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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. Τίτλος έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του 

Δήμου Μετεώρων». 

 

1.2. Είδος και μέγεθος του έργου 

Το παρόν τεύχος αποτελεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Διευθέτηση κοίτης 

χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων. Η  λεκάνη του χειμάρρου, 

καταλαμβάνει συνολική έκταση 32,70 km2εμπεριέχοντας τις τρεις μικρότερες λεκάνες όχι αθροιστικά, 

αλλά συνεργατικά. Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μηκοτομή του έργου, σχεδιάστηκε με 

ανάπτυγμα 3889,82m, που άρχεται 150m από την συμβολή του χειμάρρου με τον Αχελώο, στο ύψος 

ακριβώς της στρατιωτικής γέφυρας belley που αποτελεί τον μοναδικό οδικό άξονα πρόσβασης προς 

τον οικισμό. Πρόκειται για έργο, που έχει ως σκοπό τη παρουσίαση των απαραίτητων τεχνικών 

λύσεων, προτάσεων και έργων, προκειμένου την αντιμετώπιση των χειμαρρικών φαινομένων που 

αναπτύσσονται στον υπό μελέτη χείμαρρο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστεί η έντονη 

δράση του χειμάρρου, αφού οι γεωκατακρημνίσεις και οι ολισθήσεις είναι συνεχείς και πολύ βίαιες. 

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι η περιοχή αυτή αφενός γειτνιάζει με το δομικό ιστό του 

οικισμού, αφετέρου έχουν καταστραφεί βασικές υποδομές, όπως πεζογέφυρες και οδικό δίκτυο, 

επιβάλλει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία της.    

Σε γενικές γραμμές αναφέρουμε, ότι με τα προτεινόμενα έργα, θα επιτευχθεί ελεγχόμενη μεταφορά 

φερτών υλικών στην αρχή και στη συνέχεια η παύση, η καθοδήγηση των νερών του χειμάρρου και 

η αποφυγή της διαβροχής των πρανών της κοίτης, η στερέωση της κοίτης και η προστασία από 

πρανικές διαβρώσεις. 

 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική του έργου 

1.3.1 Θέση του έργου 

Το έργο τοποθετείται στην ΠΕ Τρικάλων και στα διοικητικά όρια Θεσσαλίας Ηπείρου. Αναπτύσσεται 

Βορείως του δομικού ιστού του οικισμού ΤΚ Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων, με ζωτικό χώρο 

δυτικά και νότιο ανατολικά αυτής 

 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 

Το υπό μελέτη έργο διοικητικά υπάγεται στη ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι συντεταγμένες 

της αρχής της περιοχής επέμβασης, της  μέσης και του τέλους αυτής, με την γενικότερη έννοια της 

γεωμετρικής ανάπτυξης του χώρου του έργου. 

 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται χωροταξικά οι συντεταγμένες της αρχής της μέσης 

και του τέλους του έργου, ως γραμμικό σχεδιασμό. 
Πίνακας 1.Συντεταγμένες γραμμικού σχεδιασμού ρέματος 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ανώτερο υψομετρικά σημείο χειμάρρου 

 ΕΓΣΑ 87 WGS84 

Α/Α X(m) Y(m) φ λ 

1 262534.934 4382691.383 39.563688128794 21.237533156575 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ μέσο υψομετρικά σημείο χειμάρρου 

Α/Α X(m) Y(m) φ λ 

2 263818.429 4383483.111 39.571167745453 21.252175999449 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ανώτερο υψομετρικά σημείο χειμάρρου 

Α/Α Χ(ι) Y(m) φ λ 

3 265239.344 4382853.894 39.565894498634 21.268922516486 
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Πίνακας 2.Συντεταγμένεςχώρου επέμβασης 

 

 

 

 

 

 



 9 
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Το σύνολο των συντεταγμένων της ζώνης επέμβασης του έργου, παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο οριζοντιογραφίας του έργου. 

 

Σύμφωνα με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, , φέρουν χαρακτήρα 

ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945, δασική και τώρα.  
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1.4. Κατάταξη του έργου 

Το έργο χωροθετείται ΕΝΤΟΣ ορίων περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA με κωδικό GR 

GR1440001 – Ασπροπόταμος, που χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special 

Areas of Conservation - SAC) και εντός της περιοχής με κωδικό GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή 

Αθαμανικών Όρεων, που χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection 

Area - SPA). 

Το έργο κατατάσσεται σύμφωνα με τα:  

Με την ΥΑ 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

209/2011) (Β΄21), καθώς και την τροποποίηση αυτής ΥΑ 173829/2014.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-8- 2016), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται ως εξής: 

Το σύνολο του μελετούμενου έργου κατατάσσεται βασικά στην  

Ομάδα 2η ( Υδραυλικά έργα),  

α/α 1 : Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα») κάθε είδους και 

χρήσης όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψία 

υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κτλ. 

Το παρόν έργο, δεν μπορεί να καταταχθεί σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων α, β και γ της 

κατηγορίας Β, το ύψος των φραγμάτων, είναι από 2,70μ έως 4,00μ ύψους, το εμβαδόν λεκάνης 

απορροής ανέρχεται σε 32,70km2και το σώμα του φράγματος βρίσκεται εντός περιοχής Natura 

2000.  

Επίσης δεν μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Α1, δεδομένου ότι τα ύψη των φραγμάτων δεν 

είναι 50m.Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β, 

υπό την επιφύλαξη των παρατηρήσεων (δ) και (ε) του παρόντος είδους. 

Τέλος, τονίζεται ότι το έργο δεν μπορεί να καταταχθεί στους α/α 2 και α/α 3 της 2ης Ομάδας έργων, 

καθώς: 

Α) Δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρα (συνεπώς αποκλείεται από τον α/α 2), και 

Β) δεν υπάρχει υδρομάστευση. 

Ομάδα 2η ( Υδραυλικά έργα) 

α/α 15α : Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά 

έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, 

κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο 

τμήμα υδατορέματος κλπ 

Το παρόν έργο δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμιά εκ των περιπτώσεων της Β΄ κατηγορίας, δηλαδή α) 

Επί τμήματος υδατορέματος με 5 km2 ≥Ε ≥ 1 km2 εκτός ορίων ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου 

και εγκεκριμένων ορίων οικισμών, ή με 5 km2 ≥ Ε ≥ 0,5 km2 εάν εισέρχεται εντός των ως άνω ορίων, 

και εφόσον: i) Δεν περιλαμβάνει κάλυψη υδατορέματος και ii) Ευρίσκεται εκτός περιοχών Natura 

2000 (Εάν δεν καλύπτονται αμφότερες οι ανωτέρω προϋποθέσεις το έργο κατατάσσεται στην 

υποκατηγορία Α2) β) Επί τμήματος μικρού υδατορέματος, κατά την έννοια της παραγ. 2 του άρθρου 

1 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ Α΄ 94).  

Η λεκάνη απορροής είναι 32,70km2, είναι εντός περιοχής NATURA και τέλος δεν είναι μικρό 

υδατόρεμα, άρα αφού δεν ισχύουν αμφότερες οι ανωτέρω προϋποθέσεις το έργο κατατάσσεται στην 

υποκατηγορία Α2. 

Ομάδα 1η (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) 

Όλα τα έργα και οι εργασίες που άπτονται της δασικής οδοποιίας, όπως είναι αυτά του υπό μελέτη 

έργου, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Β, με α/α 11 Δασική Οδός. 

Συνεπώς το σύνολο του έργου, ανήκει στην υποκατηγορία Α2, η δομή και το περιεχόμενο της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τις θεματικές ενότητες που περιγράφονται στην ΥΑ 

Αριθμ. οικ. 170225  ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014   «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας 

(Παράρτημα 2 και Παράρτημα 4.2)»  
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Για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. αρμόδια Υπηρεσία είναι αυτή της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης.  

Βάσει του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’ 14-4-2014) δεν απαιτείται οριοθέτηση για το εν λόγω έργο. 

Άρθρο 4, παρ. 1.1 και 1.3. 

Κατάταξη - αντιστοίχιση σε βαθμό όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191 /Φ. 15/2012 (ΦΕΚΒ) 

Δεν προβλέπεται 

 

1.5. Φορέας του έργου 

Είδος έργου: Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής 

Δήμου Μετεώρων 

Φορέας του έργου: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

Διεύθυνση: Ευθ. Βλαχάβα 1 

42200 Καλαμπάκα 

Υπεύθυνος για την 

εφαρμογή της 

ΑΕΠΟ, σύμφωνα με 

τον όρο 34 

Νίκολαος Λύχος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Με την υποχρέωση κοινοποίησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

 

1.6. Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου 

Σταύρος Πελεκάνης, Δασολόγος,MSc – Περιβαλλοντολόγος, ειδικότητα δασικά έργα και έργα 

ορεινής υδρονομίας, Δημήτριος Μπρίνιας, Πολιτικός Μηχανικός 

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης και υπεύθυνος επικοινωνίας για κάθε 

Υπηρεσία ορίζεται ο Σταύρος Πελεκάνης. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Κολοκοτρώνη 29, ΤΚ 42100 Τρίκαλα, τηλ. 2431024599 fax 2431034246 

Email: dasognos@gmail.com 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
2.1. Γενικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου 

Η σοβαρότητα του αντικειμένου και η γνώση μας για την περιοχή, μας ώθησαν να προβούμε στη 

συγκέντρωση όλης της απαιτούμενης βιβλιογραφίας και δεδομένων που υπάρχουν για την υπό 

μελέτη περιοχή. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι μελέτες που βρήκαμε στο αρχείο του Δήμου Μετεώρων, η τελευταία 

Διαχειριστική έκθεση του δημοτικού δάσους Αγίας Παρασκευής, μελέτες υδροηλεκτρικών έργων 

στην ευρύτερη περιοχή, τεχνικές μελέτες έργων στην περιοχή κλπ. 

Είναι δεδομένο ότι η λεπτομερής αποτύπωση, αποτελεί το υπόβαθρο όλης της μετέπειτα εργασίας, 

γι αυτό και η εργασία έγινε με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε DRONE DJI 4K PRO RTK, ενσωματωμένου δέκτη gpsrealtime 

στο πεδίο. Τα Τριγωνομετρικά που εγκαταστήσαμε , τοποθετήθηκαν με 4πλο δέκτη STONEX 9000, 

σημειακής απόκλισης 1 εκατοστού σε 4G δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

Πρόκειται για ένα πολύ βίαιο χείμαρρο, ειδικά στα ανώτερα επίπεδα, που έχει επιφέρει πολλά δεινά 

στο δομικό ιστό του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, γεγονός που καταδεικνύει το πόθο των 

κατοίκων και της Περιφερειακής Ενότητας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την παρούσα 

μελέτη.  

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί, ότι η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τμήμα του κεντρικού ρέματος 

της Αγίας Παρασκευής, γεγονός που μας υποχρεώνει να μελετήσουμε και τις συνθήκες που 

αναπτύσσονται σχεδόν σε όλη τη λεκάνη απορροής, ή τουλάχιστον σε όλη, αφού η μελέτη μας 

περιορίστηκε μέχρι το σημείο της αρχής της αποτύπωσης. 

Ο χείμαρρος στην περιοχή του οικισμού, συναθροίζεται από τις 3 ανώτερες λεκάνες απορροής και 

αποτελούν όλες μαζί τις 4 λεκάνες, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη Χ2. 

Για την καλύτερη κατανόηση των πιο κάτω, η έννοια λεκάνη απορροής θα αναφέρεται στο σύνολο 

της, όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω χάρτη. 

Ο χείμαρρος Τζουρτζιώτικος εντοπίζεται Βόρεια και δυτικά του οικισμού Αγίας Παρασκευής, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 1.   

 

 
 

 
Εικόνα 1:Χάρτης Χωροθέτησηςπεριοχής επέμβασης σε προσαρμογή 



 14

 

Εικόνα 2:Χάρτης με την θέση του έργου – Απόσπασμα Τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ – ΦΧ «ΠΡΑΜΑΝΤΑ-
ΚΑΣΤΑΝΕΑ» κλιμ. 1:50.000 (σε προσαρμογή) 
 

2.2. Αποστάσεις έργου 

Όσον αφορά την χωροθέτηση του έργου, αναφέρονται τα εξής: 

Η λεκάνη απορροής του χειμάρρου ανήκει σε 2 επικαλυπτόμενες περιοχές προστασίας, όπως 

φαίνεται και στον χάρτη 3, της παρούσας μελέτης. 

Η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή 

Special Areas of Conservation - SAC) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 200,94 km2. 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 199,95 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής 

(0,98 km2) εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08). 

Η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 652,27 

km2. 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 282,80 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής 

(369,48 km2) εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05). 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

Η ευρύτερη του έργου περιοχή καλύπτεται από δασικές και εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά της θέσης εγκατάστασης, φαίνονται στη φωτογραφική τεκμηρίωση του 

έργου.Το σύνολο του έργου στον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, φέρουν 

χαρακτήρα ΔΔ  
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2.3. Ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Όπως αποδεικνύεται περεταίρω, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, είναι απόλυτα 

αντιμετωπίσιμες στα όρια του χώρου εγκατάστασης και μάλιστα σε τοπικό μόνο επίπεδο, που σε 

καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να επιφορτίσουν το περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, εάν αναλογιστούμε τα έμμεσα οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος, από τη 

λειτουργία του, πρόκειται για έργο προστασίας. 

 

2.3.1. Φάση κατασκευής 

Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Οι κατασκευαστικές εργασίες λόγω της πολύ μικρής κλίμακάς και μικρής χρονικής διάρκεια τους, 

δεν δύναται να επιφέρουν επιπτώσεις στο μικρόκλιμα της περιοχής. Ωστόσο, από τη λειτουργία των 

δομικών μηχανημάτων και οχημάτων αναμένονται εκπομπές αέριων ρύπων μεταξύ των οποίων 

είναι και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 

συντελεί στην κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το πολύ μικρό μέγεθος του έργου  και 

τη μικρή διάρκεια της κατασκευής, που εξαρτάται βέβαια από τις καιρικές συνθήκες και της 

συμπεριφοράς του ρέματος, εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 θα είναι πολύ μικρές για να επηρεάσουν 

τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.  

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Απόλυτα προσωρινού χαρακτήρα της αισθητικής του τοπίου, κατά τη φάση της κατασκευής, 

αναμένεται κάποια αλλαγή της αισθητικής του τοπίου της άμεσης περιοχής του έργου. Οι 

χωματουργικές εργασίες, η κίνηση και η στάθμευση των μηχανημάτων, οι σωροί των υλικών 

κατασκευής επηρεάζουν το τοπίο με όγκους και μορφές, βέβαια ο χώρος της κοίτης έχει αρκετές 

τέτοιες αποθέσεις. Η μορφολογία του εδάφους θα υποστεί αλλαγές, μετατοπίσεις, διασπάσεις του 

επιφανειακού στρώματος του εδάφους, που πρόκειται για στερεομεταφερόμενα υλικά, αφού θα 

γίνουν τέτοιες εργασίες. Οι εργασίες περιορίζεται στην στενή ζώνη του έργου και το ισοζύγιο 

εκσκαφών – επιχώσεων θα είναι ελάχιστα θετικό. Η περίσσεια των υλικών εκσκαφής θα διατεθεί σε 

χώρους πλησίον του έργου και θα συνδυαστεί, είτε με την αποκατάσταση παλαιών δανειοθαλάμων, 

είτε με την κατασκευή κάποιων έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή, με τη συναίνεση των 

αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά κατά το στάδιο της 

κατασκευής θα είναι αρνητικής κατεύθυνσης, τοπικής έκτασης και μικρής έντασης, με 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και προσωρινές.  

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Λόγω της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών αλλά και της φύσης του σχεδιαζόμενου έργου, κατά 

τη κατασκευή, σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να προκληθούν ασταθείς καταστάσεις στο 

έδαφος, καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού και δεν αναμένεται κανενός είδους αξιόλογη αρνητική επίδραση στην τοπική 

γεωλογία, εδαφολογία και τεκτονική της περιοχής. Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών από 

εκπομπές υγρών ή στερεών υπολειμμάτων είναι αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου όσο και για την πρόληψη 

ατυχημάτων. Οι μορφολογικές αλλοιώσεις θα είναι πολύ περιορισμένης έκτασης, αλλά μόνιμες και 

αναπόφευκτες και θα έχουν ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας ασφαλής κοίτης του ρέματος 

βάσει των υδραυλικών χαρακτηριστικών του. Συνεπώς, συνολικά, οι επιπτώσεις του έργου στο 

έδαφος κατά τη φάση κατασκευής αξιολογούνται ως μικρής έντασης, αρνητικές, τοπικές, 

βραχυπρόθεσμες και αντιμετωπίσιμες σε μεγάλο βαθμό.  

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται σε περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 

Περιοχών ωστόσο το υπό μελέτη έργο δε δύναται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε 

προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, δεν αναμένονται επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

καθώς η άμεση περιοχή που διαρρέει το ρέμα δεν καταλαμβάνεται από δασικές εκτάσεις. Η χλωρίδα 

και πανίδα είναι η συνήθης της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του έργου κατά την κατασκευή 

στη χλωρίδα και πανίδα, αφορούν στην αποψίλωση της ζώνης του ρέματος από τη χαμηλή 

βλάστηση που έχει αναπτυχθεί, καθώς και τυχόν οχλήσεις από τα μηχανήματα κατασκευής στην 

περιοχή του έργου.  
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Εντούτοις, στο εξεταζόμενο τμήμα του ρέματος η παρουσία της χλωρίδας και της πανίδας δεν είναι 

σημαντική. Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρής κλίμακας και προσωρινές μόνο κατά τη φάση 

κατασκευής. 

Συνολικά, το Έργο, εκτός από τον χώρο κατάληψης, δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή ή καταστροφή 

προστατευόμενων φυσικών περιοχών κατά τη φάση κατασκευής του. Το Έργο βρίσκεται σε δασική 

έκταση, τμήμα της οποίας θα καταληφθεί από τα προτεινόμενα έργα. Τμήμα των επιφανειών 

επέμβασης θα αποκατασταθεί κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών, εάν απαιτηθεί. Συνεπώς, 

οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρής κλίμακας και προσωρινές μόνο κατά τη φάση κατασκευής. 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές 

υποδομές  

Τα έργα και οι επεμβάσεις θα περιοριστούν εντός της φυσικής κοίτης και έτσι δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τις ιδιοκτησίες της περιοχής κατά την κατασκευή του έργου. Στη 

φάση λειτουργίας, οριοθετείται η κοίτη του ρέματος και διασφαλίζεται η προστασία των περιοχών 

έναντι πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό συνεπάγεται διασφάλιση και αναβάθμιση των χρήσεων γης 

και αύξηση της αξίας των ιδιοκτησιών στην περιοχή. Η χωροθέτηση του έργου είναι σε συμμόρφωση 

με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την 

περιοχή σε Εθνικό, Τομεακό και Περιφερειακό επίπεδο, ενώ παρουσιάζει συμβατότητα και 

συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις σε τοπικό επίπεδο. 

Αντίστοιχα, λοιπόν, δεν αναμένονται επιπτώσεις και στο χωροταξικό σχεδιασμό κατά την κατασκευή 

και κατά τη λειτουργία του έργου. 

Το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης του, δεν δύναται να διασπάσει την ενότητα του πολεοδομικού 

ιστού τόσο στον αστικό, όσο και στον εξωαστικό χώρο, ούτε να επηρεάσει τα κύρια χαρακτηριστικά 

του αστικού περιβάλλοντος και των οικισμών της περιοχής. Ωστόσο, κατά τη λειτουργία του το έργο 

αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως τον εξωαστικό χώρο και να αναβαθμίσει και την ποιότητας ζωής 

και την ασφάλεια των κατοίκων της άμεσης περιοχής.  

Όσον αφορά το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον κατά την κατασκευή, μετά τη λήψη μέτρων, δεν 

αναμένονται επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και σε ιστορικά μνημεία.  

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις, αφού δε θα υπάρχουν επεμβάσεις. 

Θετικές επιδράσεις αναμένονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον τόσο κατά την κατασκευή 

λόγω της αύξησης της απασχόλησης όσο και κατά τη λειτουργία του έργου λόγω της προστασίας 

των έργων υποδομής του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις στις υποδομές 

χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρής έντασης κατά την κατασκευή οι οποίες μπορούν να 

αντιμετωπισθούν με τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών μέτρων. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  

Κατά τη φάση της κατασκευής περιορισμένη επίπτωση στην ποιότητα του αέρα της περιοχής, 

παροδικής διάρκειας και έντασης.  

Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Η ακουστική επιβάρυνση λόγω της κατασκευής του έργου αναμένεται πολύ μικρή και με παροδικό 

χαρακτήρα. Σχετικά με τις δονήσεις, δεν αναμένεται να δημιουργηθούν δονήσεις κατά την κατασκευή 

του έργου, καθώς λόγω της φύσης του έργου και της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών όπου 

θα εδραστεί δε προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών. Επίσης, λόγω της φύσης του έργου δεν 

προβλέπονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Επιπτώσεις στα ύδατα 

Είναι βέβαιο, ότι οι εργασίες εντός της κοίτης θα επιφέρουν παροδικά προβλήματα στην ποιότητα 

των υδάτων, όπως ανακίνηση ιλύος, αλλαγή πορείας νερού κλπ, που μετά το πέρας των εργασιών 

είναι πλήρως αναστρέψιμες. 

Εφόσον οι εργασίες κατασκευής γίνουν την περίοδο άνοιξης – καλοκαιριού -φθινοπώρου και καθώς 

δεν προβλέπεται να διαρκέσουν περισσότερο από 8 μήνες, ανά έτος κατασκευής, δεν αναμένεται 

κατά την περίοδο εργασιών να υπάρχει ροή στο ρέμα. Βεβαίως θα πρέπει ο ανάδοχος να λάβει 

μέτρα ασφαλούς παροχέτευσης των υδάτων σε περίπτωση βροχοπτώσεων. 

Κατά τη φάση κατασκευής ως πόσιμο νερό για τους εργαζόμενους μπορεί να χρησιμοποιηθούν νερά 

εμφιαλωμένα και για τυχόν λοιπές χρήσεις κατασκευής νερό που θα μεταφέρεται με βυτίο. Συνεπώς 

δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποσότητα των επιφανειακών νερών κατά την κατασκευή του 

έργου. 
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Οι δυνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών αφορούν στα λύματα του 

προσωπικού του εργοταξίου και τυχόν εκπομπές υπολειμμάτων λειτουργίας των μηχανημάτων 

(λιπαντικά, γράσο και καύσιμα), όπως και υγρά υπολείμματα σκυροδέματος. Για τις υγειονομικές 

ανάγκες του προσωπικού, θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, ενώ οι λοιπές εκπομπές κρίνονται 

αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για τη συνήθη 

λειτουργία του εργοταξίου όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Από τη φύση του έργου και το μέγεθός του δεν αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια νερά. Δεν 

προβλέπεται άμεση χρήση υπόγειου νερού με άντληση, αλλά ούτε και κάποιου είδους τεχνητός 

εμπλουτισμός, ενώ δε θα επηρεαστεί και η ποιότητα των υπόγειων νερών. 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα διασφαλιστεί η περιοχή μελέτης από πλημμυρικές παροχές και 

από τις καταστροφικές συνέπειες που φέρουν αυτές. Συνεπώς, το έργο θα επιφέρει πολύ 

σημαντικές θετικές επιπτώσεις στα νερά. Καθώς κατά τη λειτουργία του έργου δε θα δημιουργούνται 

οποιασδήποτε φύσης υγρά ή στερεά απόβλητα δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποιότητα των 

επιφανειακών και των υπόγειων νερών. 
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Πίνακας 3. Σύνοψη έντασης και χαρακτηριστικών στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση κατασκευής 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μέτρια - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Μορφολογικά &τοποιολογικά χαρακτηριστικά Σίγουρη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Χλωρίδα, πανίδα Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Περιοχές προστασίας Εθνικού συστήματος Σίγουρη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Δάση & δασικές εκτάσεις Ελάχιστη 0 Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Όχι 

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης Καμία 0      

Διάρθρωση & ανθρωπογενές περιβάλλον Καμία 0      

Πολιτιστική κληρονομιά Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Τεχνικές υποδομές Μεγάλη +++ Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ναι 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Καμία 0      

Ποιότητα αέρα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Θόρυβος , δονήσεις Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Καμία 0      

Ύδατα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 
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2.3.2. Φάση λειτουργίας 

Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Δεν αναμένεται καμία ουσιαστική επίπτωση στα μικροκλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και 

επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων, πέρα από την τακτική συντήρηση και παρακολούθηση των 

οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοταξίου κατά τη φάση κατασκευής σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Κατά τη φάση κατασκευής η λήψη και εφαρμογή μέτρων για τις άλλες παραμέτρους του περιβάλλοντος, 

που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω θα έχει θετική αθροιστική επίδραση και στην προστασία του 

τοπίου και της μορφολογίας. Έτσι, απαιτείται ο περιορισμός των εκχερσώσεων βλάστησης και ο 

περιορισμός των εκσκαφών τοπικά μόνο στις θέσεις διευθέτησης και στον απολύτως απαραίτητο όγκο, 

η μείωση της εκπεμπόμενης σκόνης, η συλλογή των απορριμμάτων σε καθορισμένους χώρους και η 

αποφυγή ανεξέλεγκτης διάθεσης των χωματισμών. Ένα ακόμη βασικό μέτρο είναι στο πέρας των 

εργασιών να απομακρυνθούν όλα τα μηχανήματα και οι προσωρινές κατασκευές, καθώς και κάθε είδους 

απόβλητα από την περιοχή και να αποκατασταθεί ο χώρος. Κατά τη λειτουργία του έργου επιβάλλεται 

η τακτική συντήρηση των έργων διευθέτησης, καθώς και η απομάκρυνση φερτών υλικών και τυχόν 

απορριμμάτων που θα συσσωρεύονται, ώστε να διατηρείται τόσο η λειτουργικότητα των έργων όσο και 

η αισθητική τους. 

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο έδαφος κατά τη φάση της κατασκευής επικεντρώνεται στα 

ακόλουθα κύρια μέτρα: Η κατασκευή του έργου να γίνει την περίοδο άνοιξης – καλοκαιριού -φθινοπώρου 

και να διαρκέσει το πολύ 8 μήνες, ανά έτος κατασκευής, στην περίπτωση έντονης βροχής να διακοπούν 

οι εργασίες εκσκαφών, για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου να 

εγκατασταθούν χημικές τουαλέτες, να απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των λαδιών των 

μηχανημάτων και των άλλων παραπροϊόντων συντήρησης, ο κατασκευαστής να διαθέτει στο συνεργείο 

του τα κατάλληλα υλικά για την αντιμετώπιση ατυχήματος για παράδειγμα διαρροής λαδιών κ.α. Σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των εκσκαφών τοπικά στις θέσεις των 

έργων και στον απολύτως απαραίτητο όγκο και με σεβασμό του περιβάλλοντος. Απαγορεύεται η 

ανεξέλεγκτη διάθεση των πλεοναζόντων υλικών. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται 

σημαντικές επιπτώσεις στο έδαφος και συνεπώς δεν προτείνονται ειδικά μέτρα αντιμετώπισης. 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής. Δεν θα 

παρατηρηθεί καμία αλλοίωση της σύνθεσης της βλάστησης. 

Σε σχέση με τη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, η υλοποίηση του έργου δε προβλέπεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο σε σχέση με το σύνολο της 

προστατευόμενης περιοχής. Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη 

χλωρίδας. 

Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα (τυχόν) ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που 

να οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους εφόσον εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης.  

Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους. Συνεπώς εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στα παραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή κατά το δυνατόν όλων αρνητικών επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης του 

έργου καθώς επίσης και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση 

αδειοδότησης του έργου. 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές 

υποδομές  

Το έργο βρίσκεται εντός της φυσικής κοίτης και έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις στις χρήσεις γης και 

τις ιδιοκτησίες της περιοχής κατά την κατασκευή του έργου.  

Η πραγματοποίηση όλων των εργασιών θα γίνει υπό την εποπτεία των αρμόδιων Εφορειών 

Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως πριν τη έναρξη αυτών. 

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν μέχρι να γνωμοδοτήσουν κατάλληλα 
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οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχαιολογίας για τον τρόπο συνέχισης των εργασιών. 

Ακόμη, θα πρέπει να ληφθούν απλά μέτρα για την αποφυγή οχλήσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον, 

όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και κατάλληλης οδικής σήμανσης 

ασφαλείας, η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών με υλικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, η ρύθμιση 

της ταχύτητας των οχημάτων κατασκευής κοντά στους οικισμούς και η κατάλληλη σηματοδότηση, ώστε 

να μειώνονται οι οχλήσεις και να μη διακόπτεται η ομαλή ζωή των κατοίκων. Μια ιδιαίτερα αποδοτική 

πρακτική για την αντιμετώπιση και αποφυγή των όποιων διαμαρτυριών των κατοίκων της περιοχής, 

είναι η πριν την έναρξη των εργασιών ενημέρωση των κατοίκων από την επιβλέπουσα αρχή και τον 

ανάδοχο για το είδος και την διάρκεια των εργασιών. 

Θετικές επιδράσεις αναμένονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κατά την λειτουργία λόγω της 

προστασίας του οικισμού. Επίσης η προστασία των τεχνικών υποδομών θα είναι καθολική. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, δεν θα ενισχυθεί καμία από τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο περιβάλλον ούτε υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν νέες. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  

Τα κυριότερα μέτρα αφορούν στη φάση κατασκευής και περιλαμβάνουν τη συντήρηση των 

μηχανημάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία, τη διαβροχή των επιφανειών και των υλικών ώστε να 

περιοριστεί η έκλυση σκόνης και τη χρήση ειδικού καλύμματος και την εφαρμογή μέτρων περιορισμού 

των εκπομπών σκόνης. 

Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Τα μέτρα για την ελάττωση του θορύβου κατά την κατασκευή, μπορούν να συνοψισθούν στην ελάττωση 

του θορύβου των μηχανημάτων και των οχημάτων εργοταξίου, με χρήση νέων μοντέλων, όπου έχει 

ληφθεί πρόνοια για τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου και με την εφαρμογή πλέον αυστηρών 

κανονισμών, τόσο Ελληνικών όσο και της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η συστηματική 

παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στα όρια του ρέματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και 

εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως να γίνεται χρήση κινητών 

αντιθορυβικών πετασμάτων στην περιοχή του εργοταξίου. Για τις δονήσεις και την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία δεν απαιτούνται μέτρα, καθώς δεν αναμένονται εκπομπές. Κατά τη φάση λειτουργίας του 

έργου, επίσης δεν απαιτούνται μέτρα αντιμετώπισης. 

Επιπτώσεις στα ύδατα 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα νερά κατά τη φάση της κατασκευής επικεντρώνεται στα ακόλουθα 

κύρια μέτρα: Η κατασκευή του έργου να γίνει την περίοδο άνοιξης – καλοκαιριού -φθινοπώρου και να 

διαρκέσει το πολύ 8 μήνες, ανά έτος κατασκευής, στην περίπτωση έντονης βροχής να διακοπούν οι 

εργασίες εκσκαφών ώστε να μην αυξηθεί η στερεομεταφορά του ρέματος, για την επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου να εγκατασταθούν χημικές τουαλέτες, να 

απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των λαδιών των μηχανημάτων και των άλλων παραπροϊόντων 

συντήρησης, ο κατασκευαστής να διαθέτει στο συνεργείο του τα κατάλληλα υλικά για την αντιμετώπιση 

ατυχήματος για παράδειγμα διαρροής λαδιών κ.α. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται 

παρά μόνο θετικές επιπτώσεις στα νερά της περιοχής του έργου και επομένως δεν απαιτείται η λήψη 

μέτρων. 
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Πίνακας 4. Σύνοψη έντασης και χαρακτηριστικών στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση λειτουργίας του έργου συνολικά 

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  0      

Μορφολογικά &τοπιολογικά χαρακτηριστικά Μεγάλη - Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά  0      

Χλωρίδα, πανίδα  0      

Περιοχές προστασίας Εθνικού συστήματος  0      

Δάση & δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Ίσως 

Διάρθρωση & ανθρωπογενές περιβάλλον Μικρή + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι  

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Τεχνικές υποδομές Μεγάλη +++ Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ναι 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Ποιότητα αέρα  0      

Θόρυβος , δονήσεις  0      

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0 Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη   

Ύδατα Μεγάλη ++ Τοπική Μεσοπρόθεσμη Μόνιμη Όχι  
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Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χειμάρρου, είναι η εκβάθυνση της κοίτης γεγονός που συνεπάγεται 

κατάπτωση των πρανών, που με τη σειρά του οδηγεί σε επιπρόσθετα προβλήματα.  

Το βασικότερο όλων είναι η παράσυρση των υποδομών της περιοχής και η μετέπειτα επιφόρτιση του 

οικισμού. 

Η παρούσα μελέτη, δίδει τις απαιτούμενες επιστημονικές λύσεις, προκειμένου την αντιμετώπιση των 

ανωτέρω επιπτώσεων. 

Σκοπός της μελέτης είναι: 

( α )  Η περιγραφή των φυσικών, οικονομικοεδαφοπονικών και κοινωνικών συνθηκών της λεκάνης του 

χειμάρρου Τζιουρτζιώτικος, ως αιτίων της εμφάνισης χειμαρρωδών φαινομένων σ’ αυτήν. 

( β )  Η εξέταση του προβλήματος στις φυσικές και οικονομικές του διαστάσεις. 

( γ )  Η επιλογή του ενδεικνυόμενου συστήματος επέμβασης και ο καθορισμός  των ρυθμιστικών μέτρων 

ορθολογικής διαχείρισης της λεκάνης στα πλαίσια των απαιτήσεών της, εις το διηνεκές, υδρονομικής 

ισορροπίας σ’ αυτήν με στόχο την μείωση της αφικνούμενης στερεοπαροχής στα κατάντη, όπως επίσης 

και της ευρύτερης δημοτικής δασικής έκτασης.   

 

2.4. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

Κατά τη διαδικασία κατασκευής του προτεινόμενου έργου, καθώς και κατά τη λειτουργία του, θα ρέπει 

να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα έτσι, ώστε να 

εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

περιβαλλοντικά δυσάρεστων γεγονότων. 

Πιο κάτω αναφέρονται κάποιοι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, που θεωρούμε ότι θα συνέβαλαν 

τα μέγιστα στη προστασία του περιβάλλοντος. 

 

2.4.1. Φάση κατασκευής 

 Για την έναρξη κατασκευής του Έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες. 

 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να 

περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον περιορισμό της αποψίλωσης της παρόχθιας βλάστησης. Η υλοτομία 

ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της θα πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις του Δασαρχείου Τρικάλων. 

 Οι δρόμοι πρόσβασης στις θέσεις των τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν, μετά το πέρας 

της κατασκευής του κάθε τμήματος επέμβασης του έργου θα αποκαθίσταται. Συνεπώς το σύνολο του 

έργου δεν θα συνοδευτεί με νέα οδοποιία, αλλά με προσωρινή πρόσβαση, που θα αποκατασταθεί 

απόλυτα με το πέρας των εργασιών. 

 Ο δρόμος που θα βελτιωθεί με την παρούσα μελέτη, αποτελεί υφιστάμενο έργο, που θα καταστεί 

ενεργό και θα επιτελέσει διπλό ρόλο, από τη μια προστασία του δάσους ολόκληρου και για την 

εξωδάσωση των δασικών προϊόντων και δεύτερον μετακίνησης των κτηνοτρόφων του οικισμού. 

 Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή του 

διασκορπισμού των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα 

 Οι εκσκαφές για το σύνολο του έργου (κύριο έργο και συνοδό) θα περιοριστούν στις απολύτως 

αναγκαίες. Ειδικότερα, να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης, ώστε οι εκσκαφές θεμελίων, 

τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και να 

αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

 Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή 

επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. Να αποκατασταθούν αμέσως τυχόν φθορές που θα 

προκληθούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. 

 Σε κατοικημένες περιοχές η διέλευση των φορτηγών θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας 

και σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), οι καρότσες των 

φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 
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 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από 

τις εκσκαφές που θα γίνουν επιτόπου για τις ανάγκες του έργου, μέσω του θρυμματισμού των 

πρωτογενών εκβραχισμών, είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής. 

 Δεν θα γίνει καμία εναπόθεση έστω και προσωρινή υλικών σε ζώνες χειμάρρων πέραν της ζώνης 

κατάληψης του έργου. 

 Μετά από συνεννόηση με το Δασαρχείο Τρικάλων και ενδεχομένως του τοπικού Δήμου, τα 

ενδεχόμενα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα διατεθούν για την 

αποκατάσταση τυχόν ανενεργών λατομείων και διαταραχθέντων χώρων, για την κάλυψη αναγκών σε 

υλικά άλλων εγκεκριμένων έργων της περιοχής, στην αποκατάσταση χώρων απορριμμάτων κλπ 

 Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση.  

 Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης 

της σε παρακείμενες περιοχές.  

 Για το προσωπικό του εργοταξίου και για τις διάφορες χρήσεις του (πλύση, WC κλπ) να 

τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση από τα αστικά 

λύματα κατά τη φάση κατασκευής του Έργου.  

 Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών, 

σε επαρκείς ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται 

προσεκτικά και να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων απορροφητικών υλικών, 

μήπως έχουν από κάποιο αστάθμητο παράγοντα προσροφήσει αυξημένα ποσά υγρασίας (π.χ. από 

διαρροή νερού), οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση 

χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό.  

 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του Έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) 

της παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει 

να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του προσωρινά ηχοπετάσματα.  

 Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός τους 

με κατάλληλα μέσα.  

 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λιπαντικά έλαια, 

κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους να γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, 

λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου, καθώς και η αποθήκευση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους 

χώρους.  

 Τα προς χρήση αλλά και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια θα φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία 

σε στεγασμένο χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη, η οποία δύναται να παρουσιάσει διαρροή, θα 

προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τις τυχόν διαρρέουσες ποσότητες.  

 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBs κλπ.).  

 

2.4.2. Φάση λειτουργίας 

 Στατικό έργο προστασίας της κοίτης του χειμάρρου, αποτροπής πρανικών διαβρώσεων και 

πλημμυρικών φαινομένων, προστασία έργων υποδομής και ανάπτυξη του δομικού ιστού της ΤΚ Αγίας 

Παρασκευής. 

 

2.5. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Η δράση του χειμάρρου επηρεάζει, τόσο τον δομικό ιστό της ΤΚ Αγίας Παρασκευής, καταστρέφοντας 

μέχρι σήμερα υποδομές του χωριού, όπως οδικούς άξονες, καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, πεζογέφυρες 

κλπ, όπως και στον ζωτικό χώρο των βοσκοτόπων του χωριού, όπου δραστηριοποιούνται πολλές 

οικογένειες τους θερινούς μήνες. Τέλος λόγοι προστασίας και ορθής διαχείρισης του δάσους επιβάλλουν 

την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. 
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Τέλος η βελτίωση των δρόμων που βρίσκονται παραπλεύρως του χειμάρρου θα συμβάλλουν στην 

προστασία της περιοχής σε στιγμές έκτακτης ανάγκης.   

 

2.6. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 
Στα πλαίσια σύνταξης της τεχνικής μελέτης του έργου, αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα δεδομένα του χώρου 

επέμβασης, της δράσης του χειμάρρου, των καταγεγραμμένων καταστροφών, καθώς και η αναγκαιότητα  της 

αντιμετώπισης όλων αυτών. Σαφώς με τρόπο επιστημονικό και πλήρους επαγγελματικής επάρκειας 

ταπροτεινόμενα έργα, είναι τα ικανά και αναγκαία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της περιοχής. Τηρώντας 

βέβαια την οικονομία κλίμακας, που πρέπει να τηρείται πάντα σε μια τεχνική μελέτη τέτοιου είδους. 

 

2.7. Γενικά περί περιοχών προστασίας 

Επειδή όλα τα διακριτά μέρη του έργου, δεν αναπτύσσονται εντός ζωνών προστασίας των περιοχών  

προστασίας, δεν έγινε περεταίρω διερεύνηση, όπως σύνταξη ειδικών μελετών. 

Γενικά αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι τύποι οικοτόπων και δεν αναμένονται 

σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου.  

Το μέγεθος της έκτασης που θα διαταραχθεί αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης 

και δεν περιλαμβάνονται οικοτόποι προτεραιότητας.  

Σε σχέση με τη χλωρίδα της περιοχής η υλοποίηση του έργου δε προβλέπεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο. Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου 

δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη χλωρίδας με περιορισμένη χωρική εξάπλωση. 

Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που να 

οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους, εφόσον εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης.  

Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους. Συνεπώς, εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στα παραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή όλων των αρνητικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου 

θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης του έργου καθώς επίσης και 

όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση αδειοδότησης του έργου. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Όπως αναλύεται και τον χάρτη Χ2, η τελική λεκάνη του χειμάρρου, καταλαμβάνει συνολική έκταση 32,70 

km2 εμπεριέχοντας τις τρεις μικρότερες λεκάνες όχι αθροιστικά, αλλά συνεργατικά και κατατάσσεται στο 

χειμαρρικό τύπο Κ-IV, F-II σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Διευθετήσεις χειμαρρικών ρευμάτων Α.Π.Θ. 

