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5. ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΔ ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΔ ΥΩΡΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ 

ΓΔΜΔΤΔΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  
 
5.1 ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Ω ΠΡΟ ΔΚΣΑΔΗ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ 

ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο ζπλίζηαηαη απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ 

θαη εθηείλεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ πεδηλφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Καξδίηζαο. 

 

Ζ άκεζε πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζε πεδηλή έθηαζε εληφο νηθηζκνχ ηεο Σ.Κ. Παιακά ηνπ Γήκνπ Παιακά. 

πγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή ηνπ Παιακά βξίζθεηαη 0,8 km βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ Καιπβάθηα, 3 km 

λνηηναλαηνιηθά ηεο Μεηακφξθσζεο, 4 km λνηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη 4,3 km λφηηα ηνπ 

Βινρνχ ζε επζεία απφζηαζε.  

 

Ζ κειεηψκελε κνλάδα απνηειείηαη απφ γήπεδν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 334,00 m
2
, ην νπνίν ζπλνξεχεη βφξεηα κε 

δεκνηηθή νδφ, δπηηθά, αλαηνιηθά θαη λφηηα κε άιιεο ηδηνθηεζίεο, φπσο θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, 

πνπ επηζπλάπηεηαη, θαζψο θαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

Οη εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλεη ην έξγν είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 

πεξίπνπ 93,00m. 

 

Ζ είζνδνο ζην ρψξν ηεο κνλάδαο γίλεηαη κέζσ δεκνηηθήο νδνχ, πνπ δηέξρεηαη κπξνζηά απφ ην ελ ιφγσ έξγν. 

 

Πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ θαη ζε απφζηαζε 1.000,00m ππάξρνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θαη 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο: 

 Οξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο Παιακά, εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη θαη ε κειεηψκελε δξαζηεξηφηεηα.  

 Γεκνηηθή νδφο ζε γεηηλίαζε. 

 Αγξνηηθέο εθηάζεηο ζε απφζηαζε 600m πεξίπνπ.  

 

Δπηπιένλ, ε πεξηνρή ηνπ Παιακά, φπνπ βξίζθεηαη ε κνλάδα, απαξηίδεηαη απφ ρέδην Γηαλνκήο ηνπ 1933 

(ΦΔΚ 151/Α/1933), Όξνπο Γφκεζεο (ΦΔΚ 500/Γ/1992) θαη εγθεθξηκέλν Γ.Π.. (ΦΔΚ 111/Γ/1989, 

1000/Γ/1992) κε θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο γεο. ε πεξηνρή γεληθήο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη ηα επαγγεικαηηθά 

εξγαζηήξηα ρακειήο φριεζεο. 

 

Ο ρψξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη εληφο Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ΝATURA 2000, κε νλνκαζία 

«ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ» θαη θσδηθφ SPA: GR-1420011. 

 

ηελ άκεζε πεξηνρή κειέηεο δελ εληνπίδνληαη ζέζεηο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, δάζε θαη δαζηθέο 

εθηάζεηο, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο. 

 

5.2 ΗΥΤΟΤΔ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Γενικό Πολεοδομικό Σσέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Παλαμά ηος Δήμος Παλαμά Νομού Καπδίηζαρ 

(ΦΕΚ 111/Δ/21-02-1989 - 1000/Δ/01-10-1992) 

 

ηελ πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρεη Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην θαη ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ  

Έγθξηζε Μειέηεο Γ.Π.. ην γήπεδν ηεο κειεηψκελεο κνλάδαο βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο γεληθήο θαηνηθίαο 

θαη επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία επαγγεικαηηθψλ εγαζηεξίσλ ρακειήο φριεζεο. 

 

Δηθόλα 5.1 Θέζε ησλ γεπέδσλ ηεο κειεηψκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ράξηε ρξήζεσλ γεο ηνπ (ΓΠ) 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιακά (1992) 
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Δπίζεο, ν ρψξνο ηεο κνλάδαο δελ ππάγεηαη ζε θάπνην νξγαλσκέλν ππνδνρέα δξαζηεξηνηήησλ (ΒΗΠΔ, 

επηρεηξεκαηηθά πάξθα θαη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο κεηαπνηεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ιαηνκηθέο δψλεο, πεξηνρέο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ θ.ιπ.).  

 

ην Παξάξηεκα V: Υάξηεο, επηζπλάπηεηαη ν Υάξηεο-2: Υάξηεο ρξήζεσλ γεο, θιίκαθα 1:5.000, ζηνλ νπνίν 

απνηππψλεηαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ έξγνπ θαη νη ρξήζεηο γεο ζε 1000m. 

 

Σσέδιο Πεπιθεπειακού Πλαιζίος Χωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ 

Θεζζαλίαρ (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018) 

 

ην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο, ην αζηηθφ θέληξν ηεο Καξδίηζαο ραξαθηεξίδεηαη 

2
νπ

 επηπέδνπ, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζεψξεζεο. Καηά ζπλέπεηα, αζθεί ιεηηνπξγίεο θαη παξέρεη 

εμππεξεηήζεηο σο αζηηθφ θέληξν, σο δηνηθεηηθφ θέληξν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, σο θέληξν παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο, σο θέληξν εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη σο ηνπξηζηηθφ 

θέληξν δηεζλνχο εκβέιεηαο (θπζηθφ πεξηβάιινλ-νξεηλά-Λ. Πιαζηήξα-Λ. κνθφβνπ). 

