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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη βελτίωση και επέκταση 

των αρδευτικών δικτύων των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) Κερασιάς, Φυλακτής και Πεζούλας του 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στα πλαίσια της μελέτης «Βελτίωση και Επέκταση Αρδευτικών 

Δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». Αναφέρεται σε τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης 

του κύριου κλάδου μεταφοράς νερού για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα, καθώς και την κατασκευή νέου κλειστού δικτύου για τις ανάγκες άρδευσης του 

οικισμού της Κερασιάς. Ακόμη περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων στα υφιστάμενα δίκτυα 

άρδευσης για τους οικισμούς Καλύβια Πεζούλας και Καλύβια Φυλακτής. 

Η παρούσα Μ.Π.Ε. ανατέθηκε με την αριθμ. 101/2019 της 20/11/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ενώ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα με: 

 την Κ.Υ.Α. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β – 5.8.2002)  

 την Κ.Υ.Α. 11014/703 (ΦΕΚ 332Β – 20.03.2003)  

 τα άρθρα 1, 2 & 3 του Ν. 3010 (ΦΕΚ 91Α – 25.4.2002) 

 την παράγραφο 3, άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. 69269/5387 (ΦΕΚ 678Β - 25.10.1990)  

 την Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/τ.Β/25.10.90) 

 το Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010 (ΦΕΚ 91Α – 25.4.2002) 

 το Ν. 4014/2011 

 την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/2005) 

 την ΚΥΑ 150559/2011 (ΦΕΚ 1440/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 110424 (ΦΕΚ 

1190/Β/2012) 

 την ΚΥΑ 111084/2012 (ΦΕΚ 3368/Β2012) 

 Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/2013) 

 την ΥΑ 170225 (20-01-2014) 

 το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014).  

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.  



 

 

 

9 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Το εν λόγω έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και αφορά την 

αντικατάσταση του κύριου κλάδου μεταφοράς νερού (αγωγός προσαγωγής από υδροληψία 

π.Κερασιώτη έως θέση δεξαμενές) για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς του Δήμου Λ. 

Πλαστήρα συνολικού μήκους 1.010,78 μέτρων, την κατασκευή νέου κλειστού αρδευτικού δικτύου 

για τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς (λαχανόκηπους) με χρήση της παλαιάς 

υδρευτικής δεξαμενής του οικισμού χωρητικότητας 90m3 που θα τροφοδοτείται από την παλιά 

υδρευτική πηγή «Μάνα Νερό». Οι αγωγοί του δικτύου θα είναι γενικά από πολυαιθυλένιο PE 3ης 

γενιάς (MRS 10, PE 100) για αγωγούς από 10 Atm έως 16 Atm, κατά EN 12201-2 ονομαστικής 

διαμέτρου DN 32 mm έως DN110mm. Περαιτέρω στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η 

αντικατάσταση τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στους οικισμούς Καλυβίων Πεζούλας και 

Καλυβίων Φυλακτής. Πρόκειται για έξι (6) τμήματα, τρία στην περιοχή άρδευσης του οικισμού 

Καλυβίων Φυλακτής και τρία στην περιοχή άρδευσης του οικισμού Καλυβίων Πεζούλας.  

Τα τρία τμήματα της περιοχής άρδευσης του οικισμού Καλυβίων Φυλακτής είναι παράπλευρα με 

την κοίτη του Μεγάλου Ποταμιού της περιοχής και προβλέπεται η αντικατάστασή τους με 

προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,40x0,40m. Το πρώτο τμήμα έχει 

μήκος 180,00m, το δεύτερο 40,00m και το τρίτο 40,00m. 

Στην περιοχή άρδευσης του οικισμού Καλυβίων Πεζούλας υπάρχουν τρία τμήματα επίσης προς 

αντικατάσταση. Το τμήμα 4 συνολικού μήκους 170,00m λόγω δύσβατου της περιοχής 

προβλέπεται να ανακατασκευαστεί ο υπάρχων αγωγός με ινοπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας 

C20/25. Τα άλλα δύο τμήματα 5 και 6 συνολικού μήκους 350,00m και 90,00m το καθένα 

αντίστοιχα, προβλέπεται να κατασκευαστούν με προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής 

καθαρής διατομής 0,30x0,30m. 

1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1.3.1 Θέση 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων στην 

ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς, των Καλυβίων Φυλακτής και Καλυβίων Πεζούλας. Οι 

υδροληψίες αναφέρονται σε απόληψη νερού από ποταμό ενώ το κλειστό δίκτυο του οικισμού της 

Kερασιάς θα τροφοδοτείται από πηγή. Αναλυτικότερα: 

 ΤΚ Κερασιάς: Από την υδροληψία εντός του ποταμού Κερασιώτη και στη θέση 

«Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη» βρίσκεται υδροληψία με 

φράγμα και πλευρική τσιμενταύλακα που οδηγεί το νερό στη θέση «Δεξαμενές» πλησίον 

του σημείου εκτροπής του π. Κερασιώτη προς την λίμνη Πλαστήρα. Από τη θέση αυτή 
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υπάρχουν δυο αγωγοί βαρύτητας απ’ όπου το νερό κατευθύνεται προς τις καλλιέργειες. 

Περαιτέρω στην ΤΚ Κερασιάς από τη θέση «Μάνα Νερό» θα υδρομαστεύεται η ομόνυμη 

πηγή, απ΄ όπου με υπόγειο αγωγό καταλήγει στην παλιά υδρευτική δεξαμενή του οικισμού 

της Κερασιάς (ανάντη οικισμού – στο δυτικό τμήμα). Από τη δεξαμενή και κατάντη 

προβλέπεται η κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου για το σύνολο του 

οικιστικού υποδοχέα.  

 Καλύβια Φυλακτής και Καλύβια Πεζούλας: Υπάρχουν τρεις υδροληψίες κατά μήκος της 

κοίτης του ποταμού Μ. Ποτάμι απ’ όπου το νερό βαρυτικά οδηγείται μέσω τσιμεντένιων, 

ως επί το πλείστον, διώρυγων προς τα ανατολικά και τις περιοχές άρδευσης. Ειδικότερα, 

από ανάντη προς τα κατάντη στην κοίτη του ποταμού έχουμε την υδροληψία 

«Βασιαρδάνη» με δύο διώρυγες εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού και δυο ρυθμιστικές 

δεξαμενές πριν την τελική διανομή του νερού στους χρήστες. Στη συνέχεια, προς τα 

κατάντη, βρίσκεται η υδροληψία «Μυλιά» απ’ όπου μέσω τσιμεντένιας διώρυγας νερού 

οδηγείται βαρυτικά προς τα ανατολικά και τους χώρους χρήσης του ύδατος. Τέλος 

υπάρχει η υδροληψία «Καλύβια» που στέλνει νερό βαρυτικά προς τα ανατολικά και στην 

περιοχή ακριβώς πάνω από την κοίτη του Μ. Ποταμιού. 

Οι Τ.Κ. Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα χωροθετούνται στο 

κεντροδυτικό τμήμα της Π.Ε. Καρδίτσας και οι οικισμοί τους χαρακτηρίζονται ως ορεινοί οικισμοί 

με μέσο υψόμετρο 900 μέτρα. Η πρόσβαση στους υπό μελέτη οικισμούς γίνεται μέσω της 

επαρχιακής οδού υπ. αριθμ. 9. Η απόσταση από την πόλη της Καρδίτσας ανέρχεται σε 28,1 Km 

για την Κερασιά, σε 32,3 Km για την Πεζούλα και σε 32,8 Km για τη Φυλακτή. Αντίστοιχα, ο 

χρόνος πρόσβασης ανέρχεται σε 33 λεπτά για την Κερασιά, σε 38 λεπτά για την Πεζούλα και σε 

41 λεπτά για τη Φυλακτή. Η απόσταση από την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

(Μορφοβούνι) ανέρχεται σε 9,3 Km για την Κερασιά, σε 13,4 Km για την Πεζούλα και σε 14 Km 

για τη Φυλακτή. 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Τ.Κ. Κερασιάς της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πλαστήρα και 

στις Τ.Κ. Πεζούλας και Φυλακτής της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων του Καλλικρατικού Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  
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Χάρτης 1: Διοικητικός χάρτης περιοχής μελέτης με σημειωμένες τις θέσεις των έργων (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. Μελετητική Ο.Ε.) 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 

Οι συντεταγμένες του έργου σε ΕΓΣΑ 87 (σε m) και WGS84 (σε μοίρες) αποτυπώνονται στους 

παρακάτω πίνακες: 
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Υδροληψίες λεκάνης απορροής Μ. Ποτάμι 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Υδροληψία 
Βασιαρδάνη 

301.266,02 4.353.182,95 21,697 39,308 

Υδροληψία Μυλιά 301.965,01 4.353.325,11 21,705 39,309 

Υδροληψία Καλύβια 302.224,73 4.353.468,24 21,708 39,311 

Υδροληψίες λεκάνης απορροής Κερασιώτη 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Υδροληψία 
Κερασιώτη 

299.177,62 4.356.270,53 21,672 39,335 

Πηγή Μάνα Νερό 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Πηγή Μάνα νερό 298.733,81 4.356.963,73 21,666 39,341 

Δεξαμενές 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Δεξαμενή Πηγής 
Μάνα νερό στον 

οικισμό της Κερασιάς 

299.466,04 4.356.836,68 21,675 39,340 

Δεξαμενές 
υδροληψίας 

Κερασιώτη (αγωγού 
4.1) – Δεξαμενή 1 

299.944,94 4.356.539,80 21,680 39,338 

Δεξαμενές 
υδροληψίας 

Κερασιώτη (αγωγού 
4.2) – Δεξαμενή 2 

299.967,41 4.356.545,11 21,681 39,338 

Δεξαμενή αγωγού 1.1 
(υδροληψία 

301.977,29 4.353.434,98 21,705 39,310 
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Βασιαρδάνη) 

Δεξαμενή αγωγού 1.2 
(υδροληψία 

Βασιαρδάνη) 

301.607,15 4.353.275,90 21,701 39,309 

Αγωγός 1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 301.266,02 4.353.182,95 21,697 39,308 

Μέση 301.660,60 4.353.314,97 21,701 39,309 

Τέλος 301.977,29 4.353.434,98 21,705 39,310 

Αγωγός 1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 301.977,29 4.353.434,98 21,705 39,310 

Μέση 302.054,57 4.353.512,44 21,706 39,311 

Τέλος 302.092,73 4.353.632,08 21,706 39,312 

Αγωγός 1.1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.092,73 4.353.632,08 21,706 39,312 

Μέση 302.328,51 4.353.726,51 21,709 39,313 

Τέλος 302.402,14 4.353.846,93 21,710 39,314 

Αγωγός 1.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 
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Αρχή 302.092,73 4.353.632,08 21,706 39,312 

Μέση 302.100,74 4.353.645,21 21,706 39,312 

Τέλος 302.105,03 4.353.664,75 21,706 39,312 

Αγωγός 1.1.1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.402,14 4.353.846,93 21,710 39,314 

Μέση 302.442,12 4.353.862,01 21,710 39,314 

Τέλος 302.504,79 4.353.866,76 21,711 39,314 

Αγωγός 1.1.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.402,14 4.353.846,93 21,710 39,314 

Μέση 302.525,51 4.354.310,06 21,711 39,318 

Τέλος 302.699,03 4.354.709,95 21,713 39,322 

Αγωγός 1.1.1.2.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.105,03 4.353.664,75 21,706 39,312 

Μέση 302.313,74 4.353.838,17 21,709 39,314 

Τέλος 302.403,98 4.354.042,03 21,710 39,316 

Αγωγός 1.1.1.2.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος Γεωμετρικό πλάτος Γεωμετρικό μήκος Γεωμετρικό πλάτος 
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(ΕΓΣΑ87) (ΕΓΣΑ87) (WGS84) (WGS84) 

Αρχή 302.105,03 4.353.664,75 21,706 39,312 

Μέση 302.108,23 4.353.770,41 21,706 39,313 

Τέλος 302.096,05 4.353.858,13 21,706 39,314 

Αγωγός 1.1.1.2.2.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.096,05 4.353.858,13 21,706 39,314 

Μέση 302.201,91 4.354.007,71 21,707 39,315 

Τέλος 302.319,78 4.354.100,14 21,709 39,316 

Αγωγός 1.1.1.2.2.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.319,78 4.354.100,14 21,709 39,316 

Μέση 302.421,23 4.354.368,79 21,710 39,319 

Τέλος 302.556,75 4.354.627,14 21,711 39,321 

Αγωγός 1.1.1.2.2.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.319,78 4.354.100,14 21,709 39,316 

Μέση 302.505,19 4.354.386,88 21,711 39,319 

Τέλος 302.653,91 4.354.740,64 21,712 39,322 

Αγωγός 1.1.1.2.2.2 
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α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.096,05 4.353.858,13 21,706 39,314 

Μέση 302.065,62 4.354.079,82 21,706 39,316 

Τέλος 302.155,17 4.354.236,48 21,707 39,318 

Αγωγός 1.1.1.2.2.2.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.155,17 4.354.236,48 21,707 39,318 

Μέση 302.164,22 4.354.286,90 21,707 39,318 

Τέλος 302.151,17 4.354.384,52 21,707 39,319 

Αγωγός 1.1.1.2.2.2.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.155,17 4.354.236,48 21,707 39,318 

Μέση 302.178,60 4.354.231,55 21,707 39,317 

Τέλος 302.210,64 4.354.222,52 21,707 39,3174 

Αγωγός 1.1.1.2.2.2.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.151,17 4.354.384,52 21,707 39,319 

Μέση 302.326,11 4.354.520,14 21,709 39,320 

Τέλος 302.535,63 4.354.658,44 21,711 39,321 
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Αγωγός 1.1.1.2.2.2.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.151,17 4.354.384,52 21,707 39,319 

Μέση 302.140,53 4.354.461,87 21,707 39,320 

Τέλος 302.110,75 4.354.536,05 21,706 39,320 

Αγωγός 1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 301.266,02 4.353.182,95 21,697 39,308 

Μέση 301.491,01 4.353.191,33 21,699 39,308 

Τέλος 301.607,15 4.353.275,90 21,701 39,309 

Αγωγός 1.2.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 301.607,15 4.353.275,90 21,701 39,309 

Μέση 301.924,29 4.353.281,16 21,704 39,309 

Τέλος 302.365,83 4.353.326,72 21,709 39,309 

Αγωγός 1.2.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.365,83 4.353.326,72 21,709 39,309 

Μέση 302.727,80 4.353.487,49 21,714 39,311 

Τέλος 302.991,05 4.353.628,00 21,717 39,312 

Αγωγός 1.2.1.1.1 
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α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.991,05 4.353.628,00 21,717 39,312 

Μέση 303.015,03 4.353.713,13 21,717 39,313 

Τέλος 303.065,48 4.353.777,06 21,717 39,314 

Αγωγός 1.2.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.991,05 4.353.628,00 21,717 39,312 

Μέση 302.899,12 4.353.568,01 21,716 39,312 

Τέλος 302.834,13 4.353.621,63 21,715 39,312 

Αγωγός 1.2.1.1.3 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.991,05 4.353.628,00 21,717 39,312 

Μέση 303.324,01 4.353.642,14 21,720 39,312 

Τέλος 303.598,90 4.353.624,99 21,724 39,312 

Αγωγός 1.2.1.1.3.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 303.040,08 4.353.635,31 21,717 39,312 

Μέση 303.078,75 4.353.615,78 21,718 39,312 

Τέλος 303.115,17 4.353.623,08 21,718 39,312 

Αγωγός 1.2.1.1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 
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Αρχή 303.065,48 4.353.777,06 21,717 39,314 

Μέση 303.217,83 4.353.872,17 21,719 39,315 

Τέλος 303.370,46 4.353.964,95 21,721 39,315 

Αγωγός 1.2.1.1.1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 303.370,46 4.353.964,95 21,721 39,315 

Μέση 303.335,69 4.354.057,01 21,721 39,316 

Τέλος 303.428,11 4.354.129,76 21,722 39,317 

Αγωγός 1.2.1.1.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 303.370,46 4.353.964,95 21,721 39,315 

Μέση 303.411,10 4.353.954,71 21,721 39,315 

Τέλος 303.457,38 4.353.973,31 21,722 39,315 

Αγωγός 1.2.1.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 303.065,48 4.353.777,06 21,717 39,314 

Μέση 303.326,33 4.353.836,45 21,720 39,314 

Τέλος 303.547,78 4.353.907,61 21,723 39,315 

Αγωγός 2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 301.965,01 4.353.325,11 21,705 39,309 
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Μέση 302.103,16 4.353.352,71 21,706 39,310 

Τέλος 302.263,24 4.353.418,73 21,708 39,310 

Αγωγός 2.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.263,24 4.353.418,73 21,708 39,310 

Μέση 302.352,32 4.353.440,69 21,709 39,310 

Τέλος 302.386,76 4.353.447,59 21,710 39,310 

Αγωγός 2.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.263,24 4.353.418,73 21,7083 39,3102 

Μέση 302.270,20 4.353.403,90 21,7084 39,3101 

Τέλος 302.275,04 4.353.390,66 21,7084 39,3100 

Αγωγός 2.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.386,76 4.353.447,59 21,710 39,310 

Μέση 302.486,95 4.353.499,25 21,711 39,311 

Τέλος 302.614,96 4.353.559,77 21,712 39,312 

Αγωγός 2.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.386,76 4.353.447,59 21,710 39,310 

Μέση 302.410,84 4.353.522,83 21,710 39,311 
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Τέλος 302.500,14 4.353.556,90 21,711 39,312 

Αγωγός 2.1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.614,96 4.353.559,77 21,712 39,312 

Μέση 302.722,55 4.353.761,17 21,713 39,313 

Τέλος 302.884,29 4.353.861,93 21,715 39,314 

Αγωγός 2.1.1.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.884,29 4.353.861,93 21,715 39,314 

Μέση 303.118,43 4.354.039,06 21,718 39,316 

Τέλος 303.353,11 4.354.211,06 21,721 39,318 

Αγωγός 2.1.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.884,29 4.353.861,93 21,715 39,314 

Μέση 303.069,56 4.354.082,28 21,717 39,316 

Τέλος 303.269,74 4.354.308,79 21,720 39,318 

Αγωγός 2.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.884,29 4.353.861,93 21,715 39,314 

Μέση 303.118,43 4.354.039,06 21,718 39,316 

Τέλος 303.353,11 4.354.211,06 21,721 39,318 
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Αγωγός 3 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.224,73 4.353.468,24 21,708 39,311 

Μέση 302.401,70 4.353.638,91 21,710 39,312 

Τέλος 302.521,99 4.353.834,01 21,711 39,314 

Αγωγός 3.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.521,99 4.353.834,01 21,711 39,314 

Μέση 302.513,46 4.353.905,98 21,711 39,315 

Τέλος 302.569,70 4.353.949,64 21,712 39,315 

Αγωγός 3.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.521,99 4.353.834,01 21,711 39,314 

Μέση 302.799,95 4.354.010,23 21,714 39,316 

Τέλος 302.995,62 4.354.242,42 21,717 39,318 

Αγωγός 3.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.569,70 4.353.949,64 21,712 39,315 

Μέση 302.531,94 4.354.039,67 21,711 39,316 

Τέλος 302.567,24 4.354.118,08 21,712 39,317 

Αγωγός 3.1.1.1 
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α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.567,24 4.354.118,08 21,712 39,317 

Μέση 302.646,43 4.354.366,75 21,712 39,319 

Τέλος 302.825,68 4.354.632,33 21,714 39,321 

Αγωγός 3.1.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.567,24 4.354.118,08 21,712 39,317 

Μέση 302.791,47 4.354.295,89 21,714 39,318 

Τέλος 303.013,12 4.354.590,39 21,717 39,321 

Αγωγός 3.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 302.569,70 4.353.949,64 21,712 39,315 

Μέση 302.781,34 4.354.161,30 21,714 39,317 

Τέλος 303.032,23 4.354.468,95 21,717 39,320 

Αγωγός 4 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 299.177,62 4.356.270,53 21,672 39,335 

Μέση 299.568,90 4.356.489,71 21,676 39,337 

Τέλος 299.944,94 4.356.539,80 21,680 39,338 

Αγωγός 4.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 
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Αρχή 299.944,94 4.356.539,80 21,680 39,338 

Μέση 299.706,12 4.357.247,67 21,677 39,344 

Τέλος 299.149,51 4.357.512,47 21,671 39,346 

Αγωγός 4.1.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 299.149,51 4.357.512,47 21,671 39,346 

Μέση 299.292,06 4.357.853,45 21,673 39,349 

Τέλος 299.557,24 4.358.426,51 21,675 39,355 

Αγωγός 4.1.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 299.149,51 4.357.512,47 21,671 39,346 

Μέση 299.082,34 4.357.596,06 21,670 39,347 

Τέλος 298.993,53 4.357.770,51 21,669 39,349 

Αγωγός 4.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 299.967,41 4.356.545,11 21,681 39,338 

Μέση 300.471,17 4.356.789,99 21,687 39,340 

Τέλος 300.885,17 4.356.807,27 21,691 39,340 

Αγωγός 4.2.1 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 300.885,17 4.356.807,27 21,691 39,340 
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Μέση 300.863,83 4.357.166,79 21,691 39,344 

Τέλος 300.888,47 4.357.297,66 21,691 39,345 

Αγωγός 4.2.2 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 300.885,17 4.356.807,27 21,691 39,340 

Μέση 301.100,65 4.357.119,76 21,694 39,343 

Τέλος 301.471,88 4.357.077,41 21,698 39,343 

Αγωγός 5 

α/α σημείου 
Γεωμετρικό μήκος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(ΕΓΣΑ87) 
Γεωμετρικό μήκος 

(WGS84) 
Γεωμετρικό πλάτος 

(WGS84) 

Αρχή 298.733,81 4.356.963,73 21,666 39,341 

Μέση 299.113,55 4.357.047,24 21,671 39,342 

Τέλος 299.466,04 4.356.836,68 21,675 39,340 

Πίν. 1: Γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. Μελετητική Ο.Ε.) 

