1 Salmonidae Salmo trutta Πέστροφα (+)R/V/E  

2 Cyprinidae 
Barbus 

peloponnesius Μπριάνα (+)IcV V 

Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

Οι προτεινόμενες περιοχές οριοθέτησης αλλά και οι περιοχές μελέτης του έργου δεν 

εμπίπτουν σε καμία προστατευόμενη περιοχή. Πλησιέστερα στο υπό μελέτη έργο 

βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές: 

- "Ευρύτερη περιοχή Αθαμανικών Ορέων" (GR2130013) η οποία έχει χαρακτηριστεί 

ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (S.A.C. ή Ε.Ζ.Δ.) και το κοντινότερο σημείο της οποίας 

απέχει περί το 1,7km από το όριο της υπό μελέτη περιοχής. 

- "Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)" (GR1440002), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.) και το κοντινότερο σημείο της οποίας απέχει 

περί το 3,7km από το όριο της υπό μελέτη περιοχής. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζονται και άλλες προστατευόμενες περιοχές, στις 

οποίες όμως δεν εμπίπτει το υπό μελέτη έργο. Πλησιέστερα στην περιοχή του έργου 

εντοπίζονται: 

- Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Βαθύρεμα - Παλαιοκαρυάς (Στουρναραίικων)" (ΦΕΚ 

176/12-3-97, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1069/13-8-01) εντοπίζεται σε 

απόσταση περί τα 2,35km νοτιοανατολικά της περιοχής μελέτης και 

-  Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής "Πολυνερίου - Μυροφύλλου" (ΦΕΚ 930/Β/19-07-01) 

εντοπίζεται προς τα νοτιοδυτικά και σε απόσταση περί τα 4,80km. 

 

Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης (Google Earth), όπου 

εμφαίνονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος, οι περιοχές μελέτης, καθώς και οι 

προστατευόμενες περιοχές.  
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Σχήμα 4.2: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με μπλε γραμμές 

απεικονίζονται τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθυρεύμματος και 
με κόκκινο πολύγωνο εμφαίνονται οι περιοχές μελέτης. Επιπλέον, 
διακρίνονται οι προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
δικτύου Natura 2000 και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής της ευρύτερης περιοχής 
(το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

4.2.4. ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Οι περιοχές εκατέρωθεν των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Βαθυρεύμματος, 

αποτελούν Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 

φυσικής βλάστησης, μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις, εκτάσεις κωνοφόρών 

και εκτάσεις με σκληροφυλλική βλάστηση, όπου εντοπίζονται λίγα νεαρά πλατάνια, ιτιές 

και θάμνοι αείφυλλων πλατύφυλλων.  

 

Αναφορικά με τους δασικούς χάρτες, έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε 

ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες καθώς και επιμέρους ΟΤΑ. Οι δασικοί χάρτες 

αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ktimanet.gr/. Για το Δήμο Πύλης, 

στον οποίο χωροθετείται το υπό μελέτη έργο, έχει αναρτηθεί αλλά δεν έχει κυρωθεί ακόμη 

ο δασικός χάρτης. Τμήματα των υπό μελέτη εκτάσεων υπάγονται στις διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας. 

4.2.5. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 
Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4681/29-12-2017 – Έγκριση της 1
ης

 Αναθεώρησης του Σχεδίου 
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Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). 

 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην οποία εμπίπτει και η μεγαλύτερή του έκταση. 