Δ. Κωτούλας, 1987) για την κατάταξη των χειμάρρων κατά χειμαρρικό τύπο στον Ελλαδικό χώρο.  

Η λεκάνη απορροής του χειμάρρου ανήκει σε 2 επικαλυπτόμενες περιοχές προστασίας, όπως φαίνεται 

και στον χάρτη 3, της παρούσας μελέτης. 

Η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special 

Areas of Conservation - SAC) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 200,94 km2. 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 199,95 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (0,98 km2) 

εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08). 

Η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 652,27 km2. 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 282,80 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (369,48 km2) 

εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05). 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή.  

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης προστασίας αρχαιολογικού 

χώρου και δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση κανένα αρχαιολογικό χώρο ή μνημείο. 

 

3.1. Βασικά στοιχεία του έργου 

Τα βασικά κατασκευαστικά τμήματα ενός του έργου, αναφέρονται ως εξής: Διάνοιξη προσωρινών 

δρόμων πρόσβασης, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης 

κοίτης, συρμάτινες κατασκευές, εγκατάσταση δομικών κατασκευών. 

Από την τεχνική μελέτη του έργου, προέκυψε η αναγκαιότητα κατασκευής των κάτωθι έργων: 

Στην Χ.Θ. 0+20,00, θα κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος αντιστήριξης, αναπτύγματος 50μ 

(σαρζανετ), όπως φαίνεται αναλυτικά στο ΣΧ 7. 

Από την Χ.Θ.0+840,00 έως την Χ.Θ.1+492,59 και για εφαρμοστέο μήκος 644,16μ. επιβάλλεται η 

διαμόρφωση διατομής αναγκαίας και ικανής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνικής μελέτης, 

χωρίς επένδυση πρανών. Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 10 

Παράλληλα θα κατασκευαστούν και 4 πρόβολοι, Οι θέσεις που θα γίνουν είναι Χ.Θ. 0+919,34    , Χ.Θ.  

1+037,87   , Χ.Θ. 1+192,50    , Χ.Θ. 1+308,63., λεπτομέρειες στο ΣΧ 8. 

Στην Χ.Θ.1+492,59 θα κατασκευαστεί το Φράγμα 1 αναπτύγματος 34,50μ στην μέγιστη διάσταση, 

περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Πρόκειται για έργο μπετού άοπλου, που λέγεται και φράγμα 

βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής που υπολογίστηκαν στην 

τεχνική μελέτη. 

Στην Χ.Θ.1+617,25 θα κατασκευαστεί το Φράγμα 2 αναπτύγματος 74,50μ στην μέγιστη διάσταση, 

περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Πρόκειται για έργο μπετού άοπλου, που λέγεται και φράγμα 

βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής που υπολογίστηκαν στην 

τεχνική μελέτη. 

Στην Χ.Θ. 1+753,03 έως την Χ.Θ. 1+880,43, υπάρχει μια μεικτή κατασκευή, αφού πρέπει να 

αντιμετωπιστεί μια μεγάλη και συνεχώς επεκτεινόμενη σάρα εδάφους με ανάπτυγμα 80,00μ 

(φωτογραφία 9). Από την σάρα αυτή έχει επέλθει καταστροφή του δρόμου που διέρχεται στα ανάντη. 

Λεπτομέρειες ΣΧ 11. 

Πρώτα θα γίνει διαμόρφωση της κοίτης σε ανάπτυγμα 127,00μ, δηλαδή θα μετακινηθεί η κοίτη από τον 

πόδα της σάρας προς την απέναντι πλευρά και άρα μεταφορά της κοίτης, μετά διαμόρφωσης αυτής 

στην αναγκαία υδραυλική διατομή.  
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Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος αναπτύγματος 97,00μ σταθεροποίησης 

τμήματος του πρανούς, προεκτεινόμενος κατά 6,50μ ένθεν και ένθεν του αναπτύγματος της σάρας, για 

την αγκίρωση σε υγιές πρανές. Λεπτομέρειες στο ΣΧ 6. 

Στο νέο πρανές που θα διαμορφωθεί θα κατασκευαστεί το νέο τμήμα του δρόμου προς αντικατάσταση 

του καταστραφέντος, ψηλότερα από τον τοίχο. Το νέο τμήμα του δρόμου θα συνεχιστεί με νέα διάνοιξη 

150,41μ στα στέρεα πρανή της κοίτης πλέον και με συνολικό μήκος 277,41μ (127,00μ + 150,41), 

προκειμένου να ενωθεί ο νέος δρόμος με τον υφιστάμενο. Μηκοτομή δρόμου ΣΧ 5. 

Στην Χ.Θ. 1+880,43, θα κατασκευαστεί το φράγμα 3. Περιορίζεται σε άνοιγμα διάρρου 25,00μ, 

περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Πρόκειται για έργο μπετού άοπλου, που λέγεται και φράγμα 

βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής που υπολογίστηκαν στην 

τεχνική μελέτη. 

Από την θέση του φράγματος 3 και μέχρι την Χ.Θ. 2+150,00, παρατηρήσαμε συμπεριφορά κώνου 

απόθεσης του χειμάρρου, αφού η κλίση είναι σχετικά μικρή και γίνονται αποθέσεις της στερεομεταφοράς 

που έρχεται από τα ανάντη. 

Από την τεχνική μελέτη και την πληθώρα των επισκέψεων στην περιοχή, σε ξηρασία, αλλά και έντονη 

βροχή, με εξάρσεις πλημμύρας εξήγαμε το συμπέρασμα, ότι από εκεί μέχρι την Χ.Θ. 3+250,00, υπάρχει 

έντονη κλίση, μεγάλη ταχύτητα κίνησης του νερού και μικρής στερεομεταφοράς, αφού δεν υπάρχουν 

εστίες παραγωγής. 

Στην συνέχεια και για λόγους οικονομίας κλίμακας, φτάνουμε στην Χ.Θ. 3+266,69, όπου θα 

κατασκευαστεί το φράγμα 4, σε θέση που δύναται κατασκευαστικά και με ουσιαστικό ρόλο, αφού θα 

κρατήσει την στερεομεταφορά που θα περάσει από τις ανωτέρω όπως θα περιγραφτούν κατασκευές. 

Περιορίζεται σε άνοιγμα διάρρου 22,00μ, περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2.  Πρόκειται για έργο 

μπετού άοπλου, που λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και 

ανατροπής που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 

Στην συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση της διατομής της κοίτης από την Χ.Θ.3+309,417 έως την Χ.Θ. 

3+399,17. Προκειμένου την ορθή παροχευτικότητα της υδατοπαροχής και της ενδεχόμενης 

στερεοπαροχής από την δράση του χειμάρρου, επιβάλλεται η διαμόρφωση διατομής αναγκαίας και 

ικανής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνικής μελέτης, χωρίς επένδυση πρανών. Ουσιαστικά η 

νέα διατομή θα προκύψει μετά την άρση των προσχώσεων. Πρόκειται για χωματουργικό έργο, με υλικά 

που βρίσκονται εντός της κοίτης, με διαβαθμισμένη τοποθέτηση, δηλαδή στα χαμηλά μεγάλοι ογκόλιθοι 

και ψηλότερα λιγότερο μεγάλοι. Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 12. 

Στο τέλος της διαμόρφωσης της κοίτης, δηλαδή στην Χ.Θ. 3+399,17 θα κατασκευαστεί ουδός. Πρόκειται 

για τεχνικό έργο μπετού άοπλου, που είναι ο διάρρους του είναι ο πυθμένας της κοίτης του χειμάρρου. 

Πρόκειται για έργο σταθεροποίησης της κοίτης, όχι συγκράτησης φερτών, αλλά μόνο αποτροπή 

διαβρώσεων. Αυτό γιατί αμέσως πιο πάνω βρίσκεται υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση (τσιμεντένια 

διάβαση) επί του χειμάρρου με κατεύθυνση κάθετη στην πορεία του νερού. Λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Με 

την υπολογιζόμενη κλίση αντιστάθμισης του χειμάρρου, δηλαδή την κλίση που θα διαμορφωθεί μετά 

την διευθέτηση, που καλείται και κλίση ηρεμίας, θα προστατεύει απόλυτα την ιρλανδική διάβαση που 

είναι πιο πάνω. 

Στην ιρλανδική διάβαση, που βρίσκεται στην Χ.Θ. 3+420,78 έως την Χ.Θ. 3+429,17, έχει πλάτος λοιπόν 

8,39μ, δηλαδή έχει τσιμενταριστεί η κοίτη. Στην Χ.Θ. 3+418,21 (βλέπε ΣΧ1 Μηκοτομή έργου) είναι ο 

πόδας της ιρλανδικής διάβασης προς τα κάταντη, όπου θα κατασκευαστεί λιθοριππή προστασίας. 

Πρόκειται για έργο που γίνεται για την προστασία της από υποσκαφή, με την μηχανική τοποθέτηση 

βράχων μεγάλων διαστάσεων κάτω και πιο ψηλά μικρότερων. Το βάρος αυτών των βράχων θα είναι 

από 300kg έως 1000kg.  

Στην Χ.Θ. 3+459,17, θα κατασκευαστεί το φράγμα 5, που θα συγκρατήσει φερτές ύλες προς τα κατάντη 

και για προστασία της ιρλανδικής διάβασης, άρα του υφιστάμενου δρόμου, που είναι ο βασικός άξονας 

πρόσβασης στην ορεινή ζώνη.  Περιορίζεται σε άνοιγμα διάρρου 22,00μ και ύψους ανωδομής υπέργειας 

3,00μ , ύψους πτερυγίων 2,20μ  , περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2.  Πρόκειται για έργο μπετού 

άοπλου, που λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και 

ανατροπής που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 

Στην συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση της διατομής της κοίτης από την Χ.Θ.3+639,17 έως την Χ.Θ. 

3+731,09. Προκειμένου την ορθή παροχευτικότητα της υδατοπαροχής και της ενδεχόμενης 

στερεοπαροχής από την δράση του χειμάρρου, επιβάλλεται η διαμόρφωση διατομής αναγκαίας και 
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ικανής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνικής μελέτης, χωρίς επένδυση πρανών. Ουσιαστικά η 

νέα διατομή θα προκύψει μετά την άρση των προσχώσεων. Πρόκειται για χωματουργικό έργο, με υλικά 

που βρίσκονται εντός της κοίτης, με διαβαθμισμένη τοποθέτηση, δηλαδή στα χαμηλά μεγάλοι ογκόλιθοι 

και ψηλότερα λιγότερο μεγάλοι. Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 4. 

Όπως και πριν στο τέλος της διαμόρφωσης της κοίτης, δηλαδή στην Χ.Θ. 3+731,09 θα κατασκευαστεί 

ουδός. Πρόκειται για τεχνικό έργο μπετού άοπλου, που είναι ο διάρρους του είναι ο πυθμένας της κοίτης 

του χειμάρρου. Πρόκειται για έργο σταθεροποίησης της κοίτης, όχι συγκράτησης φερτών, αλλά μόνο 

αποτροπή διαβρώσεων. Αυτό γιατί αμέσως πιο πάνω βρίσκεται υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση 

(τσιμεντένια διάβαση) επί του χειμάρρου με κατεύθυνση κάθετη στην πορεία του νερού. Λεπτομέρειες 

στο ΣΧ 2. Με την υπολογιζόμενη κλίση αντιστάθμισης του χειμάρρου, δηλαδή την κλίση που θα 

διαμορφωθεί μετά την διευθέτηση, που καλείται και κλίση ηρεμίας, θα προστατεύει απόλυτα την 

ιρλανδική διάβαση που είναι πιο πάνω. 

Στην ιρλανδική διάβαση, που βρίσκεται στην Χ.Θ. 3+745,28 έως την Χ.Θ. 3+750,23, έχει πλάτος λοιπόν 

4,95μ, δηλαδή έχει τσιμενταριστεί η κοίτη. Στην Χ.Θ. 3+744,24 (βλέπε ΣΧ1 Μηκοτομή έργου) είναι ο 

πόδας της ιρλανδικής διάβασης προς τα κάταντη, όπου θα κατασκευαστεί λιθοριππή προστασίας. 

Πρόκειται για έργο που γίνεται για την προστασία της από υποσκαφή, με την μηχανική τοποθέτηση 

βράχων μεγάλων διαστάσεων κάτω και πιο ψηλά μικρότερων. Το βάρος αυτών των βράχων θα είναι 

από 300kg έως 1000kg.  

Στην συνέχεια θα γίνουν 3 φραγματικές κατασκευές τα 6,7,8 που θα είναι η βασική συστοιχία 

συγκράτησης της κοίτης και των φερτών υλών που έρχονται από τα ανάντη. Πιο πάνω από εκεί 

επέρχεται στενότερη κοίτη με αδυναμία προσέγγισης. Έτσι επιλέχθηκε τεχνικά η τοποθέτηση 3 κατά 

σειρά φραγμάτων, όπου η υπολογιζόμενη κλίση αντιστάθμισης του κάτω φράγματος να σβήνει στον 

πόδα του πάνω. Υπολογίστηκε ότι θα κρατηθεί σταθερή η κοίτη και θα προστατευθούν οι υφιστάμενες 

υποδομές κατάντη.  Περιορίζονται σε άνοιγμα διάρρου 16,30μ και ύψους ανωδομής υπέργειας 3,00μ , 

ύψους πτερυγίων 2,00μ  , περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2.  Πρόκειται για έργα μπετού άοπλου, 

που λέγονται και φράγματα βάρους, αφού στέκονται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής 

που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκτέλεσης των έργων διευθέτησης του κλάδου, εξαιτίας των αντίξοων 

εδαφικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυρές κλίσεις, ασταθή εδάφη) θα απαιτηθεί η κατασκευή 

ορισμένων βοηθητικών εργασιών, όπως προσωρινοί δρόμοι πρόσβασης για την πρόσβαση στον χώρο 

των κατασκευών. Οι δρόμοι αυτοί αποτυπώνονται επακριβώς στο ΣΧ 3. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη 

το σύνολο αυτών ανέρχεται σε 640μ και πιο συγκεκριμένα. Για την κατασκευή του Φράγματος 3 και των 

ενδιάμεσων έργων θα γίνει προσωρινή πρόσβαση εντός της κοίτης μήκους 230μ, για την κατασκευή 

του φράγματος 4 και των ενδιάμεσων κατασκευών θα γίνει προσωρινή πρόσβαση παραπλεύρως της 

κοίτης, μήκους 120μ. Για την κατασκευή του ουδού 2 θα γίνει προσωρινή διάνοιξη 40μ. Τέλος για την 

κατασκευή των φραγμάτων 6,7 και 8 , θα γίνει προσωρινή διάνοιξη 70,80 και 100μ αντίστοιχα. Όλες οι 

υπόλοιπες κατασκευές προσεγγίζονται από υφιστάμενα δίκτυα, ή από τα έργα που γίνουν. 

Βασικό ρόλο στην λειτουργία της κατασκευής, αλλά και στην προστασία της περιοχής θα παίξει η 

βελτίωση της βατότητας του υφιστάμενου δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας, μήκους 2698μ. Αποτελεί  

βασικό έργο υποδομής για την περιοχή, που θα είναι γρήγορος δρόμος πρόσβασης των κατοίκων στον 

βοσκότοπο και θα παράλληλα θα θωρακίσει την περιοχή σε περίπτωση ανάγκης. Λεπτομέρειες ΣΧ 3. 

Για τους υπόλοιπους δρόμους πρόσβασης στο χώρο των έργων, προτείνεται η αποκατάστασή τους, 

μιας και ο ρόλος τους, θα είναι αποκλειστικά και μόνο η εξυπηρέτηση των τεχνικών κατασκευών. 

 

3.2. Βασικά στοιχεία φάσης κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

Το πλήθος και ο τρόπος της εξάπλωσης των ολισθήσεων στο χώρο επέβαλαν την διεξαγωγή μιας 

μορφολογικής έρευνας της περιοχής, η οποία έγινε με επιτόπια εξέταση.  

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο χώρος παρουσιάζει στην κατά μήκος διαμόρφωσή του σιγμοειδή 

ανάπτυξη (μακρομορφή) ως εξής: 

Τις αρχικές επιφάνειες με σημαντική κλίση (προς τον υδροκρίτη) , διαδέχεται ένα ευρύ πλάτυσμα με 

ήπιες κλίσεις και ακολουθούν (κοντά στην κοίτη ρεύματος) επιφάνειες με έντονη κλίση. Χαρακτηριστικό 

είναι,  ότι η επιφάνεια του σιγμοειδούς παρουσιάζει ένα πλήθος από μικρότερες διακυμάνσεις, δηλαδή 

από κοιλώματα, που δημιουργούν μικροκυματισμούς (μικρομορφή) προς διάφορες κατευθύνσεις με 
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γενική όμως πορεία προς τα κατάντη. Αυτά οφείλονται σε παλιές, όσο και σε πρόσφατες ολισθήσεις, οι 

οποίες ασαφοποιούν τοπικά τη σιγμοειδή διαμόρφωση.  

Ο χώρος διαυλακώνεται από πλήθος χαραδρώσεων, οι οποίες στραγγίζουν την πε-ριοχή και 

παράλληλα κατακερματίζουν το τοπίο, όπως στη περιοχή Κοίμηση της Θεοτόκου Δυτικά του οικισμού. 

Πρόκειται για ρεύματα με ισχυρές κλίσεις, των οποίων η κοίτη εισδύει βαθιά στη γεωμάζα, λόγω της 

έντονης χαραδρωτικής διάβρωσης που υφίσταται. Έτσι δημιουργείται στο τοπίο μια κυματοειδής 

διαμόρφωση κατά πλάτος. 

Εξάλλου η έντονη διαυλάκωση και ο κατακερματισμός των γεωμαζών από τα ρεύμα-τα, που 

στραγγίζουν τον χώρο τους, δίνει ενδείξεις, ότι ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργούνται και δευτερογενείς 

αργές γεωκινήσεις με διάταξη κάθετη προς τον άξονα των ρευμάτων αυτών. Χαρακτηριστικοί είναι οι 

συνεχείς κυματισμοί των ισοϋψών στην περιοχή των ολισθήσεων, που ακολουθούν τη συνισταμένη των 

δύο αυτών γεωκινήσεων.  

Η μορφή των δύο ολισθητικών συνόλων είναι απειοειδής σε κάτοψη (ευρεία κεφαλή, στενή βάση) και 

αντιστοιχεί προς εκείνη των κυκλοτερών ολισθήσεων. 

Οι τοπικές, έντονες ολισθήσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στην πορεία τους από την παραπάνω γενική 

πορεία των ερπύσεων. Αυτές όμως δεν είναι σημαντικές, ώστε να θεωρείται, ότι συνισταμένη των 

κινήσεών τους παρακολουθεί τον γενικό άξονα των ολισθητικών συγκροτημάτων. 

Όπως αποτυπώνεται στην μηκοτομή και οριζοντιογραφία του έργου, υπάρχει ένα τμήμα του χειμάρρου 

που δεν επιδέχεται επέμβασης, λόγω της απομακρυσμένης θέσης, του τυφλού σημείου και της 

απουσίας έργων υποδομών. Θεωρούμε ότι η δράση του χειμάρρου θα σταματήσει, μετά από την 

κατασκευή των έργων ανάντη και θα επέλθει ηρεμία. Η περιοχή αφορά την περιοχή από την Χ.Θ. 

2+2032,79, έως την Χ.Θ. 3+249,17. Λόγοι οικονομίας κλίμακος και εντοπισμός περισσότερο αναγκαίων 

σημείων επέμβασης, καθιστά την προαναφερθείσα περιοχή, εν δυνάμει υπό μελέτη σε δεύτερη φάση 

και μετά από την κατασκευή των έργων ανάντη και την λειτουργία αυτών.  

Συνεπώς μόλις θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι ανάντη κατασκευές, θα επαναπροσδιοριστούν οι 

ανάγκες της δράσης του χειμάρρου, αφού οι δύο αναφερόμενες περιοχές, αποτελούν ιδιαίτερες 

γεωχωρικές ενότητες, με τοπικά χαρακτηριστικά, μείζονος σημασίας και διαφορετικότητας σε σχέση με 

το υπόλοιπο σύνολο.  

Επιπλέον, επιβάλλεται πλέον ο σχεδιασμός των έργων να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, 

αφού λόγοι οικονομίας επιτάσσουν μια τέτοια συμπεριφορά. 

 

3.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων 

Σε ότι αφορά τη χρήση των υλικών κατασκευής, θα χρησιμοποιηθούν τα συνήθη 

οικοδομικά υλικά. Όλες οι δομικές κατασκευές θα γίνουν με τα συνήθη δομικά υλικά. Οι απαιτούμενες 

πρώτες ύλες, τόσο για τη κατασκευή όσο και για τη λειτουργία τουέργου, αποτυπώνονται στο παρακάτω 

πίνακα: 

1 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών 
γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών 

Α-2 m3 13078,35 

2 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, χωρίς 
χρήση εκρηκτικών 

Α-3.3 m3 8718,90 

3 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε 
απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου 
επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 
, Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

Α -18.1 m3 2175,86 

4 

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού -  Με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών 

3.06 m3 53804,30 

5 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά 
από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση 
υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την 

 Α-20 m3 19312,58 
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μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή 
επιχωμάτων" 

6 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την 
θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την 
κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
Ο.Κ.Ω.,κλπ.),  

Β.1 m3 

21618,99 

7 

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25 

Β.29.4.5 m3 
3692,20 

8 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, 
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα 

Β.65.1.1 Kgr 

23615,47 

9 
Κατασκευή φατνών  Β.65.2 m2 

11480,49 

10 

Πλήρωση φατνών με συλλογή από την κοίτη από συλλεκτούς 
λίθους 

 Β.65.3 m3 
2389,80 

11 

Λιθοριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου 
βάρους 200-600kg 

ΝΈΟ 
ΑρθροΣχετ. 

8.04.04 
m3 

2234,27 

12 
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 12.01.01.03 

m 40,00 

13 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα (Ισχύος 10,0 έως 
20,0 ΗΡ) 

6.01.01.05 
  20,00 

Πίνακας. Πρώτες ύλες για την κατασκευή του έργου 

Σχετικά με τα απόβλητα αναφέρονται επιγραμματικά τα ακόλουθα για τις φάσεις 

κατασκευής και λειτουργίας: 

Αέρια απόβλητα: 

Φάση κατασκευής 

Σκόνη, καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων έργου (περιστασιακά και για μικρό 

χρονικό διάστημα). 

Φάση λειτουργίας 

Δεν παράγονται αέρια απόβλητα. 

Υγρά απόβλητα: 

Φάση κατασκευής 

Θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο 

προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για την κατασκευή του έργου. Θαπαράγονται επίσης ειδικά υγρά 

απόβλητα που περιλαμβάνουν πετρελαϊκά κατάλοιπα καιλιπαντικά από τα μηχανικά μέσα του 

εργοταξίου και τις πιθανές συντηρήσεις αυτών. 

Φάση λειτουργίας 

Δεν υπάρχουν 

Στερεά απόβλητα: 

Φάση κατασκευής 

Στερεά απόβλητα από το προσωπικό καθώς και υπολείμματα υλικών κατασκευής τα οποία 

κατατάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στην κατηγορία 17 05 04 "χώματα και 

πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03* (όπου 17 05 03*: "χώματα και πέτρες που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες"), συσκευασίες υλικών και τυχόν ελαττωματικά προϊόντα. 

Στο πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα απόβλητα εκσκαφών, από όλες τις εργασίες του 

σχεδιαζόμενου έργου: 

 Όγκος 

ορυγμάτων m3 

Όγκος 

επιχωμάτων m3 

Όγκος 

επανεπίχωσηςm3 

Ισοζύγιο 

εκσκαφών m3 

Πάσης φύσεως 

εκσκαφές για την 

κατασκευή του έργου, 

όπως διανοίξεις, 

97220,55 

 

47731,50 21618,99 

0,00 
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θεμελίωσης τεχνικών 

έργων, διαμόρφωσης 

κοίτης κλπ, σύμφωνα 

με την τεχνική μελέτη 

του έργου 

Βελτίωση βατότητας 

υφιστάμενου δασικού 

οδικού δικτύου 

Δημοτικού δάσους 

Αγίας Παρασκευής 

(υπολογίστηκε για 

μήκος 23,50km) 

 27870,06  

 

Η προτεινόμενη βελτίωση της βατότητας του δασικού δικτύου του Δημοτικού δάσους Αγίας 

Παρασκευής, αποτελεί ιδανική επιλογή για την διάστρωση των υλικών που περισσεύουν από την 

κατασκευή του έργου. Εναλλακτικά υπάρχουν αρκετές θέσεις που έχει γίνει απόληψη γαιών και χρήζουν 

αποκατάστασης. Τέλος δύναται η Δασική Υπηρεσία να ορίσει θέσεις που χρήζουν πλήρωση υλικού ή η 

περίσσεια των εκσκαφών θα διαχειριστεί βάσει της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Αποφ. 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ 1312/24-08-2010). 

Φάση λειτουργίας 

Δεν υπάρχουν 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.1. Στόχος και σκοπιμότητα 

Έτσι λοιπόν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι η πρόταση συγκεκριμένων έργων και δράσεων, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά το πλείστον τα προβλήματα από τη δράση του χειμάρρου.Η 

δράση του χειμάρρου επηρεάζει, τόσο τον δομικό ιστό της ΤΚ Αγίας Παρασκευής, καταστρέφοντας μέχρι 

σήμερα υποδομές του χωριού, όπως οδικούς άξονες, καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια, πεζογέφυρες κλπ, 

όπως και στον ζωτικό χώρο των βοσκοτόπων του χωριού, όπου δραστηριοποιούνται πολλές 

οικογένειες τους θερινούς μήνες. Λόγοι προστασίας και ορθής διαχείρισης του δάσους επιβάλλουν την 

αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. 

Τέλος η βελτίωση των δρόμων που βρίσκονται παραπλεύρως του χειμάρρου θα συμβάλλουν στην 

προστασία της περιοχής σε στιγμές έκτακτης ανάγκης.   

 

4.2. Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας 

Στην περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν μελέτες αντίστοιχων έργων και εργολαβιών, παρά μόνο 

υπάρχουν παρεμβάσεις σημειακού χαρακτήρα, με συρμάτινες κατασκευές, που είχαν σκοπό την 

προστασία κυρίως το κεντρικού δρόμου πρόσβασης στον οικισμό. Παροδικής λειτουργίας βέβαια και 

ημίμετρο στην δράση του χειμάρρου. 

 

4.3. Οικονομικά στοιχεία  του έργου ή της δραστηριότητας 

Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο έντασης κεφαλαίου, με υψηλό αρχικό κόστος ανάπτυξης και 

εγκατάστασης, που όμως αποτελεί έργο προστασίας και άρα δεν εξετάζεται με οικονομικά μεγέθη. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
      Άρθρο Είδος Ποσό- Τιμή 

Δαπάνη εργασιών 

Α/Α          Ένδειξη      έργων       Τιμολογίου μονάδας τητες μονάδας 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ΟΜΑΔΑ Α΄  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ             

1 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση, 
εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, 
πλάτους και κλίσεως πρανών 

Α-2 m3 13078,35 0,80 10462,68   

2 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών 
εδαφών, περιλαμβανομένων 
γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και 
κλίσεως πρανών, χωρίς χρήση 
εκρηκτικών 

Α-3.3 m3 8718,90 8,30 72366,89   

3 

Προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου των έργων από 
οποιαδήποτε απόσταση, 
δανείων χωμάτων είτε για την 
κατασκευή νέου επιχώματος 
είτε για τη διαπλάτυνση ή 
ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώματος είτε για την 
επανεπίχωση θεμελίων, 
τάφρων, C&C κλπ , Συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3 

Α -18.1 m3 2175,86 1,45 3154,99   

4 

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις 
κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού -  
Με την παράπλευρη απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφών 

3.06 m3 53804,30 0,72 38739,10   
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5 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή 
συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά 
από προηγούμενο καθαρισμό 
του εδάφους έδρασης, με 
χρήση υλικών που θα 
προσκομισθούν επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 
"Κατασκευή επιχωμάτων" 

 Α-20 m3 19312,58 1,05 20278,21   

              145001,87 

   ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ             

7 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 
5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για 
την θεμελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), 
και την κατασκευή αγωγών και 
οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.),  

Β.1 m3 

21618,99 

4,10 

88637,88   

8 

Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25 

Β.29.4.5 m3 

3692,20 

133,00 

491062,85   

9 

Προμήθεια και μεταφορά επί 
τόπου του έργου 
συρματοπλέγματος 
γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, Συρματοπλέγμα και 
σύρματα συρματοκιβωτίων με 
απλό γαλβάνισμα 

Β.65.1.1 Kgr 

23615,47 

2,70 

63761,77   

10 
Κατασκευή φατνών  Β.65.2 m2 

11480,49 
2,50 

28701,22   

11 

Πλήρωση φατνών με συλλογή 
από την κοίτη από συλλεκτούς 
λίθους 

 Β.65.3 m3 

2389,80 

17,40 

41582,49   

13 

Λιθοριπές προστασίας κοίτης 
και πρανών με λίθους 
λατομείου βάρους 200-600kg 

ΝΈΟ 
ΑρθροΣχετ. 

8.04.04 
m3 

2234,27 

29,33 

65531,04   

14 

Ονομαστικής διαμέτρου D400 
mm 

12.01.01.03 
m 40,00 41,20 1648,00   

15 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel 
ή βενζινοκίνητα (Ισχύος 10,0 
έως 20,0 ΗΡ) 

6.01.01.05 

  20,00 5,60 112,00   

              781037,24 

          Σύνολο A΄+ Β΄   926039,12 

          Ε.Ο. + Γ.Ε. 18%       166687,04 

          Άθροισμα  (α)                            1092726,16 

          Απρόβλεπτα15%                       163908,92 

          
Συνολική προβλεπομένη κατά την 
μελέτη δαπάνη εργασιών 1256635,08 

          Φ.Π.Α.       24%                          301.592,42 

          
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΥ 1.558.227,50 

Πίνακας 5. Προϋπολογισμός του έργου 

 

4.4. Συσχέτιση  του έργου με άλλα έργα 

Δεν υπάρχουν παρόμοια ή άλλα έργα και δραστηριότητες (υφιστάμενα ή κατασκευαζόμενα) στην άμεση 

περιοχή του έργου, ώστε να εξεταστεί η συμπληρωματικότητα, η συμβατότητα ή μη, η σωρευτικότητα, 

κ.λ.π. με το εξεταζόμενο έργο 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
5.1. Θέση του έργου ως προς εκτάσεις φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές χωροταξικές επιλογές που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί σε Εθνικό, σε 

Περιφερειακό και σε Δημοτικό επίπεδο. Στο ΦΕΚ 128/Α'/3.07.08 δημοσιεύτηκε το Γενικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Πρόκειται για κείμενο χωρικής και τομεακής 

στοχοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, όπου σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αναφέρεται: 

Στο άρθρο 2 (Στόχοι) μεταξύ άλλων σημειώνεται: Εν όψει των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί η 

αλλαγή κλίματος με ταχύτατους ρυθμούς, τίθενται οι εξής στόχοι: προσαρμογή της χώρας στις νέες 

συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές αλλαγές και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές 

συνεπάγονται (πυρκαγιές, πλημμύρες και διάβρωση, ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα 

φυσικά φαινόμενα), με τη δημιουργία κατάλληλων προληπτικών μηχανισμών, υποδομών και σχεδίων 

δράσης. 

Στο Άρθρο 10 (Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, 

διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων), παράγραφο 4 (Κατευθύνσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, κατά το 

σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), στο σημείο Α. (Υδατικό και θαλάσσιο περιβάλλον) 

αναφέρεται: Οριοθέτηση των υδατορεμάτων και όλων των υδατικών συστημάτων που χρήζουν 

προστασίας. 

Είναι σαφές λοιπόν, ότι το υπό μελέτη έργο είναι απόλυτα συμβατό με τους στόχους και τις κατευθύνσεις 

του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 

5.1.2. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας ως προς τις 

χρήσεις Γης CORINE 

Η θέση του έργου υπάγεται διοικητικά στην ΤΚ Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Μετεώρων, της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.  

Σύμφωνα με το Χάρτη Χρήσεων Γης CORINE στην περιοχή μελέτης υπάρχουν: «Δάσος πλατύφυλλων 

- 311», «Δάσος κωνοφόρων - 312», «Μικτό δάσος - 313», «Φυσικοί βοσκότοποι - 321», «Θάμνοι και 

χερσότοποι - 322», «Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις - 324», «Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 

– 333» 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 Όρια Λεκάνης 

Απορροής 

 311 Δάσος 

πλατυφύλλων 

 312 Δάσος 

κωνοφόρων 

 313 Μικτό δάσος 

 321 Φυσικοί 

βοσκότοποι 

 322 Θάμνοι και 

χερσότοποι  

 324 Μεταβατικές 

δασώδεις 

θαμνώδεις εκτάσεις 

 333 Εκτάσεις με 

αραιή βλάστηση 

 
Εικόνα 3:Χάρτης χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης, σύμφωνα με το σύστημα Corine (υδρολογική λεκάνη) 

 

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Στον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο της ΠΕ Τρικάλων, η περιοχή του έργου, είναι στα όρια μεταξύ 

περιοχής εκτός ανάρτησης, που αφορά την «οριοθέτηση» του οικισμού και ΔΔ χαρακτήρα που είναι το 

όμορος δάσος.  

 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας  

Στην ευρύτερη του έργου περιοχή υπάρχουν έργα κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας, που 

χρήζουν άμεσα προστασία από την κατασκευή του έργου. 

 

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη ρέματος δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος 

αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο. 

Για την κατασκευή του έργου, εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, 

με αριθμ. 568715/406243/2777/6-11-2019. 

 

5.2. Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

Η θέση του έργου δεν ανήκει σε περιοχές όπου υπάρχουν θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις, όπως Ζώνη 

οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), Βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ), Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο (ΓΣΠ), ΣΧΟΟΑΠ. 

Σαφώς και δεν υπάρχουν προβλέψεις ή μελέτες στην ευρύτερη του έργου περιοχή, αφού πρόκειται 

ουσιαστικά για εγκαταλειμμένη περιοχή από άποψη ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον 

αναπτύσσεται κατά μήκος του χειμάρρου, που ουσιαστικά διαχωρίζει τον δομικό ιστό από το δάσος.  

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σ’ απόλυτη συμφωνία, με τις γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές των κάτωθι χωροταξικών πλαισίων. 
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5.2.1. Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Εθνικού, των Ειδικών και του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ128/Α/2008) 

Το Γενικό Πλαίσιο αναφέρεται και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού 

Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.), όπως αυτό υιοθετήθηκε στις 11/05/1999, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών 

Χωροταξίας στη Γερμανία. Από το 1999 έως σήμερα, έχουν υιοθετηθεί σημαντικές πρακτικές και 

κείμενα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χωροταξικής 

Παρατήρησης (ESPON) και οι Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Εδαφική Συνοχή και την Αστική Ανάπτυξη. 

Σε συνεννόηση με την Ε.Ε, η Χώρα μας προχώρησε σε σειρά αντίστοιχων ρυθμίσεων, με πρώτα 

σημαντικά βήματα τη θεσμοθέτηση το 1999 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α'/07.10.1999) «Χωροταξικός 

σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη….» και τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.), έως και τους δύο πρόσφατους πολύ σημαντικούς 

χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς νόμους: 

Ν. 3827/10 (ΦΕΚ 30Α'/25.02.2010) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου», και 

      Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60Α'/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

 

 
 

Θέση έργου 
Εικόνα 4:Απόσπασμα χάρτη Π2α του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας 

Στο άρθρο 2 (Στόχοι) μεταξύ άλλων σημειώνεται: Εν όψει των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί η 

αλλαγή κλίματος με ταχύτατους ρυθμούς, τίθενται οι εξής στόχοι: προσαρμογή της χώρας στις νέες 

συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές αλλαγές και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές 

συνεπάγονται (πυρκαγιές, πλημμύρες και διάβρωση, ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα 

φυσικά φαινόμενα), με τη δημιουργία κατάλληλων προληπτικών μηχανισμών, υποδομών και σχεδίων 

δράσης. 

Στο Άρθρο 10 (Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, 

διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 

πόρων), παράγραφο 4 (Κατευθύνσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, κατά το 

σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), στο σημείο Α. (Υδατικό και θαλάσσιο περιβάλλον) 

αναφέρεται: Οριοθέτηση των υδατορεμάτων και όλων των υδατικών συστημάτων που χρήζουν 

προστασίας. 
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Είναι σαφές λοιπόν, ότι το υπό μελέτη έργο είναι απόλυτα συμβατό με τους στόχους και τις κατευθύνσεις 

του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

 

5.2.2. Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό πολεοδομικό, 

ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, οριοθέτηση οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού 

χρήσεων γης και δόμησης 

Η περιοχή μελέτης, χαρακτηρίζεται από τη πλήρη απουσία θεσμοθετημένου υποκείμενου χωροταξικού 

σχεδιασμού (πχ ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ κτλ). 

Ωστόσο, υπάρχουν θεσμοθετημένες Νομαρχιακές Αποφάσεις, με τις οποίες έγινε η οριοθέτηση των 

οικισμών της περιοχής, ως εξής: 

 Η υπ’ αριθμό /20.09.1988 Νομαρχιακή Απόφαση με την οποία οριοθετήθηκε ο οικισμός Αγίας 

Παρασκευής, 

Η παραπάνω Απόφαση οριοθέτησης, έλαβαν υπόψη τους το από 24.04.1985 ΠΔ «Τρόπος καθορισμού 

ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και 

περιορισμών δόμησής τους». 

Το έργο είναι πλήρως συμβατό με τις προαναφερόμενες αποφάσεις οριοθέτησης οικισμών, διότι στη 

περιοχή μελέτης δεν υφίστανται υποκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός μη συμβατός με τη λειτουργία 

του προτεινόμενου έργου. 

 

5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ,  κλπ) 

Τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια στην περιοχή μελέτης του έργου είναι: 

• Η υπ’ αριθμό οικ. 47393/4273/04.10.2016 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκε ηΑναθεώρηση του 

Περιφερειακού Σχεδίου Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 

47393/4273/04.10.2016 ΚΥΑ για την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑΘεσσαλίας, συνοπτικά οι σημαντικότερες 

δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

- Καθιέρωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το 

πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ’ελάχιστον, η ανακύκλωση του 65%του συνολικού τους βάρους 

από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020. 

- Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής 

συλλογής ήτοι 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, ως το 2020 και επεξεργασία των χωριστά 

συλλεγόντων βιοαποβλήτων σε μονάδες κομποστοποίησης με στόχο την παραγωγή κόμποστ υψηλής 

ποιότητας.  

Σε πρώτη φάση προτείνονται οι εξής μονάδες βιολογικής επεξεργασίας: Μία μονάδα που θα εξυπηρετεί 

τις Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας, μία μονάδα για την Π.Ε. Λάρισας, μία μονάδα για την Π.Ε. 

Μαγνησίας και τρεις μικρές Μονάδες στην Π.Ε. Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος). 

Δημιουργία ενός πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων μέτρων για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή 

από τους πολίτες για όλα σχεδόν τα ρεύματα αποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν κατ’ ελάχιστον οι στόχοι 

του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020. 

- Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ για την επίτευξη των στόχων 

ανακύκλωσης του Ν.4042/2012 καθώς και της εκτροπής των βιοαποδομήσιμων υλικών. Προβλέπεται η 

κατασκευή συνολικά τριών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ (Λάρισα, Μαγνησία, Δυτ. 

Θεσσαλία). 

Για τα απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και για την επίτευξη των στόχων του Άρθρου 11 της 

Οδηγίας 2008/98, προβλέπεται η δημιουργία Μονάδων Ανάκτησης ΑΕΚΚ(εκτιμώμενος αριθμός 4), εκ 

των οποίων η μία θα είναι κινητή για να καλύψει τις ανάγκες των νησιών, και ένας ΧΥΤ αδρανών καθώς 

και η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού μέσω της δημιουργίας Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

- Δημιουργία μονάδων αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται από τις μεγάλες και μεσαίες ΕΕΛ της 

Περιφέρειας. - Εφαρμογή δράσεων συνεπεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο 

δημιουργίας των νέων υποδομών διαχείρισης για τα ΑΣΑ. 

- Εφαρμογή Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με στοχευμένες δράσεις για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς με στόχο την σταθεροποίηση των αποβλήτων στα σημερινά επίπεδα 

Για την περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο, έχει συνταχθεί από τον Δήμο Μετεώρων, Τοπικό 

Σχέδιο Αποβλήτων, σύμφωνα με το οποίο: 
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 Από τον οικισμό Αγίας Παρασκευής είναι προγραμματισμένο 1 δρομολόγιο απορριμματοφόρου 

του Δήμου, σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα. 

 Ένα δρομολόγιο ανά δεκαπενθήμερο για τους μπλε κάδους. 

 Δεν υφίσταται εγκατάσταση διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και 

κατασκευών (ΑΕΚΚ) 

 Δυσκολία χωριστής αποκομιδής και ανακύκλωσης διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων 

αποβλήτων.  