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Α.Π 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο 

κατατάσσεται ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ : 2η  - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Α/Α 1 – Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής φράγματα), κάθε είδους και 

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

υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κλπ  

εκτός περιοχών Natura 2000 

και ύψους H≤1,5m για τα οποία τεκμαίρεται η απουσία ιχθυοπανίδας 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  Δεν κατατάσσεται 
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και 

Α/Α 2 – Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, 

λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κλπ 

εκτός περιοχών Natura 2000 

με συνολική χωρητικότητα υφιστάμενων υδατοδεξαμενών όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Υδροληψία Κωδικοποίηση 
Διαστάσεις 

(ΜxΠxΥ σε m) 
Όγκος (m

3
) 

Βασιαρδάνη Αγωγός 1.1 9x13,5x2 243 

Βασιαρδάνη Αγωγός 1.2 11,5x11,5x2,5 330,63 

Κερασιώτη Αγωγός 4.1 20x20x2,8 1.120 

Κερασιώτη Αγωγός 4.2 20x20x2,8 1.120 

Μάνα νερό Αγωγός 5 5x9x2 90 

ΣΥΝΟΛΟ 2.903,63 

Πίν. 2: Δεξαμενές του έργου-υφιστάμενες (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. Μελετητική Ο.Ε.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Δεν κατατάσσεται 

Καθώς για την κατηγορία Β απαιτείται h ≤ 5m και Ταμιευτήρας εκτός περιοχών Natura 2000 

με V >10.000 m3  

και 

Α/Α 3 – Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιοδήποτε τρόπο (εφεξής 

«Υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, 

διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κλπ.  

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  Α2 

Υδροληψίες εκτός περιοχής Natura 

10.000.000 m3/έτος > V > 500.000 m3/έτος 

με συνολική μέση απολήψιμη ποσότητα νερού που ανέρχεται σε 505.978,80 m3/έτος 

και 

Α/Α 5 – Υδρομαστεύσεις πηγών 

Με θέση υδρομάστευσης εκτός περιοχής Natura  

Με μέγιστη απολήψιμη ποσότητα νερού που ανέρχεται σε 16.710 m3/έτος 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  Β 

Καθώς για την κατηγορία Β περιλαμβάνει ποσότητες μεταξύ 100.000 m3/έτος ≥ V > 10.000 

m3/έτος 

και 

Α/Α 7 – Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί 

μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή 

ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ 

με συνολικό ισοδύναμο μήκος αγωγών προσαγωγής (ΣL) όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα 

(για τους υπόλοιπους επιμέρους αγωγούς του δικτύου λαμβάνεται ως L=0): 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΗΚΟΣ (m) ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (S) (m
2
) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ (L) 

1.1 Βασιαρδάνη 800,91 
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ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 1.922,18 

1.1.1 Βασιαρδάνη 240,10 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 576,24 

1.1.1.1 Βασιαρδάνη 430,87 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.1.1 Βασιαρδάνη 108,06 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.1.2 Βασιαρδάνη 946,63 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2 Βασιαρδάνη 35,36 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.1 Βασιαρδάνη 542,79 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2 Βασιαρδάνη 197,28 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.1 Βασιαρδάνη 431,70 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.1.1 Βασιαρδάνη 597,84 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.1.2 Βασιαρδάνη 775,67 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.2 Βασιαρδάνη 550,95 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.2.1 Βασιαρδάνη 151,30 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.2.1.1 Βασιαρδάνη 498,49 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.2.1.2 Βασιαρδάνη 158,60 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.1.1.2.2.2.2 Βασιαρδάνη 57,24 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2 Βασιαρδάνη 372,88 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 1.118,65 

1.2.1 Βασιαρδάνη 781,91 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 2.345,72 



 

 

 

28 

1.2.1.1 Βασιαρδάνη 766,32 

ΥΠΟΓΕΙΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 
DN300 0,07065 0,00 

1.2.1.1.1 Βασιαρδάνη 179,87 
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ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.1.1 Βασιαρδάνη 388,51 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.1.1.1 Βασιαρδάνη 222,20 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.1.1.2 Βασιαρδάνη 92,64 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.1.2 Βασιαρδάνη 567,53 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.2 Βασιαρδάνη 198,60 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.3 Βασιαρδάνη 629,77 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.1.3.1 Βασιαρδάνη 80,88 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.2 Βασιαρδάνη 223,72 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.2.1 Βασιαρδάνη 407,06 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.2.2 Βασιαρδάνη 459,78 
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ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 

DN300 0,07065 0,00 

1.2.1.2.2.1 Βασιαρδάνη 121,43 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ DN300 0,07065 0,00 

1.2.1.2.2.1.1 Βασιαρδάνη 612,00 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ DN300 0,07065 0,00 

1.2.1.2.2.1.2 Βασιαρδάνη 80,24 
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ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

1.2.1.2.2.2 Βασιαρδάνη 851,37 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

2 Μυλιά 329,70 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 989,11 

2.1 Μυλιά 126,85 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 380,55 

2.1.1 Μυλιά 257,50 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 772,51 

2.1.1.1 Μυλιά 498,20 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

2.1.1.1.1 Μυλιά 777,44 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

2.1.1.1.2 Μυλιά 693,25 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

2.1.1.2 Μυλιά 223,66 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

2.1.2 Μυλιά 203,71 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

2.2 Μυλιά 30,49 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

3 Καλύβια 528,77 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 793,16 

3.1 Καλύβια 147,86 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 221,79 

3.1.1 Καλύβια 193,71 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

3.1.1.1 Καλύβια 676,42 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

3.1.1.2 Καλύβια 671,41 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 
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3.1.2 Καλύβια 705,70 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

3.2 Καλύβια 661,89 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 0,00 

4 Κερασιώτικο 1.010,78 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 0,16 3.032,35 

4.1 Κερασιώτικο 1.551,35 
Μ
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ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ 

DN110 0,16 0,00 

4.1.1 Κερασιώτικο 1.019,37 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ DN110 0,16 0,00 

4.1.2 Κερασιώτικο 303,00 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ DN110 0,16 0,00 

4.2 Κερασιώτικο 1.410,75 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ DN110 0,16 0,00 

4.2.1 Κερασιώτικο 494,20 

ΣΕ 
ΕΡΕΙΣΜΑ 

ΟΔΟΥ DN110 0,16 0,00 

4.2.2 Κερασιώτικο 1.021,92 
ΕΚΤΟΣ 
ΟΔΟΥ DN110 0,16 0,00 

5 Μάνα νερό 930,74 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

  

DN63 0,0031 58,00 

L ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 28.029,16 (ΣL) 12.210,27 
Πίν. 3: Υπολογισμός ΣL δικτύου (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. Μελετητική Ο.Ε.) 

Έτσι το συνολικό μήκος αγωγών για την κατάταξη του έργου (ΣL) ανέρχεται σε ΣL= 12.210,27 

μέτρα, δηλαδή ως προς τους αγωγούς το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία B (για έργα κατ. B 

είναι 20.000 ≥ ΣL>2.000m). 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της κατάταξης τους στην κατηγορία του επιμέρους έργου ή 

δραστηριότητας με την υψηλότερη κατάταξη (παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011) 

το συνολικό έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2. 

Κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 

και NACE αντίστοιχα) το έργο δεν κατατάσσεται σε κάποια δραστηριότητα, ενώ όσον αφορά την 

αντιστοίχιση με το βαθμό όχλησής του, σύμφωνα με την κ.υ.α. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) 

όπως συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 27/Β/13.1.2014 και το ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014 δεν κατατάσσεται 

επίσης. Δεδομένου ότι η λειτουργία του έργου δεν περιέχει μηχανολογικό ή άλλου είδους 

εξοπλισμό και σύμφωνα με το είδος της δραστηριότητας (υδροληψίες χωρίς μηχανολογικό 

εξοπλισμό, αγωγοί και δεξαμενές νερού) δεν παράγεται σε καμιά περίπτωση υψηλή στάθμη 

θορύβου ή αερίων ρύπων. 

1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ενώ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει οριστεί το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και 
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ειδικότερα ο κος Γεώργιος Αυγέρος - Χημικός Μηχανικός Π.Ε., προϊστάμενος του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Φορέας υλοποίησης του έργου στα πλαίσια 

του οποίου απαιτείται η ΑΕΠΟ του προτεινόμενου έργου είναι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα με έδρα 

τον οικισμό του Μορφοβουνίου, ΤΚ 43150, Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Αυγέρος 

Τηλ. 2441352217 

Fax: 2441095308 

email: gavgeros@gmail.com 

web: http://www.plastiras-ota.gr. 

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μελετητής της εν λόγω δραστηριότητας με την αριθμ. 101/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ορίστηκε η Μελετητική Εταιρεία «Παλαιοχωρίτης Κ. – 

Κανδήλα Θ. Ο.Ε.» με διακρ. τίτλο «ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.», Εταιρεία Μελετών στις 

κατηγορίες και τάξεις μελετών 01Α, 02Α, 20Γ, 21Α και 27Β και Α.Μ. 922 (ΠΔ 138/09) με έδρα την 

Καρδίτσα, Λαχανά 7, ΑΦΜ 801149304 και email: kapa.mele@gmail.com. Η μελέτη συντάχθηκε 

από τον κο Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο του Αποστόλου, Γεωλόγο M.Sc - G.I.S. και την κα 

Κανδήλα Θωμαή, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης M.Sc.  

  

mailto:kapa.mele@gmail.com
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σύμφωνα με την ΥΑ 170225 της 20-01-2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

προβλέπεται ότι η μη τεχνική περίληψη της ΜΠΕ αποτελεί αυτοτελές τμήμα και ξεχωριστό τεύχος 

αυτής, όπως και υποβάλλεται. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα μελετώμενα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής μελέτης έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 

περίπου το 1980. Πρόκειται για αρδευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν από την τότε υπηρεσία 

Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Καρδίτσας. Ειδικότερα στην κοίτη του π. Μ. Ποτάμι 

κατασκευάστηκαν τα εξής: 

 Στη θέση Βασιαρδάνη (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στη ροή του ποταμού, ύψους 1m με δυο πλευρικές υδροληψίες στα 

άκρα του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Το νερό από τη βόρεια 

υδροληψία του φράγματος οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού αγωγού (αγωγός 1.1) προς 

τα ανατολικά για μήκος 800m όπου έχει κατασκευαστεί ρυθμιστική δεξαμενή από άοπλο 

σκυρόδεμα διαστάσεων  9x13,5x2m και χωρητικότητας 243m3. Στη συνέχεια το νερό μέσω 

τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του 

αγωγού 1.1 συνολικής έκτασης 491,64στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 

1.1 υπάρχουν και επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m) για την 

εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. 

Το νερό από τη νότια υδροληψία του φράγματος οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού 

αγωγού (αγωγός 1.2) προς τα ανατολικά για μήκος 373m όπου έχει κατασκευαστεί 

ρυθμιστική δεξαμενή από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 11,5x11,5x2,5m και 

χωρητικότητας 330,63m3. Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 

0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 1.2 συνολικής έκτασης 

836,09στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 1.2 υπάρχουν και επιμέρους 

διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των 

καλλιεργειών καθώς και μικρά τμήματα υπόγειων αγωγών (τσιμεντοσωλήνων) διατομής 

DN300 (αγωγός 1.2.1.1). 

 Στη θέση Μυλιά (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στη ροή του ποταμού, ύψους 1m με μια πλευρική υδροληψία στο νότιο 

άκρο του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Στη συνέχεια το νερό 

μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη 

άρδευσης του αγωγού 2 συνολικής έκτασης 376,55στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης 

του αγωγού 2 υπάρχουν και επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 

0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. 
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 Στη θέση Καλύβια (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στη ροή του ποταμού, ύψους 1m με μια πλευρική υδροληψία στο 

βόρειο άκρο του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Στη συνέχεια το 

νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη 

άρδευσης του αγωγού 3 συνολικής έκτασης 349,84στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης 

του αγωγού 3 υπάρχουν και επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 

0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών. 

Στην κοίτη του π. Κερασιώτη κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο σκυρόδεμα κάθετα στη ροή 

του ποταμού (Υδροληψία Κερασιώτη - κοινή με νεροτριβές / μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων 

Αντωνάκη - ανενεργά), ύψους 1m με μια πλευρική υδροληψία στο βόρειο άκρο του (μέσω 

τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Το νερό από την υδροληψία του φράγματος 

οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού αγωγού, ως επί το πλείστο, καθώς και πολύ μικρά τμήματα με 

κλειστούς πλαστικούς σωλήνες DN300 (θέσεις απότομης αλλαγής κλίσης) (αγωγός 4) προς τα 

ανατολικά για μήκος 1010m εώς τους παλιούς νερόμυλους. Στη συνέχεια από εκεί μέσω διπλού 

υπόγειου αγωγού διατομής DN140 το νερό οδηγείται στις γειτονικές δυο ρυθμιστικές όμοιες  

αρδευτικές δεξαμενές από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 20x20x2,8m και χωρητικότητας 

1.120m3 η καθεμία από αυτές. Από τη δυτική δεξαμενή ξεκινά ένας κλειστός βαρυτικός μεταλλικός 

αρθρωτός αγωγός διατομής DN110 προς τα βόρεια, τοποθετημένος επιφανειακά, που 

χρησιμοποιείται για την άρδευση συνολικής έκτασης 194,70στρ. 

Από την ανατολική δεξαμενή ξεκινά επίσης ένας επιφανειακός βαρυτικός μεταλλικός αρθρωτός 

σωλήνας, διατομής DN110, τοποθετημένος επιφανειακά που οδεύει προς τα ανατολικά και 

χρησιμοποιείται για την άρδευση συνολικής έκτασης 424,78στρ. 

Στον οικισμό της Κερασιάς η άρδευση των κήπων πραγματοποιείται μέσω ανοικτών καναλιών 

στο έρεισμα τον τοπικών οδών του οικισμού. Η τροφοδοσία του συστήματος γίνεται μέσω της 

παλιάς υδρευτικής πηγής του οικσμού στη θέση «Μάνα Νερό» απ’ όπου το νερό μέσω της 

υδρομάστευσης και υπόγειου αγωγού διατομής DN63 καταλήγει στην παλαιά υδρευτική δεξαμενή 

του οικισμού της Κερασιάς, διαστάσεων 5x9x2m και χωρητικότητας 90m3. 

3.1.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου κλάδου 

μεταφοράς νερού για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς καθώς και την κατασκευή νέου 

κλειστού δικτύου για τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

την αντικατάσταση τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στους οικισμούς Καλυβίων Πεζούλας και 

Καλυβίων Φυλακτής. 
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Ειδικότερα, το έργο επιμερίζεται σε τρία τμήματα: 

1. Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Τ.Κ. Κερασιάς 

Ο υπάρχον αγωγός μεταφοράς νερού, από την υδρομάστευση στο ρέμα Κερασιώτη έως τον κάτω 

Νερόμυλο, είναι ανοιχτός κατασκευασμένος απο άοπλο σκυρόδεμα και βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση είτε λόγω διάβρωσης, είτε λόγω καταστροφής, είτε λόγω επιχώσεων. Προβλέπεται η 

αντικατάστασή του σε όλο το τμήμα του με νέο αγωγό, με καθαίρεση των πλαϊνών στοιχείων του 

αγωγού και τοποθέτηση του νέου πάνω στην υπάρχουσα βάση του υφιστάμενου. Σε περίπτωση 

που απαιτηθεί υποβίβαση της βάσης για την επίτευξη βέλτιστης κλίσης θα καθαιρεθεί και η βάση, 

και θα γίνει εκσκαφή και σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Σε περίπτωση απαίτησης 

υπερύψωσης της βάσης θα γίνει μόνο σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, θα 

αποξηλωθούν όλοι οι υπάρχοντες πλαστικοί σωλήνες. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αγωγού προβλέπεται να είναι από στοιχεία προκατασκευασμένου 

σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C30/37 κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να μην 

υπάρχουν διαρροές. Ο αγωγός θα ξεκινήσει από την έξοδο της υπάρχουσας υδρομάστευσης σε 

υψόμετρο 897,80μ. Η διατομή του αγωγού προβλέπεται να είναι ορθογωνικής διατομής 0,40x0,40 

μ. (όσο και η παλιά) μέχρι το σημείο που φτάνει στους παλιούς νερόμυλους, όπου η κλίση γίνεται 

πάρα πολύ μεγάλη (i=80%) και θα τοποθετηθεί αγωγός PE100 6Atm διατομής DN315. Μετά το 

σημείο αυτό και έως το καταληκτικό σημείο του αγωγού που είναι ο κάτω νερόμυλος σε υψόμετρο 

858,70 μ. προβλέπεται η διατομή του αγωγού να είναι ξανά ανοιχτή προκατασκευασμένη 

ορθογωνικής διατομής εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40μ. Το κάθε τεμάχιο του 

προκατασκευασμένου αγωγού θα έχει μήκος 1,25 μ. και υπάρχει δυνατότητα να επικαλυφθεί με 

προκατασκευασμένες πλάκες πάχους >0,06 μ. όπου απαιτείται (μικρογεφυρώσεις). 

2. Δίκτυο άρδευσης εντός του οικισμού Τ.Κ. Κερασιάς 

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης των κήπων εντός του οικισμού της Τ.Κ. 

Κερασιάς έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται το υπάρχον δίκτυο κατάκλισης, να ελαχιστοποιηθούν 

τα προβλήματα κατολίσθησης του οικισμού και να αποκατασταθεί το προβλήματα έλλειψης νερού 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου χρησιμοποιείται το δίκτυο ύδρευσης για άρδευση.  

Το νέο κλειστό ακτινωτό δίκτυο θα είναι υπό πίεση με ξεχωριστή παροχή σε κάθε δικαιούχο, έτσι 

ώστε να υπάρχει περεταίρω μείωση των απωλειών. Θα γίνει εκμετάλλευση της παλιάς δεξαμενής 

ύδρευσης 90μ³, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση του νερού. 

Προβλέπεται σε κάθε οικόπεδο ή σπίτι ξεχωριστή παροχή μισής ίντσας (1/2"). Το σύνολο των 

παροχών εκτιμάται σε 200, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 250 μ² αρδευόμενης έκτασης με 

κύρια καλλιέργεια κηπευτικών. Έτσι η συνολική καθαρή αρδευόμενη έκταση υπολογίζεται σε 50 

στρέμματα. Σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη, προβλέπεται να υπάρχει επάρκεια νερού καθ’ όλη 
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τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, εκματαλλευόμενοι και τα νερά της υπερχείλισης της 

υδρευτικής δεξαμενής. 

Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, έτσι ώστε να 

μην υπάρχουν μεγάλες εκσκαφές και αναταράξεις των παρακείμενων οικοδομών καθώς και 

μεγάλες καθαιρέσεις και καταστροφές των δρόμων. Επιπλέον, είναι πιο εύκολη η επισκεψιμότητα 

λόγω βλαβών. Κατόπιν θα γίνει ο εγκιβωτισμός των σωλήνων σε άμμο λατομείου συνολικού 

πάχους 0,30m και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και των πλακοστρώσεων των 

πεζόδρομων. Οι αγωγοί του δικτύου θα είναι γενικά από πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς (MRS 10, 

PE 100) για αγωγούς από 10 Atm έως 16 Atm, κατά EN 12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN32 

έως DN110.  

3. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου άρδευσης των οικισμών Καλύβια Πεζούλας και 

Καλύβια Φυλακτής 

Προβλέπεται η καθαίρεση και αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του αρδευτικού δικτύου των 

οικισμών Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής. Πρόκειται για έξι (6) τμήματα, τρία στην 

περιοχή άρδευσης του οικισμού Καλυβίων Φυλακτής και τρία στην περιοχή άρδευσης του 

οικισμού Καλυβίων Πεζούλας. Τα τρία τμήματα της περιοχής άρδευσης του οικισμού Καλυβίων 

Φυλακτής είναι παράπλευρα με την κοίτη του Μεγάλου Ποταμιού της περιοχής και προβλέπεται η 

καθαίρεση τους (πρόκειται για τσιμενταύλακες ημικατεστραμμένους) και η αντικατάστασή τους με 

προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,40x0,40 μ. Το πρώτο τμήμα έχει 

μήκος 180,00 μ., το δεύτερο 40,00 μ. και το τρίτο 40,00 μ. Αντίστοιχα, στην περιοχή άρδευσης 

του οικισμού Καλυβίων Πεζούλας υπάρχουν τρία τμήματα επίσης προς καθαίρεση και 

αντικατάσταση. Στο τμήμα 4 και στο τμήμα 6 οι υπάρχοντες αγωγοί είναι τσιμενταύλακες σε κακή 

κατάσταση, ενώ στο τμήμα 5 ο υπάρχων αγωγός είναι τσιμεντοσωλήνας Φ300, φραγμένος σε 

πολλά σημεία από φερτά υλικά. Για το τμήμα 4 συνολικού μήκους 170,00 μ. λόγω δύσβατου της 

περιοχής προβλέπεται να ανακατασκευαστεί ο υπάρχων αγωγός με ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

ποιότητας C20/25. Τα άλλα δύο τμήματα 5 και 6 συνολικού μήκους 350,00 μ. και 90,00 μ. το 

καθένα αντίστοιχα, προβλέπεται να κατασκευαστούν με προκατασκευασμένο αγωγό 

ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,30x0,30 μ. Προβλέπεται ακόμη σε ορισμένα τμήματα η 

κατασκευή των αγωγών να γίνει με σωλήνα πολυαιθυλένιου PE 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) 

ονομαστικής διαμέτρου DN315 6 Atm  (40,00μ. στο τμήμα 4 και 50,00μ. στο τμήμα 5).  