Περιλαμβάνει ακόμη μέρος των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, μικρό 

μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ελάχιστο μέρος της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα 

γεωγραφικά του όρια αποτελούν το όρος Λάκμος προς τα βορειοδυτικά, ο ορεινός όγκος 

της Πίνδου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας προς τα ανατολικά, τα όρη Βάλτου και 

Αθαμανικά, ο Αμβρακικός Κόλπος και το Ιόνιο Πέλαγος προς τα δυτικά, ο Κορινθιακός 

Κόλπος και ο Πατραϊκός κόλπος προς τα νότια. Η συνολική έκταση του διαμερίσματος 

είναι 10.199km2, από τα οποία τα 303km2 ανήκουν στη Λευκάδα και τα 53km2 σε άλλα, 

μικρά νησιά. Το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) έχει σημαντικές 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και φυσικούς πόρους (μεγάλα ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες), 

σημαντικά ιστορικά κέντρα (Ναύπακτος, Μεσολόγγι), αξιόλογα ορεινά τοπία. Είναι κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του ορεινό, με τις κυριότερες εξάρσεις στο ανατολικό τμήμα του. Οι 

μόνες πεδινές περιοχές εμφανίζονται στα παράλια του Μεσολογγίου, στην πεδιάδα 

Αγρινίου και στην παραλιακή περιοχή της Βόνιτσας. Στο διαμέρισμα αναπτύσσεται από 

βορρά προς νότο η οροσειρά της νότιας Πίνδου, η οποία περιλαμβάνει τα Αθαμανικά, τα 

Άγραφα, τον Τυμφρηστό, το Παναιτωλικό και τα Βαρδούσια. Τα υψόμετρα φτάνουν τα 

2.416m (Αθαμανικά) ως 1.924m (Παναιτωλικό). Στα δυτικά εμφανίζονται χαμηλότερα βουνά 

(Βάλτου και Ακαρνανικά με μέγιστα υψόμετρα 1.728m και 1.528m αντίστοιχα). 

 

Τα υπό μελέτη ρέματα του Βαθυρρεύματος δεν αποτυπώνονται στο ΣΔΛΑΠ Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας. Κατάντη του Βαθυρρεύματος στην περιοχή του σταθμού αποτυπώνεται 

το Φυσικό Υδατικό Σύστημα (ΦΥΣ) με κωδικό EL0415R000234055N και ονομασία 

Βαθυρρεύματος Ρ. Η οικολογική κατάσταση του εν λόγω ρέματος ορίζεται ως καλή και η 

χημική είναι επίσης καλή, με αποτέλεσμα και η συνολική κατάστασή του να είναι καλή.  

 

Το μήκος του ποτάμιου Επιφανειακού Υδατικού Συστήματος (ΕΥΣ) με κωδικό 

EL0415R000234055N είναι 5,7km, έχει άμεση λεκάνη απορροής με έκταση 80,19km2 και 

μέση ετήσια απορροή 151,61hm3. Ο τύπος του ΥΣ είναι R-Μ1 όπως αυτός προήλθε από 

τη βαθμονόμηση των ΕΥΣ, σύμφωνα με τη Μεσογειακή Γεωγραφική Ομάδα 

Διαβαθμονόμησης (Mediterranean Intercalibration Group), στην οποία ανήκει και η Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
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4681/29-12-2017 – Έγκριση της 1
ης

 Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) η λεκάνη απορροής του προς 

οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Βαθύρευμμα, εμπίπτει στο ΥΥΣ "Ωλονού – Πίνδου" 

(EL0400130). 

 

Το εν λόγω ΥΥΣ έχει έκταση 3.921,90m2 και η φυσική εκφόρτιση του ΥΥΣ "Ωλονού – 

Πίνδου" (EL0400130) γίνεται προς τα χαμηλότερα υψομετρικά σημεία του υδρογραφικού 

δικτύου. 

 

Αναφορικά με τη χρήση των υπόγειων υδάτων της περιοχής και σύμφωνα με στοιχεία του 

εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης υδάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στο ΥΥΣ "Ωλονού – 

Πίνδου", υπάρχει ιδιαίτερα μικρός αριθμός υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη τοπικών 

αναγκών άρδευσης. Η μέση ετήσια απόληψη του εν λόγω ΥΥΣ είναι της τάξης των 

30,41×106m³/έτος, με τα 21,07×106m³/έτος να εξυπηρετούν τις ανάγκες της άρδευσης και 

τα 9,34×106m³/έτος τις ανάγκες της ύδρευσης. Η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ "Ωλονού – 

Πίνδου" χαρακτηρίζεται ως καλή. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική 

κατάσταση του ΥΥΣ "Ωλονού – Πίνδου" στα οποία εμπίπτει η περιοχή μελέτης 

χαρακτηρίζονται ως καλές. 