Το έργο του θέματος είναι συμβατό με την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, καθώς και με το τοπικό 

σχέδιο διαχείρισης του Δήμου Μετεώρων, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα φροντίσει κατά τη φάση 

κατασκευής και λειτουργίας, να μεριμνήσει για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, στη περίπτωση 

παραγωγής αποβλήτων τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τους από το 

Δημοτικό δίκτυο (πχ απόβλητα εκσκαφών κτλ) 

 

5.2.4. Οργανωμένη υποδοχείς όπως επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς 

μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης 

υδατοκαλλιεργειών, κλπ 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν υποδοχείς δραστηριοτήτων βιομηχανικών, 

μεταποιητικών και λοιπών δραστηριοτήτων. 

 

5.3. Σχέδιο διαχείρισης υδάτων 

Ενώ η περιοχή του έργου, ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από άποψη υδατικής κατανομής ανήκει 

στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ04) αποτελεί ένα από 

τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.  

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 10.199 km2, από τα οποία τα 303 km2 ανήκουν στη Λευκάδα 

και τα 53 km2 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. 

Το Υδατικό Διαμέρισμα 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 2.416 m (Αθαμανικά) ως 1.924 m (Παναιτωλικό). Στα δυτικά εμφανίζονται 

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

Η μορφολογία των ακτών του διαμερίσματος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και περιλαμβάνει κλειστές 

θάλασσες και πολλούς μικρούς κόλπους και νησιά. Στο νοτιοδυτικό τμήμα, στις εκβολές του Αχελώου, 

σχηματίζονται οι κλειστές λιμνοθάλασσες του Αιτωλικού, του Μεσολογγίου και της Κλείσοβας. Εγκρίθηκε 

η 1η αναθεώρηση του σύμφωνα με το ΦΕΚ 4681Β’ 29-12-2017,  

Το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 

ΛΑΠ δυτικής Στερεάς, καθώς δεν αναμένεται να υποβαθμίσει τη κατάσταση του υδάτινου σώματος στο 

οποίο θα πραγματοποιηθεί, τόσο τη χημική όσο και τη ποσοτική. 

 Η υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

(ΦΕΚ2686/Β/06.07.2018), με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

 

Τα όρια των κυριότερων υδρολογικών λεκανών καθορίζονται από τις ακόλουθες οροσειρές: 
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Λεκάνη Αχελώου: Δυτικά: Θύαμο, Μακρύ, Βάλτος, Αθαμάνια. Βορειοδυτικά: Λάκμος. Ανατολικά: Πίνδος, 

Τυμφρηστός, Οξιά, Παναιτωλικό. 

Λεκάνη Ευήνου: Βόρεια, βορειοδυτικά: Παναιτωλικό. Βορειοανατολικά: Βαρδούσια. Νοτιοανατολικά: 

όρη Ναυπακτίας και Αράκυνθος. 

Λεκάνη Μόρνου: Γκιώνα, Οίτη. 

Οι κύριοι ποταμοί στις λεκάνες απορροής του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) παρουσιάζονται 

στον παρακάτω Χάρτη. 

 

Σχήμα 1. Κύριοι ποταμοί στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

 

Στη ΛΑΠ του Αχελώου, όπου εντοπίζεται η θέση του έργου, η οικολογική κατάσταση των επιφανειακών 

υδάτινων πόρων είναι καλή, όπως προκύπτει κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής του Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. 
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Σχήμα 2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών ΥΣ στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

 

5.4. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων Πλημμύρας 

Oι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν και πλέον η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αναγνώρισε ότι: οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών 

και ζημίες στο περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να 

υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας. 

Ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών και περιουσιακών 

στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον 

αφορά την κατακράτηση υδάτων (λόγω αλλαγών στη χρήση γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν 

στην αύξηση της πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας, με αντίστοιχη αύξηση των αρνητικών 

τους επιπτώσεων, έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 

31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010) και εφαρμόζεται για τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της 

χώρας. Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 

πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 

2686/Β/06.07.2018) με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του 

Υδατικού Διαμερίσματος EL04 «Δυτική Στερεά Ελλάδα», η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται 
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εκτός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και δεν επηρεάζεται από τα εξεταζόμενα 

πλημμυρικά σενάρια του ισχύοντος ΣΔΚΠ (Βλ. ΣΧΗΜΑ 3, όπου με κόκκινη σκιαγράμμιση 

απεικονίζονται οι ΖΔΥΚΠ για την περιοχή μελέτης, από στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας). 

 
Σχήμα 3. Ζώνες δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (κόκκινος χρωματισμός) στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

 

Στην περιοχή του υδατικού διαμερίσματος, πολύ μακριά από την θέσης του έργου, όπως φαίνεταιστον 

παρακάτω χάρτη, έχουν λάβει χώρα ιστορικές πλημμύρες. Για το λόγο αυτό η πραγματοποίηση ενός 

αντιπλημμυρικού έργου όπως το υπό μελέτη θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του για 

τα ύδατα και θα προστατέψει την περιοχή. 

 

Θέση 

έργου 
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Σχήμα 4. Θέσεις ιστορικών και σημαντικών πλημμυρικών γεγονότων στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (EL04) 

 

5.5. Όρια περιοχών του Εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 

Ν.3937/2011 (Α΄60) 

Το υπό μελέτη ρέμα διέρχεται εντός περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων 

Περιοχών. Οι προστατευόμενες περιοχές είναι: 

• η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος: χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή 

Special Areas of Conservation - SAC) 

• η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων: χαρακτηρίζεται ως Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) 

Η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special 

Areas of Conservation - SAC) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 200,94 km2 . Τμήμα της περιοχής 

Natura, έκτασης 199,95 km2 , εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (0,98 km2 ) εμπίπτει στο 

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08). Όσον αφορά στο υψόμετρο της περιοχής, το ελάχιστο 

υψόμετρο ανέρχεται στα 805 m, το μέγιστο είναι 2095 m και το μέσο στα 1388 m. Τα υδάτινα σώματα 

που εμπίπτουν στο τμήμα της περιοχής GR1440001 – Ασπροπόταμος το οποίο ανήκει στο Υδατικό 

Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

 

Κωδικός 

Natura 

Ποτάμια Υδάτινα Σώματα 

Κωδικοποίηση Όνομα 

GR1440001 

GR0415R000200060N  ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 13 

GR0415R000200058N  ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 11 

GR0415R000200059N  ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 12 

GR0415R000200062N  ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 14 

GR0415R000240061N ΛΕΠΕΝΙΤΣΗΣ Ρ. 

Πίνακας 6. Υδάτινα σώματα που εμπίπτουν στην περιοχή GR1440001 - Ασπροπόταμος 
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Η κατανομή των σημαντικών οικοτόπων της περιοχής GR1440001 - Ασπροπόταμος, που ανήκουν στο 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/EΟΚ, ακολουθεί στον παρακάτω Πίνακα (BIOMAP). 

Τύπος οικοτόπου Έκταση ανά ΥΔ [km2] 
Σύνολο 

[km2] 
Κάλυψη Κωδι

κός 
Όνομα GR04 

GR

05 

GR

07 

GR0

8 

GR

09 

3240 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια 

ξυλώδης βλάστησή τους με 

Salixelaeagnos 

0,00     0,00 0,1% 

8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 0,07     0,07 0,1% 

9110 Δάση οξυάς από LuzuloFagetum 30,07   0,45  30,52 15,2% 

9270 Ελληνικά δάση οξυάς με Abiesborisii- 

regis 

105,7   0,01  105,73 43,6% 

92C0 ΔάσηPlatanusorientalisκαι 

Liquidambar orientalis 

(Platanionorientalis) 

1,16     1,16 0,6% 

Πίνακας 7. Κατανομή σημαντικών οικοτόπων στην περιοχή GR1440001 - Ασπροπόταμος 

Η περιοχή περιλαμβάνει μεικτά δάση, ποταμούς με παρόχθια βλάστηση και υποαλπικά λιβάδια.  

Περιλαμβάνει τις σπουδαιότερες πηγές του Αχελώου που είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε μήκος 

ποταμούς της Ελλάδας. Ο Ασπροπόταμος σχηματίζεται από δύο ποταμούς που συγκλίνουν σε ένα 

κεντρικό ρέμα (το σύστημα έχει σχήμα Υ) το οποίο εκβάλει τελικά, εκτός των ορίων της περιοχής, στον 

ποταμό Αχελώο. Κυρίαρχα είδη δέντρων είναι τα Abiesborisii-regis και Querquscerris. Υπάρχουν αμιγή 

δάση με Abiesborisii-regis, τύπος οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι), ενώ στα όρια 

της εξάπλωσής τους η οξιά και η ελάτη σχηματίζουν μεικτά δάση. Τα αμιγή δάση με Querquscerris 

καταλαμβάνουν μικρότερη έκταση, ο τύπος οικοτόπου περιγράφεται στο CORINE με κωδικό 41.7512, 

χωρίς όμως την παρουσία της Q. frainetto, και δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι). Υπάρχουν επίσης 

αναδασωμένες εκτάσεις με Pinusnigrassp. pallasiana. Η γεωμορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται 

από υψηλή ποικιλότητα κλίσεων και εκθέσεων. Άλλοι τύποι οικοτόπων στην περιοχή είναι οι 

ασβεστολιθικοί βράχοι της Πίνδου με είδη της φυτοκοινωνίας Galliondegenii, της ένωσης 

Achileaclavenae και Minuartiastellatavar. epirota (Quarel 1967, κωδικός 8219) και οι ασβεστολιθικοί 

βραχώδεις οικότοποι με λιθώνες με βλάστηση χαρακτηριστική της κεντρικής Πίνδου με 

Geraniumaristatum. Σημείωση σχετικά με τη βιογεωγραφική περιοχή: Η περιοχή, η οποία βρίσκεται στην 

κεντρική Πίνδο (Τριγκιά 2204 m) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία αλπικών και υποαλπικών 

λιβαδιών (Darpho-Festucetalia, Nardusποολίβαδα), μπορεί να θεωρηθεί τμήμα της αλπικής ζώνης. 

Επίσης, μέρος της περιοχής που χαρακτηρίζεται από την παρουσία Quercioncerris και Fagetalia θα 

μπορούσε να θεωρηθεί τμήμα της υπο-ηπειρωτικής ή ηπειρωτικής βιογεωγραφικής ζώνης. Η 

σπουδαιότητα της περιοχής έγκειται στο ότι περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία οικοτόπων σε πολύ καλή 

κατάσταση. Το παρόν επίπεδο συντήρησης των οικοτόπων αλλά και οι δυνατότητες διατήρησής τους, 

είναι αξιοσημείωτα αφού τόσο τα δάση όσο και τα ποτάμια γενικά δε διαταράσσονται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες και προστατεύονται αποτελεσματικά. Τα δάση οξιάς, ελάτης και βελανιδιάς διατηρούν 

τη δομή και τη λειτουργία τους σε άριστο επίπεδο. Ενδεικτική της σπουδαιότητας της περιοχής όσον 

αφορά στη βιοποικιλότητα είναι η παρουσία πολλών φυτικών και ζωικών ειδών τα οποία είναι ενδημικά 

ή απειλούμενα και προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία και από Διεθνείς συμβάσεις. Τέλος, 

ένα ακόμα στοιχείο της σπουδαιότητας της περιοχής είναι η υψηλή αισθητική της αξία. Σημαντικά φυτικά 

είδη: Τα ακόλουθα φυτικά είδη που απαντώνται στην περιοχή περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 

απειλούμενων ειδών της IUCN (1993), Thessiumbrachyphyllum (Σπάνιο), Barbareasicula (Εύτρωτο), 

Scutellariarupestrisssp. adenotricha (φυτό με περιορισμένη στην Ελλάδα που απαντά σε ακόμα 

μικρότερους πληθυσμούς στη Νότια Αλβανία). Τα φυτά αυτά προστατεύονται και από την Ελληνική 

Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος Pincuiculacrystallinassp. Histiflora προστατεύεται 

από τη Σύμβαση της Βέρνης (1992, στον κατάλογο παρατίθεται το είδος P.crystallina, που ενδεχομένως 

αναφέρεται στο τυπικό υποείδος Pincuiculacrystallinassp. crystallina). Τα είδη Helictotrichonaetolicum 

και Geraniumhumbertii (= G. subcaulescens) προστατεύονται και από την Ελληνική Νομοθεσία 

(Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος Violaeximiaπεριλαμβάνεται στους καταλόγους της IUCN (1993) 
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στην κατηγορία των απειλούμενων φυτών και χαρακτηρίζεται ως σπάνιο. Τα είδη Anthyllisvulnerariassp. 

pindicola, Anthylisvulnerariassp. bulgarica, Astragaluscreticusssp. rumelicus, Dianthusintegerssp. 

minutiflorus, Cerastiumdecalvans, Geocarycumpindicolum, Helleboruscyclophyllus, 

Scabiosataygeteassp. taygetea, Nepetaspruneri, Sesleriatenerima, Violaaetolica, Sideritisraeserissp. 

raeseri ( = Sideritissiculassp. raeseri), Carumgraecumssp. graecum, Erysimumpusillumssp. 

microstylum, Dianthusviscidus, Dianthushaematocalyxssp. pindicola, Campanulaspatulatassp. 

spatulata και Poathessala είναι ενδημικά των Βαλκανίων. Το Erysimumcephalonicum είναι είδος 

ενδημικό των βουνών της Βόρειας, Δυτικής και Κεντρικής Ελλάδας και της Αλβανίας. Το είδος 

Carlinafrigida είναι ενδημικό των Bαλκανίων και βρίσκεται στη Νότια και Κεντρική Ελλάδα και πιθανώς 

στην Αλβανία και τη Νοτιοδυτική Γιουγκοσλαβία. Το είδος Erigeponepiroticus βρίσκεται σε μέρος της 

Νοτειοδυτικής Βαλκανικής και τοπικά στην Ιταλία. Το είδος Anthemiscreticassp. Cretica είναι ενδημικό 

των Βαλκανίων. Το είδος αυτό περιλαμβάνει τα είδη A. panachaica και A. meteorica τα οποία 

περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των απειλούμενων ειδών της IUCN με το χαρακτηρισμό σπάνια και 

προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος 

Saxifragamarginata προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το 

Acantholimonechinusssp. lycaonicum είναι είδος με κατανομή στην Ελλάδα και τη Δυτική Ανατολία. 

Festucapolita: είδος με κατανομή στην Ελλάδα και τη Δυτική Τουρκία. Geraniummacrostylum: είδος με 

κατανομή στην Ανατολική Μεσόγειο: Αλβανία, Νότια Γιουγκοσλαβία, Δυτική και Κεντρική Ανατολία, 

Ελλάδα. Lamiumgarganicumssp. garganicum: κατανέμεται στη Νότια και Κεντρική Ελλάδα, και στη 

Νότια Ιταλία. Ornithogalumoligophylum: κατανέμεται στη Βαλκανική και την Ανατολία. Valantiaaprica: 

Ενδημικό των Βαλκανίων (Ελλάδα - Αλβανία). Σημαντικά είδη θηλαστικών που απαντώνται στην 

περιοχή: Martesfoina: είναι είδος «Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα είδη Mustelanivalis και Sciurusvulgaris προστατεύονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Σημαντικά ερπετά: Τα είδη Viperaammodytes, Lacertaviridis, 

L. trilineata, Coronellaaustriaca και Podacrismuralis είναι είδη «Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» και 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, προστατεύονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος Columbergemonensis προστατεύεται από την 

Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Σημαντικά ασπόνδυλα: Τα είδη Zygoeraviciae, Z. 

brisae, Z. lonicerae, Z. ephialtes και Lycaeidesargyrognomon θεωρούνται σπάνια (Heath J., 1981). 

Η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 652,27 km2. 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 282,80 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (369,48 km2) 

εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05). 

Όσον αφορά στο υψόμετρο της περιοχής, το ελάχιστο υψόμετρο είναι 175,2 m, το μέγιστο ανέρχεται 

στα 2424 m και το μέσο στα 260 m. 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Άρτας και είναι το φυσικό 

σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Είναι μια από τις πιο απομακρυσμένες οροσειρές της νότιας 

Πίνδου και εκτείνεται σε μεγάλο μήκος. Από γεωλογικής άποψης, τα Αθαμανικά Όρη ανήκουν στη ζώνη 

Ωλονού-Πίνδου και το κυριότερο υπόστρωμά τους είναι ασβεστόλιθος με σποραδική εμφάνιση φλύσχη. 

Αποτελούνται από μια συνεχής κορυφογραμμή με βορειοδυτική προς νοτιο-ανατολική διεύθυνση και η 

υψηλότερη κορυφή είναι το Καταφίδι στα 2393 m. Οι βουνοπλαγιές διασχίζονται από πολλές πηγές και 

μικρά ρυάκια. Το κυριότερο υδατόρρεμα της περιοχής ονομάζεται «Ρέμα της κρανιάς» και με το όνομα 

Μελισσουργιώτικος εκβάλλει στον ποταμό Καλαρρίτικο ο οποίος είναι ένας από τους παραποτάμους 

του Αράχθου. Δύο όμορφοι καταρράκτες απαντώνται στην περιοχή, ο ένας πλησίον του χωριού 

Καταρράκτης και ο άλλος κοντά στον οικισμό Θεοδωριανά. Δυο χλοώδη οροπέδια, με τις ονομασίες 

Επάνω Κωστελάτα και Κάτω Κωστελάτα, βρίσκονται επίσης στην ανατολική πλαγιά του Όρους 

Τζουμέρκα και χρησιμοποιούνται από τους ντόπιους σαν βοσκοτόπια. Στο παρελθόν τα Όρη Αθαμανών 

είχαν πυκνή δασώδη βλάστηση, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μη ορθολογική αποψίλωση 

λόγω υπερβολικής υλοτομίας και βόσκησης. Για αυτούς τους λόγους υπάρχουν εκτενείς γυμνές εκτάσεις 

στην περιοχή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα πλαγιές με καλοδιατηρημένη πυκνή βλάστηση με δάση 

κωνοφόρων (όπου το Taxusbaccata υπάρχει σε μικρές ομάδες ή σαν απομονωμένα δέντρα) και δάση 

πλατύφυλλων φυλλοβόλων. 
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Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για μεγάλα αρπακτικά πουλιά, με ιδιαίτερα σημαντικό το Χρυσαετό 

Aquilachrysaetos και το Όρνεο Gypsfulvus. Μια μικρή αποικία Όρνεων επιβιώνουν ακόμα στην περιοχή 

ενώ οι Χρυσαετοί είναι σχετικά κοινοί, αν και υπάρχουν περιπτώσεις παράνομων θηρεύσεων και 

δηλητηριάσεων. Άλλα αρπακτικά περιλαμβάνουν το Σφηκιάρη (Pernisapivorus), το Φιδαετό 

(Circaetusgallicus) και τον Πετρίτη (Falcoperegrinus). Άλλαείδηενδιαφέροντος: Ficedulasemitorquata, 

Lullulaarborea, Laniuscollurio, Monticolasaxatilis, Emberizahortulana. 

Τα υδάτινα σώματα που εμπίπτουν στο τμήμα της περιοχής GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή 

Αθαμανικών Όρεων το οποίο ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

Κωδικός 

Natura 

Ποτάμια Υδάτινα Σώματα 

Κωδικοποίηση Όνομα 

GR2130013 

GR0415R000200052N ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 9 

GR0415R000232053N ΓΚΟΥΡΑ Ρ. 

GR0415R000238057N ΜΟΥΤΣΑΡΙΤΙΚΟ Ρ. 

GR0415R000200049N ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 8 

GR0415R000230050N ΑΡΕΝΤΑΣ Ρ. 1 

GR0415R000230051N ΑΡΕΝΤΑΣ Ρ. 2 

Πίνακας 8. Υδάτινα σώματα που εμπίπτουν στην περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή 

Αθαμανικών Όρεων 

Η ευρύτερη περιοχή εποπτεύεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 

Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.  

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων καταλαμβάνει έκταση 

περίπου 3.380 km2 που γεωγραφικά απλώνεται στις ορεινές περιοχές, των Περιφερειών Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρικό και Νότιο τμήμα της οροσειράς της 

Πίνδου). 

Αρχικά η περιοχή θεσμοθετήθηκε ως Εθνικό Πάρκο το 2009 με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 

49Δ/12.02.2009) και στα όριά του περιείχε δύο μεγάλα ορεινά συγκροτήματα: τον Λάκμο (ή Περιστέρι) 

και τα Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα). Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, το 2016 η περιοχή 

εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έχουν πιστοποιηθεί ως Βιώσιμοι 

Προορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc). 

Στη συνέχεια με το Νόμο 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις» άλλαξε η ονομασία του Εθνικού Πάρκου και τα όρια αρμοδιότητας. Συνολικά, στο Εθνικό 

Πάρκο περιλαμβάνονται δεκατρείς (13) περιοχές που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) από τις οποίες: 

• Επτά (7) έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), για τη διατήρηση σε 

ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

• Πέντε (5) ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για τη διατήρηση των ειδών της Ορνιθοπανίδας 

(Οδηγίες 79/409/EK και 2009/147/EΚ) 

• Μια (1) έχει χαρακτηριστεί παράλληλα ως ΖΕΠ και ΕΖΔ. 

Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε το 2009, με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009). Με το 

Ν.4519/20-02-2018, η Προστατευόμενη Περιοχή μετονομάστηκε σε Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με διευρυμένα όρια περιοχής ευθύνης. 

Συνολικά, στο Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνονται: 

 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ Κωδικός Natura 2000: ΖΕΠ GR 1440005,  ΕΖΔ GR 1440003 

 ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ Κωδικός Natura 2000 : ΕΖΔ & ΖΕΠ GR2130007  

 ΚΟΖΙΑΚΑΣ Κωδικός Natura 2000: ΕΖΔ GR1440006, ΖΕΠ GR1440006  

 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ  Κωδικός Natura 2000: ΕΖΔ GR 1440001  

 ΑΝΗΛΙΟ ΚΑΤΑΡΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Κωδικός Natura 2000: ΕΖΔ GR2130006   

 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Κωδικός Natura 2000 : ΕΖΔ GR2110002, ΖΕΠ GR2130013  
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 ΑΓΡΑΦΑ Κωδικός Natura 2000 : EZΔ GR 1410002, ΖΕΠ GR 2430002 

 ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ Κωδικός Natura 2000: ΖΕΠ GR2110006  

 ΛΙΜΝΗ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Κωδικός Natura 2000 : ΕΖΔ GR1410001 

Η βασική οργάνωση του Εθνικού Πάρκου συνίσταται στο χωρισμό του σε ζώνες προστασίας και η 

καθεμιά χαρακτηρίζεται από διαφορετικό βαθμό προστασίας. Στις Ζώνες Ι και ΙΙ ισχύουν ιδιαίτερες 

ρυθμίσεις ανάλογα με την κρισιμότητα, τη μοναδικότητα και τη φυσικότητά τους. Στις Ζώνες III και IV οι 

επιτρεπόμενες δραστηριότητες και επεμβάσεις είναι περισσότερες σε σχέση με τις δύο (2) πρώτες 

ζώνες, αλλά  παραμένει ως κυρίαρχος στόχος η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου και οι εκτάσεις που 

αυτές καταλαμβάνουν: 

Κατηγορία 

περιοχής 

προστασίας 

Ονομασία 

ζώνης προστασίας 

Έκταση 

(km2) 

 (Ζώνη Ι) 

Προστασίας 

της φύσης 

Ζώνη Ια: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης χαράδρας Αράχθου» 44 

Ζώνη Ιβ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Άνω τμήμα Καλαρρύτικου» 21 

Ζώνη Ιγ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Παχτουρίου- Αθαμανίας» 26 

Ζώνη Ιδ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Τσούμα- Πλαστάρι- Κούτσουρο» 12 

(Ζώνη ΙΙ) 

Διατήρησης 

τοπίου, 

οικοτόπων και 

ειδών 

Ζώνη ΙΙα: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων& Ειδών Κακαρδίτσας- Τζουμέρκων» 107 

Ζώνη ΙΙβ: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων& Ειδών Περιστερίου» 120 

(Ζώνη ΙΙΙ) 

Εθνικού 

Πάρκου 

Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων- Περιστερίου- χαράδρας Αράχθου 393 

 (Ζώνη ΙV) 

Περιφερειακή 

Ζώνη 

Ζώνη ΙVα: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων» 51 

Ζώνη ΙVβ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Κατσανοχωρίων» 17 

Ζώνη ΙVγ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Δυτικού Περιστερίου» 14 

Ζώνη ΙVδ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοανατολικών Τζουμέρκων» 12 

‘Όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη, τμήμα της Λεκάνης Απορροής βρίσκεται εντός των ορίων της 

Ζώνης προστασίας ΙΙΙ του Ε.Π. 
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Σχήμα 5. Ζώνες προστασίας Ε.Π. και θέση του έργου 

Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι), σκοπός είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 

του φυσικού περιβάλλοντος ή η αποκατάστασή του καθώς και η αποτελεσματική προστασία του, ώστε 

να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη με τις ελάχιστες αναγκαίες ανθρώπινες επεμβάσεις. Στις Περιοχές 

Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη II), διαχειριστικός στόχος είναι η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση 

του. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και εργασιών, η διενέργεια ερευνών και να 

ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα.  

Στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) επιβάλλεται η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η 

διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις ασκούμενες δραστηριότητες των κατοίκων, 

οι οποίες πρέπει να βελτιώνονται με κατεύθυνση τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, με παράλληλη 

παροχή δυνατοτήτων οικοτουριστικών, αγροτουριστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην 

περιοχή αυτή επιτρέπεται η εκτέλεση έργων και εργασιών, η διενέργεια ερευνών και η άσκηση 

δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα.  

Στις περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης (Ζώνη IV) σκοπός είναι ο έλεγχος των χρήσεων γης, των 

δραστηριοτήτων και των έργων που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

(τοπίο, οικοσυστήματα, είδη). Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ζώνη υποστηρίζονται δραστηριότητες με 

σκοπό την ήπια ανάπτυξη της περιοχής καθώς και την ανάπτυξη ήπιων μορφών αναψυχής. Στις 

περιοχές αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες. 

Η έκταση του Εθνικού Πάρκου εμπίπτει στις λεκάνες απορροής Αράχθου (GR14) του Υδατικού 

Διαμερίσματος     Ηπείρου (GR05) και Αχελώου (GR15) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (GR04). Τα υδάτινα σώματα της υπό μελέτη ΠΛΑΠ που εμπίπτουν στο Εθνικό Πάρκο 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Ποτάμια Υδάτινα Σώματα 

Κωδικοποίηση Όνομα 

GR0415R000232053N  ΓΚΟΥΡΑ Ρ. 

GR0415R000238057N  ΜΟΥΤΣΑΡΙΤΙΚΟ Ρ. 

GR0415R000200060N  ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 13 

GR0415R000200062N  ΑΧΕΛΩΟΣ Π. 14 

 
Πίνακας 9. Υδάτινα σώματα στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Όπως φαίνεται και στα επισυναπτόμενα αναλυτικά τεχνικά σχέδια, που συνοδεύουν την παρούσα, 

παρατίθενται από μορφή κειμένου με αρχή το χαμηλότερο σημείο υψομετρικά ήτοι από την διατομή 0 

και την χ.θ. 0+0,00. 

Στην Χ.Θ. 0+20,00, για την προστασία υφιστάμενων έργων σταθεροποίησης πρανών, παραπλεύρως 

του κεντρικού οδικού άξονα, που οδηγεί στον οικισμό, θα κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος 

αντιστήριξης, αναπτύγματος 50μ (σαρζανετ) και μεταβλητού πάχους, όπως φαίνεται αναλυτικά στο ΣΧ 

7. 

Από την Χ.Θ.0+840,00 έως την Χ.Θ.1+492,59 και για εφαρμοστέο μήκος 644,16μ. Προκειμένου την 

ορθή παροχευτικότητα της υδατοπαροχής και της ενδεχόμενης στερεοπαροχής από την δράση του 

χειμάρρου, επιβάλλεται η διαμόρφωση διατομής αναγκαίας και ικανής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

της τεχνικής μελέτης, χωρίς επένδυση πρανών. Ουσιαστικά η νέα διατομή θα προκύψει μετά την άρση 

των προσχώσεων που έχουν αποτεθεί εντός της κοίτης και θα έχει διπλό ρόλο, ήτοι ικανοποίηση της 

αναγκαίας παροχέτευσης του χειμάρρου και επιπρόσθετα ενίσχυση των υφιστάμενων πρανών της 

κοίτης από νέες πρανικές διαβρώσεις. Πρόκειται για χωματουργικό έργο, με υλικά που βρίσκονται εντός 

της κοίτης, με διαβαθμισμένη τοποθέτηση, δηλαδή στα χαμηλά μεγάλοι ογκόλιθοι και ψηλότερα λιγότερο 

μεγάλοι. Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 10 

Παράλληλα θα κατασκευαστούν και 4 πρόβολοι, τοποθετημένοι σε επιλεγμένες θέσεις, κάθετα στην 
γραμμή κίνησης του υδάτων, προκειμένου την θωράκιση της όχθης προς τον οικισμό. Οι πρόβολοι 

λειτουργούν ως μοχλός πίεσης επί της κίνησης των υδάτων με σκοπό να απομακρύνουν την γραμμή 
κύλισης προς την απέναντι από τον οικισμό πλευρά.  

Οι θέσεις που θα γίνουν είναι Χ.Θ. 0+919,34    , Χ.Θ.  1+037,87   , Χ.Θ. 1+192,50    , Χ.Θ. 1+308,63. 
Το ανάπτυγμα θα είναι 15μ και μεταβλητού πάχους, λεπτομέρειες στο ΣΧ 8. 
Στην Χ.Θ.1+492,59 θα κατασκευαστεί το Φράγμα 1 αναπτύγματος 34,50μ στην μέγιστη διάσταση, με 

έννοια κάθετη στην κοίτη του ρέματος. Θα είναι ύψους ανωδομής υπέργειας 2,70 και με άνοιγμα διάρρου 
21,70μ, ύψους πτερυγίων 2,40, περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί 

ότι επί του αριστερού πτερυγίου του φράγματος, με πορεία από χαμηλότερα προς υψηλότερα, θα 
περνάει ο υφιστάμενος χωματόδρομος που οδηγεί από τον οικισμό προς τα ορεινά του δάσους. Η θέση 

είναι νευραλγικής σημασίας, αφού είναι η κατασκευή που γειτνιάζει στον οικισμό και θα προστατέψει 
υποδομές και την κοίτη του χειμάρρου από νέες πρανικές διαβρώσεις. Πρόκειται για έργο μπετού 
άοπλου, που λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και 

ανατροπής που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 
Στην Χ.Θ.1+617,25 θα κατασκευαστεί το Φράγμα 2 αναπτύγματος 74,50μ στην μέγιστη διάσταση, με 

έννοια κάθετη στην κοίτη του ρέματος. Θα είναι ύψους ανωδομής υπέργειας 4,00μ και με άνοιγμα 
διάρρου 36,00μ, ύψους πτερυγίων 1,80μ, περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Επιπλέον πρέπει να 
αναφερθεί ότι επί του δεξιού πτερυγίου του φράγματος, με πορεία από χαμηλότερα προς υψηλότερα, 

θα περνάει ο υφιστάμενος χωματόδρομος που οδηγεί από τον οικισμό προς τα ορεινά του δάσους. Η 
θέση είναι η τελευταία άμυνα στην δράση του χειμάρρου και πριν την να επηρεαστεί ο οικισμός. 

Πρόκειται για έργο μπετού άοπλου, που λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις 
συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 
Στην Χ.Θ. 1+753,03 έως την Χ.Θ. 1+880,43, υπάρχει μια μεικτή κατασκευή, αφού πρέπει να 

αντιμετωπιστεί μια μεγάλη και συνεχώς επεκτεινόμενη σάρα εδάφους με ανάπτυγμα 80,00μ με έννοια 

παράλληλη της κοίτης. (φωτογραφία 9). Από την σάρα αυτή έχει επέλθει καταστροφή του δρόμου που 

διέρχεται στα ανάντη. Λεπτομέρειες ΣΧ 11. 

Πρώτα θα γίνει διαμόρφωση της κοίτης σε ανάπτυγμα 127,00μ, δηλαδή θα μετακινηθεί η κοίτη από τον 

πόδα της σάρας προς την απέναντι πλευρά και άρα μεταφορά της κοίτης, μετά διαμόρφωσης αυτής 

στην αναγκαία υδραυλική διατομή.  

Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί συρματόπλεκτος τοίχος αναπτύγματος 97,00μ σταθεροποίησης 

τμήματος του πρανούς, προεκτεινόμενος κατά 6,50μ ένθεν και ένθεν του αναπτύγματος της σάρας, για 

την αγκίρωση σε υγιές πρανές. Λεπτομέρειες στο ΣΧ 6. 

Στο νέο πρανές που θα διαμορφωθεί θα κατασκευαστεί το νέο τμήμα του δρόμου προς αντικατάσταση 

του καταστραφέντος, ψηλότερα από τον τοίχο. Το νέο τμήμα του δρόμου θα συνεχιστεί με νέα διάνοιξη 

150,41μ στα στέρεα πρανή της κοίτης πλέον και με συνολικό μήκος 277,41μ (127,00μ + 150,41), 

προκειμένου να ενωθεί ο νέος δρόμος με τον υφιστάμενο. Μηκοτομή δρόμου ΣΧ 5. 
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Ακριβώς στο τέλος της διαμόρφωσης της κοίτης ως ανωτέρω, ήτοι στην Χ.Θ. 1+880,43, θα 
κατασκευαστεί το φράγμα 3, με πολλαπλό σκοπό. Περιορίζεται σε άνοιγμα διάρρου 25,00μ και ύψους 
ανωδομής υπέργειας 4,00μ , ύψους πτερυγίων 2,40, περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Το 

συγκεκριμένο φράγμα εκτός από αντιμετώπισης ενδεχόμενης στερειοπαροχής, θωρακίζει τις 
υποκείμενες κατασκευές, δηλαδή τον συρματόπλεκτο τοίχο στην σάρα, την διαμορφωμένη 

χωματουργικά κοίτη και φυσικά το νέο τμήμα του δρόμου μήκους 127,00μ. Πρόκειται για έργο μπετού 
άοπλου, που λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και 
ανατροπής που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 

Από την θέση του φράγματος 3 και μέχρι την Χ.Θ. 2+150,00, παρατηρήσαμε συμπεριφορά κώνου 

απόθεσης του χειμάρρου, αφού η κλίση είναι σχετικά μικρή και γίνονται αποθέσεις της στερεομεταφοράς 

που έρχεται από τα ανάντη. 

Στην συνέχεια και για λόγους οικονομίας κλίμακας, φτάνουμε στην Χ.Θ. 3+266,69, όπου θα 

κατασκευαστεί το φράγμα 4.  

Από την τεχνική μελέτη και την πληθώρα των επισκέψεων στην περιοχή, σε ξηρασία, αλλά και έντονη 

βροχή, με εξάρσεις πλημμύρας εξάγαμε το συμπέρασμα, ότι από εκεί μέχρι την Χ.Θ. 2+150,00, υπάρχει 

έντονη κλίση, μεγάλη ταχύτητα κίνησης του νερού και μικρής στερεομεταφοράς, αφού δεν υπάρχουν 

εστίες παραγωγής.  

Έτσι λοιπόν τοποθετούμε το φράγμα 4 σε θέση που δύναται κατασκευαστικά και με ουσιαστικό ρόλο, 
αφού θα κρατήσει την στερεομεταφορά που θα περάσει από τις ανωτέρω όπως θα περιγραφτούν 
κατασκευές. Περιορίζεται σε άνοιγμα διάρρου 22,00μ και ύψους ανωδομής υπέργειας 3,00μ , ύψους 

πτερυγίων 2,20μ  , περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2.  Πρόκειται για έργο μπετού άοπλου, που 
λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής που 

υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 
Στην συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση της διατομής της κοίτης από την Χ.Θ.3+309,417 έως την Χ.Θ. 

3+399,17. Προκειμένου την ορθή παροχευτικότητα της υδατοπαροχής και της ενδεχόμενης 
στερεοπαροχής από την δράση του χειμάρρου, επιβάλλεται η διαμόρφωση διατομής αναγκαίας και 
ικανής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνικής μελέτης, χωρίς επένδυση πρανών. Ουσιαστικά η 

νέα διατομή θα προκύψει μετά την άρση των προσχώσεων. Πρόκειται για χωματουργικό έργο, με υλικά 
που βρίσκονται εντός της κοίτης, με διαβαθμισμένη τοποθέτηση, δηλαδή στα χαμηλά μεγάλοι ογκόλιθοι 

και ψηλότερα λιγότερο μεγάλοι. Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 12. 
Στο τέλος της διαμόρφωσης της κοίτης, δηλαδή στην Χ.Θ. 3+399,17 θα κατασκευαστεί ουδός. Πρόκειται 
για τεχνικό έργο μπετού άοπλου, που είναι ο διάρρους του είναι ο πυθμένας της κοίτης του χειμάρρου. 

Πρόκειται για έργο σταθεροποίησης της κοίτης, όχι συγκράτησης φερτών, αλλά μόνο αποτροπή 
διαβρώσεων. Αυτό γιατί αμέσως πιο πάνω βρίσκεται υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση (τσιμεντένια 

διάβαση) επί του χειμάρρου με κατεύθυνση κάθετη στην πορεία του νερού. Λεπτομέρειες στο ΣΧ 2. Με 
την υπολογιζόμενη κλίση αντιστάθμισης του χειμάρρου, δηλαδή την κλίση που θα διαμορφωθεί μετά 
την διευθέτηση, που καλείται και κλίση ηρεμίας, θα προστατεύει απόλυτα την ιρλανδική διάβαση που 

είναι πιο πάνω. 
Στην ιρλανδική διάβαση, που βρίσκεται στην Χ.Θ. 3+420,78 έως την Χ.Θ. 3+429,17, έχει πλάτος λοιπόν 

8,39μ, δηλαδή έχει τσιμενταριστεί η κοίτη. Στην Χ.Θ. 3+418,21 (βλέπε ΣΧ1 Μηκοτομή έργου) είναι ο 
πόδας της ιρλανδικής διάβασης προς τα κάταντη, όπου θα κατασκευαστεί λιθοριππή προστασίας. 

Πρόκειται για έργο που γίνεται για την προστασία της από υποσκαφή, με την μηχανική τοποθέτηση 
βράχων μεγάλων διαστάσεων κάτω και πιο ψηλά μικρότερων. Το βάρος αυτών των βράχων θα είναι 
από 300kg έως 1000kg.  

Στην Χ.Θ. 3+459,17, θα κατασκευαστεί το φράγμα 5, που θα συγκρατήσει φερτές ύλες προς τα κατάντη 
και για προστασία της ιρλανδικής διάβασης, άρα του υφιστάμενου δρόμου, που είναι ο βασικός άξονας 

πρόσβασης στην ορεινή ζώνη.  Περιορίζεται σε άνοιγμα διάρρου 22,00μ και ύψους ανωδομής υπέργειας 
3,00μ , ύψους πτερυγίων 2,20μ  , περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2.  Πρόκειται για έργο μπετού 
άοπλου, που λέγεται και φράγμα βάρους, αφού στέκεται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και 

ανατροπής που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 
Στην συνέχεια θα γίνει διαμόρφωση της διατομής της κοίτης από την Χ.Θ.3+639,17 έως την Χ.Θ. 

3+731,09. Προκειμένου την ορθή παροχευτικότητα της υδατοπαροχής και της ενδεχόμενης 
στερεοπαροχής από την δράση του χειμάρρου, επιβάλλεται η διαμόρφωση διατομής αναγκαίας και 
ικανής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τεχνικής μελέτης, χωρίς επένδυση πρανών. Ουσιαστικά η 

νέα διατομή θα προκύψει μετά την άρση των προσχώσεων. Πρόκειται για χωματουργικό έργο, με υλικά 
που βρίσκονται εντός της κοίτης, με διαβαθμισμένη τοποθέτηση, δηλαδή στα χαμηλά μεγάλοι ογκόλιθοι 

και ψηλότερα λιγότερο μεγάλοι. Λεπτομέρεια κατασκευής στο ΣΧ 4. 
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Όπως και πριν στο τέλος της διαμόρφωσης της κοίτης, δηλαδή στην Χ.Θ. 3+731,09 θα κατασκευαστεί 
ουδός. Πρόκειται για τεχνικό έργο μπετού άοπλου, που είναι ο διάρρους του είναι ο πυθμένας της κοίτης 
του χειμάρρου. Πρόκειται για έργο σταθεροποίησης της κοίτης, όχι συγκράτησης φερτών, αλλά μόνο 

αποτροπή διαβρώσεων. Αυτό γιατί αμέσως πιο πάνω βρίσκεται υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση 
(τσιμεντένια διάβαση) επί του χειμάρρου με κατεύθυνση κάθετη στην πορεία του νερού. Λεπτομέρειες 

στο ΣΧ 2. Με την υπολογιζόμενη κλίση αντιστάθμισης του χειμάρρου, δηλαδή την κλίση που θα 
διαμορφωθεί μετά την διευθέτηση, που καλείται και κλίση ηρεμίας, θα προστατεύει απόλυτα την 
ιρλανδική διάβαση που είναι πιο πάνω. 