Η λειτουργία του έργου δεν περιλαμβάνει κανενός είδους ΗΜ/εξοπλισμό, δεν απαιτεί την 

πρόσληψη προσωπικού και δεν παράγει προϊόντα και απόβλητα.  

Στο σύνολο των υδροληψιών δεν υπάρχουν υδρόμετρα για τη μέτρηση της καταναλισκώμενης 

ποσότητας ύδατος, προβλέπεται όμως να τοποθετηθούν με την εκτέλεση του έργου. 
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3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει κατά σειρά τις κάτωθι εργασίες της φάσης κατασκευής του έργου: 

 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος 

 Εκσκαφή ορυγμάτων για την τοποθέτηση / κατασκευή των αγωγών 

 Τοποθέτηση αγωγών εντός της τάφρου 

 Κατασκευή φρεατίων  

 Επίχωση και συμπίεση με τα υλικά εκσκαφής (για εντός του οικισμού της Κερασιάς) 

 Εργασίες αποκατάστασης τοπικών οδών. 

 Καθαρισμός και αποκατάσταση του συνόλου των χώρων του έργου. 

Προτείνεται η κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου εντός του οικισμού της Κερασιάς να γίνει 

την μέθοδο του cut and cover δηλαδή εκσκαφή και επανεπίχωση κατευθείαν των μετόπισθεν του 

μετώπου εργασιών ώστε να υπάρχουν οι ελάχιστες επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον του οικισμού. Τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του έργου αφορούν σε 

αποκατάσταση υφιστάμενων ανοικτών αγωγών του έργου και κυρίως αντικατάσταση 

κατεστραμμένων τμημάτων τσιμενταυλάκων όπου θα γίνεται η αντικατάσταση τους, ως επί το 

πλείστο, με προκατασκευασμένα στοιχεία. 

Στο έργο δεν υπάρχουν φάσεις λειτουργίας αλλά μετά την κατασκευή του αποδίδεται προς χρήση. 

Σημειώνεται βέβαια ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου θα υπάρξει η δοκιμαστική 

λειτουργία του (μια εβδομάδα συνεχούς λειτουργίας) για τη διαπίστωση τυχόν δομικών αστοχιών 

της κατασκευής (κυρίως του κλειστού δικτύου του οικισμού της Κερασιάς που αποτελεί νέο έργο).  

3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

Οι ποσότητες πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου (σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του 

έργου) αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

Υλικά 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών μ² 535,00 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 

μ³ 30,00 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

μ³ 117,00 

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα, ίνες 
πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

Kg 104 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων 

Kg 1.150 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων 

μ² 400,00 
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Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

μ² 210,00 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου  Κατασκευές με περιορισμένη 
μηχανουργική επεξεργασία 

Kg 1.200 

Σωληνώσεις  με προκατασκευασμένους ανοιχτούς αγωγούς εσωτερικών 
διαστάσεων 0,40x0.40 μ., με πάχος τοιχωμάτων 0.08 μ., ποιότητας 
σκυροδέματος C30/37 

μμ 1.160 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 6 atm 

μμ 126 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες γαλβανιζέ τύπου  PEROT ονομ. 
εξωτερικής διαμέτρου DN 89 mm  (3.5’’) / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

μμ 1.500 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες γαλβανιζέ τύπου  PEROT ονομ. 
εξωτερικής διαμέτρου DN 108 mm  (41/4 ’’) / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

μμ 500 

Σωληνώσεις  με προκατασκευασμένους ανοιχτούς αγωγούς εσωτερικών 
διαστάσεων 0,30x0,30 μ., με πάχος τοιχωμάτων 0.08 μ., ποιότητας 
σκυροδέματος C30/37 

μμ 390 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2  Ονομ. διαμ. DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 140 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 2.100 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 300 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 375 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 65 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2  Ονομ. διαμ. DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm   

μμ 250 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κοινά Kg 3.000 

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό 
χυτοσίδηρο,  ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

Kg 1.000 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 50 mm  / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 18 

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας με ωτίδες, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 80 
mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 17 

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας με ωτίδες, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 
100 mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 4 
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Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας με ωτίδες, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 
125 mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 1 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 4 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm   Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1 1/2" ονομ. πίεσης ΡΝ 16atm 

τεμ. 1 

Πιν. 4: Ποσότητες πρώτων υλών 

Για την κατασκευή του έργου απαιτείται χρήση νερού και ενέργειας. Ειδικότερα απαιτείται χρήση 

νερού για την παρασκευή του σκυροδέματος (στο εργοστάσιο παρασκευής του προμηθευτή). Η 

χρήση ενέργειας περιορίζεται σε πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των μηχανημάτων 

κατασκευής του έργου. Ειδικότερα: 

Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 αυτοκίνητο – αναδευτήρας για τη μεταφορά σκυροδέματος (μπετονιέρα) 

 μηχανικός εκσκαφέας με κουβά 

 ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων ωφέλιμων φορτίων (φορτηγά) 

 μικρός φορτωτής   

 μπετονιέρα μικρού εργοταξίου (πιθανή χρήση) 

 ηλεκτρογεννήτρια. 

Τα ανωτέρω μηχανήματα και οχήματα χρησιμοποιούν ακάθαρτο πετρέλαιο για την κίνηση και 

λειτουργία τους. Ο τύπος του καυσίμου καθώς και η ημερήσια κατανάλωση δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Μηχάνημα / όχημα Καύσιμο 

Κατανάλωση  

(lt/d) 

Αυτοκίνητο – αναδευτήρας  ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Μηχανικός εκσκαφέας ακάθαρτο πετρέλαιο 120 

Ανατρεπόμενο ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Μικρός Φορτωτής ακάθαρτο πετρέλαιο 120 

Ηλεκτρογεννήτρια ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Αναμικτήρας σκυροδέματος βενζίνη ή πετρέλαιο 17 

Πιν. 5: Τύπος καύσιμου και ημερησία κατανάλωση μηχανημάτων έργου.  

Οι κυριότερες επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου (απόβλητα) εντοπίζονται στα 

πλεονάζοντα προϊόντα των εκσκαφών (σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του έργου - αναλυτική 



 

 

 

39 

προμέτρηση) που ανέρχονται σε 572,75m3. Παράλληλα, θα προκύψουν προϊόντα καθαιρέσεων 

άοπλου σκυροδέματος τα οποία εκτιμώνται σε ποσότητα 313,26m3. Επίσης, θα προκύψει έκλυση 

αέριων ρύπων και θορύβου από τα μηχανήματα κατασκευής, επιπτώσεις οι οποίες είναι πλήρως 

αναστρέψιμες. 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στη βλάστηση της περιοχής καθώς η ζώνη κατάληψης του έργου 

(αντικατάσταση ανοικτών αγωγών) αφορά σε επέμβαση επί του ιδίου σημείου υφιστάμενου 

αγωγού ενώ το κλειστό δίκτυο του οικισμού της Κερασιάς αφορά σε παρεμβάσεις εντός του 

οικιστικού υποδοχέα και επί των υφιστάμενων οδών του οικισμού. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου απαιτείται εισροή νερού για την κάλυψη των αρδευτικών 

αναγκών. Ειδικότερα απαιτείται συνολική ποσότητα νερού ανά έτος (για όλες τις υδροληψίες) ίση 

με 338.878,80 (υδροληψίες Μ. Ποτάμι) + 167.100 (Υδροληψία Κερασιώτη) + 16.710 (πηγή Μάνα 

νερό) = 522.688,80m3/έτος (οι αναλυτικοί υπολογισμοί παρατίθενται στο τεύχος Τ3 – 

Υδρογεωλογική μελέτη με Υδρολογική ανάλυση). 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η βελτίωση (αποκατάσταση) και επέκταση των 

αρδευτικών δικτύων των Τ.Κ. Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής. Το έργο επιμερίζεται σε 3 

τμήματα. Το πρώτο τμήμα, που αφορά στην αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού της 

Τ.Κ. Κερασιάς, προτείνεται με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών του 

υπάρχοντος ανοιχτού αγωγού όπου λειτουργεί υδρομάστευση στο ρέμα Κερασιώτη κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, έως τον κάτω Νερόμυλο, απ’ όπου διοχετεύεται στις δυο δεξαμενές και εν 

συνεχεία προς τις καλλιέργειες.  

Το δεύτερο τμήμα αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης εντός του οικισμού της Κερασιάς για 

κηπευτική χρήση. Πρωταρχικός στόχος εδώ είναι η παύση της χρήσης του υπάρχοντος δικτύου 

κατάκλισης για λόγους ευστάθειας του εδάφους (ο οικισμός έχει σοβαρά προβλήματα 

κατολισθήσεων). Επιπρόσθετα, τίθεται και ο στόχος της εξασφάλισης επάρκειας στο πόσιμο νερό 

του οικισμού, καθώς εμφανίζεται το φαινόμενο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το δίκτυο 

ύδρευσης να χρησιμοποιείται και για άρδευση.  

Το τρίτο τμήμα περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου άρδευσης των Τ.Κ. 

Πεζούλας και Φυλακτής με στόχο τη βελτίωση των υποδομών άρδευσης και την εξασφάλιση 

μεγαλύτερης ποσότητας ύδατος προς άρδευση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

πόρων και την πιθανή αύξηση της παραγωγής λόγω επάρκειας ύδατος. Αυτή η βελτίωση μπορεί 

να οδηγήσει στην παραμονή των κατοίκων των εξεταζόμενων περιοχών στις εστίες τους και να 

αποτραπεί η μετακίνησή τους στα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής. 

Η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της τοπικής παραδοσιακής αγροτικής παραγωγής 

(παραδοσιακή καλλιέργεια κηπευτικών), περνά μέσα από τη δημιουργία βασικών έργων 

υποδομής. H σημασία της υλοποίησής τους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική γιατί πέραν όλων των 

άλλων, έργα όπως το προτεινόμενο στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην 

τοπική οικονομία. Η σημαντικότερη ωστόσο θετική επίδραση είναι ότι με το υπό μελέτη έργο οι 

γεωργικές καλλιέργειες καθίστανται περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και ως εκ 

τούτου δημιουργούνται σημαντικές θετικές κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στους παραγωγούς 

της περιοχής. 

Επιπλέον, πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι: 

 Η οικονομική ανάπτυξη και η γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής. 
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 Η ορθολογική διαχείριση του φυσικού πόρου (νερό). 

 Η εξοικονόμηση του φυσικού πόρου (νερό). 

 Ο εκσυγχρονισμός και επέκταση της αρδευτικής υποδομής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 

 Η διατήρηση της καλλιέργειας κηπευτικών στην περιοχή καθώς το σύνολο αυτών 

διατίθεται από τους ίδιους (παραγωγούς) στην τοπική αγορά κατά τη διάρκεια του θέρους 

προσδίδοντας σημαντικούς προσόδους σε αυτούς. 

 Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος των περιοχών όπου γίνονται οι παρεμβάσεις, ώστε να 

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των κατοίκων και να συμβάλλει στην επίτευξη ενός 

καλύτερου βιοτικού επιπέδου. 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα μελετώμενα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής μελέτης έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 

περίπου το 1980. Πρόκειται για αρδευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν από την τότε υπηρεσία 

Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Καρδίτσας. Ειδικότερα κατασκευάστηκαν τα αρδευτικά έργα 

επί της κοίτης του π. Μ. Ποτάμι, αρδευτικά έργα στην περιοχή του Κρυονερίου (ρέμα Κρυονερίου) 

και στην περιοχή της Κερασιάς. Τα εν λόγω έργα λειτουργούν από τότε σε ετήσια βάση με 

συνεχείς ετήσιες συντηρήσεις που αφορούν κυρίως στον καθαρισμό των τσιμενταυλάκων από 

φύλλα και φερτά υλικά. Περαιτέρω τα τελευταία έτη παρουσιάστηκαν προβλήματα στους 

τσιμενταύλακες από διάβρωση του εδάφους αλλά και από δένδρα που φύονται ακριβώς δίπλα σε 

αυτούς. Έτσι το 2014 ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα ανέθεσε σε εξωτερικό μελετητή την αποτύπωση 

των αρδευτικών δικτύων (τοπογραφική μελέτη) ενώ το 2016 ανέθεσε σε εξωτερικό μελετητή την 

υδραυλική μελέτη του προτεινόμενου έργου. Απομένει η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, 

που είναι αντικείμενο της παρούσας μελέτης, ώστε να ολοκληρωθεί το μελετητικό αντικείμενο του  

έργου και να γίνει η δημοπράτηση και κατασκευή του.  

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4.3.1 Εκτίμηση συνολικού Προϋπολογισμού  

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη, ανέρχεται σε 328.000,00€ και 

αναλύεται ως εξής: 

Εργασίες Προϋπολογισμού  191.268,10  

Γ.Ε & Ο.Ε (18%)  34.428,26  

Σύνολο :  225.696,36  

Απρόβλεπτα(15%)  33.854,45  
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Σύνολο :  259.550,81  

Ποσό για αναθεωρήσεις  4.965,32  

Σύνολο :  264.516,13  

Φ.Π.Α. (24%)  63.483,87  

Γενικό Σύνολο :  328.000,00  

Πιν. 6: Προϋπολογισμός του έργου (πηγή: Υδραυλική Μελέτη έργου)  

4.3.2 Εκτίμηση Προϋπολογισμού Μέτρων Περιβαλλοντικής Προστασίας 

Ορισμένες από τις τεχνικές παραμέτρους των μέτρων αντιμετώπισης δεν είναι σήμερα γνωστές 

(χρόνος εκπόνησης της μελέτης), καθώς εξαρτώνται από τα αποτελέσματα μελλοντικών μελετών 

και διερευνήσεων (με την έναρξη κατασκευής του έργου) αλλά και από την αποκάλυψη ή όχι 

αρχαιολογικών ευρημάτων. Έτσι, η εκτίμηση του κόστους εφαρμογής των περιβαλλοντικών 

μέτρων, που γίνεται στη φάση αυτή, είναι αναγκαστικά προσεγγιστική αλλά σαφώς πολύ κοντά 

στην πραγματικότητα. Έτσι για αρχαιολογικές δαπάνες (επίβλεψη από υπηρεσίες της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Καρδίτσας) εκτιμάται ένα ποσό της τάξης του 5% των καθαρών εργασιών του έργου, 

ήτοι 13.225,80€. 

Περαιτέρω το προτεινόμενο έργο μέσω της αποκατάστασης σε τμήματα των αρδευτικών δικτύων 

αποτελεί «μέτρο» περιβαλλοντικής προστασίας καθώς ελαχιστοποιεί τις απώλειες νερού για 

άρδευση από τους υπάρχοντες αγωγούς, ενώ το νέο κλειστό αρδευτικό δίκτυο του οικισμού της 

Κερασιάς μειώνει την πιθανότητα κατολισθητικών φαινομένων του οικισμού της Κερασιάς και 

εξασφαλίζει επάρκεια στο δίκτυο ύδρευσης της Κερασιάς. 

4.3.3 Χρηματοδότηση έργου 

Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί με υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Υπομέτρο 4.3: 

«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» 

που επιδοτεί αρδευτικά έργα με πρώτη προτεραιότητα τη μείωση απωλειών και την εφαρμογή 

μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. κλειστά δίκτυα σε συνδυασμό με στάγδην 

άρδευση) με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. 

Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», είτε και 

από ιδίους πόρους του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΣΑΤΑ). 

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης έχουν κατασκευαστεί υδροληψίες στις κοίτες των ποταμών για 

αρδευτικούς σκοπούς από το 1980 και την τότε υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας 
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Καρδίτσας. Σχεδόν το σύνολο αυτών είναι πανομοιότυπες και αποτελούνται από φράγμα υπό την 

κοίτη και πλευρική υδροληψία, ενώ περιλαμβάνουν δίκτυο ανοικτών αγωγών από 

τσιμενταύλακες. Στη λεκάνη απορροής του Μ. Ποταμιού δεν χωροθετούνται άλλα έργα απόληψης 

του απορροϊκού νερού πέραν των τριών υδροληψιών του έργου (Βασιαρδάνη, Μυλιά και 

Καλύβια).  

Αντίστοιχα έργα υδροληψιών έχουν κατασκευαστεί στο ρέμα Κρυονερίου (1 υδροληψία) και στο 

ρέμα Μοσχάτου της Δ.Ε. Πλαστήρα.  

Στη λεκάνη απορροής του π. Κερασιώτη οι χρήσεις που αφορούν στην απόληψη ύδατος έχουν 

ως εξής από ανάντη προς κατάντη της κοίτης: 

1. Προγραμματίζεται η εγκατάσταση ΜΥΗΣ με συνολική ετήσια εκμεταλλεύσιμη παροχή 

νερού 3.660.000 m3 και ανάντη της υδροληψίας του παρόντος έργου. (Συντεταγμένες σε 

ΕΓΣΑ87 x:297.413,0 – y:4.355.327,0).  

2. Δύο νεροτριβές-μαντάνια σε σειρά (ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ Δασκαλάκη και 

κληρονόμων Μιχαήλ Κουτρουλιά) (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 x:298.956,9 – 

y:4.356.163,8) καθώς και το υδροπρίονο (παραδοσιακό εργαλείο) που έχει δηλώσει 

πρόθεση να κατασκευάσει μελλοντικά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα σε σειρά με τις 

υφιστάμενες νεροτριβές-μαντάνια για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς 

(επίσκεψη σχολείων, κλπ). 

3. H νεροτριβή-μαντάνι ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη (Υδροληψία Κερασιώτη). 

Πρόκειται για την υδροληψία του προτεινόμενου έργου όπου προτείνεται η αντικατάσταση 

του αγωγού προσαγωγής έως τη θέση των νεροτριβών Κερασιάς (σημείο εκτροπής 

Κερασιώτη προς λίμνη Πλαστήρα) 

4. Τα έργα εκτροπής του π. Κερασιώτη στη λίμνη Πλαστήρα. Σύμφωνα με το έργο «Μελέτη 

Επιπτώσεων και Επανορθωτικών μέτρων για την περιοχή επιρροής του έργου 

εμπλουτισμού του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ταυρωπού από το ρ. Κερασιώτη, ΔΕΗ 1990», 

γίνεται εκτροπή του ρέματος Κερασιώτη στην τεχνητή λίμνη Ταυρωπού για λόγους 

εμπλουτισμού. Το έργο εκτροπής αποτελείται από ροϋφράχτη (χαμηλό φράγμα), διάταξη 

εσχάρωσης, αγωγό εκτροπής του νερού που συνδυάζεται με διάταξη κατακράτησης των 

φερτών και υπερχειλιστή προς την κοίτη του Κερασιώτη, σήραγγα εκτροπής και διώρυγα 

μεταφοράς του νερού μέχρι τη λίμνη του Ταυρωπού. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, 

μέσω του ροϋφράχτη θα ρυθμίζεται και η ελάχιστη παροχή που θα συνεχίζει να ρέει στην 

κοίτη του ρέματος Κερασιώτη κατάντη του φράγματος, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις διαβίωσης του κατάντη οικοσυστήματος και να ικανοποιούνται ταυτόχρονα  οι 

ανάγκες της περιοχής για άρδευση (κατάντη). Το φράγμα που έχει κατασκευαστεί έχει 

ύψος 4,0 m περίπου και μέγιστο πλάτος 14 m μαζί με τη διάταξη εσχάρωσης. Από το 
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φράγμα ξεκινά και το έργο μεταφοράς του νερού, το οποίο αποτελείται από υπόγειο 

αγωγό, σήραγγα και διώρυγα μεταφοράς μέχρι τη λίμνη του Ταυρωπού. Από τη φύση της 

διάταξης του φράγματος που έχει κατασκευαστεί γίνεται ολική εκτροπή του ρέματος 

Κερασιώτη. Μόνο στις περιόδους πλημμυρικών παροχών καθώς και στις περιόδους όπου 

ανοίγει το θυρόφραγμα (για καθαρισμό των φερτών) υπάρχει ροή προς τα κατάντη του 

φράγματος. 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου ΜΥΗΣ Κερασιώτη η υδροληψία «Νεροτριβές – 

μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ Δασκαλάκη και κληρονόμων Μιχαήλ Κουτρουλιά» θα 

συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέσω των παροχών του ποταμού, ενώ δεν επηρεάζει την 

υδρολογική δίαιτα του ποταμού καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται πλησίον της κοίτης, ενώ αμέσως 

μετά τη λειτουργία της το νερό επανέρχεται στην κοίτη του ποταμού Κερασιώτη. Η υδροληψία  

Κερασιώτη (κοινή με Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη) μετά τη 

λειτουργία ΜΥΗΣ Κερασιώτη δεν δύναται να λειτουργεί και για αυτό το λόγο στην εγκεκριμένη 

μελέτη του ΜΥΗΣ έχει προβλεφθεί ακριβώς μετά την έξοδο του σταθμού παραγωγής ενέργειας η 

κατασκευή ειδικής διάταξης αγωγού όπου θα στέλνει το νερό στις αρδευτικές δεξαμενές Κερασιάς 

(πλησίον χώρου εκτροπής Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα). 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 

Ο οικισμός της Κερασιάς είναι οριοθετημένος οικισμός με την υπ’ αριθμόν 1112/11-03-1986 

απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 494 Δ’/06.06.86). Σύμφωνα με την απόφαση οριοθέτησης ο 

οικισμός της Κερασιάς χαρακτηρίζεται μεσαίος, συνεκτικός, στάσιμος και αδιάφορος, ενώ οι όροι 

δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 24.04.85 (ΦΕΚ 181 Δ’/03.05.85) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε. 