4.3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.3.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθύρευμμα χωροθετούνται στο Νομό 

Τρικάλων, ο οποίος διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο πληθυσμός του 

Νομού Τρικάλων ανέρχεται σε 131.085 κατοίκους (απογραφή 2011) και καταλαμβάνει 

έκταση περί τα 2.291km2. Ειδικότερα, τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος 

χωροθετούνται στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης. 

 

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται, όπως προαναφέρθηκε, στη Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου 

Πύλης, του Νομό Τρικάλων. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), το οποίο ισχύει από 01-01-2011, μεταρρυθμίστηκε η 

διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών 

μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με το 

ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, ο Δήμος Πύλης με έδρα την Πύλη ενώνεται με τους Δήμους 
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Αιθήκων, Γόμφων, Πιαλείων, Πινδέων και τις κοινότητες Μυροφύλλου και Νεράιδας, οι 

οποίοι καταργούνται. 

 

Η Δ.Ε. Πινδέων έχει πληθυσμό 917 κατοίκους (απογραφή 2011) και καταλαμβάνει έκταση 

περί τα 160.000 στρέμματα. Η Δ.Ε. Πινδέων αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες 

Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου (μετά των οικισμών Βαλκάνο, Ζωγραφαίικα και Παναγιωταίικα), 

Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας (μετά των οικισμών Μεσοχώρα, Εξοχή και Σπίτια), Μοσχοφύτου 

(μετά των οικισμών Μοσχόφυτο, Λεπτοκαρυά, Ορεινή και Πλατανάκια), Νέας Πεύκης, 

Παραμέρου, Πολυνερίου (μετά των οικισμών Πολυνέρι και Παναγία) και Στουρναραιίκων (μετά 

των οικισμών Στουρναραίικα, Άγιος Κωνσταντίνος, Ισιώματα, Καλλιθέα, Καρυές, Καστανέα, 

Παλαιοχώρι και Ψάρρο). 

 

Οι πληθυσμοί των Τ.Κ της Δ.Ε. Πινδέων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 

εμφαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 4.3: Οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Πινδέων με τους πληθυσμούς τους. 

Τοπικό Διαμέρισμα Πληθυσμός 

Βαθυρρεύματος 24 

Βαλκάνου  38 

Λιβαδοχωρίου 5 

Μεσοχώρας 143 

Μοσχόφυτου 27 

Νέας Πεύκης 23 

Παραμέρου 0 

Πολυνερίου 89 

Στουρναραίικων  568 

Σύνολο Δημοτικής Ενότητας 917 

4.3.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου 

Πύλης, εκτός και σε απόσταση από οικιστικές περιοχές, όπου δεν υφίστανται εγκεκριμένα 

Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 

Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).  

 

Τα προς οριοθέτηση τμήματα του ρέματος Βαθύρευμμα, χωροθετούνται στη Δημοτική 

Ενότητα (Δ.Ε.) Πινδέων, του Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων. Ειδικότερα, το έργο 

εμπίπτει εντός της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Λιβαδοχωρίου και οριοθετούνται για μήκος 

239m και 273m στη θέση της υδροληψίας και στη θέση του ΜΥΗΣ αντίστοιχα. 