Στην ιρλανδική διάβαση, που βρίσκεται στην Χ.Θ. 3+745,28 έως την Χ.Θ. 3+750,23, έχει πλάτος λοιπόν 
4,95μ, δηλαδή έχει τσιμενταριστεί η κοίτη. Στην Χ.Θ. 3+744,24 (βλέπε ΣΧ1 Μηκοτομή έργου) είναι ο 

πόδας της ιρλανδικής διάβασης προς τα κάταντη, όπου θα κατασκευαστεί λιθοριππή προστασίας. 
Πρόκειται για έργο που γίνεται για την προστασία της από υποσκαφή, με την μηχανική τοποθέτηση 

βράχων μεγάλων διαστάσεων κάτω και πιο ψηλά μικρότερων. Το βάρος αυτών των βράχων θα είναι 
από 300kg έως 1000kg.  
Στην συνέχεια θα γίνουν 3 φραγματικές κατασκευές τα 6,7,8 που θα είναι η βασική συστοιχία 

συγκράτησης της κοίτης και των φερτών υλών που έρχονται από τα ανάντη. Πιο πάνω από εκεί 
επέρχεται στενότερη κοίτη με αδυναμία προσέγγισης. Έτσι επιλέχθηκε τεχνικά η τοποθέτηση 3 κατά 

σειρά φραγμάτων, όπου η υπολογιζόμενη κλίση αντιστάθμισης του κάτω φράγματος να σβήνει στον 
πόδα του πάνω. Υπολογίστηκε ότι θα κρατηθεί σταθερή η κοίτη και θα προστατευθούν οι υφιστάμενες 
υποδομές κατάντη.  Περιορίζονται σε άνοιγμα διάρρου 16,30μ και ύψους ανωδομής υπέργειας 3,00μ , 

ύψους πτερυγίων 2,00μ  , περισσότερες λεπτομέρειες στο ΣΧ 2.  Πρόκειται για έργα μπετού άοπλου, 
που λέγονται και φράγματα βάρους, αφού στέκονται με βάσης τις συνθήκες ευστάθειας και ανατροπής 

που υπολογίστηκαν στην τεχνική μελέτη. 
Για την ομαλή διεξαγωγή της εκτέλεσης των έργων διευθέτησης του κλάδου, εξαιτίας των αντίξοων 

εδαφικών συνθηκών που επικρατούν (ισχυρές κλίσεις, ασταθή εδάφη) θα απαιτηθεί η κατασκευή 

ορισμένων βοηθητικών εργασιών, όπως προσωρινοί δρόμοι πρόσβασης για την πρόσβαση στον χώρο 

των κατασκευών. Οι δρόμοι αυτοί αποτυπώνονται επακριβώς στο ΣΧ 3. Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη 

το σύνολο αυτών ανέρχεται σε 640μ και πιο συγκεκριμένα. Για την κατασκευή του Φράγματος 3 και των 

ενδιάμεσων έργων θα γίνει προσωρινή πρόσβαση εντός της κοίτης μήκους 230μ, για την κατασκευή 

του φράγματος 4 και των ενδιάμεσων κατασκευών θα γίνει προσωρινή πρόσβαση παραπλεύρως της 

κοίτης, μήκους 120μ. Για την κατασκευή του ουδού 2 θα γίνει προσωρινή διάνοιξη 40μ. Τέλος για την 

κατασκευή των φραγμάτων 6,7 και 8 , θα γίνει προσωρινή διάνοιξη 70,80 και 100μ αντίστοιχα. Όλες οι 

υπόλοιπες κατασκευές προσεγγίζονται από υφιστάμενα δίκτυα, ή από τα έργα που γίνουν. 

Βασικό ρόλο στην λειτουργία της κατασκευής, αλλά και στην προστασία της περιοχής θα παίξει η 

βελτίωση της βατότητας του υφιστάμενου δασικού δρόμου Γ’ κατηγορίας, μήκους 2698μ. Αποτελεί  

βασικό έργο υποδομής για την περιοχή, που θα είναι γρήγορος δρόμος πρόσβασης των κατοίκων στον 

βοσκότοπο και θα παράλληλα θα θωρακίσει την περιοχή σε περίπτωση ανάγκης. Λεπτομέρειες ΣΧ 3. 

Για τους υπόλοιπους δρόμους πρόσβασης στο χώρο των έργων, προτείνεται η αποκατάστασή τους, 

μιας και ο ρόλος τους, θα είναι αποκλειστικά και μόνο η εξυπηρέτηση των τεχνικών κατασκευών. 

 

6.1. Υδρολογικά στοιχεία 

Στο τεύχος Β’ υπολογισμοί μελέτης, αναπτύσσονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί που έγιναν, καθώς 

και στοιχεία για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

 

6.2. Παραδοχές υδραυλικών υπολογισμών 

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί, έγιναν με την χρήση προγραμμάτων υπολογισμών, που έχει αποστείλει το 

Υπουργείο Γεωργίας στις δασικές Υπηρεσίες της χώρας και αφορούν την ορεινή υδρονομία, που δεν 

έχει καμιά σχέση με την υδραυλική μηχανική των πεδινών περιοχών. 

Αναφέρουμε εν συντομία τα εξής: 

Πίνακας : Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκανών 

ΘΕΣΗ Λ1 Λ2 Λ3 Λ4  

Εμβαδόν λεκάνης F (m2) 4,645 13,093 30,613 32,698  

Μορφή λεκάνης απορροής τύπος 1 τύπος 4 τύπος 4 τύπος 4  

Περίμετρος U (km) 9,965 15,386 22,533 23,842  
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Βαθμός στρογγυλομορφίας B 0,466 0,851 1,359 1,371  

Ελάχιστο υψόμετρο Hmin (m) 1170 1080 860 795  

Μέγιστο υψόμετρο Hmax (m) 2256 2325 2325 2325  

Μέσο υψόμετρο Hmed (m) 1754 1742 1620 1586  

Μέγιστο χειμαρρικό υψόμετρο Hx (m) 2140 2080 2070 2065  

Μέγιστο ανάγλυφο Hr (m) 1086 1245 1465 1530  

Μέση κλίση λεκάνης (%)      

Μορφή υδρογραφικού δικτύου 

Σύνθετη-
παράλληλη 
γωνιώδης  

Σύνθετη 
παράλληλη 
δενδριτική 

Σύνθετη 
παράλληλη - 
δενδριτική 

Σύνθετη 
παράλληλη - 
δενδριτική  

Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου D 
(km/km2) 4,86 4,83 4,48 4,43  

Μήκος κεντρικής κοίτης L (km) 4,500 5,500 7,700 9,100  

Μέση κλίση κεντρικής κοίτης Jk (%) 21,96 19,71 18,62 16,51  
Συνολικό μήκος των ρεμάτων της λεκάνης 
ΣL (km) 22,61 63,26 137,10 144,93  

Α/Α Λεκάνη 
Έκταση 

(km2) 
Περίμετρος  

(km) 

Ελάχιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μέγιστο 
υψόμετρο 

(m) 

Μήκος 
κύριας 

μισγάγκειας 
(km) 

Ραγδαιότητα 
στο Μ.Υψ. 

Λεκανης (h) 

Μέσο 
υψόμετρο 

(m) 

1 Λ1 4,645 9,965 1170,0 2256,0 4,500 93,48 1754,0 

2 Λ2 13,093 15,386 1080,0 2325,0 5,500 93,67 1742,0 

3 Λ3 30, 613 22,533 860,0 2325,0 7,700 93,49 1620,0 

4 Λ4 32,698 23,842 795,0 2325,0 9,100 97,73 1586,0 

 

6.3. Οριοθέτηση του ρέματος 

Βάσει του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’ 14-4-2014) δεν απαιτείται οριοθέτηση για το εν λόγω έργο. Άρθρο 

4, παρ. 1.1 και 1.3. 

 

6.4. Φάση κατασκευής του έργου 

6.4.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής, 

περιλαμβανομένων των ενδεχομένως απαιτούμενων καθαιρέσεων 

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την έναρξη της κατασκευής του. Το κάτωθι 

σενάριο αναπτύσσεται με αναμενόμενη έναρξη κατασκευής 1/3/2021 

Συγκεκριμένα οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν ως ακολούθως: 

 

Χωματουργικές εργασίες, αρχικές διαμορφώσεις              Μάρτιος 2021 – Αύγουστος 2021 

Κατασκευή τεχνικών στο ανάντη μισό, Λιθοριππές Απρίλιος 2021 - Αύγουστος 2021 

Κατασκευή συρματοκιβωτίων Μάιος 2021 -  Αύγουστος 2021 

Λιθοριππές και ενισχύσεις πρανών Ιούνιος 2021 -  Αύγουστος 2021 

Κατασκευή τεχνικών στο κατάντη μισό Μάρτιος 2022 – Ιούλιος 2022 

Αποκαταστάσεις, τελικές διαμορφώσεις,  Μάιος 2022 – Ιούλιος 2022 

 

Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών αν ληφθεί υπ’ όψη η εμπειρία σε 

κατασκευή παρομοίων έργων. Θα υπάρχει επί τόπου του έργου επίβλεψη της κατασκευής του έργου 

από υπεύθυνο επιστήμονα Δασολόγο και εξειδικευμένους εργοδηγούς και θα τηρείται ημερολόγιο του 

έργου και έλεγχος των τμηματικών προθεσμιών κατά την κατασκευή του. 

 

6.4.2. Επιμέρους τεχνικά έργα – λοιπές εγκαταστάσεις 
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Τα επιμέρους έργα, που απαιτούνται προκειμένου την κατασκευή του έργου αναλύθηκαν διεξοδικά 

ανωτέρω. 

 

6.4.3. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του έργου 

Λόγω του αρχικού ορθού σχεδιασμού δεν θα προκύψουν ανάγκες για άλλες εγκαταστάσεις, όπως 

δανειοθάλαμοι ή αποθεσιοθάλαμοι. 

Ο χώρος του εργοτάξιού θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την τοπική αρχή, αφού υπάρχουν δημοτικές 

εκτάσεις, όπως καταστραμμένα και εγκαταλελειμμένα γήπεδα ανάπτυξης αθλοπαιδιών. Σε κάθε 

περίπτωση δεν θα επιλεγεί χώρος που θα καταστρέψει βλάστηση, ή θα επιφορτίσει γεωμορφολογικά 

τον περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, υλικά επίχωσης θα αποτελέσουν τα υλικά των εκσκαφών. Τυχόν 

πλεονάζοντα αδρανή υλικά εκσκαφών θα διατεθούν σε εγκεκριμένοχώρο διάθεσης σύμφωνα με την 

κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως είναι ο ΧΥΤΑή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος χώρος 

υποδειχθεί από το Δήμο (υφιστάμενος δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο κλπ). 

 

6.4.4. Αναγκαία υλικά κατασκευής 

Σε ότι αφορά τη χρήση των υλικών κατασκευής, θα χρησιμοποιηθούν τα συνήθη 

οικοδομικά υλικά. Όλα τα υλικά θα προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντες προμηθευτές, που θα 

είναι εφοδιασμένοι με όλες των εκ νόμων οριζόμενες άδειες. 

Οι απαιτούμενες πρώτες ύλες, τόσο για τη κατασκευή όσο και για τη λειτουργία του 

έργου, αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου: 

1 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών 
γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών 

Α-2 m3 13078,35 

2 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και 
κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, χωρίς 
χρήση εκρηκτικών 

Α-3.3 m3 8718,90 

3 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε 
απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου 
επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος 
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 
, Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

Α -18.1 m3 2175,86 

4 

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού -  Με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών 

3.06 m3 53804,30 

5 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά 
από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση 
υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή 
επιχωμάτων" 

 Α-20 m3 19312,58 

6 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την 
θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την 
κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, 
Ο.Κ.Ω.,κλπ.),  

Β.1 m3 

21618,99 

7 

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25 

Β.29.4.5 m3 
3692,20 

8 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, 
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα 

Β.65.1.1 Kgr 

23615,47 

9 
Κατασκευή φατνών  Β.65.2 m2 

11480,49 

10 

Πλήρωση φατνών με συλλογή από την κοίτη από συλλεκτούς 
λίθους 

 Β.65.3 m3 
2389,80 
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11 

Λιθοριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου 
βάρους 200-600kg 

ΝΈΟ 
ΑρθροΣχετ. 

8.04.04 
m3 

2234,27 

12 
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 12.01.01.03 

m 40,00 

13 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα (Ισχύος 10,0 έως 
20,0 ΗΡ) 

6.01.01.05 
  20,00 

 
Πίνακας 10. Πρώτες ύλες για την κατασκευή του έργου 

6.4.5. Εκροές υγρών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & διάθεσης 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, οι κυριότερες πηγές τους κατά τη φάση κατασκευής του έργου, 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: α) αστικά λύματα, β) επιφανειακές απορροές και γ) ειδικά 

απόβλητα, περισσότερες πληροφορίες για τα οποία παρατίθενται ακολούθως. 

α) Αστικά λύματα: Κατά τη φάση κατασκευής, θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς 

προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά, 

εγκατάσταση και κατασκευή του έργου. Στη χειρότερη περίπτωση, το προσωπικό αυτό θα ανέρχεται σε 

περίπου 20 άτομα (ατ.) και η ποσότητα των παραγομένων αστικών λυμάτων ανά ημέρα (d) αναμένεται 

να ανέρχεται σε: 20 ατ. x 50 l/ατ. = 1000 l/d = 1 m3. 

Λαμβάνοντας στοιχεία από τη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία για την ημερήσια παραγωγή 

ρυπαντικού φορτίου ανά εργαζόμενο, η αναμενόμενη επιπλέον ρυπαντική επιβάρυνση λόγω φάσης 

κατασκευής αναμένεται να είναι η ακόλουθη: 

BOD5 = 20ατ. x 65 g/ατ. · d Χ 0,5 d = 650,0 g/d = 0,650kg/d 

TSS = 20ατ. x 90 g/ατ. · d X 0,5 d = 900 g/d = 0,90 kg/d 

TN = 20ατ. x 12,5 g/ατ. · d X 0,5 d = 125 g/d = 1,25 kg/d 

TP = 20ατ. x 3 g/ατ. · d X 0,5 d = 30,0 g/d = 0,030 kg/d 

Επειδή η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι διακοπτόμενη, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα 

αστικά λύματα στη φάση αυτή θεωρείται αμελητέα. 

 

β) Ειδικά υγρά απόβλητα: Πρόκειται για πετρελαϊκά κατάλοιπα και λιπαντικά από τα 

μηχανικά μέσα του εργοταξίου. Αυτού του είδους η ρύπανση προέρχεται συνήθως από 

ανεξέλεγκτες διαρροές των κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης, ή από 

τροφοδοσία/λίπανση εφ' όσον αυτή λαμβάνει χώρα στην περιοχή του Έργου. Μπορεί 

επίσης να προέλθει από τις απορροές ομβρίων υδάτων, μέσω του εργοταξιακού χώρου, 

στο έδαφος του οποίου υπάρχουν συνήθως ποσότητες λαδιών, πετρελαίου κ.α.. Άλλη 

πηγή τέτοιων ρύπων, αποτελούν επίσης τα νερά έκπλυσης κάδων μηχανημάτων ή του 

εργοταξιακού χώρου. Η ρύπανση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με κατάλληλα μέτρα 

συντήρησης και διαχείρισης της λειτουργίας των μηχανικών μέσων που θα 

χρησιμοποιηθούν, αποφυγής ή ελαχιστοποίησης εισόδου νερών απορροής εντός των 

εργοταξιακών χώρων, καθώς και διαχείρισης των αποβλήτων εργοταξίου (π.χ., 

μεταχειρισμένων λαδιών). Εφ’ όσον τηρηθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας για τη 

λειτουργία του εργοταξίου, οι πιθανότητες ρύπανσης είναι εξαιρετικά μικρές. 

Στο πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, 

κατά τη φάση κατασκευής: 

 

Υγρά απόβλητα κατά 

τη φάση κατασκευής 

Ποσότητες Κωδικός ΕΚΑ Διαχείριση 

Λύματα προσωπικού 150lt/ημέρα - Χημικές τουαλέτες, 

μέσω μίσθωσης 

 

 

Ειδικά υγρά απόβλητα 

 

 

100lt 

13 01 12* 

13 01 10* 

13 01 11* 

13 02 06* 

13 02 07* 

Συλλογή σε ειδικά 

δοχεία – Διάθεση μέσω 

εγκεκριμένων 

συλλεκτών 

Πίνακας 11. Υγρά απόβλητα φάσης κατασκευής 
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Κατά τη λειτουργία του έργου, δεν υπάρχουν απόβλητα. 

 

6.4.6. Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν 

Τυχόν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη φάση κατασκευής 

(απόβλητα εκσκαφών, απόβλητα συσκευασιών), θα οδηγούνται μετά από συνεννόηση με τις Αρμόδιες 

Αρχές του Δήμου Μετεώρων σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό χώρο διάθεσης. 

Η συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων), θα γίνεται σε πλαστικές σακούλες, οι 

οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του φορέα διαχείρισης (Δήμος), ο 

οποίος είναι και υπεύθυνος για την αποκομιδή τους. Τυχόν παραπροϊόντα από τις λοιπές εργασίες 

(ρετάλια αλουμινίου, σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) θα μεταφέρονται από αδειοδοτημένες 

εταιρείες προς ανακύκλωση αντίστοιχα στους υφιστάμενους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

Τα κύρια πλεονάζοντα άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν, σύμφωνα με τον 

ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Στερεά απόβλητα κατά τη 
φάση κατασκευής 

Ποσότητες 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τρόπος διαχείρισης 

Υλικά εκσκαφής 27870,06m3 
17 05 06 
17 05 04 

Επαναχρησιμοποίηση/Φόρτωση σε 
ειδικά οχήματα και διάθεση σε 
εγκεκριμένες εταιρίες ή/και ανενεργά 
λατομεία, διάστρωση δασικών δρόμων 

Στερεά απόβλητα 
προσωπικού 

80kg/day 20 03 01 
Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 
διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 
φίλτρων, σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός 
άλλα από τα αναφερόμενα 
στο σημείο 15 02 02 

120kg 
Σύνολο 

15 02 03 
Συλλογή σε συσκευασίες και διάθεση σε 
εγκεκριμένα σημεία 

Συνθετική συσκευασία 
200kg 
Σύνολο 

15 01 05 
Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 
διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

 
Μεικτή συσκευασία 

200kg 
Σύνολο 

15 01 06 
Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 
διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Πίνακας 12. Στερεά απόβλητα φάσης κατασκευής 

 

6.4.7. Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων ρύπων 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής προέρχονται από τα 

καυσαέρια των οχημάτων - μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, από 

τη σκόνη που δημιουργείται από τις εργασίες στις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες καθώς και από τις 

εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τα υλικά μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 

Δεδομένου ότι δεν απαιτούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και ότι η λειτουργία του εργοταξίου 

δεν θα υπερβεί τους 5-6 μήνες, είναι προφανές ότι οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής 

μελέτης, εκτός από μικρές, θα είναι προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. Ελάχιστες και τοπικές 

επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα αναμένονται στις περιοχές εκτέλεσης των χωματουργικών εργασιών, 

λόγω της προκαλούμενης ρύπανσης από αιωρούμενα στερεά (σκόνη).  

Η επίπτωση αυτή δεν θα είναι αξιόλογη και είναι δυνατό να περιορισθεί σημαντικά με λήψη κατάλληλων 

προστατευτικών μέτρων, όπως διαβροχή των χώρων του εργοταξίου, κάλυψη υλικών κλπ.  

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των μεταφορικών και των 

μηχανικών μέσων θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, κυρίως λόγω των μικρών 

ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό μηχανικών μέσων σε σχέση με 

την έκταση της περιοχής του έργου. Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου με βάση 

τη βιβλιογραφία δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 
Πίνακας 13. Συντελεστές εκπομπής καυσίμων (kg ρύπου / kg καυσίμου) 
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Καύσιμο CO VOC NOX SO2 TSP 

Diesel 0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Βενζίνη 0,590 0,021 0,052 - - 

* Ειδικό Βάρος Πετρελαίου (Κg/lt) 0,8 

* Ειδικό Βάρος Βενζίνης (Κg/lt) 0,7 

Ο τύπος καυσίμου και η ημερήσια κατανάλωση των οχημάτων / μηχανημάτων εργοταξίου που θα 

χρησιμοποιηθούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου δίνονται αμέσως 

παρακάτω. 
Πίνακας 14. Οχήματα / Μηχανήματα εργοταξίου, τύπος & κατανάλωση καυσίμου 

Μηχάνημα / Όχημα Τύπος καυσίμου Κατανάλωση (lt/day) 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Ανατρεπόμενα οχήματα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Φορτωτής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Εκσκαφέας JCB Ακάθαρτο πετρέλαιο 108 

Οδοστρωτήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Αεροσυμπιεστής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Βενζίνη 17 

Πρέσα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων και με την υπόθεση ότι κατά τη φάση κατασκευής του 

έργου τα προαναφερόμενα μηχανήματα θα δουλεύουν ταυτόχρονα στο σύνολό τους στο εργοτάξιο, 

μπορούν να εκτιμηθούν, κατά προσέγγιση, οι συνολικές ποσότητες ρύπων που θα εκπέμπονται 

ημερησίως κατά το δυσμενές σενάριο της περιόδου πλήρους και ταυτόχρονης λειτουργίας (αιχμής) του 

εργοταξίου. 
Πίνακας 15. Ημερήσιες εκπομπές αερίων ρύπων τυπικών μηχανημάτων εργοταξίου 

Μηχάνημα/Όχημα 

Εκπομπές 

CO 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

VOC 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

NOx 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

SO2 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

TSP 

(kg/ημέρα) 

Προωθητήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Ανατρεπόμενα 

οχήματα 
3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Φορτωτής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Εκσκαφέας JCB 4,234 2,16 1,469 0,518 1,21 

Οδοστρωτήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Αεροσυμπιεστής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Αναμικτήρας 

σκυροδέματος 
7,021 0,619 0,25 0 0 

Πρέσα 3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Σύνολο 29,287 11,979 7,975 2,726 5,85 

 

Για τον υπολογισμό των παραπάνω μέγιστων ημερήσιων τιμών, θεωρείται ότι τα μηχανήματα 

λειτουργούν πλήρως και ταυτόχρονα για τουλάχιστον 4 ώρες/ημέρα.(γεγονός βέβαια το οποίο στην 

πραγματικότητα σπανίως μπορεί να συμβεί). 

Οι ανωτέρω αυτές τιμές, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες που αφορούν τη μέση ημερήσια διέλευση 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο αστικό δίκτυο μίας πόλης μικρότερης των 2.000 κατοίκων είναι 10-15 

φορές μικρότερες και μόνον για τις στατιστικά ελάχιστες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συμβούν 

τα ως άνω. 
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Όσον αφορά τη δημιουργία σκόνης, είναι δεδομένη από τις χωματουργικές εργασίες που θα λάβουν 

χώρα, θα υπάρχει μερική, περιορισμένη στο χώρο του έργο επιβάρυνση, από την λειτουργία δομικών 

μηχανημάτων και οχημάτων.  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την παραγωγή σκόνης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από το έργο 

αφορά αποκλειστικά τη φάση κατασκευής, εξ αιτίας των παρακάτω δραστηριοτήτων ή παραγόντων: 

 Κίνηση των οχημάτων.  

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος (USEPA) οι εκπομπές της σκόνης από την 

κίνηση των οχημάτων εξαρτώνται από:  

Τη μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων  

Τον κυκλοφοριακό φόρτο  

Το μέσο βάρος των οχημάτων  

Το ποσοστό υγρασίας του εδάφους  

Το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ  

 Παράσυρση από τον άνεμο σωματιδίων σκόνης από γυμνές επιφάνειες. Η δυσμενέστερη περίπτωση 

για τη δημιουργία σκόνης είναι η επικράτηση ισχυρών ανέμων υπό ξηρές συνθήκες. Σύμφωνα με την 

USEPA η εκπομπή της σκόνης από τη δράση του ανέμου εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των ημερών 

που η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει τα 5 m/sec καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως τον αριθμό 

των ημερών με υψηλή βροχόπτωση (μεγαλύτερη από τα 0,25 mm) κατά τις οποίες θεωρείται ότι δεν 

εκλύονται εκπομπές σκόνης.  

 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, αποθέσεις), μεταφορά, διανομή και αποθήκευση αδρανών 

υλικών. Έτσι, η πρόσθεση αδρανών υλικών σε ένα σωρό ή η μεταφορά τους από αυτόν αποτελούν 

πηγές για τη δημιουργία σκόνης. Οι εκπομπές που δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή εξαρτώνται 

κυρίως από: Το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ, Την μέση ταχύτητα του ανέμου, Το ύψος πτώσης, Την 

περιεχόμενη υγρασία στο υλικό  

Από τις εκπομπές αυτές, μόνο ένα ποσοστό παρουσιάζει ενδιαφέρον για παραπέρα διερεύνηση όσον 

αφορά τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Έτσι, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, μόνο το 34,9% του ολικού 

αιωρούμενου υλικού (TSP) που εκπέμπεται από εργασίες κατασκευής, αποτελείται από σωματίδια 

μικρότερης διαμέτρου των 10 μm, δηλαδή τα λεγόμενα PM-10 (Watson, 1999). Είναι όμως γνωστό ότι 

από όλα τα αιωρούμενα, τα PM-10 αποτελούν ουσιαστικά πιθανό κίνδυνο για τον άνθρωπο, αφού αυτά 

λόγω του μεγέθους τους είναι εισπνεύσιμα και μπορούν να διεισδύσουν και να παραμείνουν στους 

βρόγχους. Μάλιστα τα πιο επικίνδυνα είναι τα μικρότερα των 2,5 μm (PM-2,5) τα οποία είναι 

αναπνεύσιμα και μπορούν να διεισδύσουν στο κυτταρικό τοίχωμα των πνευμόνων (Graedel, 1988).  

Όσον αφορά στην ποσοτική κατανομή σε σχέση με τις άλλες πηγές ρύπανσης, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 6 παράγραφος 9.10-1, τα PM-10 από τις εργασίες κατασκευής, αποτελούν μόνο το 13,4 % του 

συνόλου των παρατηρούμενων στις ΗΠΑ PM-10, ενώ συγκρίσιμο είναι το ποσοστό από τις καλλιέργειες 

(14,7%) και άλλες πηγές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Κατανομή PM-10 ανά πηγή προέλευσης 
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Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω πηγές, τα TSP δεν μεταφέρονται εύκολα. Μάλιστα εκτιμάται ότι το 

75% περίπου των PM-10 (και σχεδόν το σύνολο των μεγαλύτερων σωματιδίων) παραμένει 1 έως 2 

μέτρα πάνω από το έδαφος και αιωρείται για διάστημα μερικών λεπτών, καθιζάνοντας σε απόσταση 

μερικών δεκάδων μέτρων μετά τη θέση αρχικής τους αιώρησης. Συμπερασματικά λοιπόν, από τις 

αναμενόμενες εκπομπές, εκείνες οι οποίες ενδιαφέρουν περισσότερο είναι οι εκπομπές PM-10, που 

παραμένουν για μεγάλο χρόνο αιωρούμενες και συνεπώς μπορούν να μεταφερθούν με τον αέρα σε 

αποστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τους οικισμούς. Εξαιτίας της φύσης των εργασιών, πέτρες 

και βράχια ως επί τω πλείστον η εκπεμπόμενη σκόνη θα είναι ελάχιστη. 

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των μεταφορικών και των 

μηχανικών μέσων και της παραγωγής σκόνης, θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, 

κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό 

μηχανικών μέσων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου. 

 

6.4.8. Εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Ο θόρυβος που παράγεται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου προέρχεται 

κυρίως από: 

 τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου. 

 την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού από και προς το εργοτάξιο. 

 την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου. 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα και οχήματα των 

εργοταξίων και οι εκτελούμενες εργασίες εκχερσώσεων, εκβραχισμών, επιχώσεων και θεμελίωσης. Η 

επιπλέον ηχορύπανση από την κίνηση βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις από μέτρια μέχρι ασθενής, ενώ η επιβάρυνση λόγω των οχημάτων των 

εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα αμελητέα.  

Δεδομένου ότι η θέση του έργου είναι παραπλεύρως του οικισμού, τουλάχιστον χωροταξικά του κάτω 

μισού της ανάπτυξης του έργου, η πηγή θορύβου επηρεάζει κυρίως τον άμεσο χώρο κατασκευής του 

έργου και θα εξασθενεί σημαντικά με την απομάκρυνση από αυτόν (μείωση περίπου 6dB για κάθε 

διπλασιασμό της απόστασης), η ένταση της γενικότερης επίπτωσης στο ακουστικό περιβάλλον εκτιμάται 

μέτρια έως χαμηλή. 

Οι βασικές αρχές μεθοδολογίας πρόβλεψης στάθμης θορύβου από την κατασκευή του υπό μελέτη 

έργου, στηρίζονται στη γνωστή Αγγλική προδιαγραφή BS5228, Μέρος 1: 1984 και της μετέπειτα 

αναθεωρήσεις αυτής "Έλεγχος θορύβου κατά την κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British 

StandardsInstitution). Όσον αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη, η παρούσα φάση δεν επιτρέπει τη 

διαμόρφωση ενός ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής (για 

παράδειγμα τύποι μηχανημάτων, χρόνος πραγματικής λειτουργίας τoυς, χρονοδιαγράμματα 

κατασκευής των έργων, ηχητικές στάθμες ενεργ. ισχύος). Αυτά θα καθορισθούν με την τελική επιλογή 

του αναδόχου και σύμφωνα βέβαια και με τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής που 

ενδεχομένως θα εξετασθούν στα πλαίσια της καλύτερης εκμετάλλευσης του έργου. Από τη διεθνή 

εμπειρία και βιβλιογραφία για τέτοιου είδους έργα, έχει επιλεγεί για τις ανάγκες της παρούσας 

αξιολόγησης από την ομάδα μελέτης, μια τυπική σύνθεση εργοταξίου. Έτσι, διερευνήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=10h σε ένα υποθετικό δέκτη 

ευρισκόμενο σε απόσταση 150m από τα όρια ενός εργοταξίου κατασκευής, δηλαδή σε ελάχιστη 

απόσταση από τα νοητά όρια της περιοχής όπου εστιάζονται οι κύριες εργοταξιακές δραστηριότητες. Οι 

στάθμες θορύβου που ελήφθησαν για κάθε μηχάνημα προέρχονται από την εξής βιβλιογραφία: DEFRA 

UK, 2005. Ελήφθησαν διαφορετικοί χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc για τα μηχανήματα, στο σύνολο 

της λειτουργίας του εργοταξίου που θεωρήθηκε 10 ώρες. Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο συντηρητική η 

εκτίμηση θεωρήθηκε πως τα μηχανήματα που κινούνται και δεν είναι μονίμως εντός των ορίων του 

εργοταξίου, θα διέρχονται από κοντινότερες αποστάσεις από τον υποθετικό αποδέκτη, ακόμη και στα 

50m. Μια ακόμη παραδοχή προς την μεριά ασφαλείας είναι και το γεγονός πως δεν λήφθηκαν υπόψη 

τα φυσικά εμπόδια μεταξύ πηγής και αποδέκτη, αλλά ούτε και η διαφορά υψομέτρου που σαφώς μειώνει 

περεταίρω την στάθμη θορύβου που φτάνει τελικά στον αποδέκτη. 
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Πίνακας 16. Υπολογισμός ισοδύναμης στάθμης θορύβου σε αποδέκτη από το εργοτάξιο 

α/α Περιγραφή 

μηχανήματος 

Διανυόμε

νο μήκος 

(m) 

Αριθμός 

διελεύσεων 

σε 1h 

Ταχύτητα 

κίνησης  

(km/h) 

Ελάχιστη 

απόσταση 

από 

αποδέκτη 

(m) 

Διάρκεια 

λειτουργίας 

μηχανήματος 

(h) 

Ποσοστό 

χρόνου 

λειτουργίας 

(%) επί 10h 

LAeqστ

ον 

αποδέκ

τη 

(dBA) 

1 Βαρύ φορτηγό - 4 35 50 8 80 46,1 

2 Λαστιχοφόρος 

εκσκαφέας 

60 - - 160 4 40 38 

3 Προωθητήρας 120 - - 170 6 48 53,3 

Συνδυασμένη στάθμη LAeq (10h) 13.74 

Ειδικότερα, το Π.Δ. 1180/81 (άρθρο 2, παράγραφος 5) καθορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 

θορύβου, πού προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της 

περιοχής, όπως παρουσιάζεται και στον επόμενο πίνακα, μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου στο 

οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση. 
Πίνακας 17. Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ανά περιοχή 

Χαρακτηρισμός περιοχής Ανώτατο όριο 

θορύβου dB (A) 

Νομοθετημένες Βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό 65 

Περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό & αστικό στοιχείο 55 

Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων, φορτωτών, των προωθητών γαιών και άλλων 

χωματουργικών μηχανημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην Υ.Α.765/ΦΕΚ 81/21-2-1991[i] και για 

συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με τον πίνακα: 

 
Πίνακας 18. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων 

Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς (Kw) Επιτρεπόμενη Στάθμη Ακουστικής Ισχύος dB (A) 

<70 106 

>70 και <160 

>160 και <350 

108 

Για εκσκαφείς – φορτωτές 112 

Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα 113 

>350 118 

Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός των άλλων και από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και ελαττώνεται με την αύξηση της υγρασίας, ενώ παρουσιάζει εξάρτηση τύπου 

Gaussian από τη θερμοκρασία (μέγιστη σε κάποια τιμή θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες ή 

μεγαλύτερες τιμές). 

Εξάλλου, η απόσβεση με την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

χαμηλών. 

Για παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 kHz και υγρασία10%, η εκτιμώμενη μείωση 

λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 50 dB(A)/km στους 18οC και 35dB(A)/km στους 30οC.[h] Αν 

δε, ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος από μία σημειακή πηγή μειώνεται κατά 

6dB(A) με διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή και κατά 20dB(A) με δεκαπλασιασμό της 

απόστασης από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, υπάρχει μείωση του θορύβου 

και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων (δέντρα, έδαφος, κατασκευές, τοίχοι, ηχοποπετάσματα), η 

οποία εξαρτάται από τη θέση και το είδος του εμποδίου. 
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Τέλος, θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου των 

διαφόρων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου καθώς και οι κανόνε ςτης ορθής εργοταξιακής 

πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης προχείρων ηχοπετασμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί. 

Όσον αφορά στο θόρυβο από την οδική κυκλοφορία, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 17252/ΦΕΚ 

395/Β/13.6.92 που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18ώρου το όριο των 70 dB(A). 

 

6.4.9. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

Όπως είναι γνωστό, ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται γύρω από οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο 

στοιχείο (ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές), το 

μέγεθος του οποίου εξαρτάται για δεδομένη θέση μόνο από την τάση και την ένταση του ρεύματος 

αντίστοιχα. Λόγω της φύσης του έργου δεν προβλέπονται τέτοιου είδους εκπομπές. 

Συνεπώς, λόγω της φύσης και του μεγέθους του έργου, κατά την κατασκευή του αναμένονται μικρής 

έντασης και προσωρινές εκπομπές θορύβου. 

 

6.5. Φάση λειτουργίας του έργου 

Πρόκειται για στατικό έργο προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει σκοπό την θωράκιση των 

υποδομών του οικισμού της ΤΚ Αγίας Παρασκευής και επίσης της συγκράτησης της πρανικής 

διάβρωσης από την δράση του χειμάρρου. 

 

6.6. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

Δεν τίθεται θέμα παύσης λειτουργίας, αντίθετα πρέπει να συντηρείται όταν επέλθει το πλήρωμα του 

χρόνου και θα είναι εμφανή τα σημάδια της δράσης κα του μένους της φύσης. 

 

6.7. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Το υπό μελέτη έργο, λόγω του χαρακτήρα του (προστασίας περιβάλλοντος),δεν ενέχει κανένα κίνδυνο 

έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών. Η θέση του εξασφαλίζει απόλυτα από πλευράς ασφάλειας τον 

πληθυσμό που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή. 

Προβλέπεται επίσης η λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων που θα καθιστούν αδύνατη την 

προσέγγιση στα σημεία του εργοταξίου που πιθανόν να εγκυμονούν κινδύνους (μηχανήματα έργου 

κλπ), καθώς και η κατάλληλη σήμανσή τους. Το προσωπικό του εργοταξίου θα χρησιμοποιεί μέσα 

ατομικής προστασίας (κράνη, ωτοασπίδες κ.λπ.) που θα παρέχονται από τον εργολάβο.  

Για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών το εργοτάξιο θα διαθέτει αναλυτικό σχέδιο με τα 

στοιχεία των υπεύθυνων ανά ενέργεια, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. 

Στο χώρο θα υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι ή άμμος με ασβέστη) των 

τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. 

Τέλος, δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών(περιλαμβανομένων, εκτός των 

άλλων πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) λόγω της φύσης του έργου. 

 

6.8. Σε περίπτωση έργου που η κατασκευή του επηρεάζει την κοίτη (στενή ή ευρεία) 

υδατορέματος, παρατίθενται πρόταση οριοθέτησης του υδατορέματος με βάση τα στοιχεία του 

φακέλου οριοθέτησης, ενώ σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και διευθέτηση τμήματος, 

αυτή περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Εξαιρούνται έργα που διασχίζουν εγκάρσια το 

υδατόρεμα. 

 

Βάσει του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α’ 14-4-2014) δεν απαιτείται οριοθέτηση για το εν λόγω έργο. Άρθρο 

4, παρ. 1.1 και 1.3. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια σύνταξης της τεχνικής μελέτης του έργου, αναλύθηκαν διεξοδικά όλα τα δεδομένα 

του χώρου επέμβασης, της δράσης του χειμάρρου, των καταγεγραμμένων καταστροφών, καθώς και η 

αναγκαιότητα  της αντιμετώπισης όλων αυτών. Σαφώς με τρόπο επιστημονικό και πλήρους 

επαγγελματικής επάρκειας τα προτεινόμενα έργα, είναι τα ικανά και αναγκαία να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα της περιοχής. Τηρώντας βέβαια την οικονομία κλίμακας, που πρέπει να τηρείται πάντα σε 

μια τεχνική μελέτη τέτοιου είδους. 

Ο ίδιος ο σκοπός του έργου, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του πεδίου, την επιστημονική 

βιβλιογραφία, την επάρκεια της ομάδας μελέτης σχεδιασμού και τέλος τις υποδείξεις και την ανάλυση 

ανάλογων έργων, καθιστούν μονόδρομο την μελέτη σχεδιασμού της τεχνικής μελέτης, επί της οποίας 

βασίστηκε η παρούσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
8.1. Περιοχή μελέτης 

Το υπό μελέτη ρέμα διοικητικά υπάγεται στα όρια της ΤΚ Αγίας Παρασκευής, της Δημοτικής ενότητας 

(Δ.Ε.) Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

Ο Δήμος Μετεώρων (παλαιότερη ονομασία Δήμος Καλαμπάκας) είναι πρωτοβάθμιος οργανισμός 

τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα την Καλαμπάκα. Αποτελείται από οκτώ 

Δημοτικές Ενότητες και έχοντας συνολική έκταση 1658,751 km2, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε 

έκταση Δήμο της Ελλάδας. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και 

συνορεύει στα νότια με το Δήμο Πύλης και το Δήμο Τρικκαίων, στα ανατολικά με το Δήμο Ελασσόνας, 

στα βόρεια με τους Δήμους Δεσκάτης και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στα δυτικά 

με τους Δήμους Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου, όπου εντοπίζεται η θέση του έργου, αντιστοιχεί στην Κοινότητα 

Ασπροποτάμου του σχεδίου Καποδίστριας. Είναι κατά βάση αγροτική και ορεινή, εκτεινόμενη στις 

πλαγιές της νότιας Πίνδου σε μέσο σταθμικό υψόμετρο 1.087 μέτρων.  Αποτελείται από 8 κοινότητες, 

καταλαμβάνει έκταση 298,173 km2. Έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου είναι η Καλλιρρόη 

αν και κατά τους χειμερινούς μήνες οι διοικητικές της υπηρεσίες στεγάζονται στην πόλη των Τρικάλων. 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς: Καλλιρρόη, Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, 

Κατάφυτο, Μηλιά, Κρανιά, Δολιανά, Κονάκια, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι. 

Ο χείμαρρος Τζουρτζιώτικος εντοπίζεται Βόρεια και δυτικά του οικισμού Αγίας Παρασκευής, όπως 

φαίνεται και στον χάρτη προσανατολισμού. 

 

Καθορισμός ελάχιστης ακτίνας της περιοχής μελέτης. 

8.1.1. Για γραμμικά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1. 

8.1.2. Για σημειακά και εμβαδικά έργα υποκατηγορίας Α1 

Το έργο δεν κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1. 

 

8.1.3. Για έργα υποκατηγορίας Α2 

Το υπό εξέταση έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Ως περιοχή της παρούσας Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου ορίζεται η περιοχή που υφίσταται σε άμεση 

σχέση με το έργο και σε απόσταση 1.000 μέτρων από αυτό. 