 

Ζ άκεζε πεξηνρή κειέηεο, δειαδή ν Παιακάο, είλαη πεξηνρή 4
νπ

 επηπέδνπ θαη θαηαηάζζεηαη ζηα θέληξα 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ. 

 

Γεπηεξεχνληεο πφινη αλάπηπμεο είλαη ηα Σξίθαια θαη ε Καξδίηζα. Ζ αθηηλνβνιία ηνπο δχζθνια ζα ππεξβεί 

ηα φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο, αιιά θάηη ηέηνην πξέπεη λα επηδησρζεί, έζησ θαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα εληζρπζεί ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε κε φξνπο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 

θαη νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο. 

 

Ο άμνλαο Κεληξηθήο ελδνρψξαο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο Δ65 θαη ηνπ νδηθνχ άμνλα Λάξηζα - 

Κνδάλε, θαη πεξηιακβάλεη ηελ Καξδίηζα θαη ηα Σξίθαια, ελψ ζπλδέεηαη ιεηηνπξγηθά κε ην δίπνιν Λάξηζαο - 

Βφινπ. Ωο δεπηεξεχνληεο αλαπηπμηαθνί άμνλεο ηεο Πεξηθέξεηαο δηαθξίλνληαη ν άμνλαο Λάξηζα - Καξδίηζα 

θαη ν άμνλαο Λάξηζα - Φάξζαια, ελψ ζην ζαιάζζην ρψξν ζε-καληηθφο ζεσξείηαη ν άμνλαο ζχλδεζεο ησλ 

πνξάδσλ κε ην Βφιν. 

 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθηζκψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηα Σξίθαια θαη ε 

Καξδίηζα, σο δηνηθεηηθά θέληξα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν (ην 2
ν
), πξέπεη απφ 

θνηλνχ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο δψλεο αλάπηπμεο ζηε δπηηθή Θεζζαιία. 

Καηά ζπλέπεηα, έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ζχλδεζεο θαη ζηε δηθηχσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

 

ην πιαίζην απηφ, αλακθηζβήηεηα, ε αζηηθή δψλε Καιακπάθαο – Σξηθάισλ – Καξδίηζαο – Μνπδαθίνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ηζρπξή αλαπηπμηαθή δψλε κε αθηηλνβνιία ζην ζχλνιν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο φρη 

κφλν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο αιιά θαη ζε επίπεδν ηεξεάο Διιάδαο.  
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Ωο πξνο ηα βαζηθά δίθηπα κεηαθνξηθήο θαη ινηπήο ηερληθήο ππνδνκήο, θχξην νδηθφ έξγν, κε ζεκαληηθέο 

αλαπηπμηαθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Πεξηθέξεηα θαη θπξίσο γηα ην δπηηθφ, ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν ηκήκα ηεο, 

είλαη ν απηνθηλεηφδξνκνο Λακία - Καξδίηζα - Σξίθαια - Δγλαηία, ε νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ ζα δψζεη 

ππφζηαζε ζηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα Κεληξηθήο Δλδνρψξαο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο απηνχ ζε επίπεδν Γήκνπ 

Καξδίηζαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί πσο απηφο νθείιεη λα ππαθνχεη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

αλαπηπμηαθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ έρεη πηνζεηεζεί θαη ηεξείηαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Καη’ επέθηαζε απηνχ, ζίγνπξα ν ζρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπκθσλία κε θάζε 

αλαπηπμηαθή πξνηεξαηφηεηα θαη άμνλα, πνπ έρεη απνθαζηζηεί ζε θάζε αλψηεξν ηνπ ηνπηθνχ επίπεδνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε Γηνηθεηηθή-Αλαπηπμηαθή Δλφηεηα επξχηεξεο πεξηνρήο Καξδίηζαο, ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

ηνπο Καιιηθξάηεηνπο Γήκνπο Καξδίηζαο, νθάδσλ θαη Παιακά. Δληάζζεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζηελ επξχηεξε δψλε εληαηηθήο γεσξγίαο, ηεο νπνίαο είλαη ζεκαληηθή ζπληζηψζα, ελψ πεξηιακβάλεη, κε 

επηθαιχςεηο, θαη ηκήκαηα ησλ δσλψλ βηνκεραλίαο θαη ηνπξηζκνχ. Ζ παξνπζία ελφο αζηηθνχ θέληξνπ, φπσο ε 

Καξδίηζα, ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο, θαη ηεο παξέρεη θαη ζρεηηθά αλαπηπγκέλεο ηξηηνγελείο 

ππεξεζίεο, πνπ κεξηθψο έρνπλ εκβέιεηα θαη εθηφο ηεο ελφηεηαο. Ζ δηέιεπζε ηνπ λένπ νδηθνχ άμνλα Δ65 

απνηειεί ζηνηρείν πνπ, δπλεηηθά αιιά φρη απηφκαηα, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αλαπηπμηαθά θαη επίζεο, λα 

απεγθισβίζεη ηελ ελφηεηα πξνο ηηο φκνξεο πεξηθέξεηεο (ηεξεά Διιάδα, Ήπεηξν, Γπηηθή Μαθεδνλία). 