 

Ο χώρος εγκατάστασης της υδροληψίας του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαθύρρεμα 

βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το τοπωνύμιο «Δραμπάλα» και περίπου: 
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 580m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρεμα 

 2.700m νότια του οικισμού Παράμερο και 

 2.700m νότιο-νοτιοανατολικά του οικισμού Λιβαδοχώρι 

 

Ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής βρίσκεται πλησίον της περιοχής με το 

τοπωνύμιο «Ψηλή Τσιούμα», σε απόσταση ~ 3,00km βορειοδυτικά της υδροληψίας και 

περίπου: 

 1.510m νοτιοανατολικά του οικισμού Καψάλι 

 2.150m βορειοανατολικά του οικισμού Μοσχόφυτο και 

 2.500m νοτιοανατολικά του οικισμού Βαθύρρεμα 

4.3.3. ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τα ειδικά σχέδια διαχείρισης που ισχύουν για την περιοχή μελέτης, τα οποία όμως δεν 

επηρεάζουν την προτεινόμενη οριοθέτηση στις θέσεις της υδροληψίας και του σταθμού, 

αφορούν στα κάτωθι: 

 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της 

αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" (ΦΕΚ 4681/Β/29-

12-2017) 

 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και την 

αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (ΦΕΚ 2686/Β/6-7-

2018). 

 

Βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (στοιχεία του οποίου παρατέθηκαν 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.2.5), δεν τίθενται μέτρα και περιορισμοί, οι οποίοι επηρεάζουν την 

υδραυλική συμπεριφορά του ρέματος. Επίσης, εντός της περιοχής μελέτης δεν υφίστανται 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα που επηρεάζουν την υδραυλική συμπεριφορά του 

ρέματος Βαθύρρευμα. 

 

Σύμφωνα με την Αποφ- ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325/2018 (ΦΕΚ 2686/Β/6-7-2018) "Έγκριση 

του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και την αντίστοιχης Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", οι περιοχές οριοθέτησης δεν περιλαμβάνεται 

στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Επιπλέον, στους χάρτες αποτίμησης 

επιπτώσεων πλημμύρας από ποτάμιες ροές - λίμνες Τ=50 έτη και για Τ=100 έτη οι 
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ανωτέρω περιοχές δεν εντοπίζονται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

πλημμύρας. 

 

Βάσει του ανωτέρω Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής 

του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, δεν τίθενται μέτρα και 

περιορισμοί, οι οποίοι επηρεάζουν την υδραυλική συμπεριφορά των προς οριοθέτηση 

τμημάτων του ρέματος Βαθυρρεύματος. 

4.3.4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Σύμφωνα με το σχέδιο με τίτλο "Χάρτης Περιοχής Μελέτης" (Αρ. Σχεδίου Υ-3) που 

επισυνάπτεται στο παρόν τεύχος, που οι χρήσεις γης αποτυπώνουν την γενική κάλυψη τις 

περιοχές μελέτης των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος, αυτές αφορούν σε Γη που 

χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης, 

δάσος πλατύφυλλων, δάσος κωνοφόρων, σκληροφυλλική βλάστηση, μεταβατικές 

δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις 

 

Στον κάτωθι πίνακα δίνεται η έκταση και τα ποσοστά των χρήσεις γης εντός της συνολικής 

έκτασης της λεκάνης απορροής Λ1 των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος. 

 
Πίνακας 4.4: Κατανομή χρήσεων γης στην υπό μελέτη λεκάνη απορροής Λ1 (λεκάνη 

απορροής στη θέση του σταθμού). 

Χρήσεις γης Corine 
Έκταση 

(m
2
) 

% 

Γη που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με 
σημαντικά τμήματα φυσικής βλάστησης 1.413.415,03 2,03 

Δάσος πλατύφυλλων 17.330.313,59 24,88 

Δάσος κωνοφόρων 2.471.249,08 3,55 

Μικτό δάσος 16.750.969,23 24,05 

Φυσικοί βοσκότοποι 4.444.377,26 6,38 

Θάμνοι και χερσότοποι 3.185.223,08 4,57 

Σκληροφυλλική βλάστηση 3.030.541,56 4,35 

Μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις 19.842.656,43 28,49 

Απογυμνωμένοι βράχοι 576.195,29 0,83 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 605.267,75 0,87 

Σύνολο 69.650.208,29 100,00 

4.3.5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Εντός της περιοχής μελέτης των προς οριοθέτηση τμημάτων του Βαθυρρεύματος δεν 

έχουν εντοπιστεί θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης 

δεν υπάρχουν ορατά ίχνη μνημείων ή αρχαιοτήτων. 
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Ειδικότερα, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού, εντός της 

Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πινδέων, του Δήμου Πύλης, του Νομού Τρικάλων, στην οποία 

ανήκει η περιοχή μελέτης, δεν υφίστανται αρχαιολογικοί χώροι, καθώς ούτε και μνημεία. 