Επειδή το έργο αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη, η περιοχή αυτή θα οριοθετηθεί με την μορφή 

πολύπλευρου πλάτους 1000μ και μήκους, αυτή του κέντρου κοίτης του χειμάρρου. 

 

8.1.4. Αν το έργο ή η δραστηριότητα αναπτύσσεται εν όλω ή εν μέρει εντός περιοχής του 

δικτύου Natura 2000, τότε ως περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή 

μόνο όσον αφορά στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος για τα οποία χαρακτηρίστηκε η 

περιοχή αυτή. 

Η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special 

Areas of Conservation - SAC) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 200,94 km2. 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 199,95 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (0,98 km2) 

εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (GR08). 
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Περιοχές Natura στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Ελλάδας 

 

 
Άλλες περιοχές προστασίας οικοτόπων ή ειδών στο Υδατικό διαμέρισμα Δυτικής Ελλάδας 

 

Η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 652,27 km2 

Τμήμα της περιοχής Natura, έκτασης 282,80 km2, εμπίπτει στη λεκάνη Αχελώου (GR15) του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04), ενώ το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής (369,48 km2) 

εμπίπτει στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου (GR05). 
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8.1.5 Εάν εκτός της περιοχής μελέτης που προκύπτει κατά τα παραπάνω, εντοπίζεται στα 

κατάντη του έργου υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή, γίνεται αναφορά και αιτιολογείται αν 

αναμένονται επιπτώσεις. Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης η εν λόγω περιοχή 

περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης. 

Το έργο δεν αναπτύσσεται κοντά σε υγροτοπική προστατευόμενη Περιοχή.  

 

8.1.6 Για περιοχή του δικτύου Natura 2000 εκτός και πλησίον της περιοχής μελέτης του έργου 

Όπως προαναφέρθηκε, το υπό εξέταση έργο αναπτύσσεται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000.  

 

8.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Ο κοντινότερος Μετεωρολογικός Σταθμός, ο οποίος λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή είναι ο σταθμός 

του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου (υψ. 1.180 μ.), στοιχεία και μετρήσεις του οποίου πιστεύουμε 

ότι είναι κατάλληλα να μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε γνώμη για τις επικρατούσες κλιματολογικές 

συνθήκες της υπό μελέτη περιοχής. Αναφέρουμε πιο κάτω τα στοιχεία της τελευταίας 10 ετίας του 

σταθμού. 

Βροχόπτωση  

Το μέσο ολικό ύψος υετού , παρουσιάζεται διαφοροποιημένο τόσο σε ετήσια βάση, όσο και σε μηναία 

με διακύμανση η οποία κυμαίνεται από 258-1601,30 mm. Η ανάλυση του συνόλου των στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν, αποφέρει μία πλήρη εικόνα των επιμέρους χαρακτηριστικών της περιοχής και 

αποδίδει πλήρως την βροχομετρική πορεία αυτής κατά την διάρκεια της προηγούμενης 10ετίας. 
Πίνακας 19. Μέσου μηναίου ύψους Βροχής (mm) περιόδου 2003 – 2013 

Μήνας Μέσο Συνολικό Ύψος Βροχής (mm) 

Ι 86.55 

Φ 75.85 

Μ 68.95 

Α 79.10 

Μ 96.75 

Ι 35.55 

Ι 30.00 

Α 33.45 

Σ 64.20 

Ο 108.90 

Ν 124.50 

Δ 135.75 

Μέσο 78.30 

Άθροισμα 939.55 
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Θερμοκρασία αέρα  

Η μέση μηνιαία τιμή της θερμοκρασία για την περίοδο 2003-2013 κυμαίνεται από -0,40°C τον 

Φεβρουάριο έως 19,26°C τον Ιούλιο, με ετήσια μέση τιμή 9,10°C. Οι μέσες ετήσιες τιμές κυμαίνονται 

από 7,13°C έως 10,51°C αντιστοιχώντας σε εύρος 3,38°C.  

Στην συνέχεια, παρατίθενται βασικά επιμέρους χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κλιματολογικής 

παραμέτρου, πίνακες στοιχείων και ανάλογα διαγράμματα, που ολοκληρώνουν την ανάλυση και 

αποδίδουν πλήρη εικόνα της θερμοκρασιακής υπόστασης του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. 

 
Πίνακας 20. Μεταβλητών θερμοκρασίας περιόδου 2003 – 2013 

Μήνας 

Μέσες Τιμές Θερμοκρασίας Απόλυτες Τιμές  

 24-ωρου 
(°C) 

  
Μέγιστη  

(°C) 

  
Ελάχιστη   

(°C) 

Μέγιστη Θερμοκρασία  
(°C) 

Ελάχιστη 
Θερμοκρασία          

(°C) 

Ιανουάριος 0,66 4,21 -2,84 16,0 -18,5 

Φεβρουάριος 0,40 4,08 -3,60 19,0 -17,5 

Μάρτιος 2,80 7,46 -1,41 21,5 -12,5 

Απρίλιος 6,78 11,55 1,23 24,0 -12,5 

Μάιος 12,26 18,72 6,19 29,5 -1,0 

Ιούνιος 15,45 23,13 9,24 ` -0,5 

Ιούλιος 19,26 25,62 10,88 34,5 3,5 

Αύγουστος 18,67 25,04 10,80 35,0 5,5 

Σεπτέμβριος 14,02 19,73 7,35 30,0 0,5 

Οκτώβριος 10,00 15,20 4,46 27,0 -4,5 

Νοέμβριος 5,94 10,10 1,38 23,5 -11,0 

Δεκέμβριος 1,96 5,10 -1,37 15,0 -17,5 

Μέσο 9,10 14,16 3,52     

 

Σύμφωνα με έρευνες στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της περιοχής της Πίνδου, η αύξηση του 

υψομέτρου οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας με ρυθμό κυμαινόμενο από 0,7-0,4°C/100m κατά τον 

χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα (Σούλης 1994) . Στην συγκεκριμένη περιοχή , η υψομετρική θέση 

του σταθμού σε σχέση με το μέσο υψόμετρο του δάσους  δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά, κάτι που 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι δεν απαιτείται προσομοίωση των στοιχείων που χρησιμοποιούμε. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003-2013 

 
 

Σχετική Υγρασία 

Η σχετική υγρασία, σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, είναι δύο από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και την φυσιο - δυναμική εξέλιξη ενός οικοσυστήματος. 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία για την περίοδο 2003-2013 είναι 70,72% με μέγιστη τιμή τον Δεκέμβριο 

82,06% και ελάχιστη τον Αύγουστο 61,2%. Η μέση μηνιαία διακύμανση, κινείται σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα με ελάχιστο κατά την θερινή περίοδο. 
Πίνακας 21. Μηνιαίας σχετικής υγρασίας (%)  περιόδου 2003 – 2013 

Μήνας Σχ.υγρασία 24ωρου 

Ι 81.18 

Φ 76.77 

Μ 71.6 

Α 71.74 

Μ 67.26 

Ι 61.5 

Ι 58.12 

Α 61.2 

Σ 68.34 

Ο 73 

Ν 75.89 

Δ 82.06 

Μέσο 70,72 
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Άνεμος 

Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις ( περίπου 20%) ασθενείς 15%( 1-3 

Beaufort) και από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 2,8% (3-5 Beaufort). Αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό των 

νηνεμιών που πιθανόν θα πρέπει να αποδοθεί στην θέση του σταθμού. 

Έτσι προεξάρχουσα διεύθυνση είναι  Βόρεια-Ανατολική, λόγω των συστημάτων που κυρίως 

επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο ρόλος των τοπικών αναβατών και καταβατών ανέμων που 

εκτιμάται ότι αναπτύσσονται στην περιοχή  είναι αρκετά σημαντικός. 

 

 

 

ΡΟΔΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΜΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003-2013 

   N 

  NW NE  11.0% 

    

     9.0%   

 W   7.0% 

 E  

    5.0% 

  

                  3.0% 

  SW SE 1.0% 

    S 

  

Βιοκλιματική ανάλυση  

Για τον ακριβέστερο βιοκλιματικό χαρακτηρισμό της περιοχής χρησιμοποιήθηκε χάρτης κλιματικής 

ταξινόμησης της Ελλάδος ( Καρράς 1973) σύμφωνα με τον οποίο η περιοχή κατατάσσεται ως C2s2B2b3 

(Ημιϋγρή προς υγρή με μεγάλο υδατικό έλλειμμα κατά το θέρος, μεσόθερμη). Ωστόσο επειδή για τη 

βλάστηση της περιοχής δεν έχει σημασία μόνο ο βαθμός ξηρότητας του κλίματος αλλά και η διάρκεια 

της ξηρής περιόδου, το βροχοθερμικό διάγραμμα για την περιοχή παρέχει στοιχεία για την ξηρή 

περίοδο, την πορεία της ετήσιας θερμοκρασίας, το ετήσιο θερμομετρικό εύρος, τη μηνιαία και εποχιακή 

κατανομή της βροχής και το διαχωρισμό της υγρής και ξηρής περιόδου. Στο κλιματόγραμμα κατά 

Gaussen , η περιοχή μεταξύ των δύο καμπυλών αντιπροσωπεύει τη βιολογικά ξηρή περίοδο (ΒΞΠ) . 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΧΕΤ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ (%)
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Συμπερασματικά , τώρα το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, τυπικός χαρακτήρας 

κλιματολογικής  μορφής καθαρά ορεινής περιοχής. 

 

 
 

8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Ο χείμαρρος Τζουρτζιώτικος εντοπίζεται Βόρεια και δυτικά του οικισμού Αγίας Παρασκευής, όπως 

φαίνεται και στον χάρτη προσανατολισμού Χ1. 

Το ανάγλυφο περιγράφεται από τις υψομετρικές μεταβολές (ισουψείς καμπύλες), την κλίση του εδάφους 

και τις πτυχώσεις.   

Η γεωμορφολογία της λεκάνης είναι σύνθεση των απότομων πλαγιών και των υδάτων που συλλέγονται, 

ενώ η σημερινή κατάσταση του αναγλύφου έχει διαμορφωθεί από την επίδραση αβιοτικών 

ατμοσφαιρικών παραγόντων στα πετρώματα της περιοχής. Η δράση της μηχανικής και χημικής 

αποσάρθρωσης επί του γεωλογικού αποθέματος, η διάβρωση των παραγόμενων και η απόθεσή τους 

σε διάφορες χαμηλότερες θέσεις δίνουν αποστρογγυλεμένες κορυφές και κυματοειδείς – ασυνεχείς 

πλαγιές με ποικιλία εκθέσεων.  

  Οι κλίσεις που επικρατούν κατά θέσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζει τη χειμαρρογέννεση και ποικίλουν από 20 – 100%. Η κλίση διαμορφώνεται από την επίδραση 

διαφόρων φυσικών παραγόντων, όπως οι διαβρώσεις και η γεωλογική σύνθεση του εδάφους, σε 

συνδυασμό με ανθρωπογενείς επιδράσεις κατά το παρελθόν.  

Η έκθεση κυμαίνεται από θέση σε θέση, η επικρατέστερη είναι Ανατολική.  

Το τοπίο σαν όρος εστιάζεται πάνω στις οπτικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Περιέχει 

δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά, ανθρωπογενή, φυσικά, βιολογικά τα οποία έχουν οπτική οντότητα. Η 

ποιότητα του τοπίου µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εξάγεται από την άθροιση οικολογικών, 

πολιτισµικών και ψυχολογικών παραγόντων. 

Το τοπίο οφείλουµε να το αναγνωρίσουµε σαν ένα φυσικό πόρο και εποµένως σαν µία µεταβλητή που 

πρέπει να εξεταστεί σε αποφάσεις που σχετίζονται µε την διαχείριση της γης. Όταν κάποιος αξιοποιεί 

τοπία οφείλει να χρησιμοποιεί µία διεπιστηµονική προσέγγιση και να επικοινωνεί µε άλλους αξιολογητές. 

Το τοπίο µπορεί να ταξινοµηθεί ανάλογα µε την οπτική του αξία. Για την αξιολόγηση τόσο των οπτικών 

πόρων, όσο και την εκτίµηση των οπτικών επιπτώσεων εφαρµόζονται µέθοδοι και τεχνικές που έχουν 

ταξινοµηθεί, ανάλογα µε τον τρόπο που προσεγγίζουν το πρόβληµα και τα µέσα που χρησιµοποιούν: 

ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003-2013
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α) Περιγραφικές προσεγγίσεις 

β) Ποσοτικές προσεγγίσεις 

γ) Ψυχοµετρικές και κοινωνικές προσεγγίσεις 

Οι ποσοτικές προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση εργαλείων του Η/Υ, ενώ απαραίτητη είναι η ύπαρξη 

χαρτογραφικής πληροφορίας για τις κύριες φυσικές µεταβλητές της εξεταζόµενης περιοχής, τη 

βλάστηση, το έδαφος, ταυδρολογικά στοιχεία και τις χρήσεις γης. Σαν δεδοµένα µπορούν, επίσης, να 

χρησιµοποιηθούν και φωτογραφικές λήψεις. Οι συγκεκριμένες λήψεις µπορούν µετά από επεξεργασία, 

να εξάγουν την πιο πρόσφατα υπάρχουσα πληροφορία για τις χρήσεις γης και τη φυτοκάλυψη µιας 

περιοχής. 

Στις ποσοτικές προσεγγίσεις, η αξιολόγηση του τοπίου γίνεται µε βάση κάποια τυποποιηµένα κριτήρια 

ή παραδοχές που έχουν προκύψει από την εµπειρία των ειδικών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των 

ποσοτικών προσεγγίσεων είναι το µοντέλο διαχείρισης τοπίου “LMS” (Landscape Management 

System), που αναπτύχθηκε από τη ∆ασική Υπηρεσία (ForestService) των Η.Π.Α. Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωµένο µοντέλο που εξετάζει το τοπίο από όλες τις κρίσιµες πλευρές της ανάλυσης: την 

ταξινόµηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση ενός τοπίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό µε την 

εύκολη και τυποποιηµένη διαδικασία του, εξηγεί και την ευρεία χρήση του µοντέλου σε εφαρµογές 

ανάλυσης τοπίου, ειδικότερα σήµερα µε την ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορίας 

(G.I.S.). 

 Το µοντέλο “LMS” διακρίνεται σε τρία στάδια: 

- ταξινόµηση του τοπίου ανάλογα µε την οπτική του αξία 

- προσδιορισµός των επιπέδων ευαισθησίας του 

- µέτρα διαχείρισης του τοπίου 

Λόγω της θέσης του έργου, θα αναφερθούμε στο πρώτο στάδιο, αυτό της ταξινόμησης τοπίου. Για το 

πρώτο στάδιο δημιουργείται µια µήτρα αισθητικής τοπίου (Πίνακας 14), η οποία προσφέρει τα κριτήρια 

εκείνα, βάσει των οποίων η κάθε κύρια φυσική µεταβλητή ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες ως προς την 

οπτική αξία που προσφέρει: τη διακεκριμένη, την κοινή και την αδιάφορη. 
Πίνακας 22. Μήτρα αισθητικής τοπίου 

Φυσικές 

μεταβλητές 

Κατηγορία Α 

Διακεκριμένη (5) 

Κατηγορία Β 

Κοινή (3) 

Κατηγορία Γ 

Αδιάφορη (1) 

Φυσιογραφία Κλίσεις >60%, µε οξείες 

ράχες ή μεγάλα 

επικρατούντα στοιχεία 

Κλίσεις 30 – 60%, 

σχετικά ομαλές 

Κλίσεις 0 - 30%, µε πολύ 

μικρήποικιλότητα, που δεν 

προκαλούν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον 

Γεωλογικοί 

σχηματισμοί 

Σχηματισμοί 

επικρατούντες του 

φυσιογραφικού 

τοπίου, ασυνήθεις, 

ιδιόμορφοι, εξέχοντες σε 

μέγεθος, σχήμα, χρώμα 

Σαφή διακρινόμενα 

χαρακτηριστικά, 

επικρατούντα αλλά 

όχι μοναδικά 

Χαρακτηριστικά 

χωρίς ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον 

Βλάστηση Υψηλή σύνθεση από 

βλαστητικές μορφές και 

σχηματισμούς 

Συνεχής βλάστηση 

Κάλυψη με διακοπτόμενες 

μορφές. Συνήθης βαθμός 

ποικιλότητας 

Συνήθης βλάστηση χωρίς 

διάκριση ορόφων, µε κοινά 

Χαρακτηριστικά χωρίς 

διακριτική σύνθεση 

Ύδατα Απορροή µε 

χαρακτηριστικούς 

Σχηματισμούς ροής, 

καταρράχτες, χείμαρροι, 

μεγάλοι όγκοι νερού, 

Εμβαδόν μεγαλύτερο των 

200 στρεµµάτων 

Απορροή χωρίς 

μεγάλους όγκους νερού 

και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ροής. 

Χείμαρροι και ρεύματα 

περιοδικής ροής µε λίγη ή 

καθόλου οπτική επιρροή 

Έτσι π.χ. όπου οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες από 60%, η µορφολογία του ανάγλυφου θεωρείται ότι ανήκει 

στη διακεκριµένη κατηγορία, αντίστοιχα κλίσεις µεταξύ 30 – 60% ανήκουν στην κοινή κατηγορία, ενώ 

κλίσεις µικρότερες του 30% ανήκουν στην αδιάφορη κατηγορία και προσφέρουν µικρή οπτική αξία. 
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Συγκεκριμένα για την περίπτωση των κλίσεων, χρησιμοποιείται το λεγόµενο ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

(DigitalElevationModel, DEM) που προέρχεται από τις ισοϋψείς καµπύλες µιας περιοχής. Με τη βοήθεια 

αυτού βελτιστοποιείται η εποπτεία και ανάγνωση του χώρου από τον χρήστη. 

Αξιολογώντας λοιπόν το τοπίο της ευρύτερης περιοχής, αναφέρουμε τα εξής: 

 Η φυσιογραφία της περιοχής εμφανίζει 30-100% κλίσεις, οι οποίες είναι σχετικά ομαλές κατηγορία 

(5) / Διακεκριμένη. 

• Οι γεωλογικοί σχηματισμοί εμφανίζουν σαφή και διακεκριμένα χαρακτηριστικά επικρατούντα αλλά όχι 

μοναδικά, κατηγορία (5) / διακεκριμένη. 

• Η βλάστηση είναι Υψηλή σύνθεση από βλαστητικές φόρμες και σχηματισμούς. 

Μεγάλη ποικιλότητα., κατηγορία (5) / διακεκριμένη. 

 
Πίνακας 23. Σημεία Ελέγχου – Επίπεδα σημαντικότητας 

Σημεία 

Ελέγχου 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Οδικό δίκτυο Εθνικές οδοί - ∆ρόµοι προς 
εθνικά πάρκα, Αρχαιολογικές 
περιοχές, τουριστικά κέντρα 

Επαρχιακές οδοί Αγροτικές οδοί 
- Μονοπάτια 

Περιοχές 
συρροής 

πληθυσμού 

Αναψυχής - Ιστορικού και 
Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
- Τουρισµού καθόλου το έτος 

Τοπικού και εποχιακού 
τουρισμού - 
∆ευτερεύουσας 
ιστορικής σηµασίας 

Όλες οι περιοχές 
που δεν 
περιλαμβάνονται 
στα προηγούμενα 
επίπεδα 

Κατοικημένες 

περιοχές 

Πρωτεύουσες νομών 
- Κοινότητες 
- Παράκτιοι συνοικισμοί 

Μικροί συνοικισμοί 
- Εποχιακές κατοικίες 

 

 

 Επίπεδα ευαισθησίας 

Ως ζώνες ευαισθησίας της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου θεωρούνται : 

• Ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής 

• Το δασικό δίκτυο δρόμων 

 

8.3.2 Αναφορά εκτάσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία 

κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α' 30). 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει στις άνωθεν εκτάσεις. 

 

8.3.3 Ενδεχόμενες τοπιολογικές εξάρσεις που συσχετίζονται με το έργο. 

Δεν εντοπίστηκαν τοπιολογικές εξάρσεις που να συσχετίζονται με την δραστηριότητα. 

 

8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Το γεωανάγλυφο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των 

γεωτεκτονικών ζωνών της Υποπελαγονικής ή Ανατολικής Ελλάδας και αυτής της Ωλονού - 

Πίνδου. 

Η Πελαγονική ζώνη αποτελείται από Παλαιοζωϊκάκρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του ηπειρωτικού 

φλοιού της παλιάς Κιμμερικής ηπείρου, μέσα στα οποία διείσδυσαν γρανιτικάσώματα του Άνω 

Λιθανθρακοφόρου. Η Υποπελαγονική ζώνη έχει σαν κύριοχαρακτηριστικό τις μεγάλες οφιολιθικές μάζες 

και την συνοδεύουσα σχιστοκερατολιθική διάπλαση. Οι οφιόλιθοι της Υποπελαγονικής συνιστούν την 

«εξωτερική οφιολιθική λωρίδα» και η ζώνη θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την οφιολιθική συρραφή της 

παλιάςωκεάνιας περιοχής δυτικά του Πελανονικού ηπειρωτικού τεμάχους. Το προαλπικό υπόβαθρο της 

Υποπελαγονικής συνίσταται από τα Κ. Παλαιοζωϊκά πετρώματα της 

Πελανονικής καθώς και ιζηματογενή ή ημιμεταμορφωμένα πετρώματα Παλαιοζωικήςηλικίας.  

Οι αλπικοί σχηματισμοί που μετέχουν στη συγκρότηση της ζώνης είναι: 

Τριαδικά ιζήματα: κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, πυριτικοί ή νηριτικοί ασβεστόλιθοι μεχαρακτηριστικούς τους 

κόκκινους αμμωνιτοφόρους ασβεστόλιθους και τεφρούςωολιθικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες. 

• Πελαγικοί - Νηριτικοί Ασβεστόλιθοι Ιουρασικού, 
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• Σχιστοκερατολιθική διάπλαση Τριαδικού - Ιουρασικού: κόκκινοι, πράσινοι και μαύροι αργιλικοί 

σχιστόλιθοι, ραδιολαριτικοί κερατόλιθοι, μάργες, ψαμμίτες, πηλίτες. Παρεμβολές οφιολιθικών σωμάτων, 

λατεριτικά σιδηρονικελιού κοιτάσματα, ιζήματα Μέσο - Άνω Κρητιδικής επίκλυσης: ασβεστόλιθοι 

• φλύσχης, μεταλπικά ιζήματα μολασσικού τύπου (Μεσοελληνικής Αύλακας)Η ζώνη της Ωλονού - Πίνδου 

συνήθως αναφέρεται σαν το «Ελληνικό ευγεωσύγκλινο»τουΜεσοζωΐκού. Μαζί με την Υποπελαγονική 

ζώνη αντιπροσωπεύει τον κατεστραμμένο ωκεανό της Νεοτηθύος. Από τα τέλη του κρητιδικού μέχρι το 

Ηώκαινο - Κ. Ολιγόκαινοστο χώρο της Πίνδου αποτίθενται ρυθμικές εναλλαγές ψαμμιτών, μαργών μαζί 

μεκροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους που δομούν τον κύριο «δεύτερο φλύσχη της Πίνδου»,τυπικό του 

ελληνικού χώρου. Καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού στην Αύλακα της 

Πίνδου αποτίθενται ιζήματα βαθιάς θάλασσας κερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, άργιλοι, ψαμμίτες, πελαγικοί 

πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες που αποτελούν την «Σχιστοκερατολιθική διάπλαση». 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η γεωλογική δομή της περιοχής ήταν ικανοποιητική για την 

κατασκευή του υπόψη έργου. 

 

8.4.1. Γεωλογικά χαρακτηριστικά θέσης έργου 

Αμέσως πιο κάτω παρατίθεται απόσπασμα του Γεωλογικού φύλλου ΙΓΜΕ 

 
Εικόνα 5:Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη φύλλο ΚΑΣΤΑΝΕΑ& ΠΡΑΜΑΝΤΑκλιμ 1:50.000 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ 

 
ΦΛΥΣΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ [FO], ΨΑΜΜΙΤΟ – ΜΑΡΓΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, αποτελούμενος στην αρχή του από 

εναλλαγές ψαμμιτικών ή μαργαϊκών στρωμάτων με πελαγικούς ασβεστολίθους και στη συνέχεια από 

εναλλαγές ψαμμιτών, ιλυολίθων, μαργών και αργιλικών σχιστόλιθων και με εκτιμώμενο πάχος 1000 – 

2000 m, ηλικίας Μαστρίχτιο έως Ηώκαινο. 

 
ΠΕΛΑΓΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ [K8, K],λεπτοστρωματώδεις έως μεσοστρωματώδεις, με πυριτόλιθους 

σε εναλλαγές με μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους της ενότητας Ε3, συμπαγείς, με σχιστότητα και 

εναλλαγές φάσεων, πάχους 10 cm, εκτιμώμενου πάχους 400 – 500 m, ηλικίας Ανωτέρου Κρητιδικού. 

 
ΜΙΚΡΟΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ [K3-4], αποτελούμενοι από θραύσματα κερατολίθων και 

πρασινολιθικών πετρωμάτων και χαλαζία, σε εναλλαγές με την ενότητα Ε2, ηλικίας Ανωτέρου 

Κρητιδικού – Κατώτερου Ηώκαινου. 

Οι μεταλπικοί σχηματισμοί της περιοχής της λεκάνης απορροής μπορούν να διακριθούν σε τρεις (3) 

βασικές ενότητες: 

 
ΔΙΛΟΥΒΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ [MG2, PL], οι οποίοι αποτελούνται από λιθώνες, παγετώδους 

προέλευσης, ηλικίας Πλειοκαίνου έως Ρίσσιου. Εμφανίζουν σημαντική εξάπλωση στα βορειοανατολικά 

όρια του δάσους και χαρακτηρίζονται από αδρομερή σύσταση, κακή ταξιθέτηση και ανομοιομορφία. Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί που μετέχουν σε αυτή την ενότητα είναι οι αποθέσεις του Πλειόκαινου [Pl], 

αμμοχαλικώδους σύστασης και οι παλαιές αποθέσεις παγετώνων [MG2], χαλικώδους σύστασης. 

 
ΚΟΛΛΟΥΒΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ [SC, SCG], οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μικρή απόσταση 

μεταφοράς, την ανομοιομορφία τους, την κακή ταξιθέτηση των κόκκων τους και οι οποίοι επικάθονται 

σε επικλινές ανάγλυφο. Η σύσταση τους είναι αργιλική έως αργιλοχαλικώδης και απαντώνται στη 

περιοχή του έργου με τη μορφή κορημμάτων ή μανδύα αποσάθρωσης του φλύσχη. Η σύσταση τους 

ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του φλύσχη από όπου προέρχονται, όμως γενικά διακρίνονται σε πλευρικά 

κορήματα ή κορήματα κλιτύος [SC], αργιλικής σύστασης και σε ελουβιακά καλύμματα αποσάθρωσης, 

αργιλοχαλικώδους σύστασης [SCg]. 

 
ΑΛΟΥΒΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ [RD, BL, RT], οι οποίοι αποτελούν κυρίως ποτάμιες ή χειμαρρώδεις 

αποθέσεις και χαρακτηρίζονται από την αδρόκοκκη σύσταση τους, τη σημαντικήαπόσταση μεταφοράς 

των συστατικών τους, τη καλή ταξιθέτησή τους και οι οποίοι επικάθονται σε ομαλό ανάγλυφο. Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται είναι οι αποθέσεις κοίτης [RD], οι συναθροίσεις ογκολίθων 

κοίτης [BL] και οι αποθέσεις παλαιάς και νέας αναβαθμίδας [RTO & RTN]. 

Στα ρέματα και γενικά στους υδάτινους αποδέκτες, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές τους, συναντώνται 

οι παρακάτω σχηματισμοί (αναφορά από τους νεότερους προς τους παλαιότερους): 

• ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΤΗΣ [RD], ασβεστολιθικής σύστασης σε εναλλαγές με ΣΥΝΑΓΜΑΤΑ 

ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΚΟΙΤΗΣ [BL], ασβεστολιθικής και ψαμμιτικής σύστασης. 

• ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΑΣ [RTO & RTN], 

• ΕΛΟΥΒΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ [SCg], αποτελεί το μανδύα αποσάθρωσης του 

υποκείμενου φλύσχη. 

• ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΛΙΤΥΩΝ [SC], με σύσταση ανάλογη του τύπου του φλύσχη από τον 

οποίο προέρχονται και μεταβολή από αργιλοχαλικώδη σύσταση στα ανάντη σε αργιλική στα κατάντη. 

• ΦΛΥΣΧΗΣ, ΖΩΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ [f], ψαμμιτικού έως μαργαϊκού τύπου, με ασβεστίτη και 

δευτερογενή χαλαζία πληρώσεως σε σχισμές, ο οποίος μεταβαίνει από αδρόκοκκο έως μεσόκοκκο 

ΨΑΜΜΙΤΗ [fs], ανεπτυγμένο σε «πάγκους», λεπτοστρωματώδη έως μεσοστρωματώδη (στα ανώτερα 
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επίπεδα), σε ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΛΥΟΛΙΘΩΝ – ΨΑΜΜΙΤΩΝ [fl-s], (στην υπόλοιπη έκταση του δάσους), με 

χαρακτηριστικές μεταβάσεις από μεσοστρωματώδη έως λεπτοστρωματώδη ψαμμίτη σε 

λεπτοπλακώδεις ιλυόλιθους και αργιλικούς σχιστόλιθους, ισχυρά κερματισμένους. 

Οι διάφορες μορφές έκλυσης που έχει υποστεί το έδαφος, αποτελούν το βασικό παράγοντα της 

διαφοροποίησης της μηχανικής του σύστασης, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί από άποψης μεν σύστασης 

αργιλοαμμώδες – αμμώδες, έως χαλικώδες κατά θέσεις, από άποψης δε υφής μάλλον υπερτερεί το 

λεπτόκοκκο. Το βάθος του εδάφους ποικίλει, ενώ απαντούνται όλοι οι βαθμοί της γονιμότητας, ανάλογα 

με την έκθεση, κλίση και την υγρασία του. Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή παίζουν η 

συνεχής δασοκάλυψη, η προστασία του δασικού εδάφους από διάβρωση, παράσυρση, απόπλυση, η 

ποσότητα του χούμου και τέλος η υγρασία κατά την βλαστητική περίοδο. 

 

8.4.2. Τεκτονική και σεισμική δραστηριότητα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΕΑΚ (Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού) του 2000, όπως 

τροποποιήθηκε πρόσφατα και του "Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας", η χώρα 

μας διακρίνεται από άποψη σεισμικότητας σε 3 Ζώνες  

 

Σχήμα 7. Χάρτης σεισμικής δραστηριότητας 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Αντισεισμικό Κανονισμό η περιοχή της μελέτης από άποψη σεισμικής 

επικινδυνότητας ανήκει στην Ζώνη ΙΙ. Η σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = α * g 

Όπου : 

g = επιτάχυνση βαρύτητας και g = 9,81 m/sec2 

α = συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης ή σεισμικός συντελεστής σχεδιασμού που είναι για την ζώνη 2 

α = 0,24 και  

Α = 0,24*9,81 = 2,35m/sec2. 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους, εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια. 

 

Μπορούμε να κατατάξουμε τους σχηματισμούς που απαντούν στην περιοχή μελέτης απόαπόψεως 

σεισμικής επικινδυνότητας, με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α 

Α1 Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και 

βάθος, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη ρηγμάτωση 

Α2 Εκτεταμένες στρώσεις εξαιρετικά πυκνού χονδρόκοκκου υλικού με μικρό 

ποσοστό ιλιοαργιλικών προσμίξεων. 

Α3 Εκτεταμένες στρώσεις πολύ σκληρής, προσυμπιεσμένης αργίλου, με αντοχή 

σε ανεμπόδιστη θλίψη τουλάχιστον 4 kg/cm2 

Β 

Β1 Επί τόπου εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από μηχανική 

άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με τα εδάφη της κατηγορίας αυτής 

Β2 Χονδρόκοκκο υλικό μέσης σχετικής πυκνότητας 

Β3 Μετρίως σκληρή άργιλος, ελαφρά προσυμπιεσμένη, αντοχής σε ανεμπόδιστη 

θλίψη περί τα 2.5 kg/cm2 

Γ 
Γ1 Χαλαρά χονδρόκοκκα υλικά μικρής σχετικά πυκνότητας 

Γ2 Ιλυοαργιλικά εδάφη μικρής σκληρότητας 

Χ 

Χ1  Κατολισθαίνοντα εδάφη 

Χ2 
Εδαφικοί ή βραχώδεις σχηματισμοί στους οποίους υπάρχουν ή είναι πιθανόν 

να σχηματισθούν σπήλαια 

Χ3 

Χαλαρά, λεπτόκοκκα αμμοϊλυώδη εδάφη από τον υδάτινο ορίζοντα, που 

ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική μελέτη αποκλείσει τέτοιον 

κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων 

Χ4 Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα 

Χ5 Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα πλευρικών κορημάτων 

Χ6 
Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι 

είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής συμπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής 

Χ7  Πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις (μπάζα) 

Χ8 Εδάφη κατηγορίας Γ, με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις 

Πίνακας 24. Κατάταξη εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας 

 

Τέλος μπορούμε να κατατάξουμε τους σχηματισμούς που απαντούν στην περιοχή μελέτης από 

απόψεως σεισμικής επικινδυνότητας, με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο. 

 

Λιθολογικός σχηματισμός Κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας 

Ασβεστόλιθοι Α 

Φλύσχης Γ 

Πίνακας 25. Κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας εδάφους, κατά ΕΑΚ - 2000 

 

8.5. Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1. Γενικά στοιχεία 

Η περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο είναι ορεινή και μάλιστα μειονεκτική. 

Χαρακτηρίζεται από δασική φυσική βλάστηση, με ελάχιστες αγροτικές καλλιέργειες οικογενειακής 

εξυπηρέτησης και καμιά άλλη δραστηριότητα, πλην της κτηνοτροφικής. 

Ζώνη Βλάστησης – Υποζώνες- Αυξητικοί χώροι 

Στην Περιοχή Μελέτης απαντώνται κυρίως οι ακόλουθοι τύποι βλάστησης: 

 Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της χνοώδους δρυός (Quercetaliapubescentis), την 

οποία συγκροτούν θερμόφιλα δρυοδάση, όπως είναι η πλατύφυλλη δρυς (Quercusfrainetto), η 

ευθύφλοια δρυς (Q. cerris), η μακεδονική δρυς (Q. trojana), η χνοώδης δρυς (Q. pubescens), το 

πουρνάρι (Quercuscoccifera) και άλλα είδη δέντρων, όπως η οστρυάς (Ostryacarpinifolia), ο γάβρος 

(Carpinusorientalis, Carpinusbetulus), η κρανιά (Cornusmas), oφράξος (Fraxinusornus) κ. ά. Η ζώνη 

αυτή βλάστησης συνήθως απαντάται σε υψόμετρα από 400 έως 1.000 m. 

 Η ζώνη δασών οξιάς, οξιάς – ελάτης και παραμεσογειακών κωνοφόρων (Fagetalia), την οποία 

συγκροτούν τα δάση οξιάς (Fagussylvatica), οξιάς – ελάτης, τα δάση των παραμεσογειακών 
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κωνοφόρων, όπως της υβριδογενούς ελάτης (Abiesborisii-regis) και μαύρης Πεύκης (Pinusnigra). Η 

ζώνη αυτή συνήθωςαπαντάται σε υψόμετρα από 900 έως 1.600 m.  

 Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vacinio-Picetalia).Η ζώνη αυτή φθάνει συνήθως έως τα 2.000 

m, εμφανίζεται όμως διασπασμένη και υποβαθμισμένη, εξαιτίας της πολύχρονης πιεστικής βόσκησης 

κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και της πολύχρονης αξιοποίησης του ξύλου του ρόμπολου (βαρελοποιία 

κ.ά.).  

 Η ανωδασική ή εξωδασική ζώνη βλάστησης, η οποία αποτελείται από ποώδη και θαμνώδη 

βλάστηση, απλώνεται πάνω από τα δασοόρια μέχρι τις υψηλότερες. Η ζώνη αυτή βρίσκεται άνω των 

δασικών οικοσυστημάτων (συνήθως ξεκινάει υψομετρικά στα 1.900m-2000m) και επεκτείνεται έως τις 

υψηλότερες κορυφές των ορέων μας. Στις φυτοκοινότητες αυτές, διακρίνονται επίσης οι παρακάτω 

τύποι βλάστησης: τα «στεππόμορφα» λιβάδια, οι χασμόφυτικες κοινωνίες των κάθετων ασβεστολιθικών 

βράχων και οι ασβεστολιθικοί λιθώνες (σάρες). 

 Τέλος, η αζωνική βλάστηση, εμφανίζεται σε περιοχές που παρουσιάζουν ακραίες συνθήκες όπως 

είναι η υπερβολική υγρασία και η συχνή κατάκλιση από. Στην περίπτωση αυτή, επικρατούν 

φυτοκοινότητες που δεν ακολουθούν τη φυσιολογική κλιματική διαβάθμιση, αλλά είναι προσαρμοσμένες 

στην ιδιαιτερότητα του χώρου. Για την περιοχή μελέτης, αφορά κυρίως την παραρεμάτια βλάστηση. 

Τύποι οικοτόπων 

Η αρχική χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων για την μελετώμενη περιοχήπραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια υλοποίησης του Έργου Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων (1999-2000). 

Στα αρχικά αυτά δεδομένα υπήρξε μια επικαιροποίηση το έτος 2018, με τα αποτελέσματατου έργου 

«Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000». 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι εκτάσεις των τύπων οικοτόπων της περιοχής προστασίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά προέρχονται από τα αναθεωρημέναχαρτογραφικά δεδομένα που βρίσκονται 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 
Πίνακας 26. Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπου της περιοχής GR1440001 

Τύπος οικοτόπου Έκταση ανά ΥΔ [km2] Σύνολ

ο 

[km2] 

Κάλυ

ψη Κωδι

κός 
Όνομα GR04 

GR

05 

GR

07 

GR0

8 

GR

09 

3240 Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια 

ξυλώδης βλάστησή τους με 

Salixelaeagnos 

0,00     0,00 0,1% 

8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 0,07     0,07 0,1% 

9110 Δάση οξυάς από LuzuloFagetum 30,07   0,45  30,52 15,2% 

9270 Ελληνικά δάση οξυάς με Abiesborisii- 

regis 

105,7   0,01  105,73 43,6% 

92C0 ΔάσηPlatanusorientalisκαι 

Liquidambar orientalis 

(Platanionorientalis) 

1,16     1,16 0,6% 

 
Πηγή: Επικαιροποιημένα στοιχεία χαρτογράφησης (ΥΠΕΝ, 2018) 

 

8.5.2. Ειδικές φυσικές περιοχές 

Η λεκάνη απορροής του χειμάρρου ανήκει σε 2 επικαλυπτόμενες περιοχές προστασίας, όπως φαίνεται 

και στον χάρτη 3, της παρούσας μελέτης. 

Η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ ή Special 

Areas of Conservation - SAC) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 200,94 km2. 

Η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA) και η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 652,27 km2. 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Άρτας και είναι το φυσικό 

σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Είναι μια από τις πιο απομακρυσμένες οροσειρές της νότιας 

Πίνδου και εκτείνεται σε μεγάλο μήκος. Από γεωλογικής άποψης, τα Αθαμανικά Όρη ανήκουν στη ζώνη 

Ωλονού-Πίνδου και το κυριότερο υπόστρωμά τους είναι ασβεστόλιθος με σποραδική εμφάνιση φλύσχη. 
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Η ευρύτερη περιοχή εποπτεύεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 

Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.  

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων καταλαμβάνει έκταση 

περίπου 3.380 km2 που γεωγραφικά απλώνεται στις ορεινές περιοχές, των Περιφερειών Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρικό και Νότιο τμήμα της οροσειράς της 

Πίνδου). 

Αρχικά η περιοχή θεσμοθετήθηκε ως Εθνικό Πάρκο το 2009 με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 

49Δ/12.02.2009) και στα όριά του περιείχε δύο μεγάλα ορεινά συγκροτήματα: τον Λάκμο (ή Περιστέρι) 

και τα Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα). Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, το 2016 η περιοχή 

εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έχουν πιστοποιηθεί ως Βιώσιμοι 

Προορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc). 

Στη συνέχεια με το Νόμο 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις» άλλαξε η ονομασία του Εθνικού Πάρκου και τα όρια αρμοδιότητας. Συνολικά, στο Εθνικό 

Πάρκο περιλαμβάνονται δεκατρείς (13) περιοχές που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 

περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) από τις οποίες: 

• Επτά (7) έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), για τη διατήρηση σε 

ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού 

ενδιαφέροντος (Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

• Πέντε (5) ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για τη διατήρηση των ειδών της Ορνιθοπανίδας 

(Οδηγίες 79/409/EK και 2009/147/EΚ) 

• Μια (1) έχει χαρακτηριστεί παράλληλα ως ΖΕΠ και ΕΖΔ. 

Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε το 2009, με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009). Με το 

Ν.4519/20-02-2018, η Προστατευόμενη Περιοχή μετονομάστηκε σε Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με διευρυμένα όρια περιοχής ευθύνης. 