 

Όζνλ αθνξά ζηε Γηνηθεηηθή-Αλαπηπμηαθή Δλφηεηα νξεηλήο Καξδίηζαο, ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηνπο 

Καιιηθξάηεηνπο Γήκνπο Μνπδαθίνπ, Λίκλεο Πιαζηήξα θαη Αξγηζέαο. Καηά θχξην ιφγν, εληάζζεηαη ζηηο 

δψλεο ηνπξηζκνχ πεξηιακβάλνληαο ηε Λίκλε Πιαζηήξα θαη ηελ νξεηλή πεξηνρή ηεο Αξγηζέαο. Ζ ελφηεηα 

ζηεξείηαη ζεκαληηθνχ νηθηζηηθνχ θέληξνπ αιιά ε χπαξμε ζε κηθξή απφζηαζε ηεο Καξδίηζαο κπνξεί λα 

θαιχςεη κεξηθψο ηηο αλάγθεο ζε ηξηηνγελείο ππεξεζίεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζην Δκπφξην, πξνσζείηαη ε ρσξνζέηεζε "Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ Θεζζαιίαο" ζηνλ άμνλα 

αλάπηπμεο Λάξηζαο - Βφινπ, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θέξεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα. Ωο 

θαηαξρήλ θαηάιιειε πεξηνρή γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπ πξνηείλεηαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βειεζηίλνπ, απφ 

φπνπ είλαη επρεξήο ε πξφζβαζε πξνο φια ηα ππάξρνληα θαη πξνγξακκαηηζκέλα κεηαθνξηθά δίθηπα. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, απαηηείηαη επίζεο ν πξνγξακκαηηζκφο εκπνξεπκαηηθψλ θφκβσλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Καξδίηζαο θαη ησλ Σξηθάισλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ίδξπζεο 

Γεκνπξαηεξίνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ. 

 

Σσέδιο διασείπιζηρ λεκανών αποπποήρ ποηαμών ηος ςδαηικού διαμεπίζμαηορ Θεζζαλίαρ 

 

χκθσλα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Θεζζαιίαο, ην νπνίν έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 909/18-9-2014 Απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ (ΦΔΚ 2561/Β/25-9-2014) 

θαη ηελ Έγθξηζε ηεο 1
εο

 Αλαζεψξεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ 

Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ.Γ.:νηθ.897 Απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Τδάησλ 

(ΦΔΚ 4682/Β/29-12-2017) ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ αλήθεη ζηε Λεθάλε απνξξνήο Πελεηνχ (EL0816) ε νπνία έρεη 

έθηαζε 11.062km
2
. ην ράξηε 5.1 δηαθξίλεηαη ζε θχθιν ε πεξηνρή κειέηεο 

 
Υάξηεο 5.1: Λεθάλεο απνξξνήο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 
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Όζνλ αθνξά ζηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ην Πνηάκην Τδαηηθφ 

χζηεκα  EL0816R000206226N ΟΦΑΓΗΣΖ Π.1, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Υάξηε 5.2, ην νπνίν αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία Μεγάια Μεζνγεηαθά Ρέκαηα (R-M3). Ζ ρεκηθή θαηάζηαζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη θαιή, ελψ ε 

νηθνινγηθή ειιηπήο.  

 
Υάξηεο 5.2: Δπηθαλεηαθφ Τδαηηθφ χζηεκα ηεο πεξηνρή κειέηεο 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη εληφο ηνπ ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε νλνκαζία «χζηεκα Πεδηάδαο 

Ννηηνδπηηθήο Θεζζαιίαο (EL0800030)», φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην Υάξηε 5.3. Βάζεη ηεο 1
εο

 Αλαζεψξεζεο 

ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ε πνζνηηθή θαηάζηαζε ηνπ ΤΤ ραξαθηεξίδεηαη «θαθή», ελψ ε ρεκηθή θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο «θαθή», κε απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο NO3, SO4 θαη Cl, θπξίσο ιφγσ ηεο αγξνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο. Παξαηεξνχληαη, επίζεο, ηνπηθέο ππεξβάζεηο ηρλνζηνηρείσλ Fe, Mn 

θαη Al. Ζ ηάζε ησλ ξχπσλ είλαη ηνπηθή. Ο πδξνθνξέαο ηνπ ΤΤ είλαη θνθθψδεο θαη έρεη κέζε εηήζηα 

ηξνθνδνζία λεξνχ 140x10
6 
m

3
, ελψ ε κέζε εηήζηα απφιεςε λεξνχ είλαη 145,21x10

6
 m

3
.  

 

   
 

Υάξηεο 5.3: Τπφγεην Τδαηηθφ χζηεκα ηεο πεξηνρή κειέηεο 

 

Να αλαθεξζεί φηη ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ εληνπίδεηαη εληφο πεξηνρήο πξνζηαζία πφζηκνπ λεξνχ.  

ΘΕΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΕΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
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Βάζεη ηεο 1
εο

 Αλαζεψξεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Θεζζαιίαο, ην ελ 

ιφγσ ΤΤ βξίζθεηαη εληφο Εψλεο Δππξφζβιεηεο ζε Νηηξνξξχπαλζε. 

 

χκθσλα κε ηνλ θαηάινγν επαίζζεησλ πεξηνρψλ ηεο ΚΤΑ 19661/1982/1999 (φπσο ηζρχεη), ζην Τδαηηθφ 

Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο (EL08) δελ εληνπίδνληαη ζεζκνζεηεκέλνη επαίζζεηνη απνδέθηεο ζε φ,ηη αθνξά ηα 

αζηηθά ιχκαηα. 