4.3.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Πλησίον των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Βαθύρευμμα διέρχεται η Ε.Ο. 

Άρτας – Τρικάλων. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή μελέτης, 

ανάντη της θέσης υδροληψίας και κατάντη της θέσης παραγωγής του ΜΥΗΣ 

εντοπίστηκαν γέφυρες στης θέσεις όπως δίνονται στο κάτωθι σχήμα. 

 

Από την περιοχή μελέτης δεν διέρχονται σιδηροδρομικά δίκτυα. Επίσης, εντός της 

περιοχής μελέτης δεν εντοπίζονται, λιμάνια, αεροδρόμια, καθώς και εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων.  

 

Κατά μήκος της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων διέρχεται δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ.  

 

Οι βασικές τεχνικές υποδομές της περιοχής μελέτης απεικονίζονται στα απόσπασμα 

δορυφορικής απεικόνισης που ακολουθούν. 
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Σχήμα 4.3: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με μπλε γραμμή 

απεικονίζεται το προς οριοθέτηση τμήμα του ρέματος Βαθύρευμμα στην 
περιοχή της υδροληψίας ενώ με γαλάζια εμφαίνεται η συνέχειά του προς τα 
κατάντη, με κόκκινο εμφαίνεται η περιοχή μελέτης, με μαύρη γραμμή η Ε.Ο. 
Άρτας – Τρικάλων και με γραμμή καφέ χρώματος το τοπικό οδικό δίκτυο, με 
κίτρινο πολύγωνο απεικονίζεται το γήπεδο χωροθέτησης της υδροληψίας, 
ενώ με πράσινο σημειώνεται η θέση γέφυρας που εντοπίστηκε ανάντη του 
σημείου υδροληψίας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

Γέφυρα 
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Σχήμα 4.3: Απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης, όπου με μπλε γραμμή 

απεικονίζεται το προς οριοθέτηση τμήμα του ρέματος Βαθύρευμμα στην 
περιοχή του ΜΥΗΣ ενώ με γαλάζια εμφαίνεται η συνέχειά του προς τα 
ανάντη, με κόκκινο εμφαίνεται η περιοχή μελέτης, με μαύρη γραμμή η Ε.Ο. 
Άρτας – Τρικάλων και με γραμμή καφέ χρώματος το τοπικό οδικό δίκτυο, με 
κίτρινο πολύγωνο απεικονίζεται το γήπεδο χωροθέτησης του ΜΥΗΣ, ενώ 
με πράσινο σημειώνεται η θέση γέφυρας που εντοπίστηκε κατάντη του 
ΜΥΗΣ (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). 

 

 

Γέφυρα 
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4.4. ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
Η περιοχή μελέτης, στην υφιστάμενη κατάσταση δεν δέχεται σημαντικές πιέσεις από 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και έργα.  

 

Το φυσικό περιβάλλον μιας περιοχής συντίθεται από κλιματικούς - μικροκλιματικούς, 

βλαστητικούς, εδαφολογικούς, γεωλογικούς, βιολογικούς και αισθητικούς τύπους, οι 

οποίοι συνδυαζόμενοι κάθε φορά δημιουργούν ένα σύνολο, το οικοσύστημα. Η μελέτη – 

ανάλυση του φυσικού αυτού περιβάλλοντος μιας περιοχής συμβάλει στην αξιολόγηση των 

φυσικών πόρων της περιοχής, τόσο στην παραγωγή τους όσο και στην ικανότητά τους να 

δεχθούν ανθρώπινες δραστηριότητες.  