Ο οικισμός της Πεζούλας είναι οριοθετημένος οικισμός με την υπ’ αριθμόν 8419/30-12-1985 

απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 198 Δ’/18.03.86). Αντίστοιχα, ο οικισμός Καλύβια Πεζούλας 

είναι οριοθετημένος με την από 4955/25-10-1988 απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 849/Δ/25-

11-1988). Σύμφωνα με τις αποφάσεις οριοθέτησης ο οικισμός της Πεζούλας χαρακτηρίζεται 

μικρός, διάσπαρτος, φθίνοντας και αδιάφορος, ενώ ο οικισμός Καλύβια Πεζούλας χαρακτηρίζεται 

μικρός, διάσπαρτος, στάσιμος και ενδιαφέρον. Οι όροι δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το 

Π.Δ. 24.04.85 (ΦΕΚ 181 Δ’/03.05.85) όπως αυτό τροποποιήθηκε. 

Ο οικισμός της Φυλακτής είναι οριοθετημένος οικισμός με την υπ’ αριθμόν 8420/30-12-1985 

απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 298 Δ’/14.04.86). Αντίστοιχα, ο οικισμός Καλύβια Φυλακτής 

είναι οριοθετημένος με την από 8417/30-12-1985 απόφαση Νομάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 298/Δ/14-

04-1986). Σύμφωνα με τις αποφάσεις οριοθέτησης ο οικισμός της Φυλακτής χαρακτηρίζεται 

μεσαίος, συνεκτικός, φθίνοντας και αδιάφορος, ενώ ο οικισμός Καλύβια Φυλακτής χαρακτηρίζεται 

μεσαίος, συνεκτικός, στάσιμος και αδιάφορος. Οι όροι δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 

24.04.85 (ΦΕΚ 181 Δ’/03.05.85) όπως αυτό τροποποιήθηκε. 

5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 
(Α΄ 60) 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΚΑ εντός των ορίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

εντοπίζονται οι ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές: 

 Βιότοπος NATURA 2000  - Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού (GR1410001) 

 Βιότοπος NATURA 2000 - Όρη Άγραφα (GR2430002) 

 Βιότοπος NATURA 2000 - Άγραφα (GR1410002) 
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Το προτεινόμενο έργο δεν χωροθετείται εν μέρει ή εν όλο σε μια από τις προαναφερόμενες 

περιοχές. 

5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης προστατεύονται σύμφωνα με την 

υφιστάμενη δασική νομοθεσία. Οι εκτάσεις στις οποίες υπάρχει τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού 

κατά την έννοια του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4280/2014 και ισχύει 

είναι πολύ περιορισμένες εξαιτίας της περιορισμένης εκτός σχεδίου δόμησης και των λοιπών 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.  

Εκτός των χαρακτηρισμένων με σχετική πράξη εκτάσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό  των εκτάσεων 

της περιοχής μελέτης αποτελούν παραγωγικά δάση ή υλοτομούμενα δασοτεμάχια ή συστάδες ή 

δασικές εκτάσεις που βοσκούνται και από το διαχειριστικό τους ιστορικό (διαχειριστικές μελέτες, 

πίνακες υλοτομίας, άδειες υλοτομίας έκτακτες καρπώσεις κλπ.) τεκμαίρεται ο δασικός χαρακτήρας 

τους.  

Στις 14/02/2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.72/Δ/14-02-2020) και 

τέθηκε σε ισχύ η αρ. 201/9053/24-01-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΝ0ΤΟΡ10-Ξ2Π) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την μερική κύρωση δασικού χάρτη 

του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010. 

Από την ανωτέρω ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μερικής κύρωσης (Φ.Ε.Κ.72/Δ/14-02-

2020) ο ανωτέρω δασικός χάρτης  καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε 

διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο 

περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των 

παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω 

εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των 

προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 ν. 998/79, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις 

πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου. 

Οι εκτάσεις που δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις αποτυπώνονται με κίτρινο περίγραμμα 

και κίτρινη διαγράμμιση. 
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Χάρτης 2: Απόσπασμα αναρτημένου δασικού χάρτη υδροληψιών και ζωνών άρδευσης του Μ. Ποταμιού.(Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 
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Χάρτης 3: Απόσπασμα αναρτημένου δασικού χάρτη υδροληψιών και ζωνών άρδευσης του π. Κερασιώτη και πηγής «Μάνα 

νερό».(Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

Αναδασωτέες εκτάσεις 

Περιπτώσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέες λόγω εκχερσώσεων και προσπάθειας 

μεταβολής του δασικού χαρακτήρα δεν είναι συνηθισμένες στην περιοχή μελέτης ενώ οι 

πυρκαγιές στην περιοχή μελέτης είναι σπάνιες έως ανύπαρκτες.  

Τα σπουδαιότερα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από τα δάση της περιοχής μελέτης είναι: 

τεχνητή ξυλεία, καυσόξυλα, βοσκήσιμη ύλη, νερό, αναψυχή (οικοτουρισμός, κυνήγι, ορειβασία, 

χειμερινά σπορ κλπ.), εκτροφή μελισσών κ.ά. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες αναψυχής και άθλησης 

που προσφέρουν τα δάση της περιοχής είναι ολοένα αυξανόμενη. 

Μέτριο είναι το δασικό οδικό δίκτυο το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση. Κάποια δάση 

υποβαθμίζονται εξαιτίας των μεγάλων κλίσεων και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 



 

 

 

49 

Τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής παρ’ ότι έχουν υποστεί κατά το παρελθόν εντατική 

εκμετάλλευση, σήμερα βρίσκονται σε μια δυναμική εξελικτική πορεία, γεγονός που οφείλεται στην 

απαγόρευση των αποψιλωτικών υλοτομιών και την εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών με σκοπό 

την αναγωγή και ανόρθωσή τους. Σε διαρκή οπισθοδρομική πορεία βρίσκονται τα δάση οξιάς, τα 

οποία απειλούνται με πλήρη κατάρρευση και εξαφάνιση. Ο σημαντικότερος παράγοντας 

υποβάθμισης της οξιάς σήμερα είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση. 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα έχουν οργανωθεί πολυάριθμοι 

χώροι δασικής αναψυχής ενώ προγραμματίζονται και άλλοι για την επόμενη περίοδο. Επίσης, 

αναφέρεται η θέση στην πλαζ Καλυβίων Πεζούλας όπου η αναψυχή συνδυάζεται και 

ολοκληρώνεται με δραστηριότητες όπως κολύμβηση, αναψυκτήριο, υπαίθριο γεύμα, ψάρεμα 

κ.λ.π. Για όλους αυτούς τους χώρους δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί λειτουργίας, ούτε 

προβλέπεται. Τη φροντίδα, συντήρηση και διαχείριση των χώρων αυτών έχουν αναλάβει οι 

αντίστοιχες τοπικές κοινότητες και ο αναπτυξιακός σύνδεσμος Αγραφιωτών χωριών σε 

συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. 

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 

Ο κοινωνικός εξοπλισμός συγκεντρώνεται στους μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα, το Μορφοβούνι, το Νεοχώρι και τα Καλύβια Πεζούλας, ενώ ένα υποτυπώδες μέρος 

τους διασπείρεται στους υπόλοιπους οικισμούς. Οι έντονες εποχικές διακυμάνσεις του 

πληθυσμού έχουν σαν αποτέλεσμα οι απαιτήσεις για ορισμένες υποδομές να επιβαρύνονται 

εποχικά, ακόμα και πέραν του πληθυσμού αναφοράς.  

Ως προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της περιοχής μελέτης, νηπιαγωγείο λειτουργεί μόνο στο 

οικιστικό κέντρο του Κρυονερίου και δημοτικό σχολείο στους οικισμούς Μεσενικόλας και Κρυονέρι. 

Παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν στον Δήμο.  

Όσον αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δεν λειτουργεί Γυμνάσιο 

και Λύκειο. Οι μαθητές εξυπηρετούνται από το γειτονικό και σε μικρή απόσταση οικισμό της 

Μητρόπολης αλλά και από την Καρδίτσα.  

Ως προς τις υποδομές υγείας, στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δεν λειτουργεί Περιφερειακό Κέντρο 

Υγείας, όμως σε κάθε Τοπική Κοινότητα στο κτίριο της παλαιάς κοινότητας υπάρχει χώρος για 

αγροτικό ιατρείο όπου γίνεται επίσκεψη από Αγροτικό ιατρό μία με δύο φορές την εβδομάδα. 

Βεβαίως λόγω των κοντινών αποστάσεων οι κάτοικοι του Δήμου εξυπηρετούνται και από το 

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Επίσης, στον οικισμό Καλύβια Πεζούλας λειτουργεί 

φαρμακείο.  
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5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Οι πολιτιστικοί πόροι της περιοχής δεν έχουν ακόμα καταγραφεί πλήρως, διερευνηθεί, 

τεκμηριωθεί και προστατευθεί. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος, 

στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έχουν εντοπισθεί ενδιαφέροντα σπήλαια τα οποία 

βρίσκονται στη διαδικασία αυτοψίας. Μεταξύ αυτών, το σπήλαιο Γάκη σε υψόμετρο 1700 μ. στο 

βουνό Αράπης, εκτιμάται ότι είναι το σπουδαιότερο του Νομού Καρδίτσας και το μόνο όπου, μέχρι 

στιγμής, έχουν εντοπιστεί παλαιοντολογικά ευρήματα. Τα υπόλοιπα σπήλαια είναι αυτά της 

Φυλακτής, η Δρακότρυπα της Πεζούλας σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων Ν.Δ. του οικισμού, 

καθώς και διόροφο σπήλαιο Καϊμακιά στην περιοχή του οικισμού Μέγα Ρέμα σε δύσβατη θέση 

στις πηγές του Καριτσιώτη. Δεν αποκλείεται βεβαίως η ύπαρξη και άλλων σπηλαίων, αφού η 

γεωλογική σύσταση της περιοχής ευνοεί τη δημιουργία τους. 

Γνωστότερα και κηρυγμένα είναι τα μνημεία βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Ένα από 

αυτά είναι και η ονομαστή Μονή Παναγίας Πελεκητής. Η Μονή πιθανότατα λειτουργούσε από τις 

αρχές του 16ου αιώνα, ενώ είναι άγνωστο πότε έλαβε την εντυπωσιακή πυργοειδή της 

διαμόρφωση, για την οποία χρειάσθηκε να πελεκηθεί μέρος του βράχου. Οι δύο ναοί που 

σώζονται σήμερα κτίσθηκαν το 1640 και τοιχογραφήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα (εκείνος της 

Αναλήψεως το 1654 και εκείνος της Παναγίας Φανερωμένης το 1666). Και οι δύο ναοί έχουν ένα 

θαυμάσιο ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο και οι εικόνες του τέμπλου είναι της Κρητικής 

Σχολής. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με το ΒΔ 21.3.1939 (ΦΕΚ 123/29-03-

1939).  

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.  

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του οικείου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου  

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. – Φ.Ε.Κ. 269/ΑΑΠ/2018 - Αριθμ. Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108) 

αναθεωρήθηκε το 2018 και αφορά στο σχεδιασμό σε επίπεδο Περιφέρειας, την οποία ο 

υποκείμενος σχεδιασμός των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) της Περιφέρειας θα πρέπει να 

ακολουθεί τόσο ως προς τις γενικές κατευθύνσεις, όσο και ως προς συγκεκριμένους τυχόν 

περιορισμούς ή προβλέψεις για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. 

Σε γενικό επίπεδο το ΠΠΧΣΑΑ αναφέρεται στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης όπου αναγνωρίζεται 

ο βασικός ανατολικός άξονας της Περιφέρειας, τα αναπτυγμένα διαπεριφερειακά αστικά κέντρα 
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Λάρισας – Βόλου και το δίπολο της δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Καρδίτσα). Τονίζεται όμως 

ταυτόχρονα ο ρόλος νέων αξόνων της ενδοχώρας (Ε65) και οι αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις. 

Προσδιορίζονται οι εξής ευρύτερες ζώνες με ομοιογενή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά: 

1. Ευρύτερη Ζώνη εντατικής γεωργίας 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει περιοχές γεωργικής γης Α’ προτεραιότητας, κυρίως πεδινές με υψηλό 

ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα καθώς και στη διάσπαρτη, κυρίως σταβλισμένη, 

κτηνοτροφία. 

2. Ευρύτερη Ζώνη αγροτικών δραστηριοτήτων. 

Η ζώνη περιλαμβάνει περιοχές με λιγότερο πεδινό χαρακτήρα από τη ζώνη 1 και με αυξημένη 

παρουσία κτηνοτροφίας. Ειδικές περιπτώσεις που εντάσσονται σε αυτή τη ζώνη είναι οι 

θαλάσσιες περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. 

3. Ευρύτερη Ζώνη τουρισμού και δεύτερης κατοικίας 

Η ζώνη περιλαμβάνει δύο τμήματα, το νησιώτικο και το ηπειρωτικό. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη 

παρουσία μαζικού τουρισμού και δεύτερης κατοικίας, με προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης και με 

νέες ανταγωνιστικές και αειφορικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης. 

4. Ευρύτερη Ζώνη αναπτυσσόμενου ορεινού τουρισμού. 

Η ζώνη περιλαμβάνει ορεινές και ημιορεινές περιοχές περιμετρικά της Θεσσαλίας, με αξιόλογο 

φυσικό περιβάλλον και ήδη υπαρκτές τάσεις ανάπτυξης ορεινού και συναφών εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. 

5. Ευρύτερη Ζώνη ανάπτυξης Βιομηχανίας. 

Η ζώνη αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες κατά το ότι επικαλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

με άλλες ζώνες. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τμήματα η σύνδεση των οποίων δεν υπάρχει, 

αν και διακρίνονται στοιχειωδώς αντίστοιχες τάσεις. 

6. Ευρύτερη Ζώνη ΑΠΕ. 

Η ζώνη αυτή επίσης επικαλύπτεται με άλλες ζώνες, και έχει πιο σύνθετο γεωγραφικό χαρακτήρα. 

Περιλαμβάνει μια ευρεία ζώνη αιολικού δυναμικού και ταυτόχρονα με δυνατότητα χωροθέτησης 

μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη δυτική Θεσσαλία, με γεωγραφική συνέχεια προς τις όμορες 

Περιφέρειες. Επίσης, περιλαμβάνει μικρότερες περιοχές αιολικού δυναμικού στην ορεινή 

περιμετρική ζώνη της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στο νότιο Όλυμπο, την Όσσα, το νότιο Πήλιο 

και την Όθρυ. 
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Ειδικότερα ως προς την Χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος από το ΠΠΧΣΑΑ  

προβλέπονται: 

Α. Περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών λειτουργιών 

Με την ιεράρχηση και πολιτική του οικιστικού δικτύου και τη χωρική δομή και οργάνωση της 

Περιφέρειας, επιδιώκεται μεταξύ άλλων η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών έτσι ώστε να 

συγκρατηθεί ο πληθυσμός στους οικισμούς της υπαίθρου και να υποστηριχθούν οι διαφαινόμενες 

τάσεις επιστροφής λόγω της κρίσης. 

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να προχωρήσει ιεραρχημένα, ξεκινώντας από τα ανώτερα επίπεδα του 

οικιστικού δικτύου όπου αναμένεται να εκδηλωθούν οι μεγαλύτερες αναπτυξιακές πιέσεις εφόσον 

μέσω αυτών εξυπηρετούνται οι μικρότεροι οικισμοί, τροφοδοτώντας παράλληλα με στοιχεία και 

κατευθύνσεις το σχεδιασμό στα κατώτερα επίπεδα. 

Β. Περιοχές Τουρισμού - Β’ Κατοικίας 

1. Δύο είναι οι ευρύτερες ζώνες που συγκεντρώνουν σημαντικής έκτασης και αξίας φυσικό 

απόθεμα με σημαντικούς ιστορικούς και καθιερωμένους τουριστικούς προορισμούς βουνού και 

θάλασσας. Η πρώτη παρακολουθεί το τόξο Όλυμπος- Όσσα-Μαυροβούνι-Πήλιο-Σποράδες στα 

ανατολικά της περιφέρειας και η δεύτερη στα δυτικά αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Πίνδου, 

περιλαμβάνοντας και τα Μετέωρα, τον Κόζιακα, τις περιοχές των λιμνών Πλαστήρα και Σμοκόβου 

κλπ. 

2. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στις ζώνες αυτές κατατάσσονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: α) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές (κατηγορία Α), β) Περιοχές με περιθώρια 

ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (κατηγορία B). Στην κατηγορία (Γ) 

περιλαμβάνονται το Πήλιο, η περιοχή της Αργιθέας, τα Μετέωρα, η ευρύτερη περιοχή της 

Λίμνης Πλαστήρα και όσες νησιωτικές περιοχές εκτός των μικρών νησιωτικών περιοχών 

δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β.  

Για τις περιοχές αυτές (κατηγορία Γ όπου ανήκει και η περιοχή μελέτης) επιδιώκεται η οργάνωσή 

τους σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως το φυσικό πλούτο των περιοχών, το σύνολο των 

πολλαπλών πολιτιστικών στοιχείων τους (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί 

οικισμοί, ήθη και έθιμα) σε σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα και 

την τοπική οικονομική δραστηριότητα με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών τοπικών 

αγαθών. 
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Επίσης, προωθείται η προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, 

δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν. 

Για τη σημειακή χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 

οικισμών περιοχές ισχύουν οι κατευθύνσεις που προβλέπονται για τις τουριστικές περιοχές της 

κατηγορίας (Α). 

Γ. Βιομηχανία  

Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας, όπως εξειδικεύεται με το παρόν, στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας καθορίζονται διαγραμματικά: 

- Ως πόλοι ανάπτυξης του τομέα της βιομηχανίας η Λάρισα και ο Βόλος ο οποίος παράλληλα 

χαρακτηρίζεται και ως πόλος επέκτασης, ενώ η ευρύτερη περιοχή του διπόλου ως περιοχή 

εντατικοποίησης και ταυτόχρονα στήριξης της βιομηχανίας. 

- Ως περιοχή επέκτασης, η ευρύτερη περιοχή του άξονα Τρικάλων - Καρδίτσας. 

Δ. Αγροτικές Χρήσεις Γης  

1. Γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας 

2. Κτηνοτροφία 

Ε. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 

ΣΤ. Εμπόριο 

Ζ. Εξόρυξη 

Όσον αφορά στον περιβαλλοντικό τομέα αναφέρονται οι τρεις περιοχές του Εθνικού Καταλόγου 

Natura 2000, των οποίων τμήματα βρίσκονται στην εδαφική έκταση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 

Αναφέρεται δε η Ζ.Ο.Ε. ως θεσμοθετημένη προστασία που απαιτεί αναθεώρηση παρά το γεγονός 

ότι τυπικά δεν αντλεί θεσμοθέτηση με βάση το Ν.1650/86 και το Ν.3937/2011.  

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης 

Όπως έχει αναφερθεί ήδη παραπάνω, οι οικισμοί Κερασιά, Πεζούλα, Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή 

και Καλύβια Φυλακτής είναι οριοθετημένοι οικισμοί με τις αντίστοιχες αποφάσεις Νομάρχη 

Καρδίτσας. Οι όροι δόμησης καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 24.04.85 (ΦΕΚ 181 Δ’/03.05.85) 

όπως αυτό τροποποιήθηκε:  

Γενικοί όροι δόμησης 



 

 

 

54 

Εντός του ορίου του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. της 

24-4-85 ΦΕΚ (181Δ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αρτιότητα γηπέδου ορίζεται σε 

300τ.μ. 

Για την αρτιότητα των γηπέδων προσμετράται και η τυχόν έκταση που παραχωρείται από τον 

ιδιοκτήτη για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.  

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης 

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σε 60% της επιφάνειας τους. 

Ο συντελεστής δόμησης είναι κλιμακωτός και εξαρτάται από το εμβαδόν του οικοπέδου: 

 Για γήπεδα μικρότερα των 700 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε χρήσης 

(κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240 τ.μ. 

Επιπλέον της επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόμησης 

επιφανείας έως 40 τ.μ. 

 Για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 700 τ.μ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε 

χρήσης (κύριας και βοηθητικής) μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400 

τ.μ. 

 Για γήπεδα μικρότερα των 200 τ.μ. ορίζεται Σ.Δ. 1,0 και προκειμένου να είναι δυνατή η 

μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση συνολικής επιφανείας 200 τ.μ. η κάλυψη επιτρέπεται να είναι 

μεγαλύτερη του 60% χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφανείας του 

γηπέδου. 