 

Αθφκε, ην έξγν δελ ρσξνζεηείηαη εληφο πξνζσξηλψλ δσλψλ άκεζεο πξνζηαζίαο Η θαη ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο 

ΗΗ έξγσλ πδξνιεςίαο γηα άληιεζε πφζηκνπ χδαηνο (κέηξν Μ08Β0401 ηεο 1
εο

 Αλαζεψξεζεο ΓΛΑΠ). ηελ 

εηθφλα 5.2, πνπ αθνινπζεί, απνηππψλνληαη νη απνζηάζεηο απφ ηα πιεζηέζηεξα ζεκεία πδξνιεςίαο βάζεη ηνπ 

ζρήκαηνο 8.2.5‐2: Καηαλνκή γεσηξήζεσλ θαη πεγψλ ησλ Τπφγεησλ Τδαηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΓΛΑΠ. 

 

 
Δηθόλα 5.2: Καηαλνκή γεσηξήζεσλ θαη πεγψλ ησλ Τπφγεησλ Τδαηηθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΓΛΑΠ ζηελ 

άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5.2 εληφο αθηίλαο 500m δελ εληνπίδνληαη πθηζηάκελα ή ππφ εθηέιεζε έξγα 

πδξνιεςίαο γηα άληιεζε, πφζηκνπ χδαηνο. Οη πιεζηέζηεξεο πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο απέρνπλ 1.224,28 m απφ 

ην γήπεδν ηεο κνλάδαο. 

 

Σέινο, λα αλαθεξζεί φηη ην κειεηψκελν έξγν δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ην πδαηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, 

θαζψο δελ ζα πξαγκαηνπνηεί δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζε ππφγεην ή επηθαλεηαθφ απνδέθηε. 
 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ βαζηθφηεξσλ 

κέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 1
εο

 Αλαζεψξεζεο ηνπ  ΓΛΑΠ. 

 

1) Μεηξό M08B0401: Kαζνξηζκόο θαη νξηνζέηεζε δσλώλ ή/θαη κέηξσλ πξνζηαζίαο ζεκείσλ 

πδξνιεςίαο ύδαηνο, πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε από ππόγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα 

(Σξνπνπνίεζε/ εμεηδίθεπζε ηνπ κέηξνπ WD08B100). 
α. Γηα ηα κεκνλσκέλα ζεκεία πδξνιεςίαο απφ ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα (πεγέο, πεγάδηα γεσηξήζεηο) 

θαζψο θαη ηα πεδία πδξνιεςηψλ απφ ηα νπνία αληινχληαη χδαηα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή χδαηνο αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο θαη ζε πνζφηεηεο άλσ ησλ 10m
3
 εκεξεζίσο, θαηά κέζνλ φξν ην έηνο, ή εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα θαζνξίδνληαη κέηξα ή/θαη δψλεο πξνζηαζίαο ηνπο. 

β. Οη δψλεο πξνζηαζίαο ζεκείσλ ή πεδίσλ πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ δίθηπα χδξεπζεο ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχ Γήκνη, χλδεζκνη δήκσλ, ΓΔΤΑ, Γηαδεκνηηθέο ΔΤΑ θαη Δηαηξείεο Ύδξεπζεο θαζνξίδνληαη 

θαηφπηλ εθπφλεζεο εηδηθψλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ, νη νπνίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαξηηζηεί θαη δεκνζηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΓΤ. Οη δψλεο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Εώλε πξνζηαζίαο Η (άκεζεο πξνζηαζίαο).  Ζ δψλε απηή πξνζηαηεχεη ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο πδξνιεςίαο 

απφ ξχπαλζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο δψλε πιήξνπο απαγφξεπζεο. 

Εώλε πξνζηαζίαο II (ειεγρόκελε). Ζ δψλε απηή πξνζηαηεχεη ηελ πδξνιεςία απφ κηθξνβηνινγηθή θπξίσο 

ξχπαλζε (δψλε ησλ 50 εκεξψλ) θαη απφ ξχπαλζε πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή έξγα πνπ 

είλαη επηθίλδπλα ιφγσ γεηηλίαζεο κε ηελ πδξνιεςία. 
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Εώλε πξνζηαζίαο III (επηηεξνύκελε). Ζ δψλε απηή πεξηβάιιεη ηελ I θαη ηε II δψλε θαη αλαπηχζζεηαη ζε 

φζε απφζηαζε θζάλεη ε ιεθάλε ηξνθνδνζίαο ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο απφ ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ην 

πδξνιεπηηθφ έξγν. 

γ. Γηα ζεκεία πδξνιεςίαο ηνπ ζεκείνπ (α) κε κηθξνχο εηήζηνπο απνιήςηκνπο φγθνπο ηα κέηξα ή/θαη νη δψλεο 

πξνζηαζίαο δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη κε εληαίν ηξφπν αλά Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ή αλά ΛΑΠ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε γεσινγία ηεο πεξηνρήο θαη ην είδνο ηεο ππφγεηαο πδξνθνξίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζρεηηθφ 

θαηψθιη ησλ κηθξψλ απνιήςηκσλ φγθσλ ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Α.Γ. κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Τδάησλ έσο ην ηέινο ηνπ 2018.  

δ. Έσο ην 2021, ζα πξέπεη λα έρνπλ θαζνξηζηεί δψλεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο πνπ εμππεξεηνχλ 

δίθηπα χδξεπζεο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ Γήκνη, χλδεζκνη Γήκσλ, ΓΔΤΑ, Γηαδεκνηηθέο ΔΤΑ θαη Δηαηξείεο 

Ύδξεπζεο. 

Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη κε βάζε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα rat ηελ θαηάζηαζε ηνπ ΤΤ. Πεξαηηέξσ αλάιπζε 

απηψλ ησλ θξηηεξίσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο ησλ Γηεπζχλζεσλ Τδάησλ ζην Κείκελν Σεθκεξίσζεο 

12 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ. 

ε. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκείνπ (δ) νξίδνληαη πξνζσξηλέο δψλεο πξνζηαζίαο γηα ηα ζεκεία 

πδξνιεςίαο σο εμήο: 

 Εψλε απφιπηεο πξνζηαζίαο 1:10-20m πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ πδξνιεςίαο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο 

κνξθνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Εψλε ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο II: Οξίδεηαη θαηαξράο θαη θαη' ειάρηζην, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

ππφγεηαο πδξνθνξίαο σο αθνινχζσο: 

o Καξζηηθά ζπζηήκαηα: 1000m αλάληε θαη εθαηέξσζελ (δψλε ηξνθνδνζίαο) θαη 500m θαηάληε ησλ 

ζεκείσλ απφιεςεο χδαηνο χδξεπζεο. 

o Ρσγκαηψδε ζπζηήκαηα: 500m αλάληε θαη εθαηέξσζελ (δψλε ηξνθνδνζίαο) θαη 300m θαηάληε ησλ 

ζεκείσλ απφιεςεο χδαηνο χδξεπζεο. 

o Κνθθψδε ζπζηήκαηα ειεχζεξεο ξνήο: πεξίκεηξνο αθηίλαο 500κ. 

o Κνθθψδε ππφ πίεζε ή κεξηθψο ππφ πίεζε πδξνθνξίεο: πεξίκεηξνο αθηίλαο 500κ. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ ε δψλε πξνζηαζίαο II ρσξνζεηείηαη ζε κεηθηφ γεσινγηθφ ππφβαζξν, ε Γ/λζε Τδάησλ 

θαζνξίδεη ην γεσινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα ηελ εληάμεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο, ελψ δχλαηαη λα δεηήζεη θαη ηε ζχληαμε πδξνγεσινγηθήο έθζεζεο.  

ζη. Γηα ηα ζεκεία πδξνιεςίαο/πεδία πδξνιεςίαο χδαηνο αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο πνπ δελ ππάγνληαη ζην 

ζεκείν (β), δελ απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο Εσλψλ Πξνζηαζίαο αιιά ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο. Σα κέηξα 

πξνζηαζίαο ησλ ελ ιφγσ ζεκείσλ/πεδίσλ πδξνιεςίαο θαζνξίδνληαη θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαηά ηελ έθδνζε άδεηαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Α.Γ. θαη ηεο Τπεξεζίαο 

Τγείαο ηεο αξκφδηαο Π.Δ.. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζεκεία απηά εληάζζνληαη ζε δίθηπα χδξεπζεο θαηφπηλ 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ ηδηψηε, ηφηε ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε (β) θαη θαζνξίδνληαη δψλεο πξνζηαζίαο.  

δ. Νέεο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απαγνξεχνληαη αλά δψλε: 

 Εώλε πξνζηαζίαο I (άκεζεο πξνζηαζίαο). ηε δψλε απηή απαγνξεχεηαη απζηεξά ε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ πδξνιεπηηθψλ 

έξγσλ. 

 Εώλε πξνζηαζίαο II (ειεγρόκελε). ηε δψλε απηή δελ επηηξέπνληαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ξππαληηθά θνξηία, πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ΤΤ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο αθφκε θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηνπο ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα κηθξνβηαθή κφιπλζε ή/θαη γηα ξχπαλζε απφ άιιεο θαηεγνξίεο ξππαληηθψλ θνξηίσλ. 

Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ: 

ν   ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2011/70/ΔΤΡΑΣΟΜ γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε αλαισκέλσλ 

θαπζίκσλ θαη ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην ΠΓ122/2013 

ΦΔΚ Α' 177. 

ν   ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/18/ΔΔ, ΚΎΑ172058 ΦΔΚ/354/Β2016 «γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο», θαη ησλ δηάδνρσλ θάζε θνξά 

λνκνζεηεκάησλ ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν απηφ. 

ν   ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 1999/31/ΔΚ πεξί Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ, 

ΖΠ/29407/3508/02 (ΦΔΚ 1572/16-12-2002) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ» 

θαη ησλ δηάδνρσλ θάζε θνξά λνκνζεηεκάησλ ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 

ζην αληηθείκελν απηφ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πγεηνλνκηθήο ηαθήο πνπ αθνξνχλ ζε απφβιεηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη «αδξαλή» («απφβιεηα πνπ δελ απνζπληίζεληαη νχηε θαίγνληαη φπσο ην ραιίθη, ε 

άκκνο θαη ε πέηξα») ππφ ηελ έλλνηα ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ. 
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ν   ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε 

θαη έιεγρνο ξχπαλζεο), ΚΤΑ 36060/1155/Δ103/13 (ΦΔΚ 1450 Β/14-6-2013) «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ 

θαλφλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο», θαη ησλ δηάδνρσλ θάζε θνξά λνκνζεηεκάησλ ηεο 

θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν απηφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ΤΑ 

ΓΗΠΑ/νηθ/37674/2016 (ΦΔΚ 2471Β) γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη. 