 

Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στη Δ.Ε. Πινδέων του Ν. Τρικάλων. Στην περιοχή 

μελέτης οι σπουδαιότερες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που την επηρεάζουν είναι η 

γεωργία, η κτηνοτροφία, η υλοτομία και το κυνήγι.  

 

Οι κύριες εστίες ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης είναι οι κάτωθι: 

– Λύματα οικισμών και κτηνοτροφικών μονάδων 

– Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 

– Αυτοκίνητα 

 

Γενικά η Θεσσαλία χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικές συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος 

και συνθήκες ποιότητας ζωής. Στη συνέχεια εξετάζεται το φυσικό περιβάλλον της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης, καθώς και όλης της περιοχής της υδρολογικής λεκάνης της 

Θεσσαλίας και ειδικότερα οι παράμετροι αυτού που είναι: 

– η ατμόσφαιρα, 

– τα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

– το ακουστικό περιβάλλον 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης δεν είναι επιβαρημένο, καθώς δεν 

υφίστανται στην περιοχή βιομηχανικές δραστηριότητες τέτοιες που να προκαλούν 

σημαντικές εκπομπές αέριων ρύπων. Η έλλειψη βαριάς βιομηχανίας και αστικών κέντρων 

και η ύπαρξη κυρίως μικρών οικισμών και ελαχίστων αστικών κέντρων σε συνδυασμό με 

την παρουσία των δασωμένων ορεινών όγκων, συντελούν στη διατήρηση της καλής 

κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 
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Επιφανειακά και υπόγεια νερά 

Στο Θεσσαλικό κάμπο παρατηρείται γενικά σοβαρή υποβάθμιση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδατικών πόρων εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης του νερού, καθώς και των 

ακατάλληλων μεθόδων άρδευσης. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των αγροτικών 

εκτάσεων αρδεύονται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι παράνομες. 

Στα προβλήματα αυτά προστίθεται και η επιβάρυνση των υδατικών οικοσυστημάτων από 

την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, που προκαλούν ευτροφισμό, 

μόλυνση των υδάτων, μείωση της πανίδας κτλ. Ακόμη, στην ευρύτερη περιοχή οι 

περισσότεροι οικισμοί δεν διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό και τα λύματα τους διατίθενται 

ανεπεξέργαστα στα γύρω ρέματα. Την κατάσταση επιδεινώνει η ρύπανση που προέρχεται 

από βιοτεχνίες και βιομηχανίες που είναι χωροθετημένες σε μικρή απόσταση από τις 

όχθες ποταμών και ρεμάτων, καθώς και η ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζών και 

απορριμμάτων από τους οικισμούς. 

Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 

Ο θόρυβος συνίσταται από το σύνολο των ανεπιθύμητων ήχων, που είναι δυνατοί, 

δυσάρεστοι ή απρόσμενοι, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής. 

 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι κατά βάση ορεινή, με ελάχιστους μικρούς οικισμούς και 

δεν υπάρχουν αξιόλογες πηγές ακουστικής ρύπανσης. Ως κύριες πηγές θορύβου στην 

περιοχή θεωρούνται οι κάτωθι: 

- η κυκλοφορία των οχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο των οικισμών και στο 

επαρχιακό δίκτυο και 

- οι συνήθεις λειτουργίες των οικισμών. 

– οι οχλούσες εγκαταστάσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες) 

 

Η τοπική και υπεραστική κυκλοφορία της περιοχής αποτελεί πηγή χαμηλών εκπομπών 

θορύβου. Μικρή συμμετοχή στην επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος έχουν και οι 

συνήθεις θόρυβοι των οικισμών της περιοχής, καθώς πρόκειται ως επί το πλείστον για 

μικρούς οικισμούς με λίγους κατοίκους. Οι μικρές βιομηχανίες και βιοτεχνίες της περιοχής 