Συνολικά, στο Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνονται: 

 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ Κωδικός Natura 2000: ΖΕΠ GR 1440005,  ΕΖΔ GR 1440003 

 ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ Κωδικός Natura 2000 : ΕΖΔ & ΖΕΠ GR2130007  

 ΚΟΖΙΑΚΑΣ Κωδικός Natura 2000: ΕΖΔ GR1440006, ΖΕΠ GR1440006  

 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ  Κωδικός Natura 2000: ΕΖΔ GR 1440001  

 ΑΝΗΛΙΟ ΚΑΤΑΡΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Κωδικός Natura 2000: ΕΖΔ GR2130006   

 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Κωδικός Natura 2000 : ΕΖΔ GR2110002, ΖΕΠ GR2130013  

 ΑΓΡΑΦΑ Κωδικός Natura 2000 : EZΔ GR 1410002, ΖΕΠ GR 2430002 

 ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ – ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ Κωδικός Natura 2000: ΖΕΠ GR2110006  

 ΛΙΜΝΗ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Κωδικός Natura 2000 : ΕΖΔ GR1410001 

 

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Στην περιοχή μελέτης πλέον έχει αναρτηθεί και μερικώς κυρωθεί ο Δασικός Χάρτης και σύμφωνα με 

αυτόν, η περιοχή του συνόλου του έργου φέρουν χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι δασική έκταση το 1945, δασική 

έκταση και τώρα.  Κάποιες μικροεκτάσεις, που φαίνονται ως ΑΑ, δεν αποτελούν ζωτικό χώρο του έργου, 

αλλά συμπεριελήφθησαν στην περιοχή της ζώνης επέμβασης, ναι μεν δεν φέρουν χαρακτήρα ΔΔ, αλλά 

δεν έχουν δηλωθεί και στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησίες φυσικών προσώπων.  
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Εικόνα 6: Απόσπασμα αναρτημένου και μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη περιοχής μελέτης 

Η Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου, όπου εντοπίζεται η θέση του έργου, αντιστοιχεί στην Κοινότητα 

Ασπροποτάμου του σχεδίου Καποδίστριας. Είναι κατά βάση αγροτική και ορεινή, εκτεινόμενη στις 

πλαγιές της νότιας Πίνδου σε μέσο σταθμικό υψόμετρο 1.087 μέτρων.  Αποτελείται από 8 κοινότητες, 

καταλαμβάνει έκταση 298,173 km2. Έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου είναι η Καλλιρρόη 

αν και κατά τους χειμερινούς μήνες οι διοικητικές της υπηρεσίες στεγάζονται στην πόλη των Τρικάλων. 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς: Καλλιρρόη, Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, 

Κατάφυτο, Μηλιά, Κρανιά, Δολιανά, Κονάκια, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι. 

 

8.5.4. Χλωρίδα - Πανίδα 

Η δασική βλάστηση του δάσους, ως αποτέλεσμα των επικρατούντων κλιματοεδαφικών παραγόντων 

και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, μπορεί να υπαχθεί στις παρακάτω φυτοκοινωνικές 

διαπλάσεις: 

. Στην διάπλαση των φυλλοβόλων κατά τον χειμώνα πλατύφυλλων (ΑESTATI SILVAE), εμφανιζόμενη 

υπό την φυτοκοινωνική ένωση της δρυός (Quercetum) με αντιπροσωπευτικότερο είδος την πλατύφυλλο 

δρύ. Βρίσκεται σε μίξη με την άμισχη και την ευθύφλοιοδρύ καθώς και άλλα πλατύφυλλα (οστρυά, 

σφένδαμος, γαύρος) και  με την ελάτη σε μεγαλύτερα υψόμετρα.  

ii. Στην διάπλαση των κωνοφόρων (CONILLIGNOSA) που εμφανίζεται στις δασοσκεπείς και μερικώς 

δασοσκεπείς εκτάσεις υπό την φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης, Abietum, και με χαρακτηριστικό είδος 

την υβριδογενή ελάτη AbiesBorissii-regis η οποία συγκροτεί πολύξυλα και συμπαγή τμήματα και φθάνει 

μέχρι τα δασοόρια καταλαμβάνοντας αμιγώς δασοσκεπείς και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις.  

iii. Στην διάπλαση των παραποτάμιων ειδών (FLUVILLIGNOSA) που εμφανίζεται κατά μήκος των 

κυριότερων υδροφόρων ρεμάτων ‘’Τρία Ποτάμια’’, ’’Αγίας Παρασκευής’’, ’’Ρέμα Χασάν’’, ΄΄ Ρέμα Αγίων 

Αποστόλων ΄΄ με την μορφή επιμηκών δασοκομικών ενώσεων κατά μήκος των κυριότερων ρεμάτων και 

με αντιπροσωπευτικότερο είδος τον πλάτανο τον ανατολικό (PlatanusOrientalis). 

iv. Στην χορτολιβαδική διάπλαση που καταλαμβάνει τα διάκενα των συστάδων και των τμημάτων, τις 

γυμνές δασικής βλάστησης εκτάσεις καθώς και την ψευδαλπική ζώνη και συνίσταται από αγρωστώδη 

είδη (Graminae), σύνθετα (Compositae) και ψυχανθή (Papilionaceae). 

Μελετώντας την εξέλιξη της διαδοχής των φυτοκοινωνιών στο υπό μελέτη δάσος, διαπιστώνεται ότι 

κάτω από τις σημερινές συνθήκες τόπου και κλίματος, η φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης αποτελεί την 

τελική φυτοκοινωνική ένωση KLIMAX ABIETUM 

Στο Δημοτικό δάσος Αγίας Παρασκευής συναντώνται τα κάτωθι δασικά είδη, ενώ παρατίθενται με τυχαία 

σειρά: 

Ελάτη Υβριδογενής AbiesBorissii-Regis 

Οξυάηδασική Fagus Silvatica 

Πλατύφυλλος δρυς Quercus conferta 

Άμισχοςδρυς Quercus sessiliflora 
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Ευθύφλοιοςδρυς Quercus cerris 

Αρκουδοπούρναρο Quercus  ilex 

Πλάτανος Platanusorientalis 

Λεύκη Populustremula 

Ιτιάηλευκή Salix Alba 

Ιτιάηάγρια Salix caprea 

Ίταμος Taxus Baccata 

ΜαύρηΛεύκη Populusnigra 

Σφένδαμοςτρίλοβος Acer Trilobus 

Σφένδαμοςπλατανοειδής Acer Psedoplatanus 

Κρανιά Cornus mass 

Άρκευθος Οξύκεδρος Juniperusoxycedrus 

Άρκευθοςκοινή Juniperuscommunis 

ΆρκευθοςΝανώδης Juniperus nana 

Άρκευθοςδύσοσμη Juniperusfoedintissima 

Ιπποκαστανιά Aesculus Hippocastanum 

Γαύρος ανατολικός Carpinusorientalis 

Οστρυά Ostriacarpinifolia 

Αγριομηλιά Pirus malus 

Αγριοαχλαδιά Pirusamygdaliformis 

Αγριοκορομηλιά Prunus pseudoarmeniaca 

Δαμασκηνιά Prunus spinoza 

Καρυδιά Juglans regia 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίζεται κατά ομάδες και λόχμες σημαντικός αριθμός ατόμων Ιτάμου 

(Taxusbaccata), είδος το οποίο είναι σπάνιο και παρουσιάζεται σε ελάχιστες περιοχές της Ελλάδος. 

Επίσης εντός των ανωτέρω διαπλάσεων φύονται οι κατωτέρω θάμνοι, γράστεις, ποώδη φυτά, 

αναρριχόμενα και παράσιτα: 

Τα βάτα Rubussp 

Οι αγριοτριανταφυλλιές RosaSemprevirens 

Κλιματίδαλευκάμπελη ClematisVιtalba 

Η ρίγανη Origanumsp. 

Η φτέρη PterisAquillina 

Toγεράνιο GeraniumEuropea 

Η Τσουκνίδα Urtikasp. 

Οιξός ViscumAlbum 

Ο κισσός HederaHelix 
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Η χορτολιβαδική έκταση συγκροτείται από μεγάλη ποικιλία σε φυτικά είδη των οικογενειών των 

αγροστωδών (Gramineae), των σύνθετων (Compositae), των ψυχανθών (Papilionaceae) κ.λ.π. 

Φυτά που υπάρχουν στην περιοχή σύμφωνα με την "MountainFlora of Greece" 
Volume 2, Arne Strid& Kit tan. 

Achillea absinthoides 

Achillea holosericea 

Achillea pindicolab.ssp.integrifolia 

Achillea setacea 

Acinosalpinusc.ssp.meridionalis 

Agrostis stolonifera 

Alkannanoneiformis 

Allium flavum a.ssp.flavum 

Allium vineale 

Alopecurus gerardii 

Anthemiscreticab.ssp.carpatica 

Asperula aristatad.ssp.condensata 

Asperula pinifolia 

Asperula purpureab.ssp.apiculata 

Aster alpinus 

Asyneumalimonifolium 

Bromusriparius 

Campanula glomerata 

Campanula hawkinsiana 

Campanula rotundifolia 

Campanula spatulata 

Campanula tymphaea 

Carduustmoleus 

Carexkitaibelianaa.ssp.kitaibeliana 

Carex ovalis 

Carlinafrigida 

Centaurea affinisa.ssp.affinis 

Centaurea epirota 

Cirsium tymphaeum 

Clinopodium vulgare 

Coeloglossumviride 

Crepisaurea 

Crepisfoetida 

Crepis turcica 

Crepisviscidulab.ssp.geracioides 

Cruciatalaevipes 

Danthoniastrum compactum 

Digitalis ferruginea 

Doronicum columnae 

Edraianthusgraminifolius 

Erigeron alpinus 

Erigeron glabratus 

Euphrasia salisburgensis 

Festuca koritnicensis 

Festuca pratensis 

Festuca spectabilis 

Festuca varia 

Fritillaria thessalac.ssp.ionica 

Galiumanisophyllon 

Galiumdegenii 

Galiumhellenicum 

Galiumincanuma.ssp.incanum 

Gnaphalium hoppeanum 

Gnaphalium sylvaticum 

Helictotrichonaetolicum 

Hieraciumcymosumb.ssp.heldreichianum 

Hieraciumepirense 

Hieraciumferdinandi-coburgi 

Hieraciumhoppeanuma.ssp.testimoniale 

Hieraciumleithneri 

Hieraciumnaegelianum 

Hieraciumpannosum 

Juncus alpinus 

Juncus articulatus 

Juncus compressus 

Juncus inflexus 

Koeleria lobata 

Lamiumgarganiumc.ssp.laevigatum 

Lamiumgarganiumd.ssp.pictum 

Leontodon crispusb.ssp.asper 

Leontodon hispidusa.var.hispidus 

Luzula campestris Senecio viscosus 
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Luzula spicata 

Luzula sylvatica 

Marrubiumvelutinum 

Melicaciliata 

Morinapersica 

Myosotis alpestris b. ssp.suaveolens 

Nepeta nuda 

Nepeta spruneri 

Orobancheamethystea 

Pedicularisgraeca 

Phleum alpinum 

Phleum montanum 

Plantagoatratab.ssp.graeca 

Plantagolanceolata 

Plantago media b.ssp.pindica 

Poacenisia 

Poa pratensis 

Poathessala 

Poatimoleontis 

Poatrivialis 

Rhinanthus pubescens 

Satuejahorvatii 

Saturejamontanaa.ssp.montana 

Scabiosa columbaria c.ssp.ochroleuca 

Scabiosacrenataa.ssp.crenata 

Scilla bifolia 

Scorzoneracana 

Scorzonerahispanica 

Scorzonerapurpureaa.ssp.peristerica 

Scorzonerapurpureab.ssp.rosea 

Scrophularialaciniataa.var.laciniata 

Scutellariaalpina 

Senecio scopolii 

Senecio squalidus 

Senecio thapsoides 

Sesleriatenerrima 

Sesleria vaginalis 

Sideritisraeseria.ssp.raeseri 

Solidagovirgaurea 

Stachys alopecurus 

Stachys recta d.ssp.baldaccii 

Stachys tymphaea 

Stipapennata 

Taraxacumsp.B 

Teucrium chamaedrysa.ssp.chamaedrys 

Thymus boissieri 

Thymus leucospermus 

Thymus longicaulisb.ssp.chaubardii 

Thymus praecox c.ssp.zygiformis 

Trisetumflavescensb.ssp.tenue 

Valantiaaprica 

Veratrum album 

Verbascumepixanthinumc.var.pindicolum 

Verbascumlongifoliumd.var.samaritanii 

Verbascummallophorum 

Veronica arvensis 

Veronica beccabunga 

Veronica orsinianaa.ssp.orsiniana 
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Πανίδα - Ιχθυοπανίδα 

Στα αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, της περιοχής GR1440001όπως 

αυτά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, καταγράφονται τα είδη του 

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την 

ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008). 

Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί 
Πίνακας 27. Κατάλογος πανίδας της περιοχήςGR1440001 

Ομάδα Κωδικός Επιστημονική ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

F 5094 Barbuspeloponnesius C DD C B C B 

A 1193 Bombinavariegata P M C B C C 

R 1293 Elaphesitula P DD C B C C 

R 1220 Emysorbicularis P DD C B C C 

M 1355 Lutralutra C G C A C A 

R 2373 Mauremysrivulata C DD C B C C 

M 1303 Rhinolophushipposideros P P   C  

M 1371 Rupicaprarupicaprabalcanica V M C B B C 

F 5350 Salmofarioides C DD B B B B 

F 5334 Telestespleurobipunctatus C DD B B C B 

R 1217 Testudohermanni P DD C B C C 

M 1354 Ursusarctos C G  A C C 

ΠΗΓΗ: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) - Υπόμνημα 
Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Ομάδα: M=Θηλαστικό, F= Ψάρι, Α=Αμφίβιο, R=Ερπετό 

Κατηγορία (Κ): V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Ποιότητα Δεδομένων (ΠΔ): G= Καλή, Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD= Ελλιπή Δεδομένα 

Πληθυσμός (Π): Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό του πληθυσμού του είδους στον 

συγκεκριμένο τόπο, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του είδους στην εθνική επικράτεια 

Διατήρηση (Δ): A= Εξαίρετη, B= Καλή, C= Μέτρια ή περιορισμένη 

Απομόνωση (Α): A= Πληθυσμός (σχεδόν) απομονωμένος, B= Πληθυσμός όχι απομονωμένος αλλά στα όρια του εύρους 

εξάπλωσης, C= Πληθυσμός όχι απομονωμένος εντός της ζώνης εξάπλωσης 

Συνολική Αξιολόγηση (ΣΑ): A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία, C: επαρκής αξία 

Τα είδη Barbuspeloponnesius και B. sperchiensis αναφέρονται στοπαράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΕ 

(Πηγή: Freyhof, J. and Brooks, E.2011. European Red List of Freshwater Fishes. 

Luxembourg:PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion.) 

 

Στα αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, της περιοχής GR2130013όπως 

αυτά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, καταγράφονται τα είδη του 

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την 

ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008). 

Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στονΠίνακα που ακολουθεί 
Πίνακας 28. Κατάλογος πανίδας της περιοχήςGR2130013 

Ομάδα Κωδικός Επιστημονική ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

B A255 Anthuscampestris C M C A C A 

B A091 Aquilachrysaetos C M B A C B 

B A030-B Ciconianigra P G C B C B 

B A080 Circaetusgallicus C M C A C A 

B A238 Dendrocoposmedius C M C A C A 

B A429 Dendrocopossyriacus C M C A B B 

B A236 Dryocopusmartius C M C A C A 

B A379 Emberizahortulana C M C A C A 

B A100 Falcoeleonorae P DD     
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Ομάδα Κωδικός Επιστημονική ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

B A095 Falconaumanni P DD B B C B 

B A709 Falcoperegrinusbrookei C M C A C A 

B A442 Ficedulasemitorquata P G C B C B 

B A078 Gypsfulvus P DD C B B B 

B A338 Laniuscollurio C M C A C A 

B A246 Lullulaarborea C M C A C A 

B A280 Monticolasaxatilis C G C B C B 

B A214 Otusscops P DD     

B A072 Pernisapivorus P  B A C A 
Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 
Ομάδα: M=Θηλαστικό, F= Ψάρι, Α=Αμφίβιο, R=Ερπετό 
Κατηγορία (Κ): V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 
Ποιότητα Δεδομένων (ΠΔ): G= Καλή, Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD= Ελλιπή Δεδομένα 
Πληθυσμός (Π): Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό του πληθυσμού του είδους στον 
συγκεκριμένο τόπο, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του είδους στην εθνική επικράτεια 
Διατήρηση (Δ): A= Εξαίρετη, B= Καλή, C= Μέτρια ή περιορισμένη 
Απομόνωση (Α): A= Πληθυσμός (σχεδόν) απομονωμένος, B= Πληθυσμός όχι απομονωμένος αλλά στα όρια του εύρους 
εξάπλωσης, C= Πληθυσμός όχι απομονωμένος εντός της ζώνης εξάπλωσης 
Συνολική Αξιολόγηση (ΣΑ): A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία, C: επαρκής αξία 

 
8.5.5. Άλλες σημαντικές περιοχές 

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες σημαντικές περιοχές στην θέση του έργου. 

 

8.6. Ανθρωπογενές  περιβάλλον 

8.6.1.  Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει κεντρικό τμήμα της Ελλάδας και αποτελείται από τους νομούς 

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Έχει συνολική έκταση 14036,70  Κm2 καλύπτοντας το 

10,64 % της συνολικής έκτασης της χώρας. 

Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 45,58 % της συνολικής έκτασης και συναντώνται κυρίως στους 

νομούς Τρικάλων, Μαγνησίας  και Καρδίτσας. Οι ημιορεινές περιοχές καλύπτουν το 17,39 %, ενώ οι 

πεδινές το 37,03 % της συνολικής έκτασης και συναντώνται πρωτίστως στο νομό Λάρισας και κατά 

δεύτερο λόγο στους νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας. Ο κυριότερος ποταμός είναι ο Πηνειός. 

Κυριότερα βουνά ο Όλυμπος, το Πήλιο, η Όσσα, τα Χάσια, η Όθρυς και η οροσειρά της Νότιας Πίνδου 

από την οποία πηγάζει ο ποταμός Αχελώος. Κύριες πεδιάδες είναι αυτές της Λάρισας, της Καρδίτσας 

και του Αλμυρού και κοιλάδα αυτή των Τεμπών.   

Στην ενλόγω περιοχή απουσιάζουν οι θεσμοθετημένες ζώνες (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ κ.λπ.) αφού δενέχουν 

αναπτυχθεί διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 

8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Ο Δήμος Μετεώρων (παλαιότερη ονομασία Δήμος Καλαμπάκας) είναι πρωτοβάθμιος οργανισμός 

τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα την Καλαμπάκα. Αποτελείται από οκτώ 

Δημοτικές Ενότητες και έχοντας συνολική έκταση 1658,751 km2, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο σε 

έκταση Δήμο της Ελλάδας.   

Η Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου αντιστοιχεί στην Κοινότητα Ασπροποτάμου του σχεδίου 

Καποδίστριας. Είναι κατά βάση αγροτική και ορεινή, εκτεινόμενη στις πλαγιές της νότιας Πίνδου σε μέσο 

σταθμικό υψόμετρο 1.087 μέτρων.  Αποτελείται από 8 κοινότητες, καταλαμβάνει έκταση 298,173 km2 

και είχε μόνιμο πληθυσμό 419 κατοίκων στην απογραφή του 2011. Έδρα της Δημοτικής Ενότητας 

Ασπροποτάμου είναι η Καλλιρρόη αν και κατά τους χειμερινούς μήνες οι διοικητικές της υπηρεσίες 

στεγάζονται στην πόλη των Τρικάλων. 

 

8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη ρέματος δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος 

αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες βεβαιώσεις. 
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8.7. Κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον 

8.7.1. Στοιχεία δημογραφικής κατάστασης και τάσεις εξέλιξης πληθυσμού 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας της Θεσσαλίας ανέρχεται σε 734.846 κατοίκους (ΕΣΥΕ 1998) και 

αντιστοιχεί στο 7,16 % του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι γενικά 

αραιοκατοικημένη με πυκνότητα πληθυσμού 52,50 κατοίκους ανά τετρ. χιλιόμετρο έναντι 79,70 της 

χώρας. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σύνολο πληθυσμού 637.922 κατοίκους άνω των 14 ετών, οικονομικά 

ενεργοί είναι το 38,48 % σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία που το ποσοστό αυτό ανέρχονταν 

στο 45,65 %. Οι άνεργοι έχουν αυξηθεί κατά 10.370 καταλαμβάνοντας το 7,69% των οικονομικά 

ενεργών, ενώ από τους 20.460 ανέργους οι 13.107 είναι νέοι (ποσοστό 64,06 %).Ο νομός Τρικάλων  με 

έκταση 3.383,4 τ. χλμ. συγκεντρώνει το 1,35 %  του πληθυσμού της χώρας με πληθυσμό για το νομό 

138.946 κατοίκους.  

Στο νομό η ανεργία ξεπερνά το 8 % ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τελευταία δεκαετία αυξάνει 

το ποσοστό των κατοίκων με σπουδές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ενώ μειώνεται το ποσοστό των αναλφάβητων. 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου στην απογραφή του 2011 ήταν 21.991 κάτοικοι. Βρίσκεται στο βόρειο 

τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και συνορεύει στα νότια με το Δήμο Πύλης και το Δήμο 

Τρικκαίων, στα ανατολικά με το Δήμο Ελασσόνας, στα βόρεια με τους Δήμους Δεσκάτης και Γρεβενών 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στα δυτικά με τους Δήμους Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου αντιστοιχεί στην Κοινότητα Ασπροποτάμου του σχεδίου 

Καποδίστριας. Είναι κατά βάση αγροτική και ορεινή, εκτεινόμενη στις πλαγιές της νότιας Πίνδου σε μέσο 

σταθμικό υψόμετρο 1.087 μέτρων.  Αποτελείται από 8 κοινότητες, καταλαμβάνει έκταση 298,173 km2 

και είχε μόνιμο πληθυσμό 419 κατοίκων στην απογραφή του 2011. Έδρα της Δημοτικής Ενότητας 

Ασπροποτάμου είναι η Καλλιρρόη αν και κατά τους χειμερινούς μήνες οι διοικητικές της υπηρεσίες 

στεγάζονται στην πόλη των Τρικάλων. 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς: 

Κοινότητα Οικισμός Μόνιμος πληθυσμός (2011) 

Καλλιρρόης Καλλιρρόη 42 

Αγίας Παρασκευής Αγία Παρασκευή 69 

Ανθούσης Ανθούσα 61 

Καταφύτου Κατάφυτο 18 

Μηλιά 15 

Κρανιάς 

Κρανιά 46 

Δολιανά 23 

Κονάκια 18 

Πολυθέας Πολυθέα 36 

Στεφανίου Στεφάνι 60 

Χαλικίου Χαλίκι 31 

Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου 419 

 

Σε επίπεδο ΠΕ Τρικάλων 

ΧΩΡΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Ποσοστό % στην 

ΠΕ Τρικάλων 

Έκταση σε 

km2 

Πυκνότητα 

Πληθυσμού 

Δήμος Τρικκαίων 81355 62 608,48 133,7 

Δήμος Καλαμπάκας 21991 17 1650,19 13,33 

Δήμος Πύλης 14343 11 747,7 19,18 

Δήμος Φαρκαδόνας 13396 10 370,20 36,19 

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131085 100 3376,57 100,00 

Πίνακας 29. Στοιχεία πληθυσμού ΠΕ Τρικάλων – πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2011 

8.7.2. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 
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Σχετικά με τη δομή του παραγωγικού συστήματος του νομού Τρικάλων, πρέπει να σημειώσουμε ότι 

στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, στον τομέα της γεωργίας καλλιεργούνται γύρω 

στα 670.000 στρέμματα (20% της συνολικής έκτασης) με σημαντική παραγωγή σε δυναμικές 

καλλιέργειες όπως βαμβάκι, καπνός, οπωροκηπευτικά, σιτάρι, καλαμπόκι κλπ. Τα κύρια κτηνοτροφικά 

προϊόντα είναι το αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα (τροφοδοτεί τα 3 μεγάλα εργοστάσια του γάλακτος 

του νομού και καλύπτει τις ανάγκες σε εσωτερική κατανάλωση, ενώ εξάγει σημαντικές ποσότητες σε 

τυρί διαφόρων τύπων - κυρίως φέτα, κασέρι και γιαούρτι), το κρέας (γύρω στους 20.000 τόνους) και 

άλλα ζωοκομία προϊόντα. Τα δάση από την πλευρά τους (το 30% του νομού καλύπτεται από αυτά), τα 

οποία είναι κυρίως ελάτης, δρυός και οξιάς, αποτελούν σημαντική πηγή παραγωγής πρώτης ύλης 

(ετήσια παραγωγή 150.000 τόνοι ξυλείας συνολικά, στρογγυλής και καύσιμης) αλλά και απασχόλησης 

για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών.  

Στο σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου διαβιεί εκλεκτής ποιότητας πέστροφα. Στην περιοχή λειτουργεί 

μονάδα παραγωγής γόνου του δασαρχείου Καλαμπάκας, ενώ υπάρχει αρκετός αριθμός ερασιτεχνικών 

αλιέων που ασχολούνται με την αλιεία της πέστροφας. Η σχετικά μικρή κλίμακα βιομηχανικής 

παραγωγής και ο έντονα δασικός και γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής, προσδιορίζουν 

σαφώς και τον χαρακτήρα της απασχόλησης, που διοχετεύεται στον πρωτογενή κύριο τομέα. Στον 

άξονα Καλαμπάκας-Μετεώρων – Πύλης και των γύρω χωριών, λόγω των ποικίλων δραστηριοτήτων, η 

απασχόληση καλύπτει και τους τρεις τομείς της οικονομίας, με σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων- 

πλήρως και αποκλείστηκα –με τον τουρισμό κυρίως στην Καλαμπάκα και Καστράκι, λόγω Μετεώρων. 

 Στο κύκλωμα Ασπροποτάμου, λόγο της δασικής κάλυψης της περιοχής, αφορά κυρίως τα δάση, την 

κτηνοτροφία και τον τουρισμό, -εξ’ αιτίας του υψηλού παραθεριστικού τουρισμού, συμπληρωματικά δε 

τη γεωργία. Στο σύμπλεγμα Χασίων-Αντιχασίων, η δραστηριότητα του ενεργού πληθυσμού 

επικεντρώνεται στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.  

Στην υπόλοιπη πεδινή περιοχή οι κάτοικοι της ασχολούνται με την γεωργία (δυναμικές καλλιέργειες, 

γεωργικές επιχειρήσεις, θερμοκήπια κλπ ). Στην πόλη τέλος, το μεγαλύτερο μέρος ασχολείται με την 

παροχή υπηρεσιών (εμπόριο, υπηρεσίες, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, οικοδομές κλπ), και αρκετά 

σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στις βιομηχανίες της περιοχής, τόσο μέσα και πέριξ της πόλης, όσο 

και κατά μήκος των οδικών αξόνων Τρικάλων-Καλαμπάκας, Τρικάλων- Λάρισας, Τρικάλων – Καρδίτσας 

και Τρικάλων – Πύλης. 

 

8.8. Τεχνικές υποδομές 

Καταγράφονται οι τεχνικές υποδομές στην περιοχή μελέτης, υφιστάμενες και προγραμματισμένες, 

περιλαμβάνοντας τουλάχιστον: 

 

8.8.1. Συγκοινωνιακές υποδομές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Τρικάλων, το Εθνικό Δίκτυο στην περιοχή μελέτης ανέρχεται σε 61,10 km. Το επαρχιακό δίκτυο 

ανέρχεται σε 133,80 km. (www.trikalacity.gr) 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της περιοχής είναι η μέτρια ποιότητα οδοστρώματος 

κατά θέσεις, τα εδαφολογικά προβλήματα με φαινόμενα κατολισθήσεων και προβλήματα προσπέλασης 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξαιτίας του παγετού. 

Στην ευρύτερη του έργου περιοχή και σε ακτίνα 2000μ, οι μοναδικές υποδομές που υπάρχουν είναι 

αυτές των οδικών αξόνων, της ΕΟ Τρικάλων – Άρτας, και κυρίως χωματόδρομων, αγροτικών και 

δασικών, δευτερευόντως ασφαλτοστρωμένων δημοτικών, με τα τυχόν αυτών τεχνικά έργα. 

 

8.8.2. Αποχέτευση 

Δεν υπάρχουν δίκτυα διαχείρισης αποβλήτων, αφού στους οικισμούς της περιοχής, υπάρχουν βόθροι 

για τις ανάγκες των οικιών. Τα λοιπά απόβλητα καλύπτονται και διαχειρίζονται από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου Μετεώρων, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. 

 

 

 

8.8.3. Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
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Στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής υπάρχει Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, που διέρχεται πολύ μακριά 

από την θέση του έργου. 

Η όλη περιοχή εξυπηρετείται από τα δίκτυα μέσης τάσης της ΔΕΗ. Από την πολύ ευρύτερη περιοχή 

διέρχεται γραμμή του Εθνικού Δικτύου Υψηλής Τάσης 150 kV. Χαρακτηριστικό πρόβλημα που 

εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης όσον αφορά τη σταθερότητα του δικτύου είναι οι συνεχείς διακοπές 

του ρεύματος που οφείλονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στην παλαιότητα του δικτύου της ΔΕΗ. 

Σχετικά με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η κατάσταση των τηλεφωνικών εξυπηρετήσεων θεωρείται 

ικανοποιητική. 

 

8.9. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο  περιβάλλον 

8.9.1. Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον 

8.9.2. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός πλούτος, 

υδάτινοι πόροι, γεωργική γη κ.λπ.) 

Το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής έχει περιορισμένης έκτασης προβλήματα κυρίως λόγω της 

μετεγκατάστασης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και των περιορισμένων δραστηριοτήτων της 

περιοχής. Τους χειμερινούς μήνες δεν υπάρχει καν κτηνοτροφία. 

Στην άμεση περιοχή του προτεινόμενου έργου δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες ούτε και αξιόλογου 

μεγέθους τουριστικές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουνπεριβαλλοντικά 

προβλήματα. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι δάσος, το οποίο διαχειρίζεται με σκοπό την απόληψη τεχνικής 

ξυλείας και καυσοξύλων, η δε διαχείριση ασκείται από τον Δήμο Μετεώρων. Η συστηματική και με 

επιστημονικό τρόπο διαχείριση των δασών της περιοχής έχει συντελέσει στην πολύ καλή κατάσταση 

των δασών. 

Πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος εμφανίζονται κυρίως 

στις περιοχές τουριστικής έντασης. Η ένταση αυτή προσδιορίζεται στον άξονα Ελάτης - Περτουλίου - 

Νεραϊδοχωρίου, Ασπροποτάμου, ο οποίος συγκεντρώνει τα Σαββατοκύριακα και την καλοκαιρινή 

περίοδο μεγάλο αριθμό τουριστών. 

Τέλος τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τους οικισμούς περιορίζονται στα συνήθη προβλήματα 

διαχείρισης των απορριμμάτων και κυρίως ορθολογικής διάθεσής τους. Περισσότερο το πρόβλημα 

υπάρχει λόγω της έλλειψης παιδείας, αστυνόμευσης και γενικά νοοτροπίας του πληθυσμού. 
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Σχήμα 8. Χάρτης εκτιμώμενης συνολικής έντασης της πίεσης στο Υδατικό Διαμέρισμα 

 

8.10. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ποιότητα αέρα 

8.10.1. Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην 

περιοχή μελέτης. 

 

8.10.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, με βάση 

διαθέσιμα στοιχεία 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν πηγές αέριας ρύπανσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική 

υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα.  

Ως ακραίο σενάριο, θα αναφέραμε ως μόνες πιθανές εκπομπές στον αέρα οι προερχόμενες από την 

οικιακή θέρμανση (σόμπες, τζάκια) κατά τη χειμερινή περίοδο, ή από τα διερχόμενα οχήματα, τα οποία 

κινούνται στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής. 

 

8.10.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Τέλος στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν έχουν προγραμματιστεί δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες 

είναι δυνατόν να μεταβάλλουν αρνητικά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. 

 

8.11. Ακουστικό  περιβάλλον και δονήσεις 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν 

επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, δεν έχουν εντοπισθεί πηγές δονήσεων. 

 

8.12. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ουσιαστικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα μπορούσαν να 

επιδράσουν στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. 

 

 

Θέση έργου 
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8.13. Ύδατα 

8.13.1. Σχέδια διαχείρισης 

Εδώ εξετάζονται οι υδρολογικές συνθήκες και υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης και εγγύτερης 

περιοχής μελέτης.  Υδρολογικά η υπό μελέτη περιοχή μελέτης έχει κωδικό Δ4, 34 01 03 ήτοι: Υδατική 

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Υδατικό Διαμέρισμα Αχελώου (Δ4), Υδρολογική λεκάνη Αχελώου, Υπολεκάνη 

Αγίας Παρασκευής – Γαρδικίου (χάρτης Χ5) 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ή υδατικό διαμέρισμα EL04 σύμφωνα με την κωδική 

του αρίθμηση) αποτελεί ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Σε ότι αφορά το ενδιαφέρον 

του συγκεκριμένου Υδατικού Διαμερίσματος αυτό έγκειται στην ύπαρξη Διοικητικού Τμήματος της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας εντός του. Το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας διοικητικά περιλαμβάνει μέρος των 

Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, μικρό μέρος της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, και ελάχιστο μέρος της Περιφέρειας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Περιλαμβάνει τους Νομούς 

Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, το μισό περίπου του Νομού Φωκίδας και μικρά τμήματα 

των Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας και Φθιώτιδας. 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 10.199 km2, από τα οποία τα 303 km2 ανήκουν στη Λευκάδα 

και τα 53 km2 σε άλλα, μικρά νησιά. 

 
Σχήμα 9. Χάρτης λεκανών απορροής στο Υδατικό Διαμέρισμα 

 

8.13.1.1. Παρουσίαση των προβλεπόμενων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου 

Υδατικού Διαμερίσματος οι οποίες αφορούν στην περιοχή μελέτης, καθώς και λοιπές 

κανονιστικές διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής 

Η παρουσίαση των προβλέψεων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και η συμβατότητα του έργου 

εξετάστηκαν στην παράγραφο 5.2.3 (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων). 

To Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας, εγκρίθηκε πρόσφατα με την αριθμ. Ε.Γ. οικ. 908 (ΦΕΚ 2562/Β/25-09-2014. 

Τέλος εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του σύμφωνα με το ΦΕΚ 4681 β’ 29-12-2017, ενώ πλέον έχει 

εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας, σύμφωνα με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 ΦΕΚ 2686/Β’/6-7-2018. 

Το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL04) περιλαμβάνει τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες του Αχελώου 

του Ευήνου και του Μόρνου Εκτός από τις τρεις κύριες λεκάνες σημαντικό τμήμα του διαμερίσματος 

καταλαμβάνουν και οι λεκάνες των παραπόταμων του Αχελώου Ταυρωπού Τρικεριώτη Αγραφιώτη και 

Ινάχου και άλλα μικρότερα υδατορεύματα πχ Ξηροπόταμος Αράπης κλπ 
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Τα όρια των κυριότερων υδρολογικών λεκανών καθορίζονται από τις ακόλουθες οροσειρέςQ 

Λεκάνη Αχελώου Δυτικά Θύαμο Μακρύ Βάλτος Αθαμάνια Βορειοδυτικά Λάκμος Ανατολικά Πίνδος 

Τυμφρηστός Οξιά Παναιτωλικό,  

Λεκάνη Ευήνου Βόρεια βορειοδυτικά Παναιτωλικό Βορειοανατολικά Βαρδούσια Νοτιοανατολικά όρη, 

Ναυπακτίας και Αράκυνθος,  

Λεκάνη Μόρνου Γκιώνα Οίτη 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεός Ελλάδας,(ΕL04) σύμφωνα με την κωδική του αρίθμηση 

αποτελεί ένα από τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας στην οποία εμπίπτει και η μεγαλύτερη 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 Βαρδουσιών 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. 

 

 
Σχήμα 10. Θέση όρια και κύριες λεκάνες του υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας 

 

8.13.1.2. Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τις προβλέψεις 

των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές προαναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις 

Θα συμβάλλει στην πρόβλεψη των σχεδίων διαχείρισης υδάτων, αφού εκτός των άλλων θα διαχειριστεί 

και την στερεομεταφορά του χειμάρρου. 

 

8.13.1.3. Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε 

σχέση με τις προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
Το εξεταζόμενο έργο δεν εμπίπτει στην άνωθεν κατηγορία. 

 

8.13.2. Επιφανειακά ύδατα 

8.13.2.1. Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού 

δικτύου στην περιοχή μελέτης 

Όπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά το σύστημα επιφανειακών υδάτων (ΥΣ), η υπό εξέταση περιοχή 

του έργου βρίσκεται στη Διαχειριστική υδρολογική Λεκάνη της Λεκάνης Απορροής Αχελώου (ΛΑΠ 

ΕL0415).Υδρολογικά η υπό μελέτη περιοχή μελέτης έχει κωδικό Δ4, 34 01 03 ήτοι: Υδατική Περιφέρεια 
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Δυτ. Ελλάδας, Υδατικό Διαμέρισμα Αχελώου (Δ4), Υδρολογική λεκάνη Αχελώου, Υπολεκάνη Αγίας 

Παρασκευής – Γαρδικίου 

 

 
Εικόνα 7: Χάρτης επιφανειακών υδάτων ΥΔ Δυτικής Ελλάδας 

 

8.13.2.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 

επιφανειακών υδατικών πόρων 
Για το προαναφερόμενο επιφανειακό ΥΣ της εξεταζόμενης περιοχής, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες 

ή θεσμοθετημένες απολήψεις υδάτων για οποιαδήποτε χρήση ( ύδρευση, άρδευση, Βιομηχανική χρήση) 

είτε απευθείας από το επιφανειακό ΥΣ είτε από πηγές εντός της υδρολογικής λεκάνης. 

 

8.13.2.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στις κύριες ροές και 

στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο 
8.13.2.4. Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας 

των επιφανειακών υδάτων 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠτου ΥΔ Δυτικής Ελλάδας, 

σχετικά με την οικολογική κατάσταση και το οικολογικό δυναμικό του εξεταζόμενου ποτάμιου ΥΣ, 

αποδίδεται με μηδενικούς ρύπους. 

Τέλος, δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία για τις διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των ανωτέρω επιφανειακών υδάτων, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. 

  

8.13.3. Υπόγεια ύδατα 

8.13.3.1. Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο ΥΥΣ Ωλονού -Πίνδου με κωδικό EL0400130 και έκτασης 3921,90Km2. 

έργο 
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Εικόνα 8: Θέση και όρια υπόγειων υδάτων ΥΔ Δυτικής Ελλάδας 

 

8.13.3.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 

υπογείων υδατικών πόρων 

Η έκταση του υπόγειου υδατικού συστήματος ΕL0500200 καλύπτεται απόδασικές περιοχές, φυσική 

βλάστηση και από μικρές αγροτικές περιοχές οικίας δυναμικής, και μικρών δενδρωδών καλλιεργειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

έργο 
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8.13.3.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στους κύριους 

υπόγειους υδροφορείς, καθώς και σε όσους επηρεάζονται από το έργο 

 

 

 
Εικόνα 9: Προστατευόμενες περιοχές Υδάτινου Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας - Το υπό μελέτη έργο δεν σχετίζεται με 

καμία από τις παραπάνω περιοχές 

 

Ο χείμαρρος Τζουρτζιώτικος στον οποίο σχεδιάζεται το προτεινόμενο έργο δεν κατατάσσεται στα ύδατα 

αναψυχής και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του υπό μελέτη έργου. Το προτεινόμενο 

έργο δεν αντιβαίνει στις αρχές και τις κατευθύνσεις που θέτει το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας. 

 

8.13.4. Στοιχεία στερεοπαροχής 

Η στερεοπαροχή περιγράφει το στιγμιαίο ρυθμό μεταφοράς των φερτών που παρατηρείται στη διατομή 

αναφοράς (µάζα / χρόνος συνήθως kg/sec). Αποτελεί ένα μέγεθος που εκφράζει το προϊόν διάβρωσης 

της εδαφικής έκτασης και της κοίτης του ποταμού. Το σύνολο των φερτών υλικών που κάποια 

καθορισμένη στιγμή μετακινείται από τη ροή, αποδίδεται με τον όρο ιζηματογενές φορτίο και η διάκριση 

των φερτών υλικών ενός ποταμού μπορεί να γίνει ως προς δύο παράγοντες: α) ως προς τον τρόπο 

μεταφοράς τους και β) ως προς την προέλευσή τους.  

Ως προς τον τρόπο μεταφοράς το φορτίο διακρίνεται στο εν αιωρήσει (suspendedload), όταν τα φερτά 

υλικά μεταφέρονται με την τύρβη χωρίς καμία επαφή με την κοίτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το 

φορτίο σε σύρση ή κύλιση (bedload), όταν τα στερεά υλικά μεταφέρονται σχεδόν σε απόλυτη επαφή με 

την κοίτη. Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη, και γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι ως φερτά υλικά είναι 

εκείνα με μέγεθος άνω των 0,85mm, διάκριση που βασίζεται στο κριτήριο που αναφέρει ότι η ταχύτητα 

καθίζησης γίνεται ίση με τη συρτική ταχύτητα. 