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ΤΤ εμεηδηθεχνληαη 

ελδεηθηηθά ζην Κείκελν Σεθκεξίσζεο 12 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ . Ζ εμεηδίθεπζε απηή κπνξεί κε 

Απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο ΑΓ λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

7.3 ηνπ ΠΓ 51/2007. Καη" εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί ζηε δψλε II, ε εγθαηάζηαζε κηαο ελ δπλάκεη 

ξππνγφλνπ δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζην Κείκελν Σεθκεξίσζεο 12 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ. Καηά 

ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη (πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ 

εγθξίζεσλ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο), ε γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη νη γλσκνδνηήζεηο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Τγείαο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο/Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο εηδηθήο πδξνγεσινγηθήο 

κειέηεο. Ζ εηδηθή πδξνγεσινγηθή κειέηε ζα πεξηιακβάλεη θαη αλάιπζε ηξσηφηεηαο ηνπ ηνπηθνχ πδξνθνξέα 

θαη αλάιπζε θηλδχλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο αλαιχζεηο επαηζζεζίαο θαη αβεβαηφηεηαο κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ βεκάησλ θαη ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπ ΤΑΓ απφ ηνλ πληνληζηή ηεο 

Α.Γ.. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΤΑΓ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1β ηνπ αξ.6 ηνπ Ν.3199/2003, είλαη 

ζθφπηκν λα κεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Τγείαο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο/Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν. 

ε. Οη πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο Εψλεο Πξνζηαζίαο II πνπ εκπίπηνπλ ζην ζεκείν 

(δ) ειέγρνληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ/δεζκεχζεσλ θαη 

δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζεκείνπ 

πδξνιεςίαο (εμεηδίθεπζε ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο, βειηηζηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εθξνψλ θιπ). 

ηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο αδεηνδφηεζεο λέαο πδξνιεςίαο πνπ αθνξά ζηε ρξήζε 

πφζηκνπ χδαηνο, ζηελ φκνξε πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (δ), ηφηε ην λέν πδξνιεπηηθά έξγν ρσξνζεηείηαη θαηάιιεια 

έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο κέηξνπ. 

ζ. Δθφζνλ ε επέθηαζε /ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηεο Εψλεο 

Πξνζηαζίαο II ζπλδέεηαη κε ξππαληηθά θνξηία, πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ΤΤ 

εμεηάδνληαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ (δ). 

 

2) Μεηξό Μ08B0402: Πξνζηαζία ΤΤ πνπ εληάζζνληαη ζην κεηξών πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο θαη θαζνξηζκόο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο (Σξνπνπνίεζε/ 

εμεηδίθεπζε ηνπ κέηξνπ WD08B140) 

α. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ξππαληηθά 

θνξηία, πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ΤΤ θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο αθφκε θαη κεηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ηνπο ππάξρεη θίλδπλνο γηα κηθξνβηαθή κφιπλζε ή/θαη γηα ξχπαλζε απφ άιιεο 

θαηεγνξίεο ξππαληηθψλ θνξηίσλ. Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ: 

ν  ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2011/70/ΔΤΡΑΣΟΜ γηα ηελ αζθαιή δηαρείξηζε αλαισκέλσλ θαπζίκσλ 

θαη ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην ΠΓ122/2013 ΦΔΚ Α' 177 . 

ν   ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/18/ΔΔ, ΚΤΑ 172058 ΦΔΚ/354/Β2016 «γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο», θαη ησλ δηάδνρσλ θάζε θνξά 

λνκνζεηεκάησλ ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν απηφ. 

ν   ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 1999/31/ΔΚ πεξί Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ, Ζ 

Π/29407/3508/02 (ΦΔΚ 1572/16-12-2002) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή απνβιήησλ» 

θαη ησλ δηάδνρσλ θάζε θνξά λνκνζεηεκάησλ ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 

ζην αληηθείκελν απηφ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε απφβιεηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

«αδξαλή».  

β.   Γηα ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά νη Βέιηηζηεο Γηαζέζηκεο Σερληθέο ηεο Οδεγίαο 

2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ξχπαλζεο), αλεμάξηεηα εάλ 

ππάγνληαη ζε απηήλ ή φρη θαη εμεηάδεηαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ΤΤ κέζσ γεσηξήζεσλ.  
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γ.    Σα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην ζεκείν (α) εμεηδηθεχνληαη ελδεηθηηθά ζην Κείκελν 

Σεθκεξίσζεο 12 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ
2
. Ζ εμεηδίθεπζε απηή κπνξεί κε Απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

ΑΓ λα ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7.3 ηνπ ΠΓ 51/2007.  

δ.    Καη' εμαίξεζε κπνξεί λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε κηαο ελ δπλάκεη ξππνγφλνπ δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Κείκελν Σεθκεξίσζεο 12 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ. Καηά ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη (πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο), ε γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Τδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ε 

γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο Τγείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, θαηφπηλ ππνβνιήο εηδηθήο πδξνγεσινγηθήο 

κειέηεο. Ζ εηδηθή πδξνγεσινγηθή κειέηε ζα πεξηιακβάλεη θαη αλάιπζε ηξσηφηεηαο ηνπ ηνπηθνχ πδξνθνξέα 

θαη αλάιπζε θηλδχλνπ κε ηηο αληίζηνηρεο αλαιχζεηο επαηζζεζίαο θαη αβεβαηφηεηαο κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ βεκάησλ θαη ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπ ΤΑΓ απφ ηνλ πληνληζηή ηεο 

Α.Γ.. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΤΑΓ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1β ηνπ αξ.6 ηνπ Ν.3199/2003, είλαη 

ζθφπηκν λα κεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Τγείαο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο/Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

ε.    Οη πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ/δεζκεχζεσλ, πνπ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ΤΎ 

(εμεηδίθεπζε ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο, βειηηζηνπνίεζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ εθξνψλ θιπ). 

