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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» εκμεταλλεύεται το Δημόσιο 

λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ», Δήμου 

Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας, εντός της εγκεκριμένης λατομικής περιοχής, από 

το 1984. Η συνολική έκταση του δημόσιου λατομικού χώρου ανέρχεται σε 

195.899,00 m². 

Η εταιρία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» σε γειτονικό προς τον 

δημόσιο λατομικό χώρο έχει στην ιδιοκτησία της πεδινή έκταση αρκετών 

στρεμμάτων στην οποία είναι εγκατεστημένες: 

 Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος έκτασης 4.323,00m2. 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος έκτασης 18.933,00m2.  

 

Η παρούσα Ειδική Οικολογική Μελέτη εκπονήθηκε κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.», που έχει το 

νόμιμο δικαίωμα και είναι ιδιοκτήτης των ιδιωτικών χώρων, στη βάση της 

αίτησης αδείας λειτουργίας του λατομείου και των συνοδών έργων στην 

περιοχή Φαρσάλων ΠΕ Λάρισας. Ο χώρος όπου λειτουργούν οι 

δραστηριότητες της εταιρίας  βρίσκεται στο 6οχλμ. του επαρχιακού δρόμου 

Φάρσαλα-Σταυρός. 

 Στα όρια του Δήμου Φαρσάλων είναι θεσμοθετημένες σημαντικές 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, στις οποίες βρίσκεται 

το λατομείο και οι μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος & σκυροδέματος. 

 Περιβαλλοντολογικά το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1, §5 του Ν. 4014/ΦΕΚ 209/21.09.2011, «Έργο ή 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, 

κατατάσσεται στην υποκατηγορία του έργου ή δραστηριότητας με τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη 

υποκατηγορία».  



3 

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΑ –ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ» Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Συνεπώς το συνολικό έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α, 

υποκατηγορία 2 και ως προς την κατηγορία όχλησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

αρ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/04.04.2012) υπάγεται στην μέση όχληση. 

Αναλυτική περιγραφή του έργου αναφέρεται στα παρακάτω κεφάλαια της 

Ειδικής Οικολογικής Μελέτης που εκπονήθηκε εστιάζοντας στις επιπτώσεις 

του έργου, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων ώστε να 

διαπιστωθεί ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους 

ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο 

κατηγορίες περιοχών:  

 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - 

SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK 

«για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 

 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community 

Importance – SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον 

προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα 

είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και 

τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.  

Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται 

αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις 

διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις 

του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ 

πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των 

Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι 
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ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ.  

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη 

υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο 

μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση 

σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού 

ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 

παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

 

 Η εφαρμογή του Δικτύου στην Ελλάδα 

Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων 

οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 

περιοχές – «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 

επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE (1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, 

Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των 

Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον 

«Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε 

προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Η επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έγινε από κοινή ομάδα εργασίας των πρώην Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ 

και  Γεωργίας κατόπιν γνωμοδοτήσεων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. 

Οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις του καταλόγου βασίστηκαν στα 

συμπεράσματα των βιογεωγραφικών σεμιναρίων για τη Μεσογειακή ζώνη και 

στον χαρακτηρισμό από το BirdLife International Σημαντικών Περιοχών για 

τα Πουλιά στην Ελλάδα. 
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  Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Οι δύο κατάλογοι 

περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις 

τους. 

 Ο κατάλογος των Ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010 ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 79/4009/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 

2009/147/ΕΚ). 

 239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές 

Ζώνες Διατήρησης με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011). 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Δήμος Φαρσάλων εκτείνεται στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας και περιλαμβάνει τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Ενιπέα, 

Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων. 

 

 

Καταλαμβάνει συνολική έκταση 739,737 τετραγωνικών χιλιομέτρων, και ο 

πληθυσμός του 18.545 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011. Έδρα 

του Δήμου είναι τα Φάρσαλα τα οποία αποτελούν διοικητικό, οικονομικό και 

αγροτικό κέντρο της περιοχής. Ο πληθυσμός της πόλης των Φαρσάλων είναι 

9.298 κάτοικοι (απογραφή 2011). Η πόλη είναι χτισμένη στους πρόποδες του 

λόφου Προφήτη Ηλία που αποτελεί απόληξη προς τα βορειοδυτικά του 

Ναρθακίου όρους. 

 Ο Δήμος Φαρσάλων αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας. Συνορεύει δυτικά με τις Περιφερειακές Ενότητες 

Τρικάλων και Καρδίτσας, νότια και ανατολικά με την Περιφερειακή Ενότητα 

Μαγνησίας, νότια με την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και βόρεια-

βορειοανατολικά με το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

Περικλείεται προς το νότο από το Ναρθάκιο όρος, ενώ προς το βορρά από το 
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Φυλλήιο και το Χαλκηδόνιο όρος. Όσον αφορά στο ανάγλυφο της περιοχής 

παρατηρούνται περιοχές με μικρά υψόμετρα (πεδινές περιοχές), κυρίως στις 

Δημοτικές Ενότητες Ενιπέα και Πολυδάμαντα, ενώ στη Δημοτική Ενότητα 

Ναρθακίου (ημιορεινές περιοχές) το υψόμετρο αγγίζει τα 1100 μέτρα στο 

υψηλότερο σημείο. 

Στα όρια του Δήμου Φαρσάλων είναι θεσμοθετημένες δύο σημαντικές 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000: 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ" και κωδικό GR1420012. 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ" και κωδικό GR1420011. 

Η περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, η οποία περιλαμβάνει τμήμα του 

Καλλικρατικού Δήμου Φαρσάλων, αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) 

του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1420011. Καταλαμβάνει συνολική 

έκταση 95.596,12 Ηα (εκτάρια), με μέγιστο υψόμετρο 725 m., ελάχιστο 65 m. 

και μέσο 197 m. Αποτελεί μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του 

απειλούμενου είδους Falco naumanni (κιρκινέζι). 

 Η Περιοχή Φαρσάλων αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) του 

Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1420012. Καταλαμβάνει συνολική έκταση 

4.928,54 (εκτάρια), με μέγιστο υψόμετρο 533 m., ελάχιστο 113 m. και μέσο 

241 m. 
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Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως 

απειλούμενου Falco naumanni (κιρκινέζι). Άλλο είδος που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον είναι το Buteo rufinus (αετογερακίνα). 
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3. ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 

3.1 ΧΛΩΡΙΔΑ 

Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής κατατάσσεται σε δύο ζώνες 

βλάστησης: 

 Στην υπομεσογειακή ζώνη βλάστησης (Ostryo-Carpinion), που 

κυριαρχεί και το μεγαλύτερο τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου. 

 Στα τεχνικά γεωργικά οικοσυστήματα με κυριότερες καλλιέργειες κατά 

φθίνουσα σειρά παραγωγής, το βαμβάκι, το σιτάρι, το κριθάρι, το 

καλαμπόκι και τα κηπευτικά. Οι καλλιέργειες βάμβακος και σιτηρών 

έχουν χαρακτήρα εντατικών καλλιεργειών. 

Ο Δήμος Φαρσάλων ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης 

(Quercetalia pubescentis, λοφώδης υπο-ορεινή περιοχή), υποζώνη Ostryo-

Carpinion και στον αυξητικό χώρο Coccifero - Carpinetum, που κυριαρχεί 

και στο μεγαλύτερο τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου. Η μεγάλη έκταση πρίνων 

(Quercus coccifera κοινώς πουρνάρι), που παρουσιάζεται στη ζώνη αυτή, 

οφείλεται, κυρίως, στη μεγάλη αντοχή του πρίνου στη βοσκή, στις πυρκαγιές 

και σε άλλες κακώσεις, καθώς και στη μεγάλη ριζοβλαστική και 

πρεμνοβλαστική του ικανότητα. 

Στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις κυριαρχούν καλλιέργειες, όπως βαμβάκι, 

σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και κηπευτικά.   Σε αρκετά ρέματα της περιοχής, 

τα οποία, ως επί το πλείστον, είναι χειμμαρικού τύπου, επικρατούν τα 

πλατάνια, οι βελανιδιές, οι λεύκες και οι ιτιές.  Φυτά και λουλούδια της άμμου 

έρχονται να διανθίσουν και να εξωραΐσουν το ενδοποτάμιο περιβάλλον του 

ποταμού Ενιπέα, προσφέροντας μοναδική ομορφιά στον επισκέπτη. 