Ως προς τη προέλευσή τους, τα φερτά διακρίνονται σε φορτίο κοίτης και σε φορτίο απόπλυσης. Το 

φορτίο κοίτης αναφέρεται σε φερτά υλικά τα οποία ήδη βρίσκονται στις κοίτες του υδρογραφικού δικτύου, 

ενώ το φορτίο απόπλυσης είναι περισσότερο λεπτόκοκκο, παράγεται μόνο κατά τη διάρκεια 

πλημμυρικών γεγονότων και προέρχεται από τη διάβρωση των γεωλογικών σχηματισμών της λεκάνης 

απορροής. 
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Στον Ελληνικό χώρο, υπάρχει πλήρης απουσία οποιασδήποτε εκτίμησης για τη στερεοπαροχή των 

ποταμών, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια έχει εγκαταλειφθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα μέτρησης είχε 

ξεκινήσει. 

Τονίζεται ότι μετρήσεις σε στερεοπαροχή, έχουν γίνει σε αρκετά Ελληνικά ποτάμια (πχ Αλιάκμονας, 

Άραχθος, Αχελώος) από τη ΔΕΗ, οι οποίες ωστόσο έχουν διακοπεί. 

Από την τεχνική μελέτη του έργου, στο κατώτερο σημείο του έργου, η στερεοπαροχή του χειμάρρου έχει 

υπολογιστεί σε 17,93m3/sec, στις περιπτώσεις πλημμυρικών παροχών, ήτοι τεράστιο νούμερο. 

 

8.14. Εμπλουτισμός ρέματος 

Στο σύνολο της λεκάνης απορροής υπάρχουν παροχές εμπλουτισμού του ρέματος από αντίστοιχα 

συμβάλλοντα υδατορέματα, μικρής παροχευτικότητας. 

 

8.15. Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο) 

8.15.1. Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο 

Η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου γίνεται σε δασική έκταση, συνεπώς δεν επηρεάζεται σε καμιά 

περίπτωση η όποια αγροτική έκταση υπάρχει διαθέσιμη. 

 

8.15.2. Συμπεράσματα και συνολική αξιολόγηση των διαχρονικών μεταβολών και τάσεων 

εξέλιξης που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου 

εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο 

Οποιοδήποτε έργο χαρακτηρίζεται σύμφορο από περιβαλλοντική άποψη με την διερεύνηση του 

μηδενικού σεναρίου. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, εξετάζονται οι πιθανές μη αντιστρεπτές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, καθώς και οι πιθανές μη 

αντιστρεπτές επιπτώσεις από την απουσία του έργου. Η σύγκριση των δύο αποτελεσμάτων καθιστά 

ένα έργο σκόπιμο ή μη. 

Στην παράγραφο 6.5.3 αποδόθηκε με σαφήνεια το περιβαλλοντικό όφελος από την κατασκευή του 

έργου. Επιπλέον, όπως τεκμηριώνεται στην ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκαλεί 

μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο 

και μάλιστα θα έχει και σημαντική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.  
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. Μεθοδολογικές απαιτήσεις 

Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή αντίστοιχα η 

μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια 

περιοχή.  

Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα 

του περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική και άμεση ή έμμεση. Η εκτίμηση και 

αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων εστιάζει κυρίως στις ιδιότητες τους, όπως η πιθανότητα 

εμφάνισης, η έκταση, η ένταση κ.λ.π. Η εκτίμηση των επιπτώσεων γίνεται επίσης, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις αθροιστικές επιπτώσεις από άλλα έργα ή δραστηριότητες που υφίστανται στην περιοχή. 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των προκαλούμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εξεταζόμενου 

έργου, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι : 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων : Αφορά το είδος των επιπτώσεων–επιδράσεων (αρνητικές – ουδέτερες 

– θετικές). 

 Μέγεθος επιπτώσεων : Εκτιμάται το μέγεθος των προκαλούμενων από το έργο περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. (σημαντικές – μέτριες - ασθενείς). 

 Διάρκεια επιπτώσεων : Αφορά στη διάρκεια κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι επιπτώσεις 

(Βραχυχρόνιες - Μακροχρόνιες). 

 Δυνατότητα ανάταξης – με φυσικά μέσα : Εκτιμάται η δυνατότητα που υπάρχει να αναταχτούν οι 

προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες - μερικώς 

αναστρέψιμες - μη αναστρέψιμες). 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης με τεχνητά μέσα : Αναφέρεται η δυνατότητα που υπάρχει να 

αντιμετωπιστούν οι προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με κατασκευή κατάλληλων τεχνικών 

έργων – εφαρμογών (τεχνολογίες αντιρρύπανσης, έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.ά.) 

(αντιμετωπίσιμες - μερικώς αντιμετωπίσιμες - μη αντιμετωπίσιμες). 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς εκτίμησης–αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σε τοπικό 

επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής μελέτης, σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής). 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του εξεταζόμενου 

έργου αφορά τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας. 

9.1.1. Πιθανότητα εμφάνισης 

Υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστούν προσωρινά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά από τις εκσκαφές και 

χωματουργικές εργασίες καθώς και το οδικό δίκτυο της περιοχής λόγω της κίνησης των οχημάτων για τη 

μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, μόνο κατά τη φάση κατασκευής τoυ έργου. 

Τέλος, η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων της περιοχής είναι σχεδόν μηδενική, εφόσον 

ληφθούν και τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται με την παρούσα μελέτη. 

9.1.2. Μέγεθος επηρεαζόμενης γεωγραφικής περιοχής ή του επηρεαζόμενου πληθυσμού  

Μόνο τοπικού χαρακτήρα οι όποιες ελάχιστες επιπτώσεις κατά την φάση κατασκευής. 

9.1.3. Έντασης της μεταβολής – σχετικές οριακές τιμές 

Λόγω του μικρού μεγέθους και της φύσης του έργου, όλες οι προαναφερόμενες πιθανές επιπτώσεις θα 

είναι μέτριας εντάσεως, τοπικού χαρακτήρα και εντός των ορίων που προβλέπει η Νομοθεσία, χωρίς να 

επηρεάζονται η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και ο πληθυσμός της. 

Οι τιμές των ρύπων υπολογίστηκαν εκτενώς στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

9.1.4. Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων 

Δεν υπάρχει πολυπλοκότητα επιπτώσεων, (άμεσες ή έμμεσες) καθώς και εξαρτήσεις έντασης και έκτασης 

από παράγοντες εκτός έργου. 

9.1.5. Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι εργασίες δεν αναμένεται να διαρκέσουν μεγάλο συνεχόμενο 

χρονικό διάστημα, οπότε οι προκαλούμενες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής θεωρούνται 

βραχυχρόνιες. 

Σε κάθε περίπτωση, με τα κατάλληλα προληπτικά και αλλά μέτρα που προτείνονται, δύναται να 

ελαχιστοποιηθούν ή ακόμα και να αποφευχθούν όλες οι όποιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις της 

περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής, καθιστώντας τες εκτός από μικρές, προσωρινές και πλήρως 

αντιστρέψιμες. 
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9.1.6. Διασυνοριακός χαρακτήρας 

Απέχει πολύ μακριά από τα σύνορα της χώρας. 

 

9.2. Επιπτώσεις σχετικά με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής του Έργου αναμένεται ότι θα 

προέλθουν από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και της μεταφοράς υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις των κατασκευαστικών εργασιών.  

Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα δομικά μηχανήματα και τα οχήματα μεταφοράς, εκπέμπουν αέριους 

ρύπους ως αποτέλεσμα της καύσης υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των αερίων του 

θερμοκηπίου (δηλ. μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες-HC). 

Επιπρόσθετα, τα κατασκευαστικά έργα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου 

αναμένεται να προκαλέσουν τη δημιουργία σκόνης στην περιοχή, Επίσης, σκόνη θα δημιουργηθεί από 

την συσσώρευση και αποθήκευση υλικών (χώμα, άμμος, κτλ) στο χώρο των εργοταξίων καθ’ όλη τη 

διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 

Οι περιορίζονται εντός της υφιστάμενης κοίτης του ρέματος και παραπλεύρως υφιστάμενους δασικού 

δρόμου, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επηρεάσουν τα κλιματικά χαρακτηριστικά, αφού πρόκειται για 

στατικό ουδέτερο έργο. 

Στην παράγραφο 9.9 γίνεται εκτενής αναφορά στον υπολογισμό συγκεντρώσεων αερίων ρύπων. 

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου οι αέριες εκπομπές ρύπων, θα είναι σε μικρές συγκεντρώσεις με 

αποτέλεσμα να μη δημιουργούν προβλήματα ούτε μέσα στον ίδιο το χώρο του εργοταξίου. Οι επιπτώσεις 

από την κίνηση των μηχανημάτων είναι εξίσου μικρές δεδομένου ότι οι εκπομπές τους διασπείρονται σε 

όλη την έκταση της διαδρομής και δεν αθροίζονται στους ρύπους που θα παράγονται στο χώρο του 

εργοταξίου. 

Πρόκειται για τις συνήθεις εκπομπές, που παράγονται σε κάθε κατασκευαστικό έργο. 

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή του έργου περιεγράφηκε στο Κεφάλαιο 8, το μέγεθος των 

αέριων εκπομπών, η μικρή χρονική διάρκεια, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα  αναμένεται ότι κατά το 

στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα προκληθεί καμία παράβαση της ισχύουσας 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συνεπώς οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι μικρές. 

Σαφώς και η παραγωγή σκόνης θα είναι σε αυξημένα επίπεδα, κατά την διάρκεια της κατασκευής του 

έργου, χωρίς όμως να επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες στην περιοχή. Για τις επιπτώσεις της σκόνης στα 

είδη χλωρίδας, πανίδας, ορνιθοπανίδας καθώς και στο ανθρωπογενές περιβάλλον αναφέρονται τα εξής: 

- Χλωρίδα: ποσότητες σκόνης θα επικάθονται στην χλωρίδα της περιοχής. Οι ποσότητες αυτές δεν 

αναμένονται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, ούτε να μεταβάλλουν ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά τους. Μεταβολές στη σύνθεση των ειδών δεν αναμένονται. Τέλος με την πρώτη βροχή 

έρχεται πλήρη αποκατάσταση. 

- Πανίδα: αναφορές σχετικά με τις επιπτώσεις της σκόνης στα είδη πανίδας δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα.  

- Υγεία κατοίκων: τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται παραπλεύρως του οικισμού. Συνεπώς πρέπει η 

περίοδος εργασιών να μην συμπίπτει με την ύπαρξη παραθεριστικής περιόδου, τουλάχιστον στο τμήμα 

της υδροληψίας που είναι κοντύτερα στον οικισμό. 

Το προτεινόμενο έργο είναι έργο εντασσόμενο πλήρως στον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημειώνεται 

ότι το έργο δεν προκαλεί καμία αλλαγή στο ευρύτερο κλίμα της περιοχής από τη στιγμή που δεν εξαρτάται 

η επηρεάζει άλλα κλιματολογικά στοιχεία (θερμοκρασία, υγρασία, κλπ). 

 

9.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Κατά τη φάση της κατασκευής αναμένεται κάποια προσωρινή αλλαγή της αισθητικής του τοπίου της 

άμεσης περιοχής του έργου. Οι χωματουργικές εργασίες, η κίνηση και η στάθμευση των μηχανημάτων, 

οι σωροί των υλικών κατασκευής τραυματίζουν το τοπίο με όγκους και μορφές που δεν ανήκουν φυσικά 

σε αυτό. Η μη οργανωμένη και ελεγχόμενη ανάπτυξη των εργασιών και η διάσπαρτη χωροθέτηση 

μηχανημάτων εργοταξίου και εκχωμάτων, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το τοπίο με απροσδιόριστες 

επιπτώσεις. Ωστόσο οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου είναι μικρές, αφού αφορούν κατασκευές σε μικρό 

μήκος του ρέματος και μάλιστα σε ένα τοπίο που έχει ήδη δεχθεί ανθρωπογενείς επεμβάσεις. 

Το γεγονός ότι η βλάστηση κατά μήκος του τμήματος όπου προβλέπονται επεμβάσεις είναι πολύ αραιή 

και μη σημαντική, συνεπάγεται πως δεν θα απαιτηθούν εκτεταμένες καταστροφές δέντρων ή φυλάκων 

φυσικής βλάστησης. Προκειμένου να επιτευχθεί η προτεινόμενη κλίση, τα υλικά που θα προκύψουν από 
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την διεύρυνση των πρανών του ρέματος, θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλοποίηση του πυθμένα και 

για τις επιπλέον επιχώσεις που θα χρειαστούν, θα χρησιμοποιηθούν υλικά της περιοχής μελέτης.  

Γενικά, πάντως η ανοχή των ανθρώπων σε ένα διαταραγμένο τοπίο, για ένα μικρό χρονικό διάστημα 

στη φάση της κατασκευής, είναι σημαντικά μεγάλη και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ότι τουλάχιστον 

κατά την κατασκευή οι επιπτώσεις δεν είναι αξιόλογες. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις που αναμένονται στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά κατά 

το στάδιο της κατασκευής του έργου, θα είναι αρνητικής κατεύθυνσης, τοπικής έκτασης και μικρής 

έντασης, με βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και προσωρινές. Σίγουρα κάθε κατασκευή μόνιμης κατάστασης 

σε ένα χώρο, αποτελεί επίπτωση στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του χώρου, αλλά σε αντιστοίχιση με 

τα οφέλη που προκύπτουν δεν δύναται τέτοιες κατασκευές να μην χρήζουν χωροθέτησης. 

 

9.4. Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Το έργο θα συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία της περιοχής από γεωλογικές καταπτώσεις και 

παρασύρσεις εδαφών, αφού θα θωρακιστεί η κοίτη του ρέματος. 

 

9.5. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

9.1.1. Χλωρίδα 

Κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση της άμεσης περιοχής με τις αναγκαίες 

εκχερσώσεις της χλωρίδας που αναπτύσσεται κατά μήκος των έργων διευθέτησης, ενώ ταυτόχρονα θα 

αναγκαστούν διάφορα είδη πανίδας να μεταναστεύσουν. Αναλυτικότερα κατά την κατασκευή του έργου 

αναμένονται οι παρακάτω επιπτώσεις: 

Επιπτώσεις στη χλωρίδα. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής είναι: 

> Εκχερσώσεις της χλωρίδας που καλύπτει σήμερα το τμήμα του ρέματος που θα διευθετηθεί. 

Κατά μήκος της προβλεπόμενης τάφρου θα γίνει αποψίλωση της υπάρχουσας βλάστησης και κατάληψη 

του χώρου. 

> Αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να έχουν για τη βλάστηση και την πανίδα οι τυχόν 

ανεξέλεγκτες αποθέσεις εκχωμάτων και υλικών, οι οποίες όμως είναι δυνατό να αποφευχθούν πλήρως 

με την κατάλληλη οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το υπό μελέτη έργο θα επιφέρει μικρής 

έντασης και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής κατά την κατασκευή. 

 

9.1.2. Πανίδα 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου δύναται να προκαλέσει επιπτώσεις στα είδη της πανίδας της 

περιοχής. Οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο βιολογικό κύκλο των 

ειδών της πανίδας της περιοχής είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους, ο θόρυβος, η σκόνη, και 

η ανθρώπινη παρουσία.  

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη διατροφή, την αναπαραγωγή, 

τη φωλεοποίηση, τις μετακινήσεις και την διασπορά των ειδών της πανίδας. 

Η σημαντικότητα των παραγόντων όχλησης εξαρτάται από την ισχύ, τη διάρκεια και την ένταση αυτών. 

Επίσης εξαρτάται από την ύπαρξη διαθέσιμων ενδιαιτημάτων κατάλληλων για τη διαβίωση των ειδών 

σε παρακείμενες περιοχές. 

Το προτεινόμενο έργο, απέχει από τέτοιες καταστάσεις για έναν ουσιαστικό λόγο. Βρίσκεται πολύ κοντά 

στον οικισμό, οριακά εκτός του σχεδίου του οικισμού και μάλιστα τις βραδινές ώρες φαίνονται τα φώτα 

του οικισμού, καθώς και ο φωτισμός των οικιών. Επίσης οι θόρυβοι λόγω της ανθρώπινης παρουσίας 

είναι οι συνήθεις με εξάρσεις σε ένταση και διάρκεια την θερινή διάρκεια. Ως εκ τούτω η περιοχή 

υφίσταται ήδη κάποιες επιβαρύνσεις, σύνηθες και τώρα και μετά την κατασκευή του έργου. 

Για το συγκεκριμένο έργο η συνολική απώλεια των απαραίτητων ενδιαιτημάτων για τη πανίδα είναι 

χαμηλή, σε σχέση με τη συνολική ύπαρξη αντίστοιχων ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο θόρυβος και η σκόνη κυρίως κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα εκτοπίσουν ορισμένα είδη 

πανίδας κυρίως λόγω των κατασκευαστικών έργων.  

Αυτές οι αιτίες όχλησης έχουν προσωρινό χαρακτήρα και μικρή εμβέλεια και δεν επηρεάζουν μόνιμα τα 

είδη της πανίδας της περιοχής. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου τα επίπεδα θορύβου θα είναι σαφώς 

χαμηλότερα. 
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Η ανθρώπινη παρουσία θα είναι εντονότερη κατά τη φάση κατασκευής και λιγότερη κατά τη φάση 

λειτουργίας. Στη πρώτη φάση, λόγω της ύπαρξης των συνεργείων κατασκευής θα υπάρχουν αρκετά 

άτομα στο χώρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αργότερα θα υπάρχει μόνο ο τοπικός 

πληθυσμός. Η ανθρώπινη αυτή παρουσία θα εκτοπίσει προσωρινά τα είδη πανίδας γύρω από το έργο, 

αλλά η όχληση αυτή θα είναι μικρής έντασης και εμβέλειας. 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου εντός φυσικών υδατορευμάτων μπορεί να προκαλέσει οχλήσεις 

στην τυχόν ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια του ρέματος στο οποίο κατασκευάζεται. Οι οχλήσεις αυτές κατά 

περίπτωση οφείλονται σε ρύπους, οσμές, θολερότητα των νερών, μεταβολή της υδατοπαροχής, αλλαγή 

της θερμοκρασίας του νερού, θόρυβο και φραγμούς στη κίνηση της τοπικής ιχθυοπανίδας. 

Η εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων από τις παραπάνω οχλήσεις γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη την διάρκεια, την ένταση, και το εύρος της όχλησης. Επίσης συνυπολογίζεται η μονιμότητα των 

επιπτώσεων που αυτή προκαλεί. 

Εδώ πάλι θα καταθέσουμε την γειτνίαση της θέσης του έργου με τον δομικό ιστό του οικισμού. 

Μικρής κλίμακας και παροδικές επιπτώσεις προβλέπονται στη ποιότητα των υδάτων στη περιοχή του 

έργου λόγω της θολερότητας που θα προκληθεί από τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου. Τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και τις ορθές εργοταξιακές 

πρακτικές δε προβλέπεται η δημιουργία και απόρριψη υγρών ή στερεών ρύπων εντός του ρέματος, 

τέτοιων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τα απαραίτητα ενδιαιτήματα για την ύπαρξη και 

τις οικολογικές απαιτήσεις της δυνητικά υπάρχουσας ιχθυοπανίδας.  

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 

Η υλοποίηση του έργου θα προκαλέσει μικρές οχλήσεις στα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής λόγω 

της τοπικής απώλειας τμήματος των ενδιαιτημάτων τους, του θορύβου, καθώς και της ανθρώπινης 

παρουσίας γενικότερα. 

Η σημαντικότητα της κάθε όχλησης εκτιμάται με βάση την ένταση και διάρκεια αυτής, την ύπαρξη 

μόνιμων αποτελεσμάτων και την καταλληλόλητα των παρακείμενων περιοχών να φιλοξενήσουν τα 

άτομα της ορνιθοπανίδας που αναγκάζονται να εκτοπιστούν. 

Γενικά οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση δεν εκτιμώνται ως 

σημαντικές για τα πιθανά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα 

τηρηθούν τα προβλεπόμενα στον υφιστάμενο σχεδιασμό της δραστηριότητας. 

 

9.1.3. Προστατευόμενες ειδικές φυσικές περιοχές 

Για τη μελετώμενη δραστηριότητα της διευθέτησης κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου, η περιοχή μελέτης 

ορίζεται στο σύνολο της έκτασης της ακόλουθης περιοχής του δικτύου NATURA 2000: 

• «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» με κωδικό GR 1440001 - Περιοχή SCI (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας). 

• «ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» με κωδικό GR 2130013 - Περιοχή SPA 

(Ζώνες Ειδικής προστασίας). 

Με βάση τις προδιαγραφές που θέτει η ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β'), ο καθορισμός Περιοχής Έρευνας 

Πεδίου δεν προβλέπεται για αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που προτείνονται προς υλοποίηση 

σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA2000, για τις οποίες υπάρχουν επαρκή, 

τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία όπως στη συγκεκριμένη μελέτη. 

Στην παράγραφο 8.5.1, αποτυπώθηκαν πλήρως οι οικότοποι της περιοχής του έργου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης της έκτασης των επηρεαζόμενων από τη ζώνη κατάκλισης 

τύπων οικοτόπων, το συνολικό εμβαδό εντός της προστατευόμενης περιοχής στο οποίο θα διαταραχθεί 

η φυσικής βλάστηση, καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει η 

προστατευόμενη περιοχή. 

Επιπλέον, κανένας από τους επηρεαζόμενους οικοτόπους δεν αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας, 

σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ. 

Συνεπώς το προβλεπόμενο έργο εκτιμάται ότι δε θα έχει σημαντική επίπτωση στο βαθμό διατήρησης ή 

στην εξάπλωση των τύπων οικοτόπων εξαιτίας της πολύ μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο σε 

σχέση με το συνολικό εμβαδό της ΖΕΠ. 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 
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ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

 

9.1.4. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Σύμφωνα με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, το σύνολο του έργου 

αναπτύσσεται σε περιοχή που φέρει χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945, δασική και τώρα. 

 

9.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται για την κατασκευή του έργου δεν δύναται να προκαλέσουν αλλαγές 

στις υπάρχουσες χρήσεις γης, αφού περιορίζονται σε αμιγώς δασικές εκτάσεις, καμιάς άλλης δυναμικής 

ή χρήσης.  

Σημαντικές εκχερσώσεις βλάστησης δεν αναμένονται. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται σημαντική 

διαφοροποίηση της σύνθεσης της βλάστησης και των χαρακτηριστικών της. Εξάλλου θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι, με το πέρας των τεχνικών εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου οι οποιεσδήποτε 

εκχερσώσεις θα αποκατασταθούν και η εδαφική γη θα επανέλθει κατά το δυνατόν στην αρχική της 

κατάστασή. 

Η προστασία των έργων υποδομής της περιοχής εκτιμάται σε απόλυτα θετική. 

Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Στην περιοχή υπάρχουν μικροί διάσπαρτοι οικισμοί, χωρίς κατοίκους τον Χειμώνα και με φθίνουσα 

πληθυσμιακή παρουσία τα καλοκαίρια. 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη ρέματος δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος 

αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο. 

Για την κατασκευή του έργου, εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, 

με αριθμ. 568715/406243/2777/6-11-2019. 

 

9.7. Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις 

Αποτέλεσμα του έργου είναι η ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου τόσο της ευρύτερης περιοχής όσο 

και της χώρας. 

Η κατασκευή του έργου θα απασχολήσει εργατικό δυναμικό κατά την διάρκεια  των μηνών που θα 

χρειαστούν για την κατασκευή του.  

Το έργο δεν θα προκαλέσει ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία του τόπου είτε θετική είτε αρνητική.  

Οπωσδήποτε όμως θα βοηθήσει μία απομακρυσμένη ορεινή περιοχή με βασικά έργα προστασίας των 

υποδομών. 

Σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή, αλλά θα συμβάλλει έστω και προσωρινά 

στην εύρεση εργασίας στο εργατικό δυναμικό της περιοχής.  

Αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί σε καύσιμα, 

τρόφιμα, νερά, πρώτες ύλες κλπ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικονομικού ισοζυγίου της 

περιοχής. 

Η επίπτωση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως άμεση, θετική και μεγάλη. 

 

9.8. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 
Το Έργο λόγω της θέσης εγκατάστασης, δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις υποδομές της περιοχής. 

Μεταφορές/κυκλοφορία: Τα έργα δεν προκαλούν επιβάρυνση των μεταφορών ή σημαντικές αλλαγές 

στην κυκλοφορία. Θα προκαλέσουν μόνο μια μικρή αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή μόνο κατά 

την περίοδο κατασκευής τους. Η αύξηση αυτή δεν αναμένεται να επιφορτίσει ιδιαίτερα την περιοχή, 

αφού είναι χρονικά προσδιορισμένη μόνο στη φάση κατασκευής. 
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Κοινή ωφέλεια: Το έργο είναι στατικό. Ως εκ τούτου, το έργο δεν θα συντελέσει στην ανάγκη για 

σημαντικές αλλαγές σε τομείς κοινής ωφέλειας, όπως συστήματα επικοινωνιών, ύδρευσης, στερεά 

απόβλητα και διάθεση αυτών. 

Ανθρώπινη υγεία: Η ανθρώπινη υγεία δεν επηρεάζεται από το υπό μελέτη έργο. 

Επιπρόσθεταη λειτουργία του θα συντελέσει στην μείωση του κινδύνου έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο, 

αφού θα μειώσει το χρόνο και το μήκος της απόστασης στον βοσκότοπο της κοινότητας. 

Αναψυχή: Το έργο δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην αναψυχή. Το έργο λόγω της μικρής 

έκτασης που καταλαμβάνει αλλά και την μη διατάραξη των βασικών υποδομών που επηρεάζει δεν είναι 

δυνατόν να επηρεάσει τις όποιες δραστηριότητες αναψυχής στην περιοχή ή οποίες δεν σχετίζονται με 

τη χρήση υδάτων. 

Το έργο βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και καταλαμβάνει ελάχιστη επιφανειακή έκταση.  

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί επίσης ότι στην φάση κατασκευή, θα δημιουργηθούν ανάγκες για θέσεις 

εργασίας και ως εκ τούτου θα συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής εγκατάστασης του 

έργου. Οι θέσεις αυτές εκτιμάται ότι θα καλυφθούν από συνεργεία/ανθρώπινο δυναμικό των οικισμών 

που είναι στην ευρύτερη περιοχή των έργων. 

 

9.9. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 
Το εξεταζόμενο έργο δεν έχει άμεση συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και κατά συνέπεια δεν ενισχύει τις εν λόγω ανθρωπογενείς πιέσεις. 

Αντιθέτως, σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο έχει σκοπό να μειώσει τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

υδάτινο περιβάλλον. 

Δεν έχει καμιά σχέση με την υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων από την εντατικοποίηση της γεωργίας 

καθώς και τη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής από την επιφανειακή 

διάθεση των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. 

 

9.10. Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα 
Φάση κατασκευής 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα 

είναι μικρές προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 

Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον προέρχονται από τα καυσαέρια των 

οχημάτων/μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, καθώς και από τις 

εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τα υλικά μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 

Όσον αφορά το φαινόμενο της δημιουργίας σκόνης από την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων, 

με δεδομένο ότι, η πρόσβαση πραγματοποιείται από αγροτικό/δασικό δρόμο της περιοχής. Η 

δημιουργία σκόνης κατά τις εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων με δεδομένη τη κλίμακα του έργου 

και του όγκου, εκτιμώνται κατά ίδιες με αυτές που ισχύουν σε συνήθης εργοταξιακούς χώρους. Επίσης, 

λόγω του αριθμού των οχημάτων και μηχανημάτων, αλλά και της μικρής χρονικής διάρκειας των 

κατασκευαστικών εργασιών, συμπεραίνουμε ότι οι αέριες εκπομπές ρύπων και σκόνης θα είναι 

περιορισμένες. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης 

κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εκτός από μικρές, θα είναι προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 

Φάση Λειτουργίας 

Καμία επίδραση 

 

9.11. Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 
Το εξεταζόμενο έργο, δεν πρόκειται να προκαλέσει αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου στην 

περιοχή ή να εκθέσει ανθρώπους σε υψηλή στάθμη θορύβου.  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι σημαντικότερες πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα 

και οχήματα του εργοταξίου. Η επιπλέον ηχορύπανση λόγω της κίνησης βαρέων οχημάτων στο οδικό 

δίκτυο της περιοχής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μέτρια, ενώ η επιβάρυνση λόγω των 

οχημάτων τω νεργαζομένων είναι σχεδόν πάντα ασήμαντη. 

Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός τωνάλλων και από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και ελαττώνεται με την αύξηση της υγρασίας, ενώ παρουσιάζει εξάρτηση τύπου 

«καμπάνας» από την θερμοκρασία(μέγιστη σε κάποια τιμή θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες 
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ή μεγαλύτερες τιμές). Εξάλλου, η απόσβεση με την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των χαμηλών. 

Για παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 kHz και υγρασία10%, η εκτιμώμενη μείωση 

λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 50 dB(Α)/km στους 18οC και 35 dB(Α)/km στους 30οC [h]. Αν 

δε, ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος από μία σημειακή πηγή μειώνεται κατά 6 

dB(Α) με διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή και κατά 20 dB(Α) με δεκαπλασιασμό της 

απόστασης από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, υπάρχει μείωση του θορύβου 

και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων (δέντρα, έδαφος, κατασκευές, τοίχοι, ηχοπετάσματα), η οποία 

εξαρτάται από τη θέση και το είδος του εμποδίου. 

Στην περίπτωση του προτεινόμενου έργου, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η διάρκεια των εργασιών 

να είναι χρονικά περιορισμένη. 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, θα εκτεθούν στα συνήθη επίπεδα θορύβου αυτών των εργασιών, τα 

οποία όμως δεν είναι υψηλά. Παρόλα αυτά για να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των 

εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και θα 

χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των 

εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά). 

Σχετικά με το θόρυβο από την οδική κυκλοφορία ισχύει η Υπουργική Απόφαση (17252/ΦΕΚ 

395/Β/13.6.92) που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18ώρου το όριο των 70 dBA. Το ανωτέρω όριο σε καμία 

περίπτωση δεν αναμένεται να προσεγγισθεί από την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου, οπότε 

δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων εργοταξίου. 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον – Πιθανότητα υπερβάσης 

θεσμοθετημένων οριακών τιμών 

Ο θόρυβος από την κατασκευή του έργου προέρχεται από δύο κύριες πηγές, Πρώτη πηγή θορύβου 

είναι η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία μέσα στο χώρο ή εκτός του 

εργοταξίου. Δεύτερη πηγή θορύβου είναι τα διάφορα οχήματα και μηχανήματα που θα εργάζονται στο 

χώρο του εργοταξίου.  

Στις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου είναι 

60 dB(A) για περιοχή με χαρακτηριστικά όπως αυτά του πλησιέστερου προς το σχεδιαζόμενο έργο 

οικισμού. 

Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, εκτιμάται σύμφωνα με τη μέχρι τώρα 

εμπειρία ότι θα είναι (45-50) dB(A), ενώ στα όρια του γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα (55) dB(A). 

Για σύγκριση αναφέρεται ότι το επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του γηπέδου βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία σε ανώτατο επιτρεπτό όριο 55 dB(Α) σε 

περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό με το αστικό στοιχείο (αγροτική περιοχή όπως η εν λόγω 

εγκατάσταση) (Π.Δ. 1180/81,ΦΕΚ 293/Α/06-10-81), ενώ επιβάλλεται η χρήση ατομικών 

ακροπροστατευτικών μέσων όταν η έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο υπερβαίνει τα 90 dB(A) 

(ΠΔ85/91). 

Οι βασικές αρχές μεθοδολογίας πρόβλεψης στάθμης θορύβου από την κατασκευή του υπό μελέτη 

έργου, στηρίζονται στη γνωστή Αγγλική προδιαγραφή BS5228, Μέρος 1: 1984 και της μετέπειτα 

αναθεωρήσεις αυτής "Έλεγχος θορύβου κατά την κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British 

StandardsInstitution). Όσον αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη, η παρούσα φάση δεν επιτρέπει τη 

διαμόρφωση ενός ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής (για 

παράδειγμα τύποι μηχανημάτων, χρόνος πραγματικής λειτουργίας τoυς, χρονοδιαγράμματα 

κατασκευής των έργων, ηχητικές στάθμες ενεργ. ισχύος). Αυτά θα καθορισθούν με την τελική επιλογή 

του αναδόχου και σύμφωνα βέβαια και με τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής που 

ενδεχομένως θα εξετασθούν στα πλαίσια της καλύτερης εκμετάλλευσης του έργου. Από τη διεθνή 

εμπειρία και βιβλιογραφία για τέτοιου είδους έργα, έχει επιλεγεί για τις ανάγκες της παρούσας 

αξιολόγησης από την ομάδα μελέτης, μια τυπική σύνθεση εργοταξίου. Έτσι, διερευνήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=10h σε ένα υποθετικό δέκτη 

ευρισκόμενο σε απόσταση 150m από τα όρια ενός εργοταξίου κατασκευής, δηλαδή σε ελάχιστη 

απόσταση από τα νοητά όρια της περιοχής όπου εστιάζονται οι κύριες εργοταξιακές δραστηριότητες. Οι 

στάθμες θορύβου που ελήφθησαν για κάθε μηχάνημα προέρχονται από την εξής βιβλιογραφία: DEFRA 

UK, 2005. Ελήφθησαν διαφορετικοί χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc για τα μηχανήματα, στο σύνολο 
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της λειτουργίας του εργοταξίου που θεωρήθηκε 10 ώρες. Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο συντηρητική η 

εκτίμηση θεωρήθηκε πως τα μηχανήματα που κινούνται και δεν είναι μονίμως εντός των ορίων του 

εργοταξίου, θα διέρχονται από κοντινότερες αποστάσεις από τον υποθετικό αποδέκτη, ακόμη και στα 

50m. Μια ακόμη παραδοχή προς την μεριά ασφαλείας είναι και το γεγονός πως δεν λήφθηκαν υπόψη 

τα φυσικά εμπόδια μεταξύ πηγής και αποδέκτη, αλλά ούτε και η διαφορά υψομέτρου που σαφώς μειώνει 

περεταίρω την στάθμη θορύβου που φτάνει τελικά στον αποδέκτη. 

Πίνακας 30. Υπολογισμός ισοδύναμης στάθμης θορύβου σε αποδέκτη από το εργοτάξιο 

α/α Περιγραφή 

μηχανήματος 

Διανυόμ

ενο 

μήκος 

(m) 

Αριθμός 

διελεύσεων 

σε 1h 

Ταχύτητα 

κίνησης  

(km/h) 

Ελάχιστη 

απόσταση 

από 

αποδέκτη 

(m) 

Διάρκεια 

λειτουργίας 

μηχανήματο

ς (h) 

Ποσοστό 

χρόνου 

λειτουργίας 

(%) επί 10h 

LAeq 

στον 

αποδέκτη 

(dBA) 

1 Βαρύ φορτηγό - 4 35 50 8 80 46,1 

2 Λαστιχοφόρος 

εκσκαφέας 

60 - - 160 4 40 38 

3 Προωθητήρας 120 - - 170 6 48 53,3 

Συνδυασμένη στάθμη LAeq (10h) 13.74 

Δονήσεις δεν αναμένονται από την κατασκευή των έργων 

 

9.12. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
Γύρω από οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο στοιχείο (ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εσωτερικές ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές) αναπτύσσεται ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, το μέγεθος των 

οποίων εξαρτάται για δεδομένη θέση μόνο από την τάση και την ένταση του ρεύματος αντίστοιχα. Λόγω 

της φύσης του έργου δεν προβλέπεται ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα δημιουργήσει τέτοιας 

φύσης πεδίο τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, οπότε και δεν 

αναμένονται τέτοιου είδους εκπομπές. 

 

9.13. Επιπτώσεις στα ύδατα 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένονται παρεμβάσεις που να αλλοιώνουν τα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων.  

Στη φάση, επίσης, αυτή θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία 

των υδάτων από τα αδρανή που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, από άλλα πιθανά υλικά που θα 

χρησιμοποιούνται στις τεχνικές εργασίες, κ.λπ. 

Τέλος, εφόσον τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες και θα 

περιορίσουν την πιθανότητα ατυχήματος (απρόσεκτοι χειρισμοί σχετικά με τα απόβλητα συντήρησης 

του εξοπλισμού), δεν αναμένεται καμία δυσμενής συνέπεια στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. 

Σύμφωνα όμως με την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας για το Υ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, 

η περιοχή μελέτης ΔΕΝ κατατάσσεται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, καθώς είναι 

περιοχή όπου δεν έχει λάβει χώρα ιστορικές πλημμύρες.  

Σε κάθε περίπτωση όμως η πραγματοποίηση ενός αντιπλημμυρικού έργου όπως το υπό μελέτη θα 

επιφέρει θετικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία στα ύδατα και θα προστατεύσει την περιοχή. 

Επιπτώσεις στην ποσότητα των επιφανειακών νερών. Η νέα διαμορφωμένη κοίτη, η οποία εντούτοις 

αναμένεται να βελτιώσει τις υδρολογικές συνθήκες της περιοχής και να μειώσει τις πιθανότητες 

εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Εφόσον οι εργασίες διευθέτησης γίνουν την περίοδο του 

καλοκαιριού δεν αναμένεται κατά την περίοδο εργασιών να υπάρχει ροή στο ρέμα. Βεβαίως θα πρέπει 

ο ανάδοχος να λάβει μέτρα ασφαλούς παροχέτευσης των υδάτων σε περίπτωση βροχοπτώσεων, χωρίς 

αυτή να παρεμποδίζεται από τα υπό κατασκευή έργα, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζονται και τα ίδια τα 

έργα από τη δράση των απορροών του ρέματος. 

Οι ποσότητες νερού που θα χρειαστούν κατά τη φάση κατασκευής περιορίζονται στις ποσότητες 

πόσιμου νερού για τους εργαζόμενους (εκτιμάται ότι το μέγιστο θα είναι 10 άτομα) και στις ποσότητες 
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για την κατασκευή των έργων και χρήσεις όπως διαβροχή σωρών χωματισμών. Οι ποσότητες αυτές 

είναι πολύ μικρές για να προκαλέσουν οποιαδήποτε επίπτωση στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής και 

επιπρόσθετα είναι μικρής χρονικής διάρκειας. Ως πόσιμο νερό για τους εργαζόμενους μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν νερά εμφιαλωμένα του εμπορίου και για τυχόν λοιπές χρήσεις κατασκευής νερό που 

θα μεταφέρεται με βυτίο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποσότητα των επιφανειακών 

νερών κατά την κατασκευή του έργου. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών. Οι δυνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των 

επιφανειακών νερών προέρχονται από τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά την διάρκεια των 

εργασιών και αφορούν τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου και τυχόν εκπομπές υπολειμμάτων 

λειτουργίας των μηχανημάτων (λιπαντικά, γράσο και καύσιμα), όπως και υγρά υπολείμματα 

σκυροδέματος. Όπως όμως αναλύθηκε διεξοδικά, η ποσότητα των αστικών λυμάτων στη φάση 

κατασκευής είναι πολύ μικρή για να προκαλέσει αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. 

Παρόλα αυτά, στα πλαίσια της μέγιστης δυνατής περιβαλλοντικής προστασίας και για τις υγειονομικές 

ανάγκες του προσωπικού θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες. 

Όσον αφορά στις εκπομπές υπολειμμάτων λειτουργίας των μηχανημάτων και τα υγρά υπολείμματα 

σκυροδέματος, με βάση την εμπειρία από αντίστοιχου ή και μεγαλύτερου μεγέθους έργα, οι παραπάνω 

εκπομπές κρίνονται αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για 

τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως αναφέρεται στο 

σχετικό κεφάλαιο 10 των μέτρων. Τέλος, από τις χωματουργικές εργασίες ο συνηθέστερος τρόπος 

ρύπανσης που μπορεί να φθάσει στα νερά είναι οι σκόνες και τα στερεά σωματίδια. Ωστόσο όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, επειδή οι εργασίες προγραμματίζονται την ανοιξιάτικη, θερινή και όσο επιτραπεί 

φθινοπωρινή περίοδο και θα διαρκέσουν το πολύ 8 μήνες, ανά έτος κατασκευής, δεν αναμένεται ροή 

νερού στο ρέμα, καθώς οι παροχή του προέρχεται κύρια από τα όμβρια. Επομένως, δεν αναμένεται 

ρύπανση των υδάτων παρά μόνο σε περίπτωση βροχόπτωσης, αλλά ακόμη και τότε οι επιπτώσεις θα 

είναι μικρής έντασης και διάρκειας. 

Επιπτώσεις στην ποσότητα των υπόγειων νερών. Από τη φύση του έργου και το μέγεθός του δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια νερά. Δεν προβλέπεται άμεση χρήση υπόγειου νερού με άντληση, 

αλλά ούτε και κάποιου είδους τεχνητός εμπλουτισμός.  