Σύστημα δόμησης 

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια 

και πίσω όρια του οικοπέδου, αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2,50 μ. Μέσα στην απόσταση 

αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1μ. Η απόσταση μεταξύ ανεξαρτήτων 

κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2,50 μέτρα τουλάχιστον.  

Μέγιστο ύψος κτιρίων 

Το μέγιστο ύψος των κτηρίων ορίζεται σε 7,50 μ. και μετράται σε κάθε σημείο της τομής του  

περιγράμματος αυτών με το φυσικό έδαφος.  

Κατά παρέκκλιση, εντός των ορίων οικισμού θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν 

στις 3-5-85 ημέρα δημοσίευσης του από 24-4-85 Π.Δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο 

από 24-4-85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο για την περιοχή της ΔΕ Νεβρόπολης Αγράφων, 

όσο και για την περιοχή της ΔΕ Πλαστήρα (όπου περιλαμβάνεται η περιοχή μελέτης) ξεκίνησε 

(αλλά δεν ολοκληρώθηκε) η εκπόνηση της μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, η οποία με τη θεσμοθέτησή της θα 

καθορίσει αναλυτικές χρήσεις γης τόσο για τους οικισμούς όσο και για την εκτός σχεδίου περιοχή.   

5.2.3 Ειδικά σχέδια διαχείρισης 

5.2.3.1  Απορρίμματα 

Η Θεσσαλία εμφανίζεται ως η πιο «πράσινη» περιφέρεια στη χώρα, καθώς έχει διαμορφώσει ένα 

λειτουργικό πλαίσιο με Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), Σταθμούς 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), 

έχοντας ταυτόχρονα προχωρήσει στην αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται σε άλλες περιοχές της χώρας 

επιφέροντας πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με την με Αρ. Πρωτ. 4775/8-11-2006 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε ο 

«Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας», 

ο οποίος αναθεωρήθηκε το 2016.  

Η μεταφορά των απορριμμάτων από τους οικισμούς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα γίνεται μετά 

από συγκέντρωση από τα απορριμματοφόρα οχήματα (από κάδους) και οδηγούνται στο Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πλαστήρα όπου συμπιέζονται και διαθέτονται στο ΧΥΤΑ 

Τρικάλων. 

5.2.3.2  Διαχείριση υδάτων 

Στην περιοχή μελέτης με το ΦΕΚ 4681/Β/2017 εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας (ΕΛ04) και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Το υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής μελέτης (λεκάνη απορροής) εντάσσεται κατά ένα 

μέρος στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ωλονού-Πίνδου με κωδικό ΕΛ0400130 (καρστικό υδροφόρο 

σύστημα Ωλονού - Πίνδου) και κατά το υπόλοιπο στο Σύστημα Υδροφοριών Ανατολικού 

Τμήματος Λεκάνης Αχελώου με κωδικό ΕΛ0400200.  

Το αναθεωρημένο εγκεκριμένο "Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04)" προβλέπει ως βασικό μέτρο (ομάδα ΙΙ βασικών 

μέτρων) προστασίας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων τον "έλεγχο της απολήψιμης 
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ποσότητας επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού" (μέτρο 

Μ04B0502 - Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και 

υπογείων υδάτων. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο μέτρο απαιτείται καταγραφή απολήψεων 

επιφανειακού και υπόγειου ύδατος για ύδρευση, άρδευση και λοιπές χρήσεις. Το παρόν μέτρο 

προβλέπει την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία οι χρήστες να συμπληρώνουν 

απευθείας την καταγεγραμμένη απόληψη ύδατος. 

Η συμβατότητα του έργου με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης αναλύεται ενδελεχώς στην 

ενότητα 8.13.1.2 

5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα δεν χωροθετούνται οργανωμένες παραγωγικές ζώνες 

(ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟΠΑ). 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση  

Τα μελετώμενα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής μελέτης έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 

περίπου το 1980. Πρόκειται για αρδευτικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν από την τότε Υπηρεσία 

Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Καρδίτσας. Η καλλιέργειεα αναφοράς της περιοχής είναι τα 

κηπευτικά, τα οποία πωλούνται συνήθως από τους ίδιους τους παραγωγούς στην τοπική αγορά 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω πρόχειρων κατασκευών κατά μήκος του κεντρικού οδικού 

δικτύου. Ειδικότερα στην κοίτη του π. Μ. Ποτάμι κατασκευάστηκαν και λειτουργούν τα εξής 

αρδευτικά έργα: 

 Στη θέση Βασιαρδάνη (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στη ροή του ποταμού, ύψους 1m πάχους στέψης 0,6m και πλάτους 

10m, με δυο πλευρικές υδροληψίες στα άκρα του (μέσω ορθογωνικού τσιμενταύλακα 

καθαρής διατομής ροής 0,40x0,40m). Το νερό από τη βόρεια υδροληψία του φράγματος 

οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού αγωγού (αγωγός 1.1) προς τα ανατολικά για μήκος 

800m όπου έχει κατασκευαστεί ρυθμιστική δεξαμενή από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων  

9x13,5x2m και χωρητικότητας 243m3. Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής 

διατομής 0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 1.1 συνολικής 

έκτασης 491,64στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 1.1 υπάρχουν και 

επιμέρους διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των 

καλλιεργειών. 

Το νερό από τη νότια υδροληψία του φράγματος οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού 

αγωγού (αγωγός 1.2) προς τα ανατολικά για μήκος 373m όπου έχει κατασκευαστεί 

ρυθμιστική δεξαμενή από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 11,5x11,5x2,5m και 

χωρητικότητας 330,63m3. Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 

0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 1.2 συνολικής έκτασης 

836,09στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 1.2 υπάρχουν και επιμέρους 

διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των 

καλλιεργειών καθώς και μικρά τμήματα υπόγειων αγωγών (τσιμεντοσωλήνων) διατομής 

DN300 (αγωγός 1.2.1.1). Η καθαρή αρδεύσιμη έκταση της υδροληψίας «Βασιαρδάνη 

αφού αφαιρεθούν οι εκτάσεις «δασικού χαρακτήρα» και χρήσεις «οικισμού» ανέρχεται σε 

644στρ. 
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 Στη θέση Μυλιά (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στη ροή του ποταμού, ύψους 1m πάχους στέψης 0,6m και πλάτους 

10m, με μια πλευρική υδροληψία στο νότιο άκρο του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής 

διατομής 0,40x0,40m). Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 

0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 2 συνολικής έκτασης 

376,55στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 2 υπάρχουν και επιμέρους 

διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των 

καλλιεργειών. Η καθαρή αρδεύσιμη επιφάνεια της ζώνης άρδευσης ανέρχεται σε 160στρ. 

 Στη θέση Καλύβια (και ομόνυμη υδροληψία) κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο 

σκυρόδεμα κάθετα στη ροή του ποταμού, ύψους 1m πάχους στέψης 0,6m και πλάτους 

10m, με μια πλευρική υδροληψία στο βόρειο άκρο του (μέσω τσιμενταύλακα καθαρής 

διατομής 0,40x0,40m). Στη συνέχεια το νερό μέσω τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 

0,40x0,40m οδηγείται προς την υποζώνη άρδευσης του αγωγού 3 συνολικής έκτασης 

349,84στρ. Εντός της υποζώνης άρδευσης του αγωγού 3 υπάρχουν και επιμέρους 

διακλαδώσεις αυτού (καθαρής διατομής 0,40x0,40m) για την εξυπηρέτηση των 

καλλιεργειών. Η καθαρή αρδεύσιμη επιφάνεια της ζώνης άρδευσης ανέρχεται σε 210στρ. 

Στην κοίτη του π. Κερασιώτη κατασκευάστηκε φράγμα από άοπλο σκυρόδεμα κάθετα στη ροή 

του ποταμού (Υδροληψία Κερασιώτη - κοινή με νεροτριβές / μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων 

Αντωνάκη - ανενεργά), ύψους 1m με μια πλευρική υδροληψία στο βόρειο άκρο του (μέσω 

τσιμενταύλακα καθαρής διατομής 0,40x0,40m). Το νερό από την υδροληψία του φράγματος 

οδηγείται βαρυτικά μέσω ανοικτού αγωγού, ως επί το πλείστο, καθώς και πολύ μικρά τμήματα με 

κλειστούς πλαστικούς σωλήνες DN300 (θέσεις απότομης αλλαγής κλίσης) (αγωγός 4) προς τα 

ανατολικά για μήκος 1010m εώς τους παλιούς νερόμυλους. Στη συνέχεια από εκεί μέσω διπλού 

υπόγειου αγωγού διατομής DN140 το νερό οδηγείται στις γειτονικές δυο ρυθμιστικές όμοιες 

αρδευτικές δεξαμενές από άοπλο σκυρόδεμα διαστάσεων 20x20x2,8m και χωρητικότητας 

1.120m3 η καθεμία από αυτές. Από τη δυτική δεξαμενή ξεκινά ένας κλειστός βαρυτικός μεταλλικός 

αρθρωτός αγωγός διατομής DN110 προς τα βόρεια, τοποθετημένος επιφανειακά, που 

χρησιμοποιείται για την άρδευση συνολικής έκτασης 194,70στρ. 

Από την ανατολική δεξαμενή ξεκινά επίσης ένας επιφανειακός βαρυτικός μεταλλικός αρθρωτός 

σωλήνας, διατομής DN110, τοποθετημένος επιφανειακά που οδεύει προς τα ανατολικά και 

χρησιμοποιείται για την άρδευση συνολικής έκτασης 424,78στρ. 

Η καθαρή αρδεύσιμη επιφάνεια της υδροληψίας Κερασιώτη αφού αφαιρεθούν οι εκτάσεις δασικού 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, ανέρχεται σε περίπου 500στρ. 



 

 

 

59 

Στον οικισμό της Κερασιάς η άρδευση των κήπων πραγματοποιείται μέσω ανοικτών καναλιών 

στο έρεισμα τον τοπικών οδών του οικισμού. Η τροφοδοσία του συστήματος γίνεται μέσω της 

παλιάς υδρευτικής πηγής του οικσμού στη θέση «Μάνα Νερό» απ’ όπου το νερό μέσω της 

υδρομάστευσης και υπόγειου αγωγού διατομής DN63 καταλήγει στην παλαιά υδρευτική δεξαμενή 

του οικισμού της Κερασιάς, διαστάσεων 5x9x2 m και χωρητικότητας 90m3. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται συγκεντρωτικά τα αναλυτικά στοιχεία του συνόλου των αγωγών 

και δεξαμενών των αρδευτικών δικτύων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΜΗΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1.1 Βασιαρδάνη 800,91 
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ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.1.1 Βασιαρδάνη 240,10 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.1.1.1 Βασιαρδάνη 430,87 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.1.1 Βασιαρδάνη 108,06 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.1.2 Βασιαρδάνη 946,63 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2 Βασιαρδάνη 35,36 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.1 Βασιαρδάνη 542,79 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2 Βασιαρδάνη 197,28 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.1 Βασιαρδάνη 431,70 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.1.1 Βασιαρδάνη 597,84 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.1.2 Βασιαρδάνη 775,67 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.2 Βασιαρδάνη 550,95 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.2.1 Βασιαρδάνη 151,30 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.2.1.1 Βασιαρδάνη 498,49 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.2.1.2 Βασιαρδάνη 158,60 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.1.1.2.2.2.2 Βασιαρδάνη 57,24 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

1.2 Βασιαρδάνη 372,88 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1 Βασιαρδάνη 781,91 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1 Βασιαρδάνη 766,32 

ΥΠΟΓΕΙΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ 

ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

DN300 

1.2.1.1.1 Βασιαρδάνη 179,87 
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ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1.1.1 Βασιαρδάνη 388,51 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1.1.1.1 Βασιαρδάνη 222,20 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1.1.1.2 Βασιαρδάνη 92,64 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1.1.2 Βασιαρδάνη 567,53 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1.2 Βασιαρδάνη 198,60 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 
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1.2.1.1.3 Βασιαρδάνη 629,77 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.1.3.1 Βασιαρδάνη 80,88 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.2 Βασιαρδάνη 223,72 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.2.1 Βασιαρδάνη 407,06 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

1.2.1.2.2 Βασιαρδάνη 459,78 
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ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

DN300 

1.2.1.2.2.1 Βασιαρδάνη 121,43 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

DN300 

1.2.1.2.2.1.1 Βασιαρδάνη 612,00 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

DN300 

1.2.1.2.2.1.2 Βασιαρδάνη 80,24 
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ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 
0,40Χ0,40 

1.2.1.2.2.2 Βασιαρδάνη 851,37 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2 Μυλιά 329,70 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1 Μυλιά 126,85 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1.1 Μυλιά 257,50 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1.1.1 Μυλιά 498,20 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1.1.1.1 Μυλιά 777,44 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1.1.1.2 Μυλιά 693,25 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1.1.2 Μυλιά 223,66 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.1.2 Μυλιά 203,71 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

2.2 Μυλιά 30,49 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

3 Καλύβια 528,77 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

3.1 Καλύβια 147,86 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

3.1.1 Καλύβια 193,71 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

3.1.1.1 Καλύβια 676,42 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

3.1.1.2 Καλύβια 671,41 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

3.1.2 Καλύβια 705,70 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

0,40Χ0,40 

3.2 Καλύβια 661,89 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

4 Κερασιώτικο 1.010,78 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 0,40Χ0,40 

4.1 Κερασιώτικο 1.551,35 
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ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ 

DN110 

4.1.1 Κερασιώτικο 1.019,37 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ DN110 

4.1.2 Κερασιώτικο 303,00 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ DN110 

4.2 Κερασιώτικο 1.410,75 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ DN110 

4.2.1 Κερασιώτικο 494,20 
ΣΕ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΔΟΥ 

DN110 

4.2.2 Κερασιώτικο 1.021,92 ΕΚΤΟΣ ΟΔΟΥ DN110 



 

 

 

61 

5 Μάνα νερό 930,74 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ 
ΑΓΩΓΟΣ 

  

DN63 

Πιν. 7: Στοιχεία αγωγών αρδευτικών δικτύων (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΙΚΗ Ο.Ε.) 

Υδροληψία Κωδικοποίηση 
Διαστάσεις 

(ΜxΠxΥ σε m) 
Όγκος (m

3
) 

Βασιαρδάνη Αγωγός 1.1 9x13,5x2 243 

Βασιαρδάνη Αγωγός 1.2 11,5x11,5x2,5 330,63 

Κερασιώτη Αγωγός 4.1 20x20x2,8 1.120 

Κερασιώτη Αγωγός 4.2 20x20x2,8 1.120 

Μάνα νερό Αγωγός 5 5x9x2 90 

Πιν. 8: Στοιχεία δεξαμενών αρδευτικών δικτύων (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΙΚΗ Ο.Ε.) 

6.1.2 Περιγραφή του προτεινόμενου έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη βελτίωση και επέκταση των αρδευτικών δικτύων των Τ.Κ. 

Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής.  

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου κλάδου 

μεταφοράς νερού για την άρδευση καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς (αγωγός 4) καθώς και την 

κατασκευή νέου κλειστού δικτύου για τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στους οικισμούς Καλυβίων 

Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής. 

Ειδικότερα, το έργο επιμερίζεται σε τρία τμήματα: 

1. Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Τ.Κ. Κερασιάς (αγωγός 4) 

Ο υπάρχον αγωγός μεταφοράς νερού, από την υδρομάστευση στο ρέμα Κερασιώτη έως τον κάτω 

Νερόμυλο, είναι ανοιχτός κατασκευασμένος απο άοπλο σκυρόδεμα και βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση είτε λόγω διάβρωσης, είτε λόγω καταστροφής, είτε λόγω επιχώσεων. Προβλέπεται η 

αντικατάστασή του σε όλο το τμήμα του με νέο αγωγό, με καθαίρεση των πλαινών στοιχείων 

σκυροδέματος του αγωγού και τοποθέτηση του νέου πάνω στην υπάρχουσα βάση του 

υπάρχοντος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί υποβίβαση της βάσης για την επίτευξη βέλτιστης 

κλίσης, θα καθαιρεθεί και η βάση και θα γίνει εκσκαφή και σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. Σε 

περίπτωση απαίτησης υπερύψωσης της βάσης θα γίνει μόνο σκυροδέτηση με άοπλο σκυρόδεμα. 

Επίσης, θα αποξηλωθούν όλοι οι πρόχειροι υπάρχοντες πλαστικοί σωλήνες. 

Το μεγαλύτερο τμήμα του νέου αγωγού προβλέπεται να είναι από στοιχεία προκατασκευασμένου 

σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C30/37 κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να μην 
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υπάρχουν διαρροές. Ο αγωγός θα ξεκινήσει από την έξοδο της υπάρχουσας υδρομάστευσης σε 

υψόμετρο 897,80 μ. Η διατομή του αγωγού προβλέπεται να είναι ορθογωνικής διατομής 

0,40x0,40 μ. (όσο και η παλιά) μέχρι το σημείο που φτάνει στους παλιούς νερόμυλους, όπου η 

κλίση γίνεται πάρα πολύ μεγάλη (i=80%) και θα τοποθετηθεί αγωγός PE100 6Atm διατομής 

DN315. Μετά το σημείο αυτό και έως το καταληκτικό σημείο του αγωγού που είναι ο κάτω 

νερόμυλος σε υψόμετρο 858,70 μ. προβλέπεται η διατομή του αγωγού να είναι ξανά ανοιχτή 

προκατασκευασμένη ορθογωνική διατομή εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 μ. Το κάθε τεμάχιο 

του προκατασκευασμένου αγωγού θα έχει μήκος 1,25 μ. και υπάρχει δυνατότητα να επικαλυφθεί 

με προκατασκευασμένες πλάκες πάχους >0,06 μ. όπου απαιτείται (μικρογεφυρώσεις). 

2. Δίκτυο άρδευσης εντός του οικισμού Τ.Κ. Κερασιάς 

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου άρδευσης των κήπων εντός του οικισμού της Τ.Κ. 

Κερασιάς έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο κατάκλισης, να 

ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα κατολίσθησης του οικισμού και να αποκατασταθεί το 

πρόβλημα έλλειψης νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου χρησιμοποιείται το δίκτυο 

ύδρευσης για άρδευση.  

Το νέο κλειστό ακτινωτό δίκτυο θα είναι υπό πίεση με ξεχωριστή παροχή σε κάθε δικαιούχο, έτσι 

ώστε να υπάρχει περεταίρω μείωση των απωλειών. Θα γίνει εκμετάλλευση της παλιάς δεξαμενής 

ύδρευσης διαστάσεων 5x9x2m, χωρητικότητας 90m³, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

προσωρινή αποθήκευση του νερού. Προβλέπεται σε κάθε οικόπεδο ή σπίτι ξεχωριστή παροχή 

μισής ίντσας (1/2"). Το σύνολο των παροχών εκτιμάται σε 200, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 

250m² αρδευόμενης έκτασης με κύρια καλλιέργεια κηπευτικών. Έτσι η συνολική καθαρή 

αρδευόμενη έκταση υπολογίζεται σε 50 στρέμματα. 

Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί σε ορύγματα μικρού βάθους 0,45m και πλάτους 0,30m από την 

επιφάνεια του εδάφους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες εκσκαφές και αναταράξεις των 

παρακείμενων οικοδομών, καθώς και μεγάλες καθαιρέσεις και καταστροφές των δρόμων. 

Επιπλέον, είναι πιο εύκολη η επισκεψιμότητα λόγω βλαβών. Κατόπιν θα γίνει ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων σε άμμο λατομείου συνολικού πάχους 0,30μ. και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων 

και των πλακοστρώσεων των πεζόδρομων. Οι αγωγοί του δικτύου θα είναι γενικά από 

πολυαιθυλένιο PE 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) για αγωγούς από 10 Atm έως 16 Atm, κατά EN 

12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN 32 mm έως DN110 mm.  