Η βλάστηση των λόφων που περιβάλλουν την εξεταζόμενη θέση 

συνθέτεται από καλά ανεπτυγμένους θαμνώνες (μακκία βλάστηση) όπου ο 
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συνδυασμός του Querrrus coccifera (πουρνάρι) και του Pistacia Lentiscus 

(σχίνος) προσδίδει την χαρακτηριστική φυσιογνωμία. 

Το ύψος των θαμνώνων κυμαίνεται από 1-2,5 μ. και ορισμένα σημεία, 

αδιαπέραστες -λόγω πυκνότητας- συστάδες στην σύνθεση των οποίων 

συμμετέχουν και τα ακόλουθα ξυλώδη-θαμνώδη είδη (εκτός από τα 

προαναφερόμενα: Pistacia terebinthus (κοκκορεβυθιά), Spartium (σπάρτο), 

Crataegus heldreichii (τρικουκιά), Genista .3 (αφάνα), CISTUS INCANUS 

SSP CRETICUS (λαδανιά), Sarcopoterium spinosum (αστοιβή), Phlomis 

fruticosa (ασφάκα), Coridothymus capitatus (θυμάρι), Asparagus 

acutifolius (σπαράγγι), Calycotome villosa (ασπάλαθος), SMILAX, ASPERA. 

Εκτός από το προηγούμενα αναφερόμενα θαμνώδη είδη της μακκίας 

βλάστησης και των φρυγανικών διαπλάσεων, ένα πλήθος ακόμη ποωδών 

φυτών συμμετέχει στην σύνθεση της φυτοκάλυψης. Μεταξύ αυτών 

αναφέρουμε τα: Dorycnium pentaphyllum, Stipa bromoides, Βαllοτa 

acetabulosa, Teucrium polium , Stachys cretica , Daucus carota , rubia 

peregrina κ.α. 

Σε ανοιχτές πετρώδεις θέσεις όπου δεν υπάρχει κάλυψη από τους 

υψηλούς θαμνώνες, επικρατούν χαμηλοί θαμνώνες (φρύγανα) με 

επικρατέστερα είδη τα: Coridothymuw capitatus (θυμάρι) και Genista 

acanthoclada (αφάνα).  

Στις περιοχές όπου η φυσική βλάστηση -την οποία εξετάζουμε- παραμένει 

και δεν έχει αντικατασταθεί από ανθρωπογενή βλάστηση (καλλιέργειες) και 

πιο συγκεκριμένα στις βόρειας έκθεσης, ο βαθμός κάλυψης των θαμνώνων 

αυτών ξεπερνά το 70%. 

Τα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης τα οποία υπόκεινται σε 

βιοκλιματικό καθορισμό είναι τα πληρέστερα από άποψη πανίδας με έννοια ότι 

στη σύνθεση της συμμετέχουν κατά τρόπο οικολογικά ισορροπημένο, οι 

περισσότερες ομάδες χερσαίας πανίδας. 
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Πραγματικά, οι επιμέρους μονάδες βλάστησης αυτών των οικοσυστημάτων 

και ιδιαίτερα εκείνη των υψηλών θαμνώνων συντηρούν την πλουσιότερη 

ποιοτικά και ποσοτικά πανίδα. 

Αντίθετα οι φρυγανικές φυτοκοινωνίες χαρακτηρίζονται από μειωμένη 

ποικιλότητα ειδών όσον αφορά στη πανιδική τους σύνθεση. 

Στους θαμνώνες υψηλής εξέλιξης που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης η 

πανίδα των σπονδυλωτών αντιπροσωπεύεται από μεγάλη ποικιλία πουλιών 

(σαρκοφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και 

θηλαστικών (χειρόπτερα, εντομοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα). 

Στις ζωοκοινωνίες των χαμηλών και υψηλών θαμνώνων περιλαμβάνονται 

πληθυσμοί ερπετών όπως οι χελώνες (Testudo sp), οι σαύρες (Lazerta 

trilleneata) και τα φίδια (ΜaΙροη sp,Vipera ammodytew, Τyphlops sp κ.α). 

Στα αγροοικοσυστήματα βρίσκεται μια πανίδα που είναι σημαντική όχι 

τόσο ως προς την ποικιλότητα και την αφθονία της αλλά ως προς την 

παρουσία της με τη μορφή μεμονωμένων πληθυσμών. Η ανθρώπινη 

δραστηριότητα (κυρίως γεωργική χρήση) δεν επιτρέπει την ύπαρξη 

ομοιόμορφων εξαπλωμένων πληθυσμών. 

Τα είδη που απαντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι η 

αλεπού, ο λαγός, ο ασβός, η νυφίτσα, τα ποντίκια, τσίχλες, κοτσύφια, 

πέρδικες, σπουργίτια, μελισσουργοί, φάσες, τρυγόνια, μπεκάτσες και πάπιες. 

Πολλά από τα παραπάνω είδη αποτελούν θηράματα με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται κατά τόπους. έντονη κυνηγετική δραστηριότητα. 

Φυτοκοινωνιολογικά και σύμφωνα με τις ανώτερες φυτοκοινωνίες του 

BRAUN - BLAQUET η περιοχή ανήκει στην ενδομεσογειακή ζώνη 

βλαστήσεως QUERCETALIA – ILICIS (λοφώδης και υποορεινή περιοχή ) 

και στην υποζώνη QUERCION – ILICIS .Ειδικότερα ανήκει στον αυξητικό 

χώρο ΟRNO – QUERCETUM ILICIS. Δενδρώδης βλάστηση σπανίζει . Η 

βλάστηση είναι κύρια θαμνώδης με είδη των αείφυλλων και βαθμό 
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φυτοκάλυψης 0,9 . Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις που έγιναν στο λατομικό 

χώρο βρέθηκαν τα παρακάτω είδη : 

 Διάπλαση των αείφυλλων – πλατύφυλλων ( DURILIGNNOSA ) 

 Koυμαριά ( ήμερος ) ARBUTUS UNEDO 

 Koυμαριά ( άγρια ) ΑRBUTUS ANTRACHAE 

 Koυκορεβιθιά PISTACIA TEREBINTHUS 

 Eρείκη η δενδρώδης ΕRICA ARBOREA 

 Xαμορείκι ΕRICA VERTICILATA 

 

3.2 ΠΑΝΙΔΑ 

Πρόκειται για μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως 

απειλούμενου είδους Falco naumanni (Κιρκινέζι). Επίσης, άλλο ένα 

ενδιαφέρον είδος στην περιοχή είναι το Buteo rufinus (Αετογερακίνα). 

Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως η μετατροπή της καλλιέργειας 

σιτηρών σε αρδευόμενες καλλιέργειες επηρεάζουν δυσμενώς τους 

πληθυσμούς του κιρκινεζιού. Σημαντική απειλή αποτελεί η μείωση των 

θέσεων αναπαραγωγής εξαιτίας των αλλαγών στην κατασκευή των οροφών 

των σπιτιών.  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  Μελέτη  «Προσδιορισμός συμβατών  

δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της 

Ορνιθοπανίδας, Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και 

ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΝΣΗ     

ΦΥΣΙΚΟΥ     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,    2009»     καθώς     και     το 

«Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων Natura 2000, GR1420012», για το 

παραπάνω είδος χαρακτηρισμού ισχύει:  Falco Naumanni (Κιρκινέζι). 
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Το  κιρκινέζι ως  γερακοειδές  είναι  καλοκαιρινός και περαστικός 

επισκέπτης για τον τόπο και χρησιμοποιεί τον τόπο για αναπαραγωγή, ο δε 

πληθυσμός του  στον  Ελλαδικό χώρο  εκτιμάται από 2.000 έως 3.480 

ζευγάρια. Το Κιρκινέζι συναντάται κυρίως στην κεντρική και δυτική Ελλάδα 

(Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά) συνήθως σε οικισμούς κοντά σε μεγάλες πεδινές 

εκτάσεις. 

Σύμφωνα με το «Τυποποιημένο Έντυπο ∆εδομένων Natura 2000, 

GR1420012» το είδος χρησιμοποιεί το τόπο για αναπαραγωγή. Εντοπίζονται 

από 42-48 ζευγάρια του είδους. Ο σχετικός πληθυσμός του είδους σε σχέση 

με τον πληθυσμό στην εθνική επικράτεια εκτιμάται μικρότερος του 15% και 

μεγαλύτερος του 2%. Ο τόπος προσφέρει καλή διατήρηση στον πληθυσμό του 

είδους, ο δε  πληθυσμός θεωρείται μη απομονωμένος σε μεγάλο μέρος της 

περιοχής εξάπλωσης, με τελικό αποτέλεσμα ο τόπος να προσφέρει καλή 

συνολική διατήρηση. 