ζη.   Δθφζνλ ε επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζεκείν (α) 

ζπλδέεηαη κε ξππαληηθά θνξηία πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ΤΤ, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

ζεκείν (δ). 

 

3) Μεηξό Μ08B0403: Πξνζηαζία πδξνιεπηηθώλ έξγσλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ γηα ύδξεπζε 

(Σξνπνπνίεζε/ εμεηδίθεπζε ηνπ κέηξνπ WD08B125). 

Αληηθείκελν ηνπ Μέηξνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα χδξεπζε θαη εμππεξεηνχληαη Γήκνη, χλδεζκνη Γήκσλ, ΓΔΤΑ, Γηαδεκνηηθέο ΔΤΑ, θαη Δηαηξείεο 

Ύδξεπζεο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ δσλψλ/ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηα ΔΤ ή/θαη ηα ζεκεία πδξνιεςίαο επ' 

απηψλ. 

Ο ιεπηνκεξήο θαζνξηζκφο ησλ ελ ιφγσ δσλψλ πξνζηαζίαο πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ 

ρεδίσλ Αζθαιείαο Νεξνχ (ΑΝ) πνπ ζα εθπνλήζνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ χδξεπζεο/ άιινη ππφρξενη 

θνξείο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή ηπρφλ πεξηβαιινληηθνχο φξνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

Μέρξη ηνλ ιεπηνκεξή θαζνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ δσλψλ πξνζηαζίαο, κηα θαηαξρήλ πξνζέγγηζε θαζνξηζκνχ 

δσλψλ είλαη ε αθφινπζε: 

 Εψλε I: Άκεζεο πξνζηαζίαο πέξημ ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο - δψλε απαγφξεπζεο εχξνπο 20 κ. 

 Εψλε II: Εψλε πξνζηαζίαο πέξημ ησλ νξίσλ ησλ πνηάκησλ ΔΤ πνπ ζπκβάιινπλ αλάληε ηνπ ζεκείνπ 

πδξνιεςίαο - ειεγρφκελε δψλε. Οξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

- Γηα πξαλή κε θιίζε <3% εχξνο δψλεο 100κ. 

- Γηα πξαλή κε θιίζε 3-10% εχξνο δψλεο 200κ. 

- Γηα πξαλή κε θιίζε >10% εχξνο δψλεο 300κ. 

 

Δθφζνλ έρνπλ νξηζηεί ηα φξηα πιεκκχξαο κε Σ=100 ζηα ΓΚΠ ηεο Οδεγίαο 2007/60/ΔΚ ιακβάλεηαη γηα ηε 

Εψλε II ην κεγαιχηεξν εμ απηψλ φξην. 

 

 Εψλε III: Δπξχηεξε δψλε πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ ζεκείνπ πδξνιεςίαο -επηηεξνχκελε 

δψλε. 

 

Γηα ηηο αλσηέξσ πξνζσξηλέο δψλεο νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

ηε Εψλε I: Απαηηείηαη εηδηθή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ πδξνιεςίαο. ηε δψλε απηή 

απαγνξεχεηαη απζηεξά ε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ πδξνιεπηηθψλ έξγσλ. 

 

ηε Εψλε II: Ζ εγθαηάζηαζε λέσλ ή ε επέθηαζε πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ χδαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα χδξεπζε, επηηξέπεηαη θαη ξπζκίδεηαη θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή κεηά απφ ηε γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Τγείαο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ χδαηνο. 
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ηε Εψλε III: Καηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, λέσλ ή επέθηαζεο πθηζηάκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ δεηείηαη επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γλσκνδνηήζεσλ θαη ε 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ χδαηνο. 

 

Έσο ηελ εθπφλεζε ησλ ΑΝ ή άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ζε πεξίπησζε αηηεκάησλ γηα πινπνίεζε λέσλ 

έξγσλ ή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είηε ρσξνζεηνχληαη εληφο ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ 

επηθαλεηαθνχ Τ, είηε δηαζέηνπλ ηα απφβιεηα ηνπο εληφο απηήο, νη αξκφδηεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε ηνπο Τπεξεζίεο, νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ πνηφηεηα ηνπ επηθαλεηαθνχ Τ 

πνπ πξννξίδεηαη γηα χδξεπζε. 

 

Απαγνξεχεηαη ε απεπζείαο δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζηα ελ ιφγσ ΔΤ αλάληε ησλ 

ζεκείσλ πδξνιεςίαο, ζε απνζηάζεηο απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ 

έξγνπ επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ, κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο Γ/λζεο Τδάησλ. 

 

Γηα ηα ΔΤ απφ ηα νπνία πξνγξακκαηίδεηαη ε απφιεςε πφζηκνπ χδαηνο, ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζα θαηαζέηεη ζηηο 

αξκφδηεο Τπεξεζίεο πξνηάζεηο γηα: 

• ηελ νξηνζέηεζε ησλ πξνζσξηλψλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπ χδαηνο ηνπ επηθαλεηαθνχ Τ, 

• ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε δψλε. 