Τα αναλυτικά στοιχεία των αγωγών του δικτύου περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 

Ονομασία αγωγού Κόμβος αρχής Κόμβος τέλους Μήκος (m) Διάμετρος (mm) 

P1 D1 2 6,487 96,8 
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P2 2 1 49,455 96,8 

P3 B-12 B3-17 27,431 55,4 

P4 B3-17 B3-16 10,420 55,4 

P5 B3-16 B3-15 16,821 55,4 

P6 B3-15 B3-14 19,153 55,4 

P7 B3-14 B3-13 22,669 55,4 

P8 B3-13 B3-12 22,645 55,4 

P9 B3-12 B3-11 42,386 55,4 

P10 B3-11 B3-10 22,942 55,4 

P11 B3-10 B3-9 34,273 55,4 

P12 B3-9 B3-8 8,028 55,4 

P13 B3-8 B3-7 28,406 55,4 

P14 B3-7 B3-6 12,700 55,4 

P15 B3-6 B3-5 21,202 55,4 

P16 B3-5 B3-4 28,147 55,4 

P17 B3-4 B3-3 22,863 55,4 

P18 B3-3 B3-2 22,887 55,4 

P19 B3-2 B3-1 30,350 55,4 

P20 B-13 B2-5 42,672 55,4 

P21 B2-5 B2-4 21,577 55,4 

P22 B2-4 B2-3 33,657 55,4 

P23 B2-3 B2-2 18,603 55,4 

P24 B2-2 B2-1 35,030 55,4 

P25 B-15 B1-9 14,242 55,4 

P26 B1-9 B1-8 12,786 55,4 

P27 B1-8 B1-7 13,390 55,4 

P28 B1-7 B1-6 19,937 55,4 

P29 B1-6 B1-5 8,901 55,4 

P30 B1-5 B1-4 8,203 44 

P31 B1-4 B1-3 17,063 44 

P32 B1-3 B1-2 14,958 44 

P33 B1-2 B1-1 7,732 44 

P34 B1-5 B11-3 17,129 44 

P35 B11-3 B11-2 8,249 44 

P36 B11-2 B11-1 15,408 44 

P37 1 A-33 16,165 79,2 

P38 A-33 A-32 51,620 79,2 

P39 A-32 A-31 22,378 79,2 

P40 A-31 A-30 11,628 79,2 

P41 A-30 A-29 56,605 79,2 

P42 A-29 A2-6 16,689 55,4 

P43 A2-6 A2-5 14,949 55,4 

P44 A2-5 A2-4 10,676 55,4 
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P45 A2-4 A2-3 14,199 55,4 

P46 A2-3 A2-2 10,362 55,4 

P47 A2-2 A2-1 13,810 55,4 

P48 A-29 A-28 18,745 66 

P49 A-28 A-27 54,931 66 

P50 A-27 A-26 24,842 66 

P51 A-26 A-25 10,234 66 

P52 A-25 A-24 15,374 66 

P53 A-24 A-23 8,289 66 

P54 A-23 A-22 12,851 66 

P55 A-21 A-20 21,271 55,4 

P57 A-20 A-19 20,260 55,4 

P58 A-19 A-18 19,487 55,4 

P59 A-18 A-17 17,080 55,4 

P60 A-17 A-16 4,844 26 

P61 A-16 A-15 8,014 26 

P62 A-15 A-14 16,655 26 

P63 A-14 A-13 26,618 26 

P64 A-13 A-12 7,618 26 

P65 A-12 A-11 10,915 26 

P66 A-11 A-10 4,571 26 

P67 A-10 A-9 36,936 26 

P68 A-9 A-8 12,677 26 

P69 A-8 A-7 12,092 26 

P70 A-7 A-6 8,494 26 

P71 A-6 A-5 10,409 26 

P72 A-5 A-4 17,781 26 

P73 A-4 A-3 16,440 26 

P74 A-3 A-2 13,737 26 

P75 A-2 A-1 16,378 26 

P76 A-23 A5-5 34,075 55,4 

P77 A5-5 A5-4 17,989 55,4 

P78 A-22 A6-9 13,809 55,4 

P79 A6-9 A6-8 22,162 55,4 

P80 A6-8 A6-7 8,178 55,4 

P81 A6-7 A6-6 10,971 55,4 

P82 A6-6 A6-5 34,660 55,4 

P83 A6-5 A6-4 11,317 55,4 

P84 A6-4 A6-3 13,043 55,4 

P85 A6-3 A6-2 18,550 55,4 

P86 A6-2 A6-1 13,964 55,4 

P87 A-27 A3-6 48,400 55,4 

P88 A3-6 A3-5 23,570 55,4 
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P89 A3-5 A3-4 14,594 55,4 

P90 A3-4 A3-3 24,064 55,4 

P91 A3-3 A3-2 25,174 55,4 

P92 A3-2 A3-1 14,888 55,4 

P93 1 N-9 75,866 66 

P94 N-9 N-8 35,418 66 

P95 N-8 N-7 11,894 66 

P96 N-7 N-6 20,682 66 

P97 N-6 N-5 26,874 55,4 

P98 N-5 N-4 43,331 55,4 

P99 N-4 N-3 20,561 55,4 

P100 N-3 N-2 20,412 55,4 

P101 N-2 N-1 23,713 55,4 

P102 N-6 N1-11 14,623 55,4 

P103 N1-11 N1-10 20,764 55,4 

P104 N1-10 N1-9 9,522 55,4 

P105 N1-9 N1-8 38,836 55,4 

P106 N1-8 N1-7 23,285 55,4 

P107 N1-7 N1-6 28,488 55,4 

P108 N1-6 N1-5 31,233 55,4 

P109 N1-5 N1-4 21,056 55,4 

P110 N1-4 N1-3 15,729 55,4 

P111 N1-3 N1-2 24,826 55,4 

P112 N1-2 N1-1 16,342 55,4 

P113 A-26 A4-2 30,231 44 

P114 A4-2 A4-1 7,505 44 

P115 1 B-15 22,241 79,2 

P116 B-15 B-14 19,494 79,2 

P117 B-14 B-13 80,339 79,2 

P118 B-13 B-12 72,672 79,2 

P119 B-12 B-11 53,653 55,4 

P120 B-11 B-10 57,074 55,4 

P121 B-10 B-9 10,615 55,4 

P122 B-9 B-8 11,860 55,4 

P123 B-8 B-7 53,153 55,4 

P124 B-7 B-6 26,710 55,4 

P125 B-6 B-5 53,132 55,4 

P126 B-5 B-4 12,148 55,4 

P127 B-4 B-3 10,452 55,4 

P128 B-3 B-2 15,535 55,4 

P129 B-2 B-1 23,902 55,4 

P130 A-29 A1-4 18,835 55,4 

P131 A1-4 A1-3 23,688 55,4 
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P132 A1-3 A1-2 16,039 55,4 

P133 A1-2 A1-1 21,163 55,4 

P134 A5-4 A5-3 15,105 55,4 

P135 A5-3 A5-2 19,229 55,4 

P136 A5-2 A5-1 13,749 55,4 

P137 A6-6 A61-7 14,025 55,4 

P138 A61-7 A61-6 5,979 55,4 

P139 A61-6 A61-5 12,987 55,4 

P140 A61-5 A61-4 7,309 55,4 

P141 A61-4 A61-3 7,740 55,4 

P142 A61-3 A61-2 9,791 55,4 

P143 A61-2 A61-1 12,793 55,4 

Πιν. 9: Στοιχεία αγωγών κλειστού αρδευτικού δικτύου οικισμού Κερασιάς (πηγή: Πυργιώτης Ιωάννης 2016 – Υδραυλική 

μελέτη αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα) 

3. Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων άρδευσης των οικισμών Καλύβια Πεζούλας και 

Καλύβια Φυλακτής 

Προβλέπεται η καθαίρεση και αντικατάσταση τμημάτων αγωγών του αρδευτικού δικτύου των 

οικισμών Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής. Πρόκειται για έξι (6) τμήματα, τρία στην 

περιοχή άρδευσης του οικισμού Καλυβίων Φυλακτής και τρία στην περιοχή άρδευσης του 

οικισμού Καλυβίων Πεζούλας. Τα τρία τμήματα της περιοχής άρδευσης του οικισμού Καλυβίων 

Φυλακτής είναι παράπλευρα με την κοίτη του Μεγάλου Ποταμιού της περιοχής και προβλέπεται η 

καθαίρεση τους (πρόκειται για τσιμενταύλακες ημικατεστραμμένοι) και η αντικατάστασή τους με 

προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,40x0,40 μ.. Το πρώτο τμήμα έχει 

μήκος 180,00 μ. (τμήμα αγωγού 1.1 υδροληψίας «Βασιαρδάνη»), το δεύτερο 40,00 μ. και το τρίτο 

40,00 μ., τμήματα του αγωγού 3 της υδροληψίας «Καλύβια». Αντίστοιχα, στην περιοχή άρδευσης 

του οικισμού Καλυβίων Πεζούλας υπάρχουν τρία τμήματα επίσης προς καθαίρεση και 

αντικατάσταση. Το τμήμα 4 (τμήμα αγωγού 2.1.2 υδροληψίας «Μυλιά») και το τμήμα 6 (τμήμα 

αγωγού 1.2.1.1.3.1 υδροληψίας «Βασιαρδάνη») οι υπάρχοντες αγωγοί είναι τσιμενταύλακες σε 

κακή κατάσταση, ενώ στο τμήμα 5 (τμήμα αγωγού 1.2.1.1 υδροληψίας «Βασιαρδάνη») ο 

υπάρχων αγωγός είναι τσιμεντοσωλήνας DN300, φραγμένος σε πολλά σημεία από φερτά υλικά. 

Για το τμήμα 4 συνολικού μήκους 170,00 μ. λόγω δύσβατου της περιοχής προβλέπεται να 

ανακατασκευαστεί ο υπάρχων αγωγός με ινοπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. Τα άλλα 

δύο τμήματα 5 και 6, συνολικού μήκους 350,00 μ. και 90,00 μ. το καθένα αντίστοιχα, προβλέπεται 

να κατασκευαστούν με προκατασκευασμένο αγωγό ορθογωνικής καθαρής διατομής 0,30x0,30 μ. 

Προβλέπεται ακόμη σε ορισμένα τμήματα η κατασκευή των αγωγών να γίνει με σωλήνα 

πολυαιθυλένιου PE 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100) ονομαστικής διαμέτρου DN315 6 Atm  (40,00μ. 

στο τμήμα 4 και 50,00μ. στο τμήμα 5).  
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Όσον αφορά τις διατομές και διαστάσεις των ορυγμάτων τοποθέτησης των αγωγών αλλά και των 

φρεατίων αποτυπώνονται αναλυτικά στο σχέδιο 1 (Τυπικές Διατομές – Φρεάτια αγωγών) εκτός του 

τεύχους. 

6.2. ΚΥΡΙΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κατασκευή του έργου δεν περιλαμβάνει συνοδές εγκαταστάσεις κτιριακών έργων, σημαντικών 

υπόγειων εγκαταστάσεων (μόνο φρεατίων) και υποστέγων. Για την πρόσβαση στο χώρο του έργου 

δεν απαιτείται η διάνοιξη οδών αλλά η χρήση των υφιστάμενων. Περαιτέρω σε θέσεις χωρίς 

πρόσβαση μεταφορικών μέσων η μεταφορά των υλικών θα γίνει με χειρωνακτικά μέσα είτε με ζώα. 

Η κατασκευή του έργου δεν απαιτεί χώρους μόνιμης στάθμευσης ενώ δεν υφίσταται επιπλέον 

κατάληψη της επιφάνειας του εδάφους από την υφιστάμενη κατάσταση καθώς πρόκειται για 

υφιστάμενα έργα. Το κλειστό δίκτυο άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς (αγωγοί) είναι υπόγειο 

και δεν καταλαμβάνει χώρο αλλά και ούτε εμποδίζει την οποιαδήποτε χρήση στην επιφάνεια του 

εδάφους. 

6.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.3.1 Προγραμματισμός και Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με αυτόν, η 

ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να γίνει σε 12 μήνες καθώς λόγω ορεινότητας της περιοχής οι 

εργασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι περιορισμένες. Οι κύριες εργασίες χωρίζονται σε δυο 

ομάδες:  

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες / ημιβραχώδες/βραχώδες 

2. Καθαιρέσεις υφιστάμενων στοιχείων από σκυρόδεμα 

3. Υπόβαση έδρασης αγωγών δικτύου Κερασιάς από άμμο 

ποταμού ή λατομείου  

4. Επίχωση με τα υλικά εκσκαφής  

5. Εργασίες αποκατάστασης τοπικών οδών οικισμού και οδών 

γενικής κυκλοφορίας 

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

6. Κατασκευή φρεατίων του αρδευτικού συστήματος  

7. Τοποθέτηση αγωγών εντός των ορυγμάτων 

8. Τοποθέτηση κατά θέσεις στους αγωγούς των υδροληψιών  

9. Αντικατάσταση / τοποθέτηση τμημάτων αγωγών από 

προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος ορθογωνικής 

διατομής 

Πίν. 10: Κύριες εργασίες κατασκευής έργου (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΙΚΗ Ο.Ε.) 
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ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ) 
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Πίν. 11: Χρονικός προγραμματισμός του έργου (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΙΚΗ Ο.Ε.) 

Οι εργασίες κατασκευής όλων των έργων προτείνεται να γίνουν κατά την περίοδο από Απρίλιο – 

Νοέμβριο και σε καμιά περίπτωση τη διάρκεια του χειμώνα λόγω των δυσμενών καιρικών 

φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή, ενώ οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν 

τη σκυροδέτηση (τουλάχιστον άνω των 5oC) και αποκατάσταση των οδών του οικισμού της 

Κερασιάς. 

6.3.2 Επιμέρους Τεχνικά έργα του βασικού έργου 

Δεν υπάρχουν επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου.  

6.3.3 Υποστηρικτικές Εγκαταστάσεις 

Για την κατασκευή του έργου απαιτείται η χρήση πρώτων υλών (σκυροδέματος, άμμου, αγωγών 

και εξαρτημάτων). Η προμήθεια των υλικών (τσιμέντου και άμμου) θα γίνει από νόμιμα 

λειτουργούντες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας κατά την κρίση του 

αναδόχου, ενώ η προμήθεια των υπολοίπων υλικών θα γίνει κατά την κρίση του αναδόχου μετά 

την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Στα πλαίσια του 

έργου λόγω της φύσης του δεν προτείνεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και αποθεσιοθαλάμου 

πλεοναζόντων υλικών αλλά με την εκσκαφή αυτά θα αποτίθενται πλησίον της τάφρου 

τοποθέτησης των αγωγών και εν συνεχεία με την τοποθέτηση του αγωγού θα γίνεται επίχωση του 

ορύγματος με τα ίδια υλικά και εφαρμογή μεθόδου συμπίεσης ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής, 

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Όλα τα υλικά κατασκευής του έργου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις διάρκειας ζωής 

σχεδιασμού του έργου. Όλα τα ενσωματωμένα υλικά θα απαιτείται να πιστοποιούνται από 

αναγνωρισμένο οργανισμό ότι η μακροπρόθεσμή τους αντοχή και ανθεκτικότητα είναι 

ικανοποιητική. 
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Λόγω της φύσης του έργου του κλειστού δικτύου του οικισμού της Κερασιάς (συνεχές μέτωπο 

εργασιών που κλείνει γρήγορα στα μετόπισθεν) και η προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής του (cut 

and cover) δεν απαιτείται η δημιουργία εργοταξιακού χώρου. Εφόσον ο εργολάβος του έργου με 

αίτησή του ζητήσει τη χωροθέτηση εργοταξιακού χώρου τότε αυτός θα οριοθετηθεί μετά από 

υποβολή φακέλου του αναδόχου και έγκριση της Διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από σύμφωνη 

γνώμη της αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής. Τα υπόλοιπα τμήματα του έργου αφορούν σε 

αποκαταστάσεις υφιστάμενων στοιχείων των αρδευτικών δικτύων και δεν προτείνεται η 

δημιουργία εργοταξιακού χώρου.   

6.3.4 Υλικά κατασκευής 

Οι ποσότητες πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου (σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη του 

έργου) αναλύονται στον κάτωθι πίνακα: 

Υλικά 
Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών μ² 535,00 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 

μ³ 30,00 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

μ³ 117,00 

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα, ίνες 
πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

Kg 104 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων 

Kg 1.150 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων 

μ² 400,00 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

μ² 210,00 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου  Κατασκευές με περιορισμένη 
μηχανουργική επεξεργασία 

Kg 1.200 

Σωληνώσεις  με προκατασκευασμένους ανοιχτούς αγωγούς εσωτερικών 
διαστάσεων 0,40x0.40 μ., με πάχος τοιχωμάτων 0.08 μ., ποιότητας 
σκυροδέματος C30/37 

μμ 1.160 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 6 atm 

μμ 126 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες γαλβανιζέ τύπου  PEROT ονομ. 
εξωτερικής διαμέτρου DN 89 mm  (3.5’’) / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

μμ 1.500 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες γαλβανιζέ τύπου  PEROT ονομ. 
εξωτερικής διαμέτρου DN 108 mm  (41/4 ’’) / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

μμ 500 

Σωληνώσεις  με προκατασκευασμένους ανοιχτούς αγωγούς εσωτερικών 
διαστάσεων 0,30x0,30 μ., με πάχος τοιχωμάτων 0.08 μ., ποιότητας 
σκυροδέματος C30/37 

μμ 390 
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Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2  Ονομ. διαμ. DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 140 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 2.100 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 300 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 375 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2   Ονομ. διαμ. DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm   

μμ 65 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2  Ονομ. διαμ. DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm   

μμ 250 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων κοινά Kg 3.000 

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό 
χυτοσίδηρο,  ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

Kg 1.000 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 50 mm  / 
ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 18 

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας με ωτίδες, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 80 
mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 17 

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας με ωτίδες, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 
100 mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 4 

Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας με ωτίδες, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές Ονομ. διαμ. DN 
125 mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 1 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

τεμ. 4 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm   Ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1 1/2" ονομ. πίεσης ΡΝ 16atm 

τεμ. 1 

Πιν. 12: Ποσότητες πρώτων υλών 

Για την κατασκευή του έργου απαιτείται χρήση νερού και ενέργειας. Ειδικότερα απαιτείται χρήση 

νερού για την παρασκευή του σκυροδέματος (στο εργοστάσιο παρασκευής του προμηθευτή). Η 

χρήση ενέργειας περιορίζεται σε πετρέλαιο κίνησης για τη λειτουργία των μηχανημάτων 

κατασκευής του έργου. Ειδικότερα: 

Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

 αυτοκίνητο – αναδευτήρας για τη μεταφορά σκυροδέματος (μπετονιέρα) 

 μηχανικός εκσκαφέας με κουβά 
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 ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων ωφέλιμων φορτίων (φορτηγά) 

 μικρός φορτωτής   

 μπετονιέρα μικρού εργοταξίου (πιθανή χρήση) 

 ηλεκτρογεννήτρια. 

Τα ανωτέρω μηχανήματα και οχήματα χρησιμοποιούν ακάθαρτο πετρέλαιο για την κίνηση και 

λειτουργία τους. Ο τύπος του καυσίμου καθώς και η ημερήσια κατανάλωση δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Μηχάνημα / όχημα Καύσιμο Κατανάλωση (lt/d) 

Αυτοκίνητο – αναδευτήρας  ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Μηχανικός εκσκαφέας ακάθαρτο πετρέλαιο 120 

Ανατρεπόμενο ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Μικρός Φορτωτής ακάθαρτο πετρέλαιο 120 

Ηλεκτρογεννήτρια ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

αναμικτήρας σκυροδέματος βενζίνη ή πετρέλαιο 17 

Πιν. 13: Τύπος καύσιμου και ημερησία κατανάλωση μηχανημάτων έργου.  

Στην περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας στο χώρο του έτοιμου σκυροδέματος δραστηριοποιούνται οι 

κάτωθι επιχειρήσεις (άγνωστο καθεστώς αδειοδότησης): 

ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ ΙΚΕ  

5ο χλμ Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Αθηνών, Καρδίτσα, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ ΑΕ  

Κοραή Αδαμάντιου 1, Καρδίτσα, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕ  

5ο χλμ Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Αθηνών, Καρδίτσα, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΦΩΤΟΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  

1ο χλμ Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Αθηνών, Καρδίτσα, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ  

6ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών, Καρδίτσα, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. 

 

Η επιλογή του προμηθευτή έτοιμου σκυροδέματος θα γίνει κατά την κρίση του ανάδοχου του 

έργου. 

http://www.vrisko.gr/details/aa37bf227hded20g7735a20h707a6hba?what=Σκυροδέματος%20Παραγωγή%20Μεταφορά&where=Καρδίτσα
http://www.vrisko.gr/details/14_502c5b46g26a73haabb_15_700373?what=Σκυροδέματος%20Παραγωγή%20Μεταφορά&where=Καρδίτσα
http://www.vrisko.gr/details/b12e7ibh4h4i12dd6h0hdbacb7_c5k3h?what=Σκυροδέματος%20Παραγωγή%20Μεταφορά&where=Καρδίτσα
http://www.vrisko.gr/details/b1df4a56ca412c271f3dc75k1bce1ecj?what=Σκυροδέματος%20Παραγωγή%20Μεταφορά&where=Καρδίτσα
http://www.vrisko.gr/details/00760k70c3b1_hc145261d112hccc2b6?what=Σκυροδέματος%20Παραγωγή%20Μεταφορά&where=Καρδίτσα
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Επίσης όσον αφορά τους αγωγούς και τα συνδεόμενα με αυτούς υλικά (βαλβίδες, συνδέσεις κλπ) 

η προμήθεια τους θα γίνει κατά την κρίση του αναδόχου και κατά προτεραιότητα από επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου απαιτείται εισροή νερού για τη λειτουργία του. Ειδικότερα 

απαιτείται ποσότητα νερού ίση με 522.688,80 m3/έτος που θα προέρχεται από την κοίτη του 

ποταμού Μ. Ποτάμι, π. Κερασιώτη και πηγής «Μάνα νερό». 

6.3.5 Υγρά απόβλητα 

Ο κίνδυνος υγρών αποβλήτων περιορίζεται αυστηρά στη διαρροή ορυκτελαίων από τα 

μηχανήματα κατασκευής του έργου που θα μπορούσαν να εναποτεθούν στο έδαφος. Ο κίνδυνος 

αυτός ελαχιστοποιείται με την καλή συντήρηση αυτών, ενώ η διαχείριση των μεταχειρισμένων 

ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 

64/Α/2.3.04) «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων για τη 

διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40/Β/1996) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

6.3.6 Πλεονάζοντα υλικά  

Οι κυριότερες επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου (απόβλητα) εντοπίζονται στα προϊόντα 

περίσσειας των εκσκαφών, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την αναλυτική προμέτρηση του 

έργου σε 572,75m3. Παράλληλα, θα προκύψουν προϊόντα καθαιρέσεων άοπλου σκυροδέματος 

τα οποία εκτιμώνται σε ποσότητα 313,26m3. Τα προϊόντα περίσσειας εκσκαφών ορυγμάτων και 

φρεατίων που θα πλεονάσουν προτείνεται να χρησιμοποιηθούν, μετά από συνεργασία με τις 

αρμόδιες τοπικές αρχές, στη διάστρωση των αγροτικών οδών στην περιοχή του έργου για τη 

βελτίωση της βατότητάς τους εφαρμόζοντας μέθοδο συμπίεσης ώστε να επιτευχθεί βαθμός 

συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής 

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2). Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ένα μέσο πλάτος αγροτικής οδού (στη 

στενή περιοχή μελέτης) σε 4 μέτρα, πάχος διάστρωσης των 30 εκατοστών και βαθμό συμπίεσης 

10% προκύπτει ότι τα πλεονάζοντα υλικά με συμπίεση επαρκούν για διάστρωση 433,90 μέτρων. 