Το Κιρκινέζι είναι αμιγώς αποικιακό είδος και φωλιάζει σε χωριά και 

οικισμούς σε παλιά σπίτια και χαλάσματα σε αγροτικές περιοχές μέσα σε 

ρωγμές ή κάτω από τις στέγες. Το είδος προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με 

χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και λιβάδια και κυνηγά σχεδόν 

αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες με έντομα. 

Τα κορακοειδή θεωρούνται θηρευτές των αυγών και των νεοσσών του 

Κιρκινεζιού. Η αστικοποίηση με την ανακαίνιση παλιών κτιρίων ή την 

καταστροφή των παλιών σπιτιών είναι η σοβαρότερη απειλή για το Κιρκινέζι. 

Η εντατικοποίηση και εκβιομηχάνιση της γεωργίας σε συνδυασμό με την 

εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων απειλούν και τα δύο είδη. 

Επίσης η εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών και κτηνοτροφικών 

πρακτικών και η δάσωση των λιβαδιών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ή 

υποβάθμιση του βιοτόπου κυνηγιού. Ειδικότερα, η μετατροπή των ξηρικών 
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καλλιεργειών (κυρίως των σιτηρών) σε αρδευόμενες μονοκαλλιέργειες έχουν 

καταστρεπτικά αποτελέσματα για το είδος. 

Το Κιρκινέζι προτιμάει τα ανοιχτά οικοσυστήματα όπως, λιβάδια, 

καλλιεργημένους αγρούς, ξερές τοποθεσίες τύπου στέπας και χαμηλούς 

λόφους με λίγη βλάστηση. 

Τα ενδιαιτήματα που προτιμά κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

καλλιέργειες με δημητριακά, χέρσες εκτάσεις, καμένες εκτάσεις, καλλιέργειες 

με βαμβάκι και καλλιέργειες με κηπευτικά. Οι εκτάσεις που συνδέονται με τον 

πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας, αποτελούν το 93,1% της συνολικής έκτασης 

και υπολογίζονται σε 13.068.447 στρ., ενώ η καλλιεργούμενη έκταση 

καταλαμβάνει 5.067.357 στρ., τα δάση 2.737.215 στρ., οι βοσκότοποι 

5.263.875 στρ., ενώ οι λοιπές εκτάσεις ανέρχονται σε 968.553 στρ. 

(Σύνδεσμος βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας, 2003). 

Δηλαδή στη Θεσσαλία υπάρχουν κατάλληλα ενδιαιτήματα γι’αυτό και 

φιλοξενούνται τα περισσότερα ζευγάρια κιρκινεζιού. Ο θεσσαλικός κάμπος 

φιλοξενεί τα 3/4 του πληθυσμού των Κιρκινεζιών που απαντώνται στην 

Ελλάδα. Τα πουλιά είναι διάσπαρτα σε όλη την πεδιάδα με αποικίες σε 

περισσότερα από 100 χωριά, με ορισμένα από αυτά να φιλοξενούν ακόμα και 

εκατοντάδες ζευγάρια. Το Κιρκινέζι αν και κάποτε ήταν ένα κοινό είδος, έχει 

υποστεί δραματική μείωση από τη δεκαετία του ’70. 

 Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  Μελέτη  «Προσδιορισμός συμβατών  

δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της 

Ορνιθοπανίδας, Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και 

ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΝΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2009», τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα που 

στηρίζουν το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR 1420012 «Περιοχή 

Φαρσάλων» παρουσιάζονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Σημαντικότερα ενδιαιτήματα που στηρίζουν το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

GR 1420012 «Περιοχή Φαρσάλων»  

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ξηρά, πυριτικά 
λιβάδια 

Χαμηλά,  κυρίως  δευτερεύοντα  λιβάδια  (διατηρούμενα  μέσω  της 
βόσκησης),   λιβάδια   και   ετήσιες   ή   εφήμερες   κοινωνίες   που 
αποικίζουν όξινα, καλά αποξηραμένα εδάφη των πεδινών περιοχών, 
λόφοι και ορεινή ζώνη των εύκρατων φυλλοβολών, κωνοφόρων και 
πλατύφυλλων δασικών ζωνών. 

Χέρσα εδάφη Γη  σε  αγρανάπαυση,  χερσότοποι.  Χωράφια  που  έχουν  τεθεί  σε 
αγρανάπαυση,  εγκαταλειμμένοι  αγροί  ή  αφημένοι  για  ανάπαυση, 
οδικά κράσπεδα και άλλοι εμβόλιμοι χώροι σε διαταραγμένα εδάφη. 
Εποικίζονται από πολυάριθμα πρωτοπόρα, ξενικά ή νιτρόφιλα είδη. 

Καλλιεργούμενη γη Χωράφια με δημητριακά, τεύτλα, ηλίανθους, ψυχανθή, πατάτες και 
άλλους ετήσιους καρπούς. Η σύνθεση και η ποικιλότητα της πανίδας 
και χλωρίδας, εξαρτώνται από την ένταση της καλλιέργειας και την 
παρουσία συνόρων φυσικής βλάστησης μεταξύ των α γροτεμαχίων. 
Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει δενδροστοιχίες,    φυτοφράκτες,    
και    μωσαϊκά αγροτικά τοπία.  

Άλλες αστικές και 
βιομηχανικές 

περιοχές 

Πόλεις,    χωριά    και    βιομηχανικές    περιοχές.    Περιοχές    
που χρησιμοποιούνται για κατοικία και για βιομηχανικές 
δραστηριότητες. 

*Ταξινόμηση βάσει A classification of Palaearctic Habitats (Devillers and Devillers-Terschuren, 
1996) 

 

Buteo rufinus – Αετογερακίνα 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. 

Ο πληθυσμός της Αετογερακίνας στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 200 - 

300 ζευγάρια. 

Οικολογία. 

Είναι κυρίως καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή, καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του φεύγει το χειμώνα. Τυπικός βιότοπος 

του είδους είναι οι ανοιχτές εκτάσεις με μικρά φαράγγια και γυμνές 

πετρώδεις πλαγιές, όπου φωλιάζει κυρίως σε βράχια. Τρέφεται με σαύρες, 
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φίδια, μικρά πουλιά, μεγάλα έντομα, αλλά και μικρά θηλαστικά σε ανοικτές 

εκτάσεις και τα αραιά δρυοδάση(Tucker and Heath 1994). 

Απειλές. 

Οι κυριότερες απειλές για την Αετογερακίνα είναι η καταστροφή φωλιών, 

οι οχλούσες δραστηριότητες (λατομεία, κυνήγι, χρήση μονοπατιών, κλπ) η 

κατασκευή υποδομών (διάνοιξη δρόμων, κεραιών, δικτύων μεταφοράς 

ρεύματος, κλπ) στους χώρους διατροφής και σε μικρή απόσταση από τις 

φωλιές του και η λαθροθηρία που διευκολύνεται από το γεγονός ότι οι 

περισσότερες φωλιές του βρίσκονται σε χαμηλούς και εύκολα προσβάσιμους 

βράχους, αρκετές φορές πολύ κοντά σε στάνες και οικισμούς. Άλλες απειλές 

είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας και η αυξημένη χρήση βιοκτόνων στις 

αγροτικές περιοχές που κυνηγά (Τσιόντσης κα 2000). 

 

Alcedo atthis – Αλκυόνη 

 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. 

Απαντάται όλο το χρόνο. Σε μεγάλο πλήθος κατά τη φθινοπωρινή περίοδο 

που μεταναστεύει νότια και μαζικά. Σε μικρότερο πλήθος το Χειμώνα και 

τέλος σε ακόμη μικρότερο κατά τη θερινή περίοδο το οποίο και φωλιάζει. Ο 

πληθυσμός της Αλκυόνης στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 100 – 300 

ζευγάρια. 

 

Οικολογία - απειλές. 

Η Αλκυόνη απαντάται στις όχθες λιμνών, ποταμών και παράκτιων 

υγροτόπων. Φτιάχνει τη φωλιά της σκάβοντας βαθιές τρύπες σε σχετικά 

μαλακό έδαφος σε απότομα πρανή των οχθών υδατορευμάτων ή λιμνών. Έχει 

λίγο πολύ σταθερές επικράτειες και συγκεκριμένα πλεονεκτικά σημεία 

(συνήθως προεξέχοντα κλαδιά δέντρων ή πασσάλους) απ’ όπου εφορμά για 

τροφή (μικρά ψάρια) που πιάνει με απότομες βουτιές. Δεν απειλείται 
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ιδιαίτερα παρά μόνον από τους περιοδικούς «καθαρισμούς» των οχθών 

ποταμών και κατά την αναπαραγωγική περίοδο. 