 

Ο θαζνξηζκφο δσλψλ/κέηξσλ πξνζηαζίαο γχξσ απφ ηα επηθαλεηαθά Τ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα χδξεπζε, 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε ρεδίσλ Αζθάιεηαο Νεξνχ (ΑΝ), απαηηεί ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ 

αλαιπηηθνχ ζρεδηαζκνχ νξηνζέηεζεο ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπ χδαηνο γηα θάζε έλα απφ απηά. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε, φηη: 

1) Όπσο πξναλαθέξζεθε κε φια ηα παξαπάλσ ην ππφ εμέηαζε έξγν δελ ρσξνζεηείηαη εληφο πξνζσξηλψλ 

δσλψλ άκεζεο πξνζηαζίαο I θαη ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο II έξγσλ πδξνιεςίαο γηα άληιεζε πφζηκνπ 

χδαηνο. 

2) ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα απφ ηα νπνία λα εθηειείηαη ή λα 

πξνγξακκαηίδεηαη απφιεςε λεξνχ γηα χδξεπζε. 

3) Ζ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδεηαη ζην Τπφγεην Τδαηηθφ χζηεκα Τδξνθνξηψλ Υαζίσλ - Φαξθαδφλαο 

(EL0800240) ην νπνίν δελ αλήθεη ζην κεηξψν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πφζηκνπ χδαηνο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζπκβαηφηεηα ηνπ κειεηψκελνπ έξγνπ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ρεδίνπ 

Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο θαζψο θαη κε ηελ 

Έγθξηζε ηεο 1
εο

 Αλαζεψξεζεο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο 

 

Σσέδιο διασείπιζηρ λεκανών αποπποήρ ποηαμών ηος ςδαηικού διαμεπίζμαηορ Θεζζαλίαρ 

 

Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο έρεη εθδνζεί ε  Έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ  Πιεκκχξαο Λεθαλψλ 

Απνξξνήο πνηακψλ ηνπ  Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (EL08) θαη  ηεο αληίζηνηρεο ηξαηεγηθήο 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΦΔΚ 2685/6-07-2018). 

 

Γεληθφηεξα, ζε θάζε Τδαηηθφ Γηακέξηζκα θαη γηα ηηο δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο 

θαηαξηίδνληαη ηα ΓΚΠ κε βάζε ηνπο ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θηλδχλσλ πιεκκχξαο. Σν ΓΚΠ 

πεξηιακβάλεη: 

 ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο κε έκθαζε η) ζηε κείσζε ησλ 

δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ νη πιεκκχξεο έρνπλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ, 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ηη) εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, ζε 

πξσηνβνπιίεο πνπ δελ αθνξνχλ ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο ή/θαη ζηε κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ επέιεπζεο πιεκκχξαο. 

 ηα αλαγθαία κέηξα θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαη 

 ηα πνξίζκαηα ηεο ΠΑΚΠ ππφ κνξθή ράξηε κε ηηο δψλεο δπλεηηθά πςεινχ θηλδχλνπ πιεκκχξαο θαη 

ηνπο ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο πιεκκχξαο θαη θηλδχλνπ πιεκκχξαο. 
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χκθσλα κε ηνπο αλαξηεκέλνπο ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο  ζηε ζειίδα ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., ην γήπεδν φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην ηπξνθνκείν αλήθεη ζε Εψλε Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ GR08RAK0003 - π. Πελεηφο θαη παξαπφηακνη καδί κε ηελ θιεηζηή ιεθάλε ηεο ιίκλεο Κάξιαο. 
 
 
 

 
Δηθόλα 5.3: Εψλε Γπλεηηθά Τςεινχ Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο- GR08RAK0003. (Πεγή: ΤΠΔΚΑ). 

 

Ζ ελ ιφγσ δψλε έρεη έθηαζε 3.353km
2
 θαη αλήθεη ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ (EL16) θαη 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλεηηθά ζηγφκελεο απφ πιεκκχξα πεξηνρέο εληφο ηεο ζεζζαιηθήο 

πεδηάδαο. 

 

Δίλαη ε κεγαιχηεξε δψλε ηνπ ΤΓ Θεζζαιίαο, θαζψο θαιχπηεη ην 25% ηνπ ΤΓ, απνηειείηαη απφ δχν πεξηνρέο, 

ιφγσ κηαο ρακειήο νξνζεηξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο πεδηάδαο, ηελ νπνία ρσξίδεη αλαηνιηθά ή πεδηάδα ηεο 

Λάξηζαο θαη ζηα δπηηθά ε πεδηάδα Σξηθάισλ – Καξδίηζαο.  

 

ηε ζπλέρεηα, απεηθνλίδνληαη ράξηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ κειέηεο.  

Θέση γηπέδου 
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Υάξηεο 5.4:  Δπξχηεξε πεξηνρή κειέηεο θαη ρσξνζέηεζε έξγνπ (Google Earth). 

 

 

 

 

  
Υάξηεο 5.5: Θέζε έξγνπ εληφο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο «ΠΔΡΗΟΥΖ ΘΔΑΛΗΚΟΤ ΚΑΜΠΟΤ» κε 

θσδηθφ SPA: GR 1420011. 

 

ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 

Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ 

 

ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 
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Υάξηεο 5.6:  Όξηα νηθηζκνχ - ΓΠ Παιακά θαη ζέζε έξγνπ (1000/Γ/01-10-1992). 

 

ΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 