Τα υλικά εκσκαφής ορυγμάτων και φρεατίων θεωρούνται κατάλληλα για τη διάστρωση τοπικών 

αγροτικών οδών καθώς αποτελούνται από ιλύ, άμμους, χάλικες και πεπλατυσμένες κροκάλες. Η 

υπολειπόμενη ποσότητα υλικών για διάστρωση αγροτικών οδών αναμένεται να επαρκεί για 

433,90 μέτρα (επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο στο παράρτημα της ΜΠΕ). Η ακριβής 

προτεινόμενη θέση διάστρωσης των υλικών αποτυπώνεται στοv Χάρτη 3.2 εκτός του τεύχους. Η 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=3730&cat_id=927
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=3730&cat_id=927
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επιλογή των συγκεκριμένων αγροτικών οδών έγινε λόγω της σημερινής κακής κατάστασης τους 

(δεν έχουν διαστρωθεί ποτέ με αποτέλεσμα την δυσχερή βατότητα), ενώ το κατάστρωμα τους 

αποτελείται αποκλειστικά από φυτική γη. 

Όσον αφορά τα προϊόντα καθαιρέσεων που θα αποτελούνται από τεμάχη σκυροδέματος 

(313,26m3) προτείνεται να διατεθούν από τον ανάδοχο σε νόμιμα λειτουργούντες επιχειρήσεις 

διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εν 

λόγω πρόταση να τεθεί ως περιβαλλοντικός όρος του έργου.   

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (2014/955/ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2014 

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων 

σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα 

παραγόμενα απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής του έργου κατατάσσονται κατά κωδικό ΕΚΑ ως 

εξής:  

17 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ 

ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και κεραμικά 

17 01 01 σκυρόδεμα 

17 04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

17 04 05 σίδηρος και χάλυβας 

17 05 
χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα 

εκσκαφών 

17 05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 (χώματα και πέτρες που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες) 

Πιν. 14: Απόβλητα κατά ΕΚΑ κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

Πιθανά παραγόμενα απόβλητα κατά τη φάση κατασκευής του έργου που μπορούν να οφείλονται 

σε ατύχημα κατατάσσονται κατά κωδικό ΕΚΑ ως εξής: 

13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων 

που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 
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13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων 

13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

13 07 02* βενζίνη 

16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

16 01 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων 

μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 07* φίλτρα λαδιού 

16 01 13* υγρά φρένων 

16 01 15 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14 (αντιψυκτικά υγρά που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου 

Πιν. 15: Πιθανά απόβλητα (συνήθων ατυχημάτων) κατά ΕΚΑ κατά τη φάση κατασκευής του έργου 

Κατά τη φάση λειτουργίας τα απόβλητα αφορούν αποκλειστικά στις καλλιέργειες της μελετώμενης 

περιοχής (ζωνών άρδευσης), όπως  κατατάσσονται κατά κωδικό ΕΚΑ στην κατηγορία 02 – 

«ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Ειδικότερα, κατατάσσονται κατά 

κωδικό ΕΚΑ ως εξής: 

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία 
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02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών 

02 01 09 
αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08 (αγροχημικά απόβλητα που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες) 

Πιν. 16: Απόβλητα κατά ΕΚΑ κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 

6.3.7 Εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων προβλέπεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εκπομπές 

σκόνης, αέριων ρύπων και οσμών καυσαερίων από τα μηχανήματα εκσκαφών. Οι εκπομπές αυτές 

αναμένονται μικρές, τοπικής και περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αντιστρέψιμες. Εργοτάξιο δεν 

θα εγκατασταθεί στην περιοχή. Τα οχήματα θα πηγαινοέρχονται στο χώρο των εργασιών. Για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής θα 

πρέπει κατά την απόθεση των γαιωδών υλικών να λαμβάνονται μέτρα προστασίας που θα 

περιλαμβάνουν διαβροχή ή επικάλυψη των σωρευμένων γαιωδών υλικών ιδίως εάν υπάρχει 

εκτεταμένη ξηρασία. Επιπλέον, η συχνή διαβροχή των περιοχών εκχωμάτωσης, μετώπων και 

προϊόντων εκσκαφής και σωρών υλικών, η εναπόθεση υλικών σε σωρούς χαμηλού ύψους και η 

συστηματική συντήρηση οχημάτων και εξοπλισμού συμβάλλουν στη μείωση της επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας. 

Οι πηγές αέριας ρύπανσης θα είναι: 

 Εκπομπές αερίων ρύπων από τα διάφορα μηχανήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές 

κλπ.) που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες κατασκευής. 

 Σκόνη από τις εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων κατά τις χωματουργικές εργασίες.  

Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 αυτοκίνητο – αναδευτήρας για τη μεταφορά σκυροδέματος (μπετονιέρα) 

 μηχανικός εκσκαφέας με κουβά 

 ανατρεπόμενα οχήματα διαφόρων ωφέλιμων φορτίων (φορτηγά) 

 μικρός φορτωτής   

 μπετονιέρα μικρού εργοταξίου (πιθανή χρήση) 

 ηλεκτρογεννήτρια. 
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Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από τη λειτουργία των μηχανημάτων είναι:  

 μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

 υδρογονάνθρακες (HC) 

 οξείδια του αζώτου (NOx) 

 οξείδια του θείου (SOx) 

 σωματίδια καπνού (ΑΣ10). 

Τα ανωτέρω μηχανήματα και οχήματα χρησιμοποιούν ακάθαρτο πετρέλαιο για την κίνησή τους. Ο 

τύπος του καυσίμου καθώς και η ημερήσια κατανάλωση δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Μηχάνημα / όχημα Καύσιμο Κατανάλωση (lt/d) 

Αυτοκίνητο – αναδευτήρας  ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Μηχανικός εκσκαφέας ακάθαρτο πετρέλαιο 120 

Ανατρεπόμενο ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Μικρός Φορτωτής ακάθαρτο πετρέλαιο 120 

Ηλεκτρογεννήτρια ακάθαρτο πετρέλαιο   40 

Μπετονιέρα μικρού εργοταξίου Βενζίνη ή πετρέλαιο 17 

Πιν. 17: Τύπος καύσιμου και ημερησία κατανάλωση μηχανημάτων  

Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1tn καυσίμου με βάση τη βιβλιογραφία (USEPA, 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Καύσιμο CO HC NΟx SO2 ΑΣ10 

Diesel 0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Πιν. 18:  Συντελεστές εκπομπής καυσαερίων σε kg ανα 1tn καυσίμου 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου, εφόσον όλες οι εργασίες συντελεστούν απρόσκοπτα εκτιμάται 

περίπου σε 12 μήνες (με το κάθε μηχάνημα απασχολούμενο για ένα μέρος του χρόνου αυτού). 

Με βάση τους ανωτέρω συντελεστές εκπομπής και τις παραδοχές για τη σύνθεση και τον χρόνο 

λειτουργίας των μηχανημάτων του έργου, οι συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου υπολογίζονται στον επόμενο πίνακα (υπολογίζονται κατά προσέγγιση 

καθώς δεν θα λειτουργεί ταυτόχρονα το σύνολο των μηχανημάτων). 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
Τύπος 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
αριθμός 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

(lt/d) 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

(d) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(tn) 

Αυτοκίνητο - αναδευτήρας 1 40 130 5,2 
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Μηχανικός εκσκαφέας 1 120 175 21 

Ανατρεπόμενο φορτηγό 1 80 175 14 

Φορτωτής 1 120 175 21 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  (DIESEL)                       61,2 

        Πιν. 19: Εκπομπές αερίων ρύπων κατά τη φάση κατασκευής 

Οι ρύποι αυτοί αραιώνουν και διαχέονται όσο αναμιγνύονται με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Σύμφωνα με την Υ.Α. Δ13/0/121/2007  (ΦΕΚ 53/Β`/24.1.2007) "Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων 

και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται 

σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ" όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Δ13/Ο/3967/11 (ΦΕΚ 741/Β/5.5.11), η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις 

ποσότητες που δείχνει ο παρακάτω πίνακας. 

Καθαρή ισχύς 
οχήματος 

(P) 

(KW) 

Μάζα Μονοξειδίου του 
άνθρακα 

(CO) 

g/kwh 

Μάζα 
Υδρογονανθράκων (HC) 

g/kwh 

Μάζα οξειδίων του 
αζώτου 

(NOx) 

g/kwh 

Μάζα σωματιδίων 

(PT) 

g/kwh 

130<P<560 

από 31-12-2010 

3,5 0,19 2,0 0,025 

75<P<130 

από 31-12-2010 

5,0 0,19 3,3 0,025 

37<P<56 

από 31-12-2011 

5,0 ΆΘΡΟΙΣΜΑ HC + NOX 4,7 0,025 

Πιν 20: Επιτρεπτά όρια εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 

Η ενδεικτική σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων του προτεινόμενου έργου είναι: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ΟΧΗΜΑ 

 
  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

(h) 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

(d) 

ΙΣΧΥΣ (P) 

KW 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 CO HC NOX SO2 ΑΣ10 

DIESEL (kg/180d) 2,1511 1,0975 0,7463 0,2634 0,6146 

ΕΤΗΣΙΕΣ (kg /y) – 180d 2,1511 1,0975 0,7463 0,2634 0,6146 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ(kg/d) 0,0120 0,0061 0,0041 0,0015 0,0034 

ΩΡΙΑΙΑ (Kg/h) – 6ωρο 0,0020 0,0010 0,0007 0,0025 0,0006 

ΕΤΗΣΙΕΣ (μg/y) 21.511 χ 10
5
 10.975 χ 10

5
 7.463 χ 10

5
 2.634 χ 10

5
 6.146 χ 10

5
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ(μg/d) 120 χ 10
5
 61 χ 10

5
 41 χ 10

5
 15 χ 10

5
 34 χ 10

5
 

ΩΡΙΑΙΑ (μg /h) 20 χ 10
5
 10 χ 10

5
 7 χ 10

5
 25 χ 10

5
 6 χ 10

5
 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=6883
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=8921
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Αυτοκίνητο - αναδευτήρας 1 8 
130 56 

Μηχανικός εκσκαφέας 1 8 
175 109 

Ανατρεπόμενο φορτηγό 1 8 175 220 

Φορτωτής 1 6 
175 109 

Πιν. 21: Ενδεικτική σύνθεση μηχανημάτων έργου 

Με αναγωγή, οι εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων των μηχανημάτων σε 12 μήνες (365 

ημέρες) είναι: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ΟΧΗΜΑ 
 

Μάζα Μονοξειδίου του 
άνθρακα  

(CO) 

Κg 

Μάζα 
Υδρογονανθράκων 

(HC) 

Κg 

Μάζα οξειδίων του 
αζώτου 

(NOx) 

Κg 

Μάζα σωματιδίων 

(PT) 

Κg 

Αυτοκίνητο - αναδευτήρας 134,4 126,6 0,6 

 
Μηχανικός εκσκαφέας 523,2 19,8 345 2,4 

Ανατρεπόμενο φορτηγό 1663,2 90,3 950,4 12 

Φορτωτής 588,6 22,2 388,2 3 

Πιν. 22: Εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τηρούνται τα όσα αναφέρονται στην Υ.Α. 

Δ13/0/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β`/24.1.2007) και η επιβάρυνση της περιοχής από τα μηχανήματα του 

έργου σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μικρή. Εξάλλου, η επίπτωση από την 

έκλυση των αέριων ρύπων θα είναι προσωρινή και πλήρως αναστρέψιμη λόγω της ορεινότητας 

της περιοχής αλλά και των συχνών ανέμων που πνέουν. 

Από τη στιγμή που πληρούνται τα όσα αναφέρονται στην Υ.Α. Δ13/0/121/2007  (ΦΕΚ 

53/Β`/24.1.2007), οι συγκεντρώσεις των κύριων αερίων ρύπων δεν αναμένεται να υπερβούν τα 

όρια που έχουν καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 "Μέτρα για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008" (ΦΕΚ 488/30-

3-2011).         

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια των συγκεντρώσεων των CO, 

NOΧ, SO2, και σωματιδίων ΑΣ10 του ατμοσφαιρικού αέρα, εντός ζώνης ή οικισμού και στον πίνακα 

(24) οι οριακές τιμές αυτών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 "Μέτρα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 

2008" (ΦΕΚ 488/30-3-2011). 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=6883
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=6883
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=918&item_id=6883
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

μg/m3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

ΩΡΙΑΙΑ 24ΩΡΗ ΕΤΗΣΙΑ 

CO 5-7 (Μ.Ο. 8h) - - - 

NOΧ 100-140 - 26-32 19,5-24 

SO2 - 50-75 - 8-12 

ΑΣ10 - 25-35 12-17 - 

Πιν.23: Απαιτούμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού αέρα 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Μg/m3 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 

1 ΩΡΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΣ 

CO 10 - - - 1-1-2005 

NOΧ 200 - 40 30 1-1-2010 

SO2 350 125 - 20 1-1-2005 

ΑΣ10 50 - 40 - 1-1-2005 

Πιν. 24: Οριακές τιμές 

Το πρόβλημα της δημιουργίας σκόνης είναι αναπόφευκτο σε τέτοιου είδους εργασίες, συνεπώς 

θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της, δεδομένου ότι η 

μελετώμενη περιοχή γειτνιάζει με τον οικισμό των Καλυβίων, ενώ τμήμα του έργου θα εκτελεστεί 

εντός του οικισμού της Κερασιάς. Περαιτέρω δε λόγω της δασικής φύσης της ευρύτερης περιοχής 

αλλά και του λιμναίου περιβάλλοντος (λίμνη Νικ. Πλαστήρα) επιβάλλεται η ελάχιστη δυνατή 

διασπορά σκόνης. Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (US EPA) αναφέρει ότι 

τέτοιες εκπομπές είναι απευθείας ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων, ενώ εξαρτώνται 

επίσης και από το μέσο βάρος των οχημάτων, το μέσο αριθμό των τροχών των οχημάτων, τον 

κυκλοφοριακό φόρτο και το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ. Οι ποσότητες εκπομπών σκόνης από 

τους δρόμους και τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλουν πολύ, με εύρος που αρχίζει 

από 1kgr/οχηματο-χιλιόμετρο και φθάνει μέχρι και πάνω από 10 kgr/οχηματο-χιλιόμετρο. 

Σε ότι αφορά τις ποσότητες της εκλυόμενης σκόνης από την κατασκευή του έργου, τα διαθέσιμα 

στοιχεία δεν επαρκούν για να υπολογιστούν με τη βοήθεια μοντέλου οι εκπομπές και οι τελικές 

συγκεντρώσεις της. Εκτιμάται όμως ότι θα υπάρξουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις τόσο από την 

παραγωγή της, όσο και από τη διασπορά της στην άμεση περιοχή του έργου, οι οποίες όμως 

γρήγορα θα αφομοιωθούν δεδομένης της φύσης του έργου.  

Η όποια ένταση του φαινομένου θα εξαρτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες ανέμων (ένταση, 

κατεύθυνση) αλλά και τυχόν επεισόδια κατακρημνισμάτων. Μεγάλο μέρος του όγκου της σκόνης 

θα συγκρατηθεί από τη βλάστηση, τις καλλιέργειες και το αστικό περιβάλλον, η οποία εν συνεχεία 

θα εκπλυθεί και θα εμπλουτίσει το έδαφος. Πέραν όμως του εγγύτερου περιβάλλοντος, από την 
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έκλυση σκόνης θα επιβαρύνεται το προσωπικό του έργου αλλά και οι κάτοικοι της Κερασιάς 

Επιπρόσθετα η επικάθιση σκόνης θα δημιουργεί και αισθητική όχληση. 

Πιθανόν είναι επίσης να εκλυθούν δυσάρεστες οσμές κατά τη φάση αυτή από τη λειτουργία των 

πετρελαιοκινητήρων των μηχανημάτων έργων, οι οποίες όμως λόγω της διάχυσής τους δεν 

αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. 

6.3.8 Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις σε ότι αφορά στην 

ελαχιστοποίηση εκπομπής θορύβου στην πηγή, δηλαδή στα μηχανήματα εργοταξίου, η 

ηχορρύπανση από τα εργοτάξια παραμένει σημαντικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί λήψη μέτρων. 

Στην περιοχή μελέτης προβλέπεται μικρή αύξηση της στάθμης του θορύβου από τα μηχανήματα 

εκσκαφής, μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών κατά την κατασκευή του έργου. 

Για τον περιορισμό των εργοταξιακών θορύβων, οφείλουν να τηρούνται τα όρια ηχητικής 

εκπομπής που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ελαχιστοποίηση του εργοταξιακού θορύβου, 

χρήση κατασιγασμένων μηχανημάτων και μέτρα ατομικής προστασίας από τον θόρυβο από τους 

εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 

Το Π.Δ 1180/81 καθορίζει το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο 

περιβάλλον από εγκαταστάσεις, που στην προκειμένη περίπτωση αφορά μηχανήματα και 

εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το όριο αυτό 

μετρούμενο επί του ορίου του εργοταξίου επί του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ή τα 

μηχανήματα, έχει καθοριστεί για την περίπτωση της καθαρής επικράτησης του αστικού στοιχείου 

στα 50 dB(A), ενώ σε περίπτωση επικράτησης του βιοτεχνικού – βιομηχανικού ή παρεμφερούς 

στοιχείου (π.χ εργοταξιακών δραστηριοτήτων) έναντι του αστικού, τα 65 dB(A). 

Πέραν του προαναφερθέντος Π.Δ βρίσκεται σε ισχύ σχετική νομοθεσία που αφορά τον θόρυβο 

που προέρχεται από εργοτάξια, αερόσφυρες, μηχανήματα κλπ, η οποία αναφέρεται στα μέτρα 

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα πλαίσια της προστασίας από τον θόρυβο 

της κατασκευής, αποτελεί υποχρέωση τόσο του κυρίου του έργου όσο και του κατασκευαστή του 

όπως εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια επιγραμματικά: 

 Υπ. Απόφαση 56206/1613/ΦΕΚ 570Β’/9-9-86 περί ‘’Προσδιορισμού της ηχητικής 

εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

79/113/ΕΟΚ, 81/105/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ’’. 
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 Υπ. Απόφαση 69001/1921/ΦΕΚ 751Β’/18-10-88 περί ‘’Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την 

οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου’’. 

 Υπ. Απόφαση Α5/2375/ΦΕΚ 689Β’/18 ‘’Περί της χρήσεως κατασιγασμένων 

αεροσφυρών’’. 

 Υπ. Απόφαση 373/2003/ΦΕΚ 1418Β’‘’ Μέτρα – όροι για εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’’. 

Δεδομένου ότι το έργο είναι μικρής κλίμακας, δεν υπάρχει αναγκαιότητα να εξεταστεί 

αναλυτικά το θέμα του παραγόμενου θορύβου από την κατασκευή του έργου.  

Ανάμεσα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι και η προκαλούμενη επίπτωση από κραδασμούς 

και δονήσεις στα κτίρια. Όπως ο θόρυβος έτσι και οι δονήσεις, γίνονται άμεσα αντιληπτοί ως 

δυσάρεστες αισθήσεις και επιπλέον οι δονήσεις ενοχλούν και λόγω του φόβου που προκαλούν 

για πιθανές ζημιές στα κτίρια. Υπάρχουν δύο τρόποι, με τους οποίους τα κτίρια διεγείρονται από 

δονήσεις και κραδασμούς: 

α) Μέσω του εδάφους: Οι δονήσεις διαδίδονται μέσω του εδάφους και διεγείρουν το κτίριο μέσω 

της θεμελίωσης του. 

β) Μέσω του αέρα: Ήχοι (χαμηλών κυρίως συχνοτήτων) που διαδίδονται μέσω του αέρα, 

εισέρχονται από τα ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) στα κτίρια και διεγείρουν τα δομικά τους μέρη. 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι διάδοσης των δονήσεων συμμετέχουν λιγότερο ή περισσότερο σε 

κάθε περίπτωση διέγερσης κτιρίου από δονήσεις.  

Δονήσεις που διαδίδονται μέσω του εδάφους: Τα βαρέα κυρίως οχήματα μεταδίδουν στο έδαφος 

δονήσεις που οφείλονται πρώτον σε διάφορες δυνάμεις προερχόμενες από τον κινητήρα, το 

σύστημα μετάδοσης, τους τροχούς και την επαφή τους με το οδόστρωμα, και μεταφερόμενες από 

την ανάρτηση του οχήματος στο οδόστρωμα ή στην υποδομή αντίστοιχα, και δεύτερον σε 

δυνάμεις αντίδρασης από τους τροχούς και την ανάρτηση κατά την κίνηση. Οι δονήσεις αυτές 

μπορεί να είναι τυχαίες και ισχυρές (λόγω μιας λακκούβας, αρμών διαστολής κ.λ.π.) ή να έχουν 

μία πιο συνεχή και περιοδική μορφή (π.χ. λόγω ομοιόμορφων κυματοειδών, παραμορφώσεων 

του οδοστρώματος). Μεταδίδονται μέσω της βάσεως και υποβάσεως στο έδαφος με τη μορφή 

κυμάτων όπως τα σεισμικά (εγκάρσια, διαμήκη και Rayleigh). 