 

Ορνιθοπανίδα 

Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η βιοποικιλότητα λόγω 

της παρουσίας μεγάλου αριθμού ενδημικών και απειλούμενων ειδών και 

προστατεύεται νομικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλοι αριθμοί των αρπακτικών πουλιών που 

βρέθηκαν εδώ, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων και απειλούμενων 

(Vulture και Τσίφτης). Άλλα είδη περιλαμβάνουν το κραυγαετού, Σταυραετός, 

Φιδαετός, Χρυσογέρακο, πετρίτη και αετογερακίνα. Επιπλέον, πολλοί μαύροι 

πελαργοί, ενώ ο αριθμός των ειδών δρυοκολάπτη (Μαύρο, Λευκό-στίγματα, 

Μέση Spotted) είναι σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, υπάρχει μια αποικία 

αναπαραγωγής του Λευκοτσικνιάδες. Όσον αφορά τα άλλα είδη ζώων, οι 

πληθυσμοί των θηλαστικών είναι υψηλές και υπάρχουν πολλά είδη 

ερπετών. Η παρουσία σημαντικών ασπόνδυλων έχει επίσης παρατηρηθεί.  

Τα σημαντικότερα που απαντώνται στην περιοχή είναι :  

 Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)  

 Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)  

 Σφηκιάρης (Pernis apivorus)  

 Τσίφτης (Milvus migrans)  

 Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)  

 Φιδαετός (Circaetus gallicus)  

 Σαΐνι (Accipiter brevipes)  

 Αετογερακίνα (Buteo rufinus)  

 Κραυγαετός (Aquila pomarina)  

 Σταυραετός (Hieraaetus pennatus)  

 Χρυσογέρακο (Falco biarmicus)  

 Πετρίτης (Falco peregrinus)  

 Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)  

 Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocopos medius)  
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 Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)  

 Αετομάχος (Lanius collurio) 

 

Άλλα σημαντικά είδη 

Θηλαστικά: Tadarida teniotis teniotis (περιλαμβάνεται επίσης στο 

κατάλογο CORINE των απειλούμενων ζώων) Talpa Romana, Glis glis 

argenteus, Mustela nivalis και Sciurus vulgaris προστατεύονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81)? Τeniotis teniotis 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο CORINE των απειλούμενων ζώων 

(1988)? Felis sylvestris και Canis lupus θεωρούνται είδη κοινοτικού 

ενδιαφέροντος, ο πρώην περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 

92/43 / ΕΟΚ και το δεύτερο στο Παράρτημα II (για πληθυσμούς κάτω από 

τον 39ο παράλληλο).  

Αμφίβια-ερπετά: είναι τα είδη Triturus alpestris, Coluber gemonensis, 

viridis Lacerta, Lacerta trilineata, Coronella austriaca, και Podarcis 

muralis προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 

67/81)  Vipera ammodytes προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

(Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Rana ridibunda περιλαμβάνεται στο παράρτημα 

V της οδηγίας 92/43. 

Η επίπτωση της υπό εξέταση λατομικής δραστηριότητας στα είδη 

χαρακτηρισμού και οριοθέτησης δεν θεωρείται σημαντική. Μικρή αρνητική 

επίδραση κυρίως στη φωλεοποίηση και στην τροφοληψία από την ίδρυση και 

λειτουργία του λατομείου ενδέχεται να παρατηρηθεί σε βάρος του αετομάχου. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας δεν ανεβρέθησαν φωλιές 

αετομάχου στο γήπεδο του υπό εξέταση λατομείου, όμως εντοπίστηκαν έξω 

από τα όρια του γηπέδου χωροκράτιες δύο ζευγαριών, τα οποία 

εκμεταλλεύονταν τα διάκενα εκατέρωθεν της ασφαλτοστρωμένης οδού που 

οδηγεί στο Χ.Υ.Τ.Α. Εξάλλου η πυκνή συγκόμωση της σκληροφυλλικής 
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βλάστησης του χώρου εκμετάλλευσης δεν ευνοεί την τροφοληψία του 

αετομάχου.  

Επίσης, μικρή αρνητική επίδραση ενδέχεται να παρατηρηθεί στην 

αετοβαρβακίνα σε ό,τι αφορά την τροφοληψία και τη φωλεοποίηση διότι 

εντοπίστηκε η χωροκράτεια ενός ζευγαριού σε απόσταση μεγαλύτερη του 

ενός χιλιομέτρου νοτιότερα από το όριο της υποψήφιας εξορυκτικής 

δραστηριότητας, σε βράχους ρέματος πάνω από το πεδίο βολής. Εξαιτίας της 

απόστασης και της γεωμορφολογικής απομόνωσης μεταξύ της χωροκρατικής 

θέσης και του γηπέδου, η αρνητική επίδραση του έργου κατά τη φωλεοποίηση 

και την τροφοληψία κρίθηκε ως μικρή. Το καθεστώς διατήρησης και των δύο 

αυτών ειδών κρίνεται ικανοποιητικό. Επίσης, οι πληθυσμοί τους κρίνονται ως 

μη απομονωμένοι σε μεγάλο μέρος της περιοχής εξάπλωσης.  
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4. ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Στοιχεία περιοχής  

Λόφοι στο νότιο άκρο του Θεσσαλικού κάμπου που καλύπτονται με 

φρύγανα, θάμνους και καλλιέργειες. Περιλαμβάνει τα Φάρσαλα με την αποικία 

των Falco Naumanni και τις βραχώδεις εκτάσεις γύρω τους, καθώς και τις 

εναπομείνασες εκτάσεις πεδινών βοσκολίβαδων γύρω από τα Φάρσαλα. 

 

Είδη χαρακτηρισμού  

Falco naumanni (Κιρκινέζι) - Αναπαραγόμενος επισκέπτης  

 

Η περιοχή Φαρσάλων 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  Μελέτη  «Προσδιορισμός συμβατών  

δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της 

ορνιθοπανίδας, Οδηγός οικολογικών απαιτήσεων, απειλών και 

ενδεδειγμένων μέτρων για τα είδη χαρακτηρισμού, ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΝΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2009», οι σημαντικότερες απειλές που 

αντιμετωπίζει το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR 1420012 «Περιοχή 

Φαρσάλων» παρουσιάζονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ:    Σημαντικότερες    απειλές    που    αντιμετωπίζουν    τα    είδη 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR 1420012 «Περιοχή Φαρσάλων» 

  

Απειλή Περιγραφή 

Επέκταση- 
εντατικοποίηση 

ετήσιων καλλιεργειών 

Εντατικές καλλιέργειες και μονοκαλλιέργειες με σκοπό τη σίτιση, 
ζωοτροφές, παραγωγή ινών, καύσιμη ύλη, κ.ά 

Οικιστική ανάπτυξη, 
αστική ή εκτός 

σχεδίου, νόμιμη ή 
αυθαίρετη 

Πόλεις   και   οικισμοί   συμπεριλαμβανομένης   της   μη 
οργανωμένης, εκτός σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης. Στη χώρα μας η 
εκτός σχεδίου δόμηση συνιστά σημαντική απειλή αφού επεκτείνεται 
σχεδόν παντού. 

Εγκατάλειψη 
παραδοσιακών 

αγροτικών πρακτικών 
και χρήσεων γης, 

συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάλειψης της 
εκτατικής γεωργίας 
και κτηνοτροφίας 

Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες και ευρύτερες απειλές 
για τα είδη χαρακτηρισμού της χώρας μας. Αφορά  σε  περιπτώσεις  
υποβόσκησης  ορεινών περιοχών ή παραλίμνιων ζωνών λόγω 
εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας, κατάσταση που οδηγεί 
σε δάσωση περιοχών ή στην αντικατάσταση υγρολίβαδων από 
καλαμώνες. ταυτόχρονα, η απομείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου 
περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα  τροφής  για  πτωματοφάγα  
αρπακτικά. Από την άλλη, η εγκατάλειψη των ημιορεινών 
καλλιεργειών στην ηπειρωτική χώρα καθώς και των αναβαθμίδων 
στα νησιά, μειώνει τη διαθεσιμότητα τροφής για τα σποροφάγα είδη 
και επομένως επιδρά στους πληθυσμούς τόσο των ειδών αυτών 
όσων και των αρπακτικών που αποτελούν τους θηρευτές τους. 