Επιπτώσεις στην ποιότητα των υπόγειων νερών. Ούτε και στην ποιότητα των υπογείων νερών 

αναμένονται επιπτώσεις, κατά αντιστοιχία με τις επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών. 

Συνεπώς συνολικά, εκτιμάται πως δεν θα εμφανιστούν δυσμενείς επιπτώσεις στα νερά κατά την 

κατασκευή του έργου, υπόγεια και επιφανειακά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ίσως εμφανιστούν μικρής 

έντασης και σύντομης διάρκειας αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά νερά της περιοχής. 

 

Κατά την λειτουργία του έργου, πέραν των άλλων που έχουν αναφερθεί εκτενώς ανωτέρω, θα λέγαμε,  

ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα επιτευχθεί η ορθολογική παροχέτευση των υδάτων αλλά και 

της στερεοπαροχής του ρέματος, αφού αφενός θα γίνεται διαχείριση των φερτών υλών, αφετέρου θα 

προστατευθούν τα πρανή της κοίτης από νέες καταπτώσεις. Επιπρόσθετα θα περιοριστούν τα 

φαινόμενα προς τα κατάντη τμήματα του ρέματος, με άμεσο αποτέλεσμα την προστασία εν δυνάμει της 

περιοχής. 

 

9.14. Συνεργιστικές και σωρευτικές δράσεις από άλλα έργα της περιοχής 
Συνεργιστικές θεωρούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των επιπτώσεων πολλών 

έργων και δραστηριοτήτων σε μια περιοχή και αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα με μεγαλύτερη 

επίδραση, σε σχέση με το άθροισμα των επιπτώσεων του κάθε έργου χωριστά. Αθροιστικές θεωρούνται 

οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το άθροισμα των επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων που 

αποτελούν ένα ενιαίο προς αδειοδότηση έργο ή εντάσσονται σε ένα σύνολο ίδιων ή ανάλογων έργων 

στην ίδια περιοχή. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα έργα την γύρω περιοχή. Παρόλο αυτό οι συνεργιστικές και 

αθροιστικές επιπτώσεις από το σύνολο έργων και δραστηριοτήτων στη πανίδα της περιοχής θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές μόνο αν ήταν ικανές να επηρεάσουν έντονα το πληθυσμό ή την 

ισορροπία μεταξύ τους. 



 100

Επειδή όμως τα συγκεκριμένα έργα δεν διαταράσσουν σημαντικά τμήματα των ενδιαιτημάτων της 

πανίδας της περιοχής και επειδή δεν εντοπίζεται σε ζώνες προστασίας δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν 

σημαντικά τη πανίδα. 

 

9.15. Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες 
Οι εκτιμήσεις που αξιολογήθηκαν στις ενότητες 9.2 - 9.13 συνοψίζονται σε πίνακες, οι οποίοι αναφέρουν 

τις ιδιότητες που προσδιορίστηκαν στην ενότητα 9.1 

Για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων κάθε επίπτωσης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια 

αξιολόγησής της: 

  Παρουσίαση 

1 Πιθανότητα εμφάνισης επίπτωσης: 
Μικρή, μέτρια, μεγάλη (αφορά πιθανότητα εμφάνισης 

Μικρή 
Μέτρια 
Μεγάλη 

2 Είδος και ένταση επίπτωσης: 
Θετική, Ουδέτερη, Αρνητική 

+ 
0 
- 

3 Ένταση – εύρος περιοχής επίπτωσης: 
Τοπική ή Ευρύτερη 

Τοπική 
Ευρύτερη 

4 Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης επίπτωσης 
Βραχυπρόθεσμη, Μεσοπρόθεσμη, Μακροπρόθεσμη, ανάλογα 
με τη χρονική διάρκεια εμφάνισης 

Βραχυπρόθεσμη 
Μεσοπρόθεσμη 
Μακροπρόθεσμη 

5 Διάρκεια, περιοδικότητα  
Μόνιμη, προσωρινή 

Μόνιμη 
Προσωρινή 

6 Δυνατότητα πρόληψης, αποφυγής 
Ναι, Ίσως, όχι 

Ναι 
Ίσως 
Όχι 

7 Συνεργιστική/ αθροιστική δράση 
Ναι, Ίσως, Όχι 

Ναι 
Ίσως 
Όχι 

 
Πίνακας 31. Συνοπτικήπαρουσίαση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

του εξεταζόμενου έργου 

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 

Επιπτώσεις 
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Σ
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ισ

τι
κή

 
α
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ρ

ο
ισ

τι
κή

 δ
ρ

ά
σ

η
 

Κλιματικά & βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

Μέτρια - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Μορφολογικά &τοποιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Χλωρίδα, πανίδα Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Περιοχές προστασίας Εθνικού 

συστήματος 

 0      

Δάση & δασικές εκτάσεις  ++      

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις 

γης 

 0      

Διάρθρωση & ανθρωπογενές 

περιβάλλον 

 0      

Πολιτιστική κληρονομιά Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 
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Τεχνικές υποδομές Μεγάλη +++ Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς 

πιέσεις 

 0      

Ποιότητα αέρα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Θόρυβος , δονήσεις Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0      

Ύδατα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

 
Πίνακας 32. Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

του εξεταζόμενου έργου 

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

 0      

Μορφολογικά &τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Μεγάλη - Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ίσως Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά & 

εδαφολογικά 

 ++      

Χλωρίδα, πανίδα  0      

Περιοχές προστασίας Εθνικού 

συστήματος 

 +      

Δάση & δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός – 

χρήσεις γης 

Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Διάρθρωση & ανθρωπογενές 

περιβάλλον 

Μικρή + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Όχι 

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό – οικονομικές 

επιπτώσεις 

Μεγάλη ++ Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Τεχνικές υποδομές Μεγάλη +++ Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς 

πιέσεις 

Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Ποιότητα αέρα  0      

Θόρυβος , δονήσεις  0      

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0      

Ύδατα Μεγάλη ++ Τοπική Μεσοπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Ίσως 
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10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τη διάρθρωση που ακολουθήθηκε και με όσα προαναφέρθηκαν στο 9οκεφάλαιο, ακολουθεί 

ανάλυση σχετικά με τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου.  

 

10.1. Μέτρα για τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 9.2 δεν αναμένεται καμία ουσιαστική επίπτωση στα μικροκλιματικά 

και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων, πέρα από την τακτική 

συντήρηση και παρακολούθηση των οχημάτων και του μηχανημάτων έργου του εργοταξίου κατά τη 

φάση κατασκευής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

10.2. Μέτρα για τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής  

Η αλλοίωση του τοπίου που θα προκληθεί από την κατασκευή του έργου δεν θα είναι σημαντική, -

κατασκευής η λήψη και εφαρμογή μέτρων για τις άλλες παραμέτρους του περιβάλλοντος, που 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο, θα έχει θετική αθροιστική επίδραση και στην 

προστασία του τοπίου.  

Βέβαια η απομάκρυνση της βλάστησης εντός της κοίτης είναι μονόδρομος, όπως και οι χωματουργικές 

εργασίες. Συνεπώς μόνο με λελογισμένη χρήση των μηχανημάτων, θα έχουμε  μείωση της 

εκπεμπόμενης σκόνης, η συλλογή των απορριμμάτων σε καθορισμένους χώρους και η αποφυγή 

ανεξέλεγκτης διάθεσης των χωματισμών, είναι και μέτρα προστασίας του τοπίου και της μορφολογίας 

κατά τη φάση κατασκευής. Ένα ακόμη βασικό μέτρο είναι στο πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν 

όλα τα μηχανήματα και οι προσωρινές κατασκευές, καθώς και κάθε είδους απόβλητα από την περιοχή 

και να αποκατασταθεί ο χώρος.  

Φάση λειτουργίας: Αν και, όπως προαναφέρθηκε, το έργο εντάσσεται ικανοποιητικά στο τοπίο της 

γύρω περιοχής, επιβάλλεται η τακτική συντήρηση των έργων, καθώς και η απομάκρυνση φερτών 

υλικών και τυχόν απορριμμάτων που θα συσσωρεύονται, ώστε να διατηρείται τόσο η λειτουργικότητα 

των έργων όσο και η αισθητική τους. 

 

10.3. Μέτρα για τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, δεν θα εμφανιστούν προβλήματα ασταθειών του εδάφους και δεν 

χρειάζονται μέτρα αντιστήριξης. Επιπρόσθετα μετά την ολοκλήρωση, θα γίνει τεχνική επανεπίχωση. 

Ούτε προβλήματα διάβρωσης του εδάφους αναμένονται. Απαιτείται, ωστόσο, οι εργασίες θα γίνουν τη 

λιγότερη όμβρια περίοδο που δεν εμφανίζονται βροχοπτώσεις, για να μην υπάρξει απόπλυση του 

εδάφους. Για την εξαιρετική περίπτωση που υπάρξει έντονη στερεομεταφορά κατά τη φάση των 

εκσκαφών, θα γίνεται παύση των εργασιών και η τοποθέτηση γεωπλέγματος στα πρανή εκσκαφών.  

Προβλήματα ρύπανσης του εδάφους μπορεί να προκληθούν από ατύχημα ή λανθασμένη διαχείριση 

των υγρών και στερεών αποβλήτων. Τα μέτρα που προτείνονται για το έδαφος προτείνονται αντίστοιχα 

και για την προστασία των νερών από τη ρύπανση (παράγραφο 10.11Μέτρα για τα ύδατα):  

 Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου προτείνεται η 

εγκατάσταση χημικών τουαλετών.  

 Η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής και μεταφοράς υλικών  

 Η αντιμετώπιση ατυχημάτων σε όλο το μήκος εργασιών θα πρέπει επίσης να προβλέπεται στο 

πρόγραμμα του κατασκευαστή. Θα πρέπει να διαθέτει το συνεργείο του εργοταξίου τα κατάλληλα υλικά 

για την αντιμετώπιση διαρροής λαδιών κλπ στο έδαφος.  

Γενικά, επιβάλλεται να γίνεται συνολική διαχείριση των υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές/ 

διαμορφώσεις κλπ, με ορθό προγραμματισμό των εργασιών. Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 6.6 

(Αναγκαία υλικά κατασκευής- στερεά απόβλητα), προτείνεται η διαχείριση της περίσσειας των 

προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-

2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Εφόσον η περιοχή μελέτης είναι εντός γεωγραφικής εμβέλειας 

κάποιου εγκεκριμένου από την ΕΟΑΝ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τα 
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υλικά των εκσκαφών θα οδηγηθούν εκεί, ενώ από τον ίδιο χώρο θα ληφθούν τα απαραίτητα υλικά για 

τις ανάγκες του έργου.  

Τέλος, τα κάθε είδους άχρηστα υλικά θα συλλέγονται και θα διατίθενται κατάλληλα. Τα αστικού τύπου 

απορρίμματα από τους εργαζόμενους του εργοταξίου θα συλλέγονται από τον ανάδοχο τους έργου και 

θα διαχειρίζονται από το σύστημα συλλογής και αποκομιδής του Δήμου μαζί με τα λοιπά αστικά 

απορρίμματα.  

Φάση λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στο έδαφος της περιοχής 

του έργου και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.4. Μέτρα για το περιβάλλον 

Φάση κατασκευής  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

 Να αποφευχθούν οι περιττές εκχερσώσεις. Το μέτρο θα συμβάλλει στη διατήρηση και της 

υφιστάμενης πανίδας στην περιοχή του έργου. Οι εργασίες κατασκευής του έργου πρέπει να 

περιοριστούν στον απαραίτητο χώρο.  

 Η φύλαξη όλων των επικίνδυνων υλικών του εργοταξίου να γίνεται με τρόπο που θα αποκλείει την 

προσέγγισή τους από την άγρια πανίδα και να αποκλείεται η πρόσβαση σε χώρους όπου η πανίδα θα 

μπορούσε να παγιδευτεί.  

 Να εξασφαλιστεί η μη απόρριψη υλικών εκσκαφής καθώς και κατασκευής και άλλων υλικών (λάδια 

μηχανών κλπ.) στο έδαφος και σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από οργανωμένους χώρους εκτός του 

έργου. Ειδικά όσον αφορά στη διάθεση των ορυκτέλαιων των υγρών μπαταριών και άλλων χημικών, να 

εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ 71560/3053, ΦΕΚ 665/Β/85.  

 Να γίνεται διαβροχή των επιφανειών εκσκαφής ώστε να μειωθεί η εκλυόμενη ποσότητα σκόνης, αν 

και στο υπόβαθρο είναι πετρώδες με μικρό ποσοστό ιλύος. 

Φάση Λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.5. Μέτρα για το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Οι περισσότερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του έργου είναι θετικές και μπορούν βέβαια να 

λειτουργήσουν αντισταθμιστικά για τις όποιες οχλήσεις θα προκαλέσει η κατασκευή του έργου και έχουν 

αντιμετωπιστεί στα κεφάλαια για τις επιμέρους παραμέτρους (θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ) 

όπου έχουν αναφερθεί και τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πρόσθετες 

προτεινόμενες παρεμβάσεις και μέτρα ώστε να διασφαλιστούν οι θετικές επιπτώσεις του έργου και να 

αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις.  

Φάση κατασκευής  

Μέτρα για τις χρήσεις γης και τη χωροταξία. Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων καθώς όπως αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο δεν αναμένονται επιπτώσεις, επιπρόσθετα σε μια περιοχή με μηδενική 

ανθρώπινη δραστηριότητα και επισκεψιμότητα. Σχετικά με τις χρήσεις γης κατά την κατασκευή 

συνιστάται:  

 Η αποφυγή περιττών εκχερσώσεων βλάστησης.  

 Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών και διελεύσεων μηχανημάτων / οχημάτων για την 

αποφυγή πρόκλησης ζημιών.  

 Ο εργολάβος υποχρεούται να αποσύρει όλες τις εγκαταστάσεις που δημιούργησε για τις ανάγκες της 

κατασκευής και να αποδώσει τον χώρο όπως ήταν πριν την έναρξη εργασιών του έργου.  

Μέτρα για το ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 9.6 δεν 

αναμένονται επιπτώσεις λόγω και της θετικής γνώμης, άρα ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την 

κατασκευή του έργου. Ωστόσο, όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 

των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως πριν τη 

έναρξη αυτών. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν μέχρι να 

γνωμοδοτήσουν κατάλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχαιολογίας για τον τρόπο συνέχισης των 

εργασιών. 

Φάση Λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αφού, όπως αναλύθηκε 

στην παράγραφο 9.6, αναμένονται μόνο θετικές επιδράσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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10.6. Μέτρα για το περιβάλλον 

Φάση κατασκευής  

Εκτός από τα επιμέρους μέτρα για τις άλλες περιβαλλοντικές οχλήσεις του έργου που επιδρούν στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον (θόρυβος, σκόνη, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ), άλλα μέτρα που μπορεί να 

αφορούν τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικιστικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

είναι:  

 Η παύση των εργασιών κατασκευής και μεταφοράς υλικών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, αν και στην 

περιοχή δεν υπάρχουν οικίες και οικισμοί. 

 Η διαβροχή των επιφανειών εκσκαφής ώστε να μειώνεται η έκλυση σκόνης. 

 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και κατάλληλης οδικής σήμανσης ασφαλείας  

Φάση Λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αφού, όπως αναλύθηκε 

στην παράγραφο 9.7, αναμένονται μόνο θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. 

 

10.7. Μέτρα για τις τεχνικές υποδομές 

Φάση κατασκευής  

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 9.8 κατά την κατασκευή δεν αναμένονται επιπτώσεις.  Παρόλο 

αυτό προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

 Να ειδοποιηθούν εγκαίρως από τον κατασκευαστή όλοι οι υπεύθυνοι των δικτύων που ενδέχεται να 

θιγούν κατά τις εργασίες (Δήμος, ΔΕΔΔΗΕ κ.α.) και να γίνει η αποκατάσταση των δικτύων που τυχόν 

θιγούν.  

 Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίσει για την ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων 

του εργοταξίου σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις παραγράφους 6.6 και 6.7 και την σχετική 

νομοθεσία.  

 Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούται να επισκευάσει το οδικό δίκτυο 

στις θέσεις που προκληθούν φθορές.  

 Απαιτείται κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών ώστε να συντομεύσει κατά το δυνατόν η 

διάρκεια της κατασκευής.  

Απαιτείται, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και κατάλληλη οδική σήμανση ασφαλείας, Παρακάτω 

δίνονται μια σειρά από προτάσεις-μέτρα για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή και 

τη μείωση των κινδύνων ατυχημάτων. Ενδεικτικά, λοιπόν, κατά τη φάση κατασκευής δύναται να 

τοποθετηθούν: o Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. Ρυθμιστικές πινακίδες ή πινακίδες αναγγελίας 

κινδύνου, που χρησιμοποιούνται για τη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, με κατάλληλα υλικά 

ανακλαστικότητας.  

Φάση Λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αφού, όπως περιεγράφηκε 

στην παράγραφο 9.8, αναμένονται μόνο θετικές επιδράσεις στις τεχνικές υποδομές. 

 

10.8. Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

Φάση κατασκευής  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον απαιτείται η λήψη μέτρων, για την 

διασφάλιση απουσίας επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, που αφορούν τις επί τόπου εργασίες του έργου 

και τις μεταφορές υλικών. Έτσι τα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν είναι τα εξής:  

 Θα πρέπει να γίνεται διαβροχή των επιφανειών και των υλικών ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης 

κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.  

 Η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς, 

και η κίνηση των φορτηγών να γίνεται με μικρές ταχύτητες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.  

Για την προστασία από τα καυσαέρια των μηχανημάτων και των οχημάτων που εργάζονται για την 

εκτέλεση του έργου, δεν απαιτείται η εφαρμογή ειδικών μέτρων, εξάλλου η επίπτωση απ' αυτά είναι 

ασήμαντη, αλλά επαρκεί η τακτική συντήρησή τους, που είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη. Θα πρέπει 

επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για 

τέτοιου είδους μηχανήματα και να μην είναι παλαιάς τεχνολογίας που εκπέμπουν αυξημένους ρύπους.  

 Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς πάσης φύσεως  υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, έστω και γι’ 

αυτή τη μικρή απόσταση κίνησης που θα κάνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.  

Φάση Λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 

της περιοχής του έργου και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 
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10.9. Μέτρα για τον θόρυβο και τις δονήσεις 

Φάση κατασκευής  

Με βάση τις εκτιμήσεις της παραγράφου 9.11, η ακουστική επιβάρυνση λόγω της κατασκευής του έργου 

αναμένεται μικρή και με παροδικό χαρακτήρα. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ορίων 

της νομοθεσίας στιγμιαία, έτσι συστήνεται η λήψη κάποιων μέτρων. Τα μέτρα για την ελάττωση του 

θορύβου κατά την κατασκευή, μπορούν να συνοψισθούν στην ελάττωση του θορύβου των 

μηχανημάτων και των οχημάτων εργοταξίου, με χρήση νέων μοντέλων, όπου έχει ληφθεί πρόνοια για 

τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου και με την εφαρμογή πλέον αυστηρών κανονισμών, τόσο 

Ελληνικών όσο και της Ε.Ε. Έτσι:  

 Ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να επιλέξει τη διάταξη του εργοταξίου του και τον προγραμματισμό 

των εργασιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων σε κοντινές 

θέσεις και να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης 

περιοχής του έργου.  

 Ο εργολάβος, γνωρίζοντας ακριβώς την οργάνωση του εργοταξίου του, δηλαδή σύνθεση 

μηχανημάτων και προγραμματισμό εργασιών, θα πρέπει να υπολογίσει τα επίπεδα θορύβου που 

αναμένονται κατά την κατασκευή των έργων και σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα 65 dB(A) να λάβει 

μέτρα μείωσης του θορύβου στην πηγή ή διάδοσής του με ηχοπετάσματα που θα διαστασιολογήσει 

κατάλληλα.  

 Ακόμη, στην Ελλάδα ευρίσκεται σε ισχύ σχετική νομοθεσία που αφορά τον θόρυβο που προέρχεται 

από τα εργοτάξια η οποία εκτενώς αναφέρεται στα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της προστασίας από τον θόρυβο της κατασκευής είναι 

υποχρέωση τόσο του κύριου του έργου όσο και του κατασκευαστή, όπως εφαρμόσει το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από την κατασκευή.  

Στη συνέχεια παρατίθεται η ισχύουσα νομοθεσία:  

 ΚΥΑ 37393/2028/1-10-2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) περί "προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών-

μελών σχετικά με την εκπομπή του θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους και συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2002". Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται πρότυπα 

εκπομπής θορύβου, διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης της σήμανσης, του τεχνικού φακέλου 

και της συλλογής δεδομένων σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εξοπλισμό 

προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.  

 Υπ. Απόφαση ΗΠ 9272/471/2007 ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007 όπου αναφέρεται στην τροποποίηση του 

άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1418), σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ "για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους".  

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής, και εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως να 

γίνεται χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στις περιοχές του εργοταξίου. Μέτρα για τις δονήσεις 

Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δονήσεις καθώς, όπως αναλύθηκε, δεν αναμένονται δονήσεις.  

Φάση Λειτουργίας: Το έργο δεν διαθέτει πηγές θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία και συνεπώς 

δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.10. Μέτρα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Το υπό μελέτη έργο δεν εκπέμπει καμιά ακτινοβολία κατά την κατασκευή και την λειτουργία του.  

 

10.11. Μέτρα για τα ύδατα 

Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 9.13 δεν αναμένονται επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

κατά τη φάση εργασιών. Ωστόσο συνιστάται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων: 

> Η κατασκευή του έργου να διαρκεί το πολύ 8 μήνες, ανά έτος κατασκευής. Την περίοδο αυτή δεν 

αναμένονται βροχές ώστε να υπάρχει απόπλυση του εδάφους και των πρανών της κοίτης, ούτε και ροή 

εντός του ρέματος. Στην περίπτωση έντονης βροχής ωστόσο, προτείνεται να διακοπούν οι εργασίες 

εκσκαφών, ώστε να μην αυξηθεί η στερεομεταφορά του ρέματος. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση 

γεωπλέγματος για την σταθεροποίηση των πρανών και 
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την προστασία τους από την διάβρωση. 

Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου προτείνεται η 

εγκατάσταση χημικών τουαλετών. 

Να αποφεύγεται η έστω προσωρινή απόθεση εκχωμάτων κοντά στην κοίτη του ρέματος. 

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής και μεταφοράς υλικών 

να γίνεται σε οργανωμένο συνεργείο της περιοχής και όχι στην περιοχή των έργων. Η ορθή διαχείριση 

αυτών των αποβλήτων θα διασφαλίσει την απουσία κατείσδυσης ρυπαντών στα υπόγεια νερά. 

Η αντιμετώπιση ατυχημάτων σε όλο το μήκος εργασιών, θα πρέπει επίσης να προβλέπεται στο 

πρόγραμμα του κατασκευαστή. Έτσι αυτός θα πρέπει να διαθέτει στο συνεργείο του τα κατάλληλα υλικά 

για την αντιμετώπιση για παράδειγμα διαρροής λαδιών στο έδαφος. Τέτοια μπορεί να είναι διάφορα 

προσροφητικά υλικά (όπως απλό πριονίδι, παλιά πανιά και διάφορα ειδικά χημικά). 

 

Φάση Λειτουργίας Θωράκιση των πρανών της κοίτης, έλεγχος της στερεομεταφοράς, προστασία 

υποδομών, ολοκλήρωση οδικού δίκτυού, παροχή ασφαλούς πρόσβασης στα ορεινά. 

 

10.12. Μέτρα, Έργα, Δράσεις και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Με δεδομένη τη φύση του υπό εξέταση ως έργου προστασίας και του οικολογικού χαρακτήρα του, η 

περιοχής μπορείνα αποτελέσει πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σίγουρα πεδίο επιστημονικής 

μελέτης των νέων επιστημόνων, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στην περιοχή με πολλαπλά άμεσα 

καιέμμεσα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη και την προβολή της περιοχής. 

 

    Τρίκαλα Απρίλιος 2020 

  Ο Συντάκτης και υπεύθυνος για το περιεχόμενο της ΜΠΕ 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1 Περιβαλλοντική διαχείριση 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος από την υλοποίηση του 

εξεταζόμενου έργου, προτείνεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, των μέτρων και των 

κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως αυτά αναφέρθηκαν 

αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφορούν και τις δύο φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του 

προτεινόμενου έργου, αλλά και μετά την παύση λειτουργίας του και ειδικότερα τις ακόλουθες 

παραμέτρους του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ έργου. 

 

11.1.1 Φάση Κατασκευής 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και των όρων του 

προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 
Πίνακας 33. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου κατά τη φάση κατασκευής 

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση 

1 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

& 
εργαζομένων 

Εξασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 
 Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας με χορήγηση όλων των απαραίτητων 

βοηθημάτων για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών 
(μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλη σήμανση). 

 Χρήση των μηχανημάτων έργου από χειριστές οδηγούς με κατάλληλα διπλώματα και 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

2 
Εργασίες 

κατασκευής 

Περιορισμός των χωματουργικών εργασιών στις απολύτως απαραίτητες 
επιφανειακές εκσκαφές. 
 Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται εκτός του γηπέδου και σε 

αδειοδοτημένα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
 Προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται σε 

εξουσιοδοτημένα, νομίμως λειτουργούντα συνεργεία εκτός του εργοταξίου. 

3 Απόβλητα 

Διάθεση τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών μόνο σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης 
σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υποδείξεις του Δήμου 
(ΧΥΤΑ, υφιστάμενος δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο, δασική οδοποιία κλπ). 
 Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων)σε πλαστικές σακούλες, 

οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του φορέα 
διαχείρισης(Δήμος). 
 Μεταφορά τυχόν παραπροϊόντων από τις λοιπές εργασίες (ρετάλια αλουμινίου, 

σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες, 
προς ανακύκλωση. 
 Χρήση κινητής χημικής τουαλέτας για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων 

προσωπικού (αστικών λυμάτων), για όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής 
του έργου. 

4 
Φυσικό 

περιβάλλον 

Μέριμνα για διατήρηση του εργοταξίου σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία 
κατάσταση. 
 Συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εξοπλισμού 
μετά το πέρας των εργασιών και επαναφορά του χώρου και του τοπίου στην αρχική 
τους κατάσταση. 

 

11.1.2 Φάση Λειτουργίας 

Πρόκειται για στατικό έργο, θωράκισης της κοίτης του χειμάρρου και των έργων υποδομής της περιοχής. 

Κατά τη λειτουργία του έργου πρέπει τουλάχιστον δύο φορές το έτος να παρακολουθείται και να 

καταγράφεται η κατάσταση που βρίσκονται τα υπό μελέτη έργα διευθέτησης και η παροχετευτικότητά 

τους. Όταν απαιτείται πρέπει να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση του ρέματος και των τεχνικών 

έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη ροή (απομάκρυνση των συσσωρευμένων 

απορριμμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ρέματος κ.α.). 

 

11.1.3 Παύση λειτουργίας 

Πρόκειται για έργο μόνιμης παρουσία στο χώρο και θα τύχει συντήρησης, εάν παραστεί ανάγκη. 

 

11.2 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αναφέρθηκαν οι αναγκαίες δράσεις και μέθοδοι 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Πρόκειται για στατικό έργο υποδομής και χρειάζεται μόνο ο έλεγχος 

των κατασκευών για μικροφθορές. 
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11.2.1 Παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών 

παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου 

Δεν υπάρχουν 

 

11.2.2 Καταγραφή και διατήρηση στοιχείων προς τεκμηρίωση της 

εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και του ελέγχου αποτελεσματικότητάς τους όλων των 

σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου. 

11.2.3 Παροχή πληροφόρησης στις Δημόσιες Αρχές και το κοινό, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 

Δεν υπάρχουν  

 

12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ως σχέδιο οι ενδεικτικοί περιβαλλοντικοί όροι που 

προτείνονται για την υλοποίηση του έργου και τη μετέπειτα λειτουργία του. Η παρουσίαση 

των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων προέκυψε έχοντας λάβει υπ' όψιν τα 

αποτελέσματα από τα προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχων και ακολουθεί τις 

προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για 

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' (Υ.Α. αρ. οικ. 48963, ΦΕΚ 2703 Β705-10-2012). 

 

12.1 Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης 

θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 

Για τη διατήρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας να ακολουθούνται οι διατάξεις και οι κατευθυντήριες 

τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας που αναφέρονται στα παρακάτω: 

ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε103/24-03-2011 (Β' 488) με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29-05-2007 (Β' 920) με την οποία καθορίζονται τιμές- στόχοι και όρια 

εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

ΚΥΑ 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και 

μονοξείδιο του άνθρακα» (ΦΕΚ 405Β/27.2.04), 

ΚΥΑ Η.Π 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β') με την οποία καθορίζονται οριακές και κατευθυντήριες 

τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2002/3/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ52/Α/22.3.88) και ΠΥΣ 34/30.5.02 (ΦΕΚ 125Α/5.6.02), «Οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και 

οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου 

Για τα στερεά απόβλητα θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στις: 

Τη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

Διατάξεις των ΚΥΑ Η.Π 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011), ΗΠ.50910/2727/03 

(ΦΕΚ1909Β/22.12.03), ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β'/28-3-2006) και 114218/97 

(ΦΕΚ1016Β/17.11.97) για την διαχείριση απορριμμάτων. 

Για τη διάθεση υγρών αποβλήτων ισχύουν οι εκάστοτε Περιφερειακές Αποφάσεις και οι κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις, όπως: 

Η υπ' αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη 

ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 

2006/118/ΕΚ. 

Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 

64Α/2.3.04), με το οποίο αντικαταστάθηκε η ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40Β/19-1-1996) 

Η υπ' αρ. 5673/400/97 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 19661/1982/1999 ΚΥΑ και 48392/939/02 ΚΥΑ. 
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Σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον να ακολουθούνται οι ειδικές οριακές τιμές 

στάθμης θορύβου και δονήσεων από τις διατάξεις: 

Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κυκλοφοριακού θορύβου ορίζονται στην ΚΥΑ οικ.211773/27.4.2012 (Β' 

1367), Κατά τη διάρκεια κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα 

μηχανήματα που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/1.10.2003), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2-3-07 (ΦΕΚ 286/Β/2-3-07). 

Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981). 

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του 

εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 

69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18.10.1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 

πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 

και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών». 

 

12.2. Γενικές Ρυθμίσεις - Όροι - Δεσμευτικές κατευθύνσεις για τη φάση οριστικοποίησης του 

σχεδιασμού του έργου - Γενικοί περιβαλλοντικοί όροι 

Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους και αφορούν: 

τον Κύριο του Εργου (Κ.τ.Ε). 

τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς. 

^ όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, 

δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου, 

τον ανάδοχο του έργου. Η ευθύνη της τήρησης τους διατηρείται και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 

έργου με υπεργολαβίες. 

Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής συγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». 

Ο φορέας του Έργου οφείλει κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο. 

Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων 

οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλήψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα 

οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ), καθώς και 

για την ενδεχόμενη απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, 

θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

άδειες και εγκρίσεις. 

Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του 

έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η 

περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

κυρίως έργου Υπηρεσία. 

Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του εγκρινόμενου με τη παρούσα έργου, οφείλει να ορίσει 

υπεύθυνους για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης καθ' όλη τη 

διάρκεια ισχύος της. 

Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομών, να γίνεται σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου 
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Θα πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος της Μ.Π.Ε. του έργου μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των 

μελετών του έργου γιατί πιθανόν να υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που 

έχουν τεθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11. 

 

12.3. Φάση κατασκευής του έργου 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα τις λοιπές μελέτες του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση 

με τη ΜΠΕ που εγκρίνεται με την παρούσα. 

Απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη απόφαση 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από 

λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(Παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11). 

Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση ή έστω και προσωρινή ρήψη υλικών προερχόμενων από τις 

εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή του έργου: 

Σε θέσεις που επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και σε θέσεις του υδρογραφικού δικτύου 

(π.χ. κοίτες ποταμών, ρέματα). 

Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου 

Σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. 

Σε αρχαιολογικούς χώρους κηρυγμένους και μη. 

Στην παραλιακή ζώνη. 

Εντός οικισμών και ιδιαίτερα κοντά σε κοινωφελή κτήρια και οικίες 

Όσον αφορά στη διαχείριση των παραγόμενων χωματουργικών υλικών από τη κατασκευή του έργου 

του θέματος: 

Η Διαχείριση της περίσσειας των προϊόντων εκσκαφής του έργου του θέματος θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 

 Εάν η περιοχή μελέτης δεν είναι εντός γεωγραφικής εμβέλειας κάποιου εγκεκριμένου από την ΕΟΑΝ 

Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, και μετά από εξάντληση της δυνατότητας 

αξιοποίησής της περίσσειας των εκχωμάτων για τις ανάγκες ενός άλλου έργου, η περίσσεια υλικού θα 

πρέπει να διατίθεται, είτε σε νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ, είτε για την αποκατάσταση ανενεργών 

λατομείων της περιοχής που διαθέτουν σχετική άδεια για την αποκατάστασή τους. 

 Οι χωματουργικές εργασίες να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες, να πραγματοποιηθούν σε 

ξηρή περίοδο, να μην παραμένουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να ολοκληρωθούν το 

συντομότερο δυνατό. Γενικά, ο χρονικός προγραμματισμός του έργου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 

να αποφεύγονται κατά το δυνατό χωματουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων. 

Με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή υδραυλική μετάβαση 

από το διευθετούμενο τμήμα προς τα ανάντη και κατάντη τμήματα, συμπεριλαμβανομένης και της 

εκτέλεσης τυχών απαραίτητων εργασιών προσαρμογής των τμημάτων. 

Να αποφευχθούν εκτεταμένες εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που 

απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να 

λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 

Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης. 

Προστασία της υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής των έργων και αποφυγή 

παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, εκτός της απαραίτητης ζώνης για την κατασκευή του έργου, όπως 

αυτή καθορίζεται από την Οριστική Μελέτη του Έργου. 

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το τέλος κάθε εργολαβίας και ο χώρος να 

αποκατασταθεί ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων 

προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες 

θα πρέπει να διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα από την αρμόδια Εφορεία, από τα 

αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών και η τυχόν τροποποίηση της μελέτης 

μετά από γνώμη των αρμόδιων συμβουλίων της Γ.Γ Πολιτισμού. Η δαπάνη για τις τυχόν αρχαιολογικές 
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έρευνες και εργασίες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με το αρθ. 37 του 

Ν.3028/02, στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη του αναδόχου του έργου από την αρχή (35 & 36 σχετ.). 

Κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Για να καταστεί αυτό εφικτό απαιτούνται τα εξής: 

Εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των κατοικημένων περιοχών εκατέρωθεν της ζώνης των 

εργασιών κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου. 

Αποφυγή σχηματισμού εστιών μόλυνσης (π.χ. από λιμνάζοντα νερά). 

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης. Να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα 

βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων. 

Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: α. λόγους ασφάλειας και προστασίας και β. ελαχιστοποίηση 

της οπτικής όχλησης (κατά το εφικτό). 

Για την διαχείριση των πάσης φύσεως εργοταξιακών αποβλήτων οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

Επιβάλλεται η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου και η μεταφορά - διάθεσή τους σε χώρους 

της εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών. 

Η διαχείριση των μεταχειρισμένων και άχρηστων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες κείμενες διατάξεις. 

Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με 

παραπροϊόντα επεξεργασίας υλικών όπως υπολείμματα σκυροδεμάτων, άχρηστα υλικά κλπ. 

Επιβάλλεται η συλλογή από τον Ανάδοχο των κάθε είδους σκουπιδιών και άχρηστων υλικών, παλαιών 

ανταλλακτικών κλπ. τα οποία θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων και οσμηρών ουσιών κατά 

την κατασκευή του έργου να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα επικεντρώνονται στις 

πηγές εκπομπής. Στα μέτρα αυτά να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: 

Σαφής οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου. 

Τακτική διαβροχή των εκχωμάτων και των υλικών επίχωσης των αδρανών 

υλικών ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης. 

Σχετικά με τη προστασία του φυσικού οικοσυστήματος θα πρέπει: 

Να γίνει φύτευση με αυτόχθονα είδη, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση. Οι εργασίες 

φύτευσης να αρχίζουν αμέσως μετά τις χωματουργικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων των εργασιών 

προστασίας των πρανών από τη διάβρωση. 

Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να συλλέγεται και να διαφυλάσσεται 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι 

εφικτό ή δεν επαρκεί, τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από φυτώρια που 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4135/60 και από κρατικά δασικά φυτώρια. 

 

12.4. Φάση λειτουργίας του έργου 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση ή την άρση των 

επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου πρέπει να καθορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη της 

εργολαβίας(Ε.Σ.Υ., Γ.Σ.Υ. κλπ.). 

Ο Φορέας του Έργου οφείλει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (απομάκρυνση 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, φυτεύσεις, κ.α.). 

Ο Φορέας του Έργου οφείλει να πραγματοποιεί τακτική συντήρηση του ρέματος και των τεχνικών έργων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη ροή (απομάκρυνση των συσσωρευμένων 

απορριμμάτων, απομάκρυνση μπαζών από την κοίτη του ρέματος κ.α.). Οι εργασίες καθαρισμού δε θα 

παρεμβαίνουν στη διαμορφωμένη διατομή αλλά θα έχουν ως σκοπό να την επαναφέρουν στα δεδομένα 

της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα γίνονται υπό τους περιβαλλοντικούς όρους της 

παρούσης και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Ο Φορέας του Έργου οφείλει να μεριμνά για την συντήρηση της παρόδιας βλάστησης (πότισμα, 

κλάδεμα, βοτάνισμα κ.λ.π.) που θα φυτευτεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
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12.5. Πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου 

Ο φορέας του έργου να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης 

όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παρακολούθησης που 

περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ΜΠΕ. 

 

13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1. Εξειδικευμένες μελέτες 

Οι ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν για το εν λόγω έργο, στα στοιχεία των οποίων βασίστηκε η 

παρούσα ΜΠΕ είναι: 

Η δασοτεχνική μελέτη διευθέτησης κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής Δήμου 

Μετεώρων, που εκπονήθηκε από την ίδια ομάδα μελέτης με την παρούσα μελέτη. 

 

13.2. Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι επίλυσης 

Δεν προέκυψαν σοβαρές δυσκολίες κατά την εκπόνηση της μελέτης που αξίζει να αναφερθούν στο 

παρόν κείμενο. 
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
Φωτο1. Θέση ιρλανδικής διάβασης 1, χ.θ. 3+745,28 

 

 
φωτο 2. Θέση ιρλανδικής διάβασης 2, χ.θ. 3+420,78 
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Φωτο3. Πανοραμική ιρλανδικής 1, φαίνεται και το αριστερό ρέμα που συμβάλλει στο κεντρικό 

 



 115

 
Φωτο 4. Δρόμος υπό κατάρευση παραπλεύρως κοίτης και δομικού ιστού οικισμού, χ.θ. 1+042,70 
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φωτο 5 Ένωση ρέματων, χ.θ. 2+188,93 

 

 
Φωτο 6 Άποψη κοίτης χ.θ. 2+797,17 
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Φωτο 7. Άποψη κοίτης χ.θ. 2+409,17 

 

 
Φωτο8. Καταστροφή πεζογέφυρας χ.θ. 1+500,00 
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Φωτο 9. Άποψη κοίτης, θέση σάρας χ.θ. 1.835,22, καταστροφή δρόμου 

 

15. ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ 

ΣΧ.1 –Μηκοτομή έργου 

ΣΧ.2 – Λεπτομέρειες ΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΣΧ.3 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΧ. 4 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ ΧΘ. 3+587,41 ΕΩΣ Χ.Θ.3+729,17-Model 

ΣΧ.5 – ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΕΡΥΘΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ  ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΙΧΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΡΑΣ 

ΣΧ.6 – ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΙΧΟΥ 

ΣΧ.7 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+270,00  , ΕΩΣ Χ.Θ. 0+390,00 

ΣΧ.8 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ 

ΣΧ.9 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΚΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΧ.10 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ ΧΘ. 0+840, ΕΩΣ Χ.Θ.1+462,54 

ΣΧ.11- ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χ.Θ.1+1753,03 ΕΩΣ Χ.Θ.1+880,34 & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΟΙΤΗΣ 

ΣΧ.12 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ  ΑΠΟ Χ.Θ. 3+309,17  , ΕΩΣ Χ.Θ.3+399,17 

Χάρτης 2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Χάρτης 3 Περιοχές προστασίας 

Χάρτης 4 Γεωλογικός χάρτης 

Χάρτης 5 Υδρολογικός χάρτης 

 

16. ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κάτωθι Παραρτήματα: 

Παράρτημα Ι : Μελετητικό πτυχίο και Υπεύθυνη δήλωση του Μελετητή 

Παράρτημα ΙΙ : Έγγραφα αρμοδίων Υπηρεσιών – Αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις 

Παράρτημα ΙΙΙ : Βιβλιογραφία – Πηγές. 

Παράρτημα ΙV : Υδραυλικοί υπολογισμοί του έργου 
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