έχουν ουσιαστικά αμελητέα συνεισφορά στον περιβαλλοντικό θόρυβο, λόγω του μικρού 

μεγέθους, τους είδους αυτών και της εποχιακής πολλές φορές λειτουργίας τους. Σημειακά 

μόνο μπορεί να αυξάνονται τα επίπεδα του θορύβου από τέτοιου είδους οχλούσες 

εγκαταστάσεις. 
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Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υφίστανται παρά μόνο σημειακά, όπου 

υπάρχει εγκαταστημένο δίκτυο της Δ.Ε.Η και δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Τέλος, δονήσεις δεν 

υφίστανται στην περιοχή του έργου. 

 

Συμπερασματικά, στην περιοχή μελέτης δεν ασκούνται πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον, 

από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και έργα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα και τη 

λειτουργία των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος. 

 

Τόσο στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, όσο και στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, δεν 

προβλέπονται μέτρα, όροι, περιορισμοί και δεσμεύσεις τα οποία σχετίζονται με τη 

λειτουργία των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Βαθύρευμμα. 

4.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο παρόν κεφάλαιο, εντός των περιοχών 

μελέτης, δεν ασκούνται σημαντικές πιέσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον αυτής. Στις περιοχές μελέτης, η οποίες χωροθετούνται σε σημαντική 

απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις 

 

Τόσο η κατάσταση του φυσικού, όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με βάση την 

ανάλυση που προηγήθηκε στις ανωτέρω ενότητες, κρίνεται ως καλή και δεν έχει 

επηρεαστεί τόσο η ποιότητα όσο και η λειτουργία του υδατορέματος. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως 

αυτά αναλύθηκαν ανωτέρω και λαμβάνονται κυρίως υπόψη ότι: 

- οι περιοχές οριοθέτησης δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 

πλημμύρας 

- στην περιοχή εκατέρωθεν της κοίτης των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος, δεν 

υφίσταται κάποια προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 

Natura 2000 

- στην περιοχή εκατέρωθεν των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος, δεν υφίστανται 

προστατευόμενα χλωριδικά είδη 

- στην περιοχή εκατέρωθεν των προς οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος, δεν έχουν 

εντοπιστεί θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 

- η περιοχή μελέτης, στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν δέχεται σημαντικές πιέσεις από 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και έργα 

 

προτείνεται η χάραξη των οριογραμμών του υδατορέματος, να περιλαμβάνει σε κάθε 

περίπτωση το φυσικό πρανές του ρέματος, σύμφωνα με την τοπογραφική αποτύπωση 

αυτού. Σε περίπτωση που κατά την υδραυλική προσομοίωση, οι γραμμές πλημμύρας 

υπερβαίνουν το πρανές του ρέματος, τότε οι οριογραμμές του ρέματος πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν και τις γραμμές πλημμύρας αυτού. 

 

Συμπερασματικά, η πρόταση των οριογραμμών θα πρέπει να εξαχθεί λαμβάνοντας 

υπόψη τη φυσική κοίτη του ρέματος, τα υφιστάμενα τεχνικά έργα και τις γραμμές 

πλημμύρας κατόπιν υδραυλικής προσομοίωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Επιπλέον, 

αναφορικά με την κατασκευή της υδροληψίας και του ΜΥΗΣ, η πρόταση των 

οριογραμμών θα λάβει υπόψη την κατασκευή της υδροληψίας, καθώς και την κατασκευή 

του ΜΥΗΣ, η οποία συνοδεύεται από διώρυγα διαφυγής και τοιχίο προστασίας. 
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6. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Φωτ. 1: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας. 

 

 
Φωτ. 2: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή της υδροληψίας. 
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Φωτ. 3: Άποψη υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή της υδροληψίας. 
 

 
Φωτ. 4: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 
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Φωτ. 5: Άποψη Βαθυρρεύματος στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 

 

 
Φωτ. 6: Άποψη υφιστάμενης γέφυρας στην περιοχή του ΜΥΗΣ. 
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