 

 Η περιοχή δέχεται σημαντική πίεση, η οποία επηρεάζει το είδος 

χαρακτηρισμού, κύρια λόγω της μείωσης των θέσεων φωλιάσματος, αν και ο 

πληθυσμός παραμένει σταθερός (100 ζευγάρια).  

Η περιοχή είναι ΖΕΠ, αλλά δεν πραγματοποιούνται δράσεις προστασίας 

της περιοχής. Η κύρια απειλή για την περιοχή και το είδος χαρακτηρισμού 

είναι η καταστροφή των χώρων φωλιάσματος του είδους, με την καταστροφή 

των παλιών κτιρίων (το είδος φωλιάζει σε κεραμοσκεπές). 

Στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού και στην Ευρώπη ειδικότερα, το 

είδος εμφανίζει συνεχόμενη κάμψη. Είναι αρκετά σπάνιο στα βόρεια όρια της 

επικράτειάς του. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην καταστροφή των οικοτόπων 

του και στη χρήση εντομοκτόνων φαρμάκων που, έχουν άμεσες συνέπειες 

πάνω του, διότι είναι ένα κατά βάση εντομοφάγο πτηνό. 
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Τα ίδια ισχύουν για τα Κιρκινέζια της Ελλάδας, μόνο που εδώ προστίθεται 

και η λαθροθηρία με σκοπό την ταρίχευση. Το Κιρκινέζι μοιάζει πολύ με το 

συγγενικό Βραχοκιρκίνεζο και, λόγω αδυναμίας αναγνώρισής του στο πεδίο, 

πέφτει θύμα με την -απαράδεκτη ούτως ή άλλως- δικαιολογία ότι είναι «πολύ 

συνηθισμένο», ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

Αντίθετα, οι αγρότες, γνωρίζοντας τη μεγάλη του συμβολή στην 

ακριδοθηρία και την προστασία που προσφέρει με αυτό τον τρόπο στα σπαρτά, 

το γνωρίζουν και το προστατεύουν. Καθώς όμως η σχέση των κατοίκων της 

υπαίθρου με τη γη δεν είναι αυτή που ήταν παλαιότερα, οι νέοι έχουν συχνά 

άγνοια για τη φύση γύρω τους. Πολλές αποικίες στη χώρα μας εξοντώθηκαν 

με τα αεροβόλα για διασκέδαση. 

Δεν είναι όμως η μόνη απειλή. Ένα βασικό πρόβλημα σήμερα στη χώρα 

μας είναι η μείωση των ασφαλών θέσεων αναπαραγωγής. Τα παλιά 

πληθόκτιστα σπίτια και οι αποθήκες γκρεμίζονται. Τα κεραμίδια 

αντικαθίστανται από πλάκες ή σκεπές νέας μορφής που δεν αφήνουν καμμιά 

τρύπα, ενώ κανείς δεν σκέφτεται να αφήσει γείσο για το φώλιασμα 

χελιδονιών, περιστεριών και κιρκινεζιών. 

Στην περιοχή παρατηρείται μεταστροφή προς αρδευόμενες καλλιέργειες 

(όπως βαμβάκι, καλαμπόκι), που προκαλεί αλλαγή στη φυσιογνωμία του 

τοπίου και μειώνει τις εκτάσεις τροφοληψίας του κιρκινεζιού. Η αλλαγή στις 

καλλιέργειες προκαλεί και αλλαγή στη χρήση αγροχημικών, που ενδέχεται να 

επηρεάζει τη διαθεσιμότητα τροφής για το κιρκινέζι. 

Παρατηρείται στην περιοχή επίσης εντατική γεωργία και εντατική 

εκμετάλλευση του νερού με αποτέλεσμα, οι ποταμοί, κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο και ιδίως σε περιόδους ξηρασίας, να μην έχουν επιφανειακό νερό. 

Εκτός των καλλιεργειών στην έκταση συμπεριλαμβάνονται και λιβαδικές 

εκτάσεις οι οποίες εντοπίζονται είτε στις ημιορεινές περιοχές με μεγάλη 

κλίση είτε κοντά στους οικισμούς και χρησιμοποιούνται ως κοινοτικές βοσκές. 
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5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται οι επιπτώσεις που πιθανόν να 

προκληθούν από τη λειτουργία του λατομείου και των συνοδών έργων 

(μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και μονάδα παραγωγής σκυροδέματος) 

και αναλύονται οι τρόποι πρόληψης και καταγραφής καθώς επίσης και όλα τα 

μέτρα που θα εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση αυτών 

των επιπτώσεων. 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί κι αυτό σχετίζεται με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, 

την ασφαλή λειτουργία, την διαχείριση των αποβλήτων και την περαιτέρω 

αποκατάσταση της περιοχής. Τα ληπτέα μέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος, συνήθως δεν στοχεύουν να εξαλείψουν τα πιθανά 

προβλήματα, αλλά να τα περιορίσουν σε ανεκτά επίπεδα. 

Η λειτουργία τέτοιου είδους δραστηριοτήτων  μπορεί να ελεγχθεί αν 

γίνεται με τρόπο ώστε: 

 Να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία 

 Να μην χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το 

περιβάλλον και ειδικότερα τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα 

και την χλωρίδα 

 Να μην προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται 

αρνητικά το τοπίο και οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

5.1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

5.1.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο Αδρανών υλικών 

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ένα λατομείο αδρανών υλικών 

είναι η παραγόμενη σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: 
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 Σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας 

 Σκόνη που προέρχεται από την θραύση και την λιοτρίβηση των 

πετρωμάτων 

 Σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

Η συνήθης πρακτική για την αντιμετώπιση της σκόνης (ως αιωρούμενων 

σωματιδίων) που εκλύεται από την λατόμευση και την κίνηση του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού είναι η συχνή διαβροχή των επιφανειών: μέτωπα 

εξόρυξης, οδοί εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς. Πέραν όμως αυτής 

της πρακτικής, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και περιορισμό των 

εκπομπών σκόνης στη περιοχή κατά την λειτουργία του λατομείου, 

εφαρμόζονται και τα εξής μέτρα: 

Μέτρα για τους σωρούς αποθήκευσης των υλικών και μεταφοράς: 

Η αντιμετώπιση των πηγών δημιουργίας σκόνης γίνεται ως εξής: 

 Η σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται με μόνιμο δίκτυο καταιονισμού 

νερού στη χοάνη τροφοδοσίας 

 Η σκόνη που προέρχεται από την θραύση των πετρωμάτων, 

αντιμετωπίζεται με σύστημα καταιονισμού νερού στα στόμια των 

σπαστήρων των κόσκινων με ειδικά μπεκ. 

 Η σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

αντιμετωπίζεται με κατάβρεξη, ανά 3ωρο του χώρου κίνησης των 

οχημάτων κατά τους θερινούς μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες η 

κατάβρεξη γίνεται κατά περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί. 

 

Ειδικότερα όσων αφορά την σκόνη που δημιουργείται κατά την μεταφορά 

των υλικών από την πλατεία φόρτωσης μέχρι τον τελικό προορισμό 

εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα τα οποία έχουν σχέση και με την ασφάλεια 

της μεταφοράς: 
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 Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών. 

 Περιοδική επόπτευση και συντήρηση των οδών προσπέλασης. 

 Διαβροχή των υλικών κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους. 

 Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά, θα είναι καλυμμένα, 

όπως προβλέπεται άλλωστε και από την ελληνική νομοθεσία. 

 Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα σε όλες τις μη 

στρωμένες επιφάνειες. 

 Χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά από το 

έδαφος. 

 Πλύσιμο των τροχών των φορτηγών πριν την έξοδό τους από τον 

εργοταξιακό χώρο προς τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

 Έλεγχος των οχημάτων ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να 

πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Ύγρανση / διαβροχή των διαδρόμων κίνησης 

 

 Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Σε ότι αφορά την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας (αέρια ρύπανση) η 

λειτουργία της μονάδος δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ατμόσφαιρα 

καθότι δεν εκλύονται αέρια, ατμοί, σωματίδια ή άλλα αερολύματα. Η μόνη 

επιβάρυνση περιορίζεται στην μικρή έκλυση σκόνης που μπορεί να 

δημιουργηθεί κατά την διακίνηση-μεταφορά των αδρανών υλικών, καθώς 

επίσης και τις εκπομπές καυσαερίων των μηχανημάτων και των φορτηγών 

μεταφοράς των υλικών τα οποία όμως είναι αμελητέα. 

 Μονάδα Παραγωγής σκυροδέματος 

Η κυριότερη πηγή δημιουργίας αέριων ρύπων είναι η σκόνη που 

προέρχεται από την διακίνηση των αδρανών υλικών, τη φόρτωση του 

τσιμέντου προς τα σιλό, και την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς εντός του 
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εργοταξίου σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. Η σκόνη αυτή 

αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά με την διαβροχή των αδρανών υλικών καθώς 

και την κατάβρεξη με υδροφόρα κατά τους θερινούς κυρίως μήνες.  

Αέρια απόβλητα επίσης δημιουργούνται από τα καυσαέρια των οχημάτων 

μεταφοράς εντός του εργοταξίου που με βάση τους ισχύοντες συντελεστές 

εκπομπής καυσαερίων και τις προδιαγραφές τους με την καλή συντήρηση και 

την χαμηλή ταχύτητα διακίνησης δεν εκτιμάται ότι έχουν σημαντική επίπτωση 

στις εκπομπές καυσαερίων.  

 

 Καυσαέρια  

Η περίπτωση των καυσαερίων από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 

και των μηχανημάτων θεωρείται αμελητέα καθότι τόσο το λατομείο όσο και οι 

συναφείς δραστηριότητες είναι χώροι ανοικτοί μεγάλης έκτασης, βρίσκονται 

σε πολύ μεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα και  γίνεται τακτική και 

συστηματική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.   

Κατά συνέπεια δεν προτείνονται μέτρα πέρα αυτών που ισχύουν από την 

κείμενη νομοθεσία γι’ αυτού του είδους τα μηχανήματα και οχήματα.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της μονάδας παραγωγής 

σκυροδέματος, της μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος, και η λειτουργία 

της μονάδος του συγκροτήματος θραύσης και επεξεργασίας των αδρανών 

υλικών λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΔΕΗ.  

 

5.1.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο Αδρανών υλικών 

Από τη λειτουργία της εξορυκτικής δραστηριότητας του λατομείου δεν 

παράγονται υγρά απόβλητα. Τα μόνα υγρά απόβλητα που ίσως μπορούμε να 

θεωρήσουμε είναι τα παραγόμενα υγρά απόβλητα από τη χρήση νερού κατά 
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τις εργασίες διαβροχής των δρόμων, πλατειών, και λοιπών χώρων του 

λατομείου. 

 

 Μονάδα Παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας 

της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος δεν θα παράγονται υγρά 

απόβλητα. Ίσως μπορούμε να θεωρήσουμε ως τα μόνα παραγόμενα υγρά 

απόβλητα τη χρήση νερού κατά τις εργασίες διαβροχής των δρόμων, 

πλατειών, και λοιπών χώρων του εργοταξίου. Οι ποσότητες αυτές του νερού 

είναι σχετικά μικρές, σπανίως κατεισδύουν σε βαθύτερο ορίζοντα και σε 

καμία περίπτωση δεν δημιουργούν προβλήματα. 

 

 Μονάδα Παραγωγής σκυροδέματος 

Υγρά απόβλητα δημιουργούνται και από την πλύση των μηχανημάτων και 

των οχημάτων τα οποία οδηγούνται σε μια δεξαμενή καθίζησης και από εκεί 

σε απορροφητικό βόθρο.  

 

5.1.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Από την εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και από την λειτουργία των 

συναφών δραστηριοτήτων δεν προκύπτουν στερεά απόβλητα. Τα στερεά 

απόβλητα παράγονται κυρίως από την εγκατάλειψη μπαζών πεπαλαιωμένων 

μηχανημάτων ή εξαρτημάτων αυτών, καθώς και απορριμμάτων που 

παράγονται από το εργατικό προσωπικό, σε πολύ μικρές ποσότητες. Σε ότι 

αφορά τα εν λόγω στερεά απόβλητα, οι εργασίες συντήρησης που γίνονται στο 

χώρο του λατομείου και τα όποια πεπαλαιωμένα εξαρτήματα προκύψουν θα 

μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους εκτός της λατομικής εκμετάλλευσης.  

Στο χώρο του λατομείου και τους χώρους των συναφών δραστηριοτήτων 

τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του 
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προσωπικού και γενικότερα των βοηθητικών εγκαταστάσεων (απορρίμματα), 

θα γίνει προσπάθεια διαχωρισμού αυτών, προκειμένου να μειωθεί η 

παραγωγή τους, σε ανακυκλώσιμα (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί) και μη. Τα 

απορρίμματα τοποθετούνται σε κάδους και θα διατίθενται περιοδικά στους 

χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του οικείου Δήμου με ευθύνη του 

Αναδόχου ή του οικείου Δήμου κατόπιν συμφωνίας. 

Δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει καύση των απορριμμάτων στον 

χώρο του λατομείου και των συναφών δραστηριοτήτων. 

 

5.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ - ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ  

Ο Δήμος Φαρσάλων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης λεκάνης απορροής του 

Πηνειού ποταμού (GR 16). Αποτελείται από πλήθος παραποτάμων, ρεμάτων 

και χειμάρρων, που εκβάλλουν στον Πηνειό, με σημαντικότερο παράποταμο 

τον Ενιπέα ποταμό. Παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο υδατικό δυναμικό 

του Δήμου, από περιοχή σε περιοχή, λόγω των διαφορών στα φυσιολογικά, 

γεωλογικά, μορφολογικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. 

Στο βορειοανατολικό τμήμα, το ήπιο ανάγλυφο της περιοχής, οι μικρές 

βροχοπτώσεις, η μικρή δασοκάλυψη, που είναι κυρίως θαμνώδης, καθώς και 

η γεωλογία της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη χαμηλού υδατικού 

δυναμικού. Αντίθετα στο κεντρικό τμήμα, όπου κυριαρχεί ο ποταμός Ενιπέας, 

αλλά και στις περιοχές με πιο έντονο ανάγλυφο, το υδατικό δυναμικό 

χαρακτηρίζεται πλούσιο.  

Οι υπό μελέτη δραστηριότητες δεν επηρεάζουν την επιφανειακή διακίνηση 

του νερού ούτε δημιουργούν μεταβολές στην πορεία ροής των υδάτων. 

Επιπλέον δεν θα επέλθουν μεταβολές δημιουργώντας επικίνδυνες 

πλημμυρικές καταστάσεις. 
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5.3 ΦΩΣ – ΘΟΡΥΒΟΣ – ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

Το μέγεθος των επιπτώσεων όχλησης στη άγρια πανίδα και χλωρίδα είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί καθώς οι επιπτώσεις ποικίλουν ανάμεσα στα είδη 

ακόμα και μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού. Η ποικιλότητα αυτή 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της όχλησης και τη διάρκειά της, τα είδη, 

τους οικότοπους, την εποχή, τη δραστηριότητα την περίοδο όχλησης, το φύλο 

και την ηλικία του ατόμου, το επίπεδο προηγούμενης έκθεσής του στην 

όχληση και κατά πόσον υπάρχουν και άλλες πιέσεις την ίδια περίοδο. 

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται πολύ μακριά από οικισμούς, εγκαταστάσεις 

κοινωνικής υποδομής, και κοινής ωφέλειας. Τόσο το λατομείο όσο και οι 

μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος & σκυροδέματος λειτουργούν κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και δεν χρειάζεται τεχνητός φωτισμός.  

Από κάθε εξορυκτική (λατομείο) και παραγωγική (μονάδα 

ασφαλτομίγματος & μονάδα σκυροδέματος) δραστηριότητα επέρχεται αύξηση 

της στάθμης θορύβου που υφίστατο σε μια περιοχή. Στο Άρθρο 2, παραγρ. 5, 

του Π.Δ. 1180/81 καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που 

εκπέμπεται από εγκαταστάσεις – δραστηριότητες (βλ. Πίνακα) που μετράται  

επί του ορίου του ακίνητου στο οποίο κείται η εγκατάσταση – χώρος 

δραστηριότητας. 
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Πίνακας: Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου από εγκαταστάσεις (Π.Δ. 1180/81) 

α/α Περιοχή Ανώτατο όριο 

θορύβου σε dBA 

1. Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές –  

Λατομικές Περιοχές  

70 

2. Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο 

είναι το βιομηχανικό 

65 

3. Περιοχές που επικρατεί εξίσου το 

βιομηχανικό και αστικό στοιχείο 

55 

4. Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

Για την περίπτωση του λατομείου αδρανών υλικών και δεδομένου ότι η 

περιοχή είναι νομοθετημένη ως λατομική περιοχή η ανώτατη στάθμη 

εκπεμπόμενου θορύβου είναι τα 70dB. Συνεπώς δεν αναμένεται υπέρβαση 

του επιτρεπόμενου ορίου από την κείμενη νομοθεσία.  

Κατά την φάση λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ασφαλτομίγματος και 

σκυροδέματος θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος, 

λόγω μηχανημάτων που χαρακτηρίζονται από εκπομπή θορύβου (οχήματα, 

φορτηγά, μηχανήματα κλπ.). Η ηχορύπανση που δημιουργείται από την κίνηση 

και λειτουργία μηχανών και μηχανημάτων περιορίζεται λόγω της μικρής 

έκτασης στην οποία λαμβάνουν χώρα οι παραπάνω δραστηριότητες, αλλά και 

λόγω της ανάκλασης και διάχυσης του θορύβου στα επιτρεπτά όρια από την 

κείμενη νομοθεσία (65dBA) (Π.Δ. 1180/81). 

Έχει αποδειχθεί ότι τα πουλιά επιδεικνύουν γενικά υψηλή αντοχή στους 

ανθρωπογενείς ήχους (ακόμα και σε υψηλής στάθμης θορύβου), ιδιαίτερα 

όταν ο ήχος χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στην ένταση (ισχύει στο υπό 

μελέτη έργο) και όταν ο ήχος δεν συνεπάγεται ταυτόχρονη ή/και πυκνή 

ανθρώπινη παρουσία (κατά τη φάση λειτουργίας η ανθρώπινη παρουσία είναι 
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ελάχιστη). Συνεπώς δεν τίθεται θέμα όχλησης για τα είδη χαρακτηρισμού της 

ΖΕΠ GR1420012. 

Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται πιστά οι διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί εργοταξιακού θορύβου. 

5.4 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Ο χώρος όπου βρίσκεται το λατομείο αδρανών υλικών και επίσης είναι 

εγκατεστημένες οι μανάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος 

βρίσκεται στο 6οχλμ. του επαρχιακού δρόμου Φάρσαλα-Σταυρός. Η πρόσβαση 

στο χώρο εξασφαλίζεται μέσω της επαρχιακής οδού Φάρσαλα-Σταυρός. Από 

το σημείο αυτό του δρόμου ξεκινά χωματόδρομος μήκους περίπου 150m που 

φτάνει μέχρι τα όρια του υπό μελέτη χώρου. Ο δρόμος αυτός είναι άριστης 

βατότητας πλάτους 8m και συντηρείται με υλικά του λατομείου (3Α κ.λπ.). 

Η προσπέλαση στους χώρους των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται 

μέσω υφιστάμενων δρόμων και δεν απαιτείται καμία επιπλέον δημιουργία νέας 

οδού πρόσβασης ή ενίσχυσης των υφισταμένων. Κατά συνέπεια δεν θα 

υπάρξει καμία επίπτωση και αλλαγή στις υπάρχουσες τεχνικές υποδομές. 
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6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σχετικά με τις επιπτώσεις στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με 

ονομασία "ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ" και κωδικό GR1420012 καθώς και στα 

είδη ορνιθοπανίδας της ΖΕΠ που προκαλεί η λειτουργία του λατομείου 

καθώς και οι μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος & σκυροδέματος στον υπό 

μελέτη χώρο προτείνονται τα εξής μέτρα αντιμετώπισή τους: 

6.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο & συνοδά έργα 

 Σκόνη 

Η κύρια περιβαλλοντική επιβάρυνση σε ένα λατομείο αδρανών υλικών 

καθώς και σε μονάδες παραγωγής ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος είναι η 

παραγόμενη σκόνη η οποία μπορεί να προέλθει από: 

 Σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη χοάνη 

τροφοδοσίας 

 Σκόνη που προέρχεται από την θραύση και την λιοτρίβηση των 

πετρωμάτων 

 Σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

Η συνήθης πρακτική για την αντιμετώπιση της σκόνης (ως αιωρούμενων 

σωματιδίων) που εκλύεται από την λατόμευση και την κίνηση του 

μηχανοκίνητου εξοπλισμού είναι η συχνή διαβροχή των επιφανειών: μέτωπα 

εξόρυξης, οδοί εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς. Πέραν όμως αυτής 

της πρακτικής, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και περιορισμό των 

εκπομπών σκόνης στη περιοχή κατά την λειτουργία του λατομείου, θα 

εφαρμοστούν και τα εξής μέτρα: 

 

Μέτρα για τους σωρούς αποθήκευσης των υλικών και μεταφοράς: 

Η αντιμετώπιση των πηγών δημιουργίας σκόνης γίνεται: 
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 Η σκόνη που προέρχεται από την εκφόρτωση των πετρωμάτων στη 

χοάνη τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση μόνιμου 

δικτύου καταιονισμού νερού στη χοάνη τροφοδοσίας 

 Η σκόνη που προέρχεται από την θραύση των πετρωμάτων, 

αντιμετωπίζεται με σύστημα καταιονισμού νερού στα στόμια των 

σπαστήρων των κόσκινων με ειδικά μπεκ. 

 Η σκόνη που προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων 

αντιμετωπίζεται με κατάβρεξη, ανά 3ωρο του χώρου κίνησης των 

οχημάτων κατά τους θερινούς μήνες. Τους υπόλοιπους μήνες η 

κατάβρεξη γίνεται κατά περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί. 

Ειδικότερα όσων αφορά την σκόνη που δημιουργείται κατά την μεταφορά 

των υλικών από την πλατεία φόρτωσης μέχρι τον τελικό προορισμό 

εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα τα οποία έχουν σχέση και με την ασφάλεια 

της μεταφοράς: 

 Αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών. 

 Περιοδική επόπτευση και συντήρηση των οδών προσπέλασης. 

 Διαβροχή των υλικών κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους. 

 Όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά, είναι καλυμμένα, 

όπως προβλέπεται άλλωστε και από την ελληνική νομοθεσία. 

 Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα σε όλες τις μη 

στρωμένες επιφάνειες. 

 Χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά από το έδαφος. 

 Πλύσιμο των τροχών των φορτηγών πριν την έξοδό τους από τον 

εργοταξιακό χώρο προς τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους 

 Έλεγχος των οχημάτων ώστε να είναι σε καλή κατάσταση και να 

πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 Ύγρανση / διαβροχή των διαδρόμων κίνησης 
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 Καυσαέρια 

Οι μοναδικοί αέριοι ρύποι είναι τα προϊόντα καύσης των μηχανημάτων του 

κινητού εξοπλισμού.  

Η περίπτωση των καυσαερίων από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς 

των αδρανών υλικών και των χωματουργικών μηχανημάτων θεωρείται 

αμελητέα (το λατομείο είναι χώρος ανοιχτός μεγάλης έκτασης) και γι’ αυτό 

δεν προτείνονται μέτρα πέρα αυτών που ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία 

γι’ αυτού του είδους τα μηχανήματα και οχήματα.  

 

6.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 Λατομείο  

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων πιθανών επιπτώσεων από 

υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία του λατομείου αδρανών υλικών θα 

εφαρμοστούν τα εξής μέτρα: 

1. Η συντήρηση των μηχανημάτων που θα γίνεται στο χώρο του 

λατομείου θα ακολουθεί πιστά το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 

Α΄64/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ 

"Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων"». 

2. Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση 

προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού 

γεωυφάσματος αμέσως μετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν 

στο χώρο του λατομείου  αδρανών υλικών για τη δυνατότητα 

άμεσης επέμβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 

3. Αμέσως μετά την περαίωση των εργασιών διαμόρφωσης, οι 

επιφάνειες θα φυτεύονται. 
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4. Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται 

σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006,προς αντικατάσταση 

της υπ αριθ. ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997). 

 

 Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος δεν 

παράγονται υγρά απόβλητα. Ίσως μπορούμε να θεωρήσουμε ως τα μόνα 

παραγόμενα υγρά απόβλητα τη χρήση νερού κατά τις εργασίες διαβροχής των 

δρόμων, πλατειών, και λοιπών χώρων του εργοταξίου. Οι ποσότητες αυτές 

του νερού είναι σχετικά μικρές, σπανίως κατεισδύουν σε βαθύτερο ορίζοντα 

και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν προβλήματα. 

Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών 

υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη 

διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο χώρο της μονάδας για τη δυνατότητα 

άμεσης επέμβασης. 

 

 Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας παρασκευής σκυροδέματος υγρά 

απόβλητα  που παράγονται είναι μικρή ποσότητα  μείγματος νερού, τσιμέντου 

και αδρανών υλικών της τάξεως των 2-4m3/ημέρα, που  δημιουργείται κατά 

την έκπλυση των κάδων των αναμικτήρων. Το μίγμα αυτό είναι αδρανές, μη 

τοξικό, εν φέρει οργανικό–βιολογικό φορτίο και είναι καθ’ όλα ανακυκλώσιμο. 

Η δε διαδικασία ανακύκλωσής του διενεργείται σε δεξαμενή καθίζησης 

χωρητικότητας 50m3 (βλ. σχέδιο), η λειτουργία της οποίας έχει ως εξής:  

Μετά τη λήξη της βάρδιας τα αυτοκίνητα - αναμικτήρες ετοίμου 

σκυροδέματος είναι απαραίτητο να καθαρίσουν - εκπλύνουν τον κάδο τους, 

για την απομάκρυνση των ύφυγρων υπολειμμάτων σκυροδέματος που τυχόν 

υπάρχουν. Για τον σκοπό αυτό πλένονται με νερό το οποίο εξερχόμενο από 
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τον περιστρεφόμενο κάδο (βαρέλα) απορρίπτεται στην πρώτη βαθμίδα της 

δεξαμενής καθίζησης. Το νερό οδεύει στην δεύτερη δεξαμενή και μπορεί 

κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για την διαβροχή των δρόμων ενώ η υπερχείλιση 

αυτού καταλήγει σε παρακείμενο απορροφητικό βόυρο.   

Άλλα υγρά απόβλητα που θα προκύψουν είναι η αντικατάσταση λαδιών η 

οποία όμως θα γίνεται εκτός του εργοταξιακού χώρου σε εξουσιοδοτημένα 

συνεργεία τα οποία και θα λάβουν μέριμνα για τη περαιτέρω διαχείρισή τους 

με αρμόδιο φορέα. 

Για την περίπτωση διαρροών καυσίμων, θα γίνεται χρήση προσροφητικών 

υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος αμέσως μετά τη 

διαφυγή. Τέτοια υλικά θα υπάρχουν στο χώρο της μονάδας για τη δυνατότητα 

άμεσης επέμβασης. 

 

Κοινόχρηστοι χώροι 

Τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων περιορίζονται μόνο σε αυτά που δημιουργούνται από την 

χρήση των κοινόχρηστων χώρων από το εργαζόμενο προσωπικό τα οποία και 

διατίθενται σε σηπτικό – απορροφητικό βόθρο σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει απόρριψη των 

οποιοδήποτε υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή σε παρακείμενα ρέματα.  

 

6.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Από την εξορυκτική και παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας δεν 

προκύπτουν στερεά απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα παράγονται κυρίως από 

την εγκατάλειψη μπαζών, πεπαλαιωμένων μηχανημάτων ή εξαρτημάτων 

αυτών, καθώς και απορριμμάτων που παράγονται από το εργατικό 

προσωπικό, σε πολύ μικρές ποσότητες. Σε ότι αφορά τα εν λόγω στερεά 
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απόβλητα, οι εργασίες συντήρησης που γίνονται και τα όποια πεπαλαιωμένα 

εξαρτήματα προκύπτουν μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους εκτός του 

υπό μελέτη χώρου.  

Αναφορικά με τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες του προσωπικού και γενικότερα των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων (απορρίμματα), προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή τους, 

γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού αυτών, σε ανακυκλώσιμα (χαρτί, αλουμίνιο, 

γυαλί) και μη. Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε κάδους και διατίθενται 

περιοδικά στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του οικείου Δήμου με 

ευθύνη του Αναδόχου ή του οικείου Δήμου κατόπιν συμφωνίας. 

Δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει καύση απορριμμάτων τόσο στον 

χώρο του λατομείου όσο και στους χώρους όπου λειτουργούν τα συνοδά έργα. 
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η εταιρεία θα εφαρμόζει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη 

διασφάλιση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και την αποτελεσματικότερη 

προστασία του περιβάλλοντος. Το σχέδιο στηρίζεται στη μέτρηση πηγών 

ρύπανσης και την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ρυπαντικών 

φορτίων, που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία σε συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα. Συνοπτικά, το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ: Μέτρα ελέγχου - Πρόγραμμα παρακολούθησης 

α/α Μετρούμενο 

χαρακτηριστικό 

Σημείο 

Μέτρησης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Όριο 

νομοθεσίας 

Συχνότητα 

ελέγχου 

1 Εκπομπές σκόνης 

(εισπνεύσιμη) 

Θέσεις εργασίας ppm ή mg/m3 10 Ετήσια 

Εκπομπές σκόνης 

(αναπνεύσιμη) 

Θέσεις εργασίας ppm ή mg/m3 5 Ετήσια 

Εκπομπές σκόνης 

(περιβάλλοντος) 

Όρια γηπέδου- 

Οικισμός  

ppm ή mg/m3 50 Ετήσια 

2 Στάθμη θορύβου Θέσεις εργασίας dB 65 grade A Ετήσια 

Στάθμη θορύβου Όρια γηπέδου dB 65 grade A Ετήσια 

 

Οι μετρήσεις γίνονται από εξειδικευμένο προς το σκοπό αυτό προσωπικό 

με χρήση διακριβωμένων μετρητικών οργάνων. Αντίγραφα των σχετικών 

πιστοποιητικών διακρίβωσης τηρούνται εντός του χώρου από τον Υπεύθυνο 

Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων, ο οποίος θα κάνει και τις καταχωρήσεις 

στα θεωρημένα βιβλία/αρχεία που ορίζει η νομοθεσία.  

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνονται μετρήσεις θορύβου και σκόνης κατά 

την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας και σε διάφορες θέσεις είτε κατά 

την εκφόρτωση των αδρανών υλικών και τσιμέντου από τα φορτηγά στο χώρο 

των σιλό, είτε κατά την εκφόρτωση των αδρανών από τα φορτηγά στους 

χώρους αποθήκευσης αυτών, είτε περιμετρικά του χώρου αυτού. Οι 

μετρήσεις προβλέπεται να γίνουν αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών 

και θα εκτελούνται κάθε έτος, θα καταγράφονται σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο 

μετρήσεων των βλαπτικών παραγόντων, ώστε να αξιολογούνται ετησίως και 
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να λαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες (αλλαγή σακκόφιλτρων, 

αλλαγή των Μέσων Ατομικής Προστασίας ΜΑΠ του προσωπικού, κλπ) όταν 

απαιτούνται. 
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8. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Γενικά η δραστηριότητα του λατομείου και των συνοδών έργων δεν 

επηρεάζει την οικολογική ισορροπία ούτε μεταβάλλει το φυσικό τοπίο της 

περιοχής. 

Ειδικότερα: 

1. Δεν μπορεί να προκαλέσουν μείωση του πληθυσμού κάποιου είδους 

πανίδας ή χλωρίδας στην περιοχή. 

2. Δεν μπορεί να προκαλέσουν εξαφάνιση σπάνιων ειδών είτε άμεσα είτε 

έμμεσα. 

3. Δεν έχουν επίδραση στα βιοτικά στοιχεία των πληθυσμών. 

4. Δεν προκαλούν εξάντληση κάποιου φυσικού πόρου.  

5. Δεν επιφέρουν αλλαγή των βιοκλιματικών συνθηκών της περιοχής. 

6. Δεν μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή οικοτόπου. 

7. Δεν μπορεί να προκαλέσουν ζημιές ή καταστροφές στα ενδιαιτήματα 

που στηρίζουν το είδος χαρακτηρισμού (κιρκινέζι) της ΖΕΠ GR 

1420012 «Περιοχή Φαρσάλων». 

8. Η έκταση και η φύση των δραστηριότητων δεν είναι τέτοια, ώστε να 

επιφέρει αλλαγές στο οικοσύστημα της περιοχής. 
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9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

1) Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων NATURA 2000 

2) www.ypeka.gr 

3) www.ornithologiki.gr 

4) www.farsala.gr  

5) Μπούσμπουρας Δ. 2005. Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των περιοχών 

«GR056 Περιοχή Τυρνάβου», «GR062 Θεσσαλικός Κάμπος» και «GR063  

Περιοχή Φαρσάλων», για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων &  

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 

6) www.arcturos.gr  

7) www.oikoskopio.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 

 

Ο Συντάκτης 

Δημολίος Γεώργιος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
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