Δονήσεις που διαδίδονται μέσω του αέρα: Ο θόρυβος των μηχανών εσωτερικής καύσεως και 

κυρίως της εξάτμισης τους χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλά επίπεδα στην περιοχή μεταξύ 50 

και 100 Ηz του ακουστικού φάσματος. Σαν θόρυβος αυτές οι συχνότητες δεν είναι ενοχλητικές για 

το αυτί (σε αντίθεση με την περιοχή μεταξύ 500 και 1000 Ηz του φάσματος) και η μέθοδος 

μέτρησης θορύβου σε dΒ(Α) μειώνει με κατάλληλο φιλτράρισμα τη συνεισφορά τους στη συνολική 
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στάθμη θορύβου. Ο θόρυβος όμως αυτός διαδιδόμενος δια του αέρα μπορεί πρώτον να θέσει σε 

ταλάντωση την επιφάνεια του οδοστρώματος κάτω από το όχημα (πέρα από τις δονήσεις που 

μεταφέρονται μέσω των τροχών), δεύτερον να προκαλέσει δυσάρεστο συντονισμό μερών του 

ανθρώπινου σώματος (π.χ. ο θώρακας ενός άνδρα συντονίζεται από ακουστικά κύματα 

συχνότητας 50 Ηz) και τρίτον να προκαλέσει ταλάντωση λόγω συντονισμού σε συχνότητες κάτω 

από 200 Ηz τμημάτων των κτιρίων ή άλλων αντικειμένων (υαλοπινάκων, κουφωμάτων, 

πατώματος, επίπλων), με συχνό αποτέλεσμα δευτερογενή θόρυβο (τρίξιμο, κροτάλισμα) από 

αυτά. 

Επιτρεπόμενα όρια δονήσεων: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα θεσμοθετημένη νομοθεσία που 

να αφορά όρια δονήσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής. Γενικά ως 

προβλεπόμενο μέγεθος για την αξιολόγηση της δόνησης - και των επιπτώσεων της σε κτίρια και 

ανθρώπους - που προέρχεται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου ορίζεται η ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΗΣ (p.p.v – peak vibration velocity) σωματιδίου μετρούμενη σε χλστ/δευτερ. 

(mm/sec). Η ταχύτητα του σωματιδίου καταγράφεται σε τρεις κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις Χ, 

Υ & Ζ, και το διάνυσμα της ταχύτητας υπολογίζεται από τη σχέση: 

RPPV = {(PVX)2 + (PVY)2 + (PVZ)2}0·5 

Από το διάνυσμα αυτό υπολογίζεται η μέγιστη τιμή του διανύσματος της ταχύτητας του 

σωματιδίου. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής οι δραστηριότητες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό ή σε διαχωριστικές κατασκευές κτιρίων και 

γενικά να γίνουν αντιληπτές και κατά συνέπεια τουλάχιστον ενοχλητικές στους κατοίκους των 

πλησιέστερων προς το έργο αστικών περιοχών, είναι οι εκρήξεις ή η έμπηξη πασσάλων, 

εργασίες δηλαδή οι οποίες δεν προβλέπονται να λάβουν χώρα στα πλαίσια του έργου. 

Το βασικό όριο ασφαλείας για την αποφυγή ζημιών είναι η τιμή της ταχύτητας δόνησης 

(ταλάντωσης) σωματιδίου να μην υπερβαίνει τα 50 mm/sec στην επιφάνεια του εδάφους (TRRL 

Laboratory Report 860). 

Δεδομένου ότι το ανωτέρω όριο δεν διασφαλίζει απόλυτα τη μη εμφάνιση ζημιών (σοβαρών ή 

διακοσμητικών), στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όρια πιο συντηρητικά στα πλαίσια ενός 

πλέον φιλικού προς το αστικό δομημένο περιβάλλον σεναρίου σύμφωνα με το CHABA Report 

ΝΤΙS ΑD-Α044384.   

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Σταθμισμένη επιτάχυνση (1) Ισοδύναμη ταχύτητα (2) 

Λοιπά κτίρια 0,5 έως 1 m/sec
2
 13 έως 28 mm/sec 

Μνημεία & κτίρια ειδικών χρήσεων 0,05 m/sec
2
 1,3  mm/sec 
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Πίν. 25: Προτεινόμενα όρια δονήσεων 

1) H.E Von Gierke ΝΤΙS ΑD-Α044384 
(2)  Για συχνότητες  > 10 Hz ισχύει : ταχύτητα σε mm/sec = 28.4 * επιτάχυνση (m/sec

2
) 

 

Η συμπίεση του επιχώματος από τη διάστρωση των αγροτικών οδών και ορυγμάτων εντός του 

οικισμού της Κερασιάς πιθανόν να δημιουργήσει μικρές δονήσεις που θα περιορίζονται αυστηρά 

στο χώρο επέμβασης, ενώ δεδομένου του πολύ μικρού όγκου περίσσειας εκσκαφών προς 

διάστρωση, της φύσης και κλίμακας του έργου, του πολύ μικρού βάθους των ορυγμάτων, θα είναι 

για μικρό χρονικό διάστημα.   

6.3.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Αναφορικά με τις εκπομπές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων θα πρέπει να αναφερθούν τα 

εξής:  

 Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δεν δημιουργούνται μόνο πέριξ των γραμμών μεταφοράς 

(υψηλή & υπερυψηλή τάση) και διανομής (μέση και χαμηλή τάση) ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά η ύπαρξή τους στον περιβάλλοντα χώρο είναι συνυφασμένη με την ίδια τη χρήση 

του ηλεκτρισμού. Έτσι, γύρω από οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο στοιχείο (ηλεκτρικές 

οικιακές συσκευές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές) 

αναπτύσσεται ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, τα μεγέθη των οποίων εξαρτώνται για 

δεδομένη θέση από την ένταση του ρεύματος.  

 Δεδομένου ότι η ένταση των πεδίων αυτών εξασθενεί σημαντικά, όσο αυξάνεται η 

απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί (είναι αντιστρόφως ανάλογη με το 

τετράγωνο της απόστασης πηγής-δέκτη), σε πολλές περιπτώσεις η χρήση οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών συνεπάγεται έκθεση σε τιμές μαγνητικού πεδίου (μαγνητικής 

επαγωγής) υψηλότερες από εκείνες που θα μπορούσαν να προέλθουν από 

παρακείμενες ηλεκτρικές γραμμές, αφού σε όλες τις δυνατές θέσεις παραμονής των 

ανθρώπων μεσολαβούν σημαντικές αποστάσεις ασφαλείας. 

Η Ελλάδα έχει καθορίσει νομοθετικά, μέτρα προστασίας του κοινού από την έκθεση σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θέτοντας σε ισχύ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 

53571/3839/ΦΕΚ1105Β/6-9-2000) με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 

κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Σύμφωνα με αυτή σε κάθε σταθμό πραγματοποιείται μελέτη 

ραδιοεκπομπών, στην οποία υπολογίζονται οι τιμές της πυκνότητας ισχύος στις κοντινότερες 

ελεύθερα προσβάσιμες περιοχές, από το ευρύ κοινό. Επίσης, υπολογίζονται οι αποστάσεις 

ελεγχόμενης πρόσβασης από το κέντρο της κεραίας.  
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Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (2 της 105ης 

Ολομέλειας ΚΣΥ/4-3-94), συνιστάται για την οικοδόμηση κατοικιών και κτισμάτων δημόσιας 

χρήσης τήρηση απόστασης τουλάχιστον 50 μ. εκατέρωθεν των γραμμών. 

Εντός ζώνης επέμβασης του έργου και πλησίον αυτού δεν διέρχεται γραμμή υψηλής ή 

υπερυψηλής τάσης, ενώ σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας και αναμεταδότες δεν εντοπίστηκαν 

στην περιοχή πλησίον του έργου (σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ - https://keraies.eett.gr/). 

Ως εκ τούτου οι τιμές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή μελέτης περιορίζονται μόνο 

στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ καθώς και των κεραιών 

τηλεφωνίας της ευρύτερης περιοχής.  

Το προτεινόμενο έργο λόγω της φύσης του δεν αποτελεί πηγή εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, ενώ κατά τη φάση κατασκευής του δεν απαιτείται η χρήση μηχανημάτων και 

εξοπλισμού εκπομπής πολύ μικρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

6.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων των αρδευτικών έργων δεν απαιτεί την παρουσία προσωπικού 

στους χώρους των υδροληψιών είτε κατά μήκος του δικτύου αγωγών καθώς η λειτουργία αυτών 

θα επιτυγχάνεται μέσω ενός υδρονομέα που θα προσλαμβάνεται ανά αρδευτική περίοδο. Η 

λειτουργία των εγκαταστάσεων θα είναι από την 15η Μαΐου έως και την 15η Σεπτεμβρίου 

(καλλιεργητική περίοδος) ενώ στους υπόλοιπους μήνες μπορούν να γίνονται εργασίες 

συντηρήσεων του δικτύου (υδροληψιών και αγωγών). Στο φορέα λειτουργίας του έργου (Δήμος 

Λίμνης Πλαστήρα) προτείνεται να τηρείται «Φάκελος Λειτουργίας» των εγκαταστάσεων που θα 

περιέχει: 

 την εγκεκριμένη ΜΠΕ 

 τους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας του έργου 

 εκθέσεις με τις χημικές αναλύσεις του νερού 

 δελτίο καταγραφής ανά έτος των ενδείξεων υδρόμετρων 

 έκθεση τυχόν εργασιών και συντηρήσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις 

 κατάλογο αρδευτών με καταναλισκόμενες ποσότητες ύδατος. 

Σε ετήσια βάση προτείνεται να γίνονται χημικές αναλύσεις ποιότητας νερού σε διαπιστευμένα 

εργαστήρια στην αρχή της αρδευτικής περιόδου (κυρίως αφορά φωσφορικά και νιτρικά ιόντα). Τα 

αποτελέσματα να σχολιάζονται μετά από σύγκριση με τιμές βιβλιογραφίας, ή άλλες που θα 

προκύψουν από τη διεθνή βιβλιογραφία, με ευθύνη του συντάκτη της ετήσιας έκθεσης και σε 
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συνδυασμό με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης της ΛΑΠ Αχελώου. Τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων ή υπολογισμών των ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων να κοινοποιούνται ετησίως 

στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην αρμόδια για θέματα 

Υδροοικονομίας Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του οικείου Δήμου σε 

περίπτωση αρμοδιότητάς του, ή με τη συχνότητα που ορίζεται στη σχετική άδεια χρήσης νερού. 

Όταν διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του νερού ο φορέας του έργου οφείλει να λαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του για την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, 

ενώ σε περίπτωση αναρμοδιότητας του ιδίου οφείλει να ενημερώνει τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

Υπηρεσίες. Ειδικότερα προτείνεται να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες στους αγρότες από τις 

αρμόδιες γι’αυτό υπηρεσίες με σκοπό τη σωστή εφαρμογή λιπασμάτων και γεωργικών 

φαρμάκων. 

Σε περίπτωση υδρολογικών ετών με χαμηλό ύψος κατακρημνισμάτων και διαπίστωση κακής 

ποσοτικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων των οποίων πραγματοποιείται απόληψη 

ύδατος προτείνεται η άντληση της έλαχιστης ποσότητας νερού ανά αρδευτική περίοδο, όπως 

αυτή θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

Δεν υπάρχουν εκροές υγρών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

ούτε εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα καθότι δεν χρησιμοποιούνται 

μηχανές εσωτερικής καύσης. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου απαιτείται εισροή νερού για την κάλυψη των αρδευτικών 

αναγκών. Ειδικότερα απαιτείται συνολική ποσότητα νερού ανά έτος (για όλες τις υδροληψίες) ίση με 

338.878,80 (υδροληψίες Μ. Ποτάμι) + 167.100 (Υδροληψία Κερασιώτη) + 16.710 (πηγή Μάνα 

νερό) = 522.688,80m3/έτος. 

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτείται η εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης και 

διάθεσης αποβλήτων. 

6.5. ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

Η λειτουργία του έργου δεν απαιτεί συνοδές εγκαταστάσεις κτιριακών έργων, σημαντικών 

υπόγειων εγκαταστάσεων και υποστέγων. Για την πρόσβαση στο χώρο του έργου δεν απαιτείται 

η διάνοιξη νέων οδών αλλά η χρήση των υφιστάμενων. Η λειτουργία του έργου δεν απαιτεί 

χώρους μόνιμης στάθμευσης ή άλλου είδους εργοταξιακών χώρων.  
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6.6. ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η εισροή σε "πρώτες ύλες" για τη λειτουργία των έργων περιορίζεται σε ποσότητα νερού για την 

κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Ειδικότερα απαιτείται συνολική ποσότητα νερού ανά έτος (για 

όλες τις υδροληψίες) ίση με 338.878,80 (υδροληψίες Μ. Ποτάμι) + 167.100 (Υδροληψία 

Κερασιώτη) + 16.710 (πηγή Μάνα νερό) = 522.688,80m3/έτος. 

6.7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ 

Τα στοιχεία που αφορούν το υδρολογικό ισοζύγιο των λεκανών απορροής του Μ. Ποτάμι, π. 

Κερασιώτη καθώς και της πηγής Μάνα Νερό αναλύονται ενδελεχώς στην Υδρογεωλογική μελέτη 

με Υδρολογική ανάλυση που απαριθμείται ως τεύχος Τ3 εντός του φακέλου της ΜΠΕ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής (κεφάλαια 8, 9 και 10).  

6.8. ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα 

αφού πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή εξαιτίας της ύπαρξης φυσικού 

πλούτου και του συγκριτικού της πλεονεκτήματος, τη λίμνη Νικ. Πλαστήρα. Εδώ θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι σημαντικό είναι και το κομμάτι του πληθυσμού που απασχολείται στον 

πρωτογενή τομέα τόσο με τη γεωργία όσο και με την κτηνοτροφία (30,7%).  

Η γεωργία στην περιοχή μελέτης είναι περιορισμένη κυρίως λόγω της πληθυσμιακής 

συρρίκνωσης και των διαμορφωμένων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Η ορεινότητα της 

περιοχής, η διασπορά και ο κατατεμαχισμός των αγροτεμαχίων δυσχεραίνουν την κατάσταση. 

Ειδικότερα, το ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με τη διατιθέμενη αγροτική γη 

είναι μικρό και μεγάλο ποσοστό της αγροτικής γης δηλώνεται σαν χορτολίβαδα ή αγρανάπαυση. 

Το μικρό μέγεθος των αγροτεμαχίων, καθώς και οι κλίσεις του εδάφους δεν επιτρέπουν αξιόλογο 

τεχνολογικό εξοπλισμό, παρόλο που υπάρχουν αρκετά μηχανήματα. Γίνονται όμως προσπάθειες 

βελτίωσης της κατάστασης με την κατασκευή αγροτικής οδοποιίας και αρδευτικών έργων. Ο 

μέσος όρος τεμαχισμού των γεωργικών εκτάσεων ανέρχεται σε 4,3 στρ. 

Οι καλλιέργειες σιταριού, καλαμποκιού και χορτοδοτικών (μηδική, τριφύλλι κ.ά.) είναι για 

αυτοκατανάλωση γιατί παράγονται σε πολύ μικρές ποσότητες και μόνο από μερικούς 

παραγωγούς. Αρκετά καλή μέση παραγωγικότητα έχει η καλλιέργεια κηπευτικών στην περιοχή 

που συνίσταται κυρίως από καλλιέργεια πατάτας, ντομάτας, φασολιών, κρεμμυδιών, πιπεριάς, 

μελιτζάνας, αγγουριού και βρώσιμου καλαμποκιού. Η καλλιέργεια των ανωτέρω κηπευτικών  

ευνοείται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής (σχετικά δροσερά και υγρά καλοκαίρια). 

Τα δε προϊόντα των εκμεταλλεύσεων προορίζονται κυρίως για πώληση στην τοπική αγορά από 
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τους ίδιους τους παραγωγούς μέσω πρόχειρων κατασκευών κατά μήκος του οδικού δικτύου της 

περιοχής του. Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων διαθέτουν κυρίως πρακτική πείρα και μόνο οι 

κάτοχοι του 35% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων είναι μέλη γεωργικών συνεταιρισμών.  

Για την περιοχή δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης (Γεωργοτεχνική – 

Γεωργοοικονομική μελέτη) και το έργο προσβλέπει στην διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 

όσον αφορά στον τύπο καλλιεργειών.  

Στα πλαίσια της εκπόνησης ενός νέου σχεδίου γεωργικής ανάπτυξης σε μία περιοχή (εφόσον 

αυτό εκπονηθεί), πρέπει να καταγραφούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον των 

καλλιεργητικών επιλογών για εύλογο χρονικό διάστημα. Στην επόμενη εικοσαετία οι εξελίξεις στη 

γεωργία θα καθοριστούν από ανθρωπογενείς και φυσικούς παράγοντες. Σε ορισμένους 

παράγοντες θα είναι εφικτή η άσκηση ελέγχου, ενώ σε άλλους όχι. 

Όσον αφορά τη μελλοντική διάρθρωση των καλλιεργειών στην περιοχή, οι κύριοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σχετικά με τις επιλογές 

τους, είναι οι εξής: 

1. Διαθέσιμοι Εδαφοϋδατικοί Πόροι. Ο κανόνας που ισχύει είναι ότι η ύπαρξη επαρκών 

ποσοτήτων αρδευτικού νερού και εδαφών με γονιμότητα άνω του μέσου όρου 

προδιαγράφουν διαφορετικές καλλιέργειες, που αποδίδουν και διαφορετικό αγροτικό 

εισόδημα, σε σχέση με περιοχές χωρίς επαρκές αρδευτικό νερό ή/και μικρή γονιμότητα. 

Δεν είναι πιθανό σε αρδευόμενο και γόνιμο αγρό να επιλεγεί ξηρική καλλιέργεια. Επιπλέον 

στην περιοχή δεν υπάρχουν παθογενή εδάφη, ούτε και ταυτόχρονα απεριόριστες 

διαθέσιμες ποσότητες ύδατος. Επίσης είναι προφανές ότι σε μια περιοχή που εκτελούνται 

αρδευτικά έργα οι ξηρικές καλλιέργειες δεν αποτελούν κύρια επιλογή. 

2. Συνήθειες και Γνώσεις Παραγωγών (παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις). Μελέτες έχουν 

δείξει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών υπάρχει εγγενής τάση να μην 

πειραματίζονται με νέες καλλιέργειες ή/και νέες κτηνοτροφικές δομές, αν δεν 

υποχρεωθούν για κάποιο σημαντικό λόγο. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες του μεγαλύτερου 

ποσοστού του αγροτικού πληθυσμού, που μεταβιβάζονται και από γενιά σε γενιά, 

προσφέρουν ασφάλεια και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή των 

καλλιεργειών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η διάρθρωση των ποσοστών των 

κυριότερων αρδευομένων καλλιεργειών του Υ.Δ δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία 

40 έτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι η επίδραση των όποιων αλλαγών στη 

διάρθρωση δεν έχει απαραίτητα ουσιαστικό αντίκρισμα στη ζήτηση νερού, διότι στην 

περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή ο παράγοντας 1 και οι διάδοχες καλλιέργειες συνήθως 

είναι ισοδύναμες από πλευράς υδατικών αναγκών. 
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3. Τιμές και Τάσεις της Αγοράς. Βραχυπρόθεσμα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες 

αλλαγές ανάλογα με τις διεθνείς συνθήκες εμπορίου. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν 

μεγάλες αυξήσεις στα σιτηρά τα τελευταία έτη. Είναι φανερό ότι η έστω και πρόσκαιρη 

αύξηση αυτών των καλλιεργειών συνεπάγεται και αντίστοιχη μείωση της ζήτησης κατά το 

μέρος που τους αναλογεί. Οι τιμές παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην περίπτωση της 

κτηνοτροφίας. Ο παράγοντας που θεωρείται ότι έπαιξε τον καθοριστικότερο ρόλο στην 

ύφεση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα την τελευταία οκταετία είναι οι τιμές των 

ζωοτροφών. Στην προκειμένη περίπτωση ο παράγοντας ασκεί επίδραση μόνο υπό την 

προϋπόθεση τιμών και τάσεων που τείνουν να δελεάσουν τους αρχηγούς των 

εκμεταλλεύσεων σε αντικατάσταση των υφιστάμενων καλλιεργειών. Μικρές μεταβολές 

πρέπει να θεωρούνται ως ασφαλείς επιλογές, που ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται. 

4. Διοικητικά Μέτρα και Υποχρεώσεις (ΚΑΠ και Εθνικά). Από την πλευρά του ΚΑΠ τόσο 

οι έμμεσες ενισχύσεις μέσα από την χρηματοδότηση των προγραμμάτων αγροτικής 

ανάπτυξης (2ος πυλώνας), όσο και οι άμεσες μέσα από την ΕΑΕ, παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη διάρθρωση των καλλιεργειών. Εθνικά μέτρα που εφαρμόζονται είτε αυτοτελή, είτε σε 

εφαρμογή της ΚΑΠ, όπως είναι τα προγράμματα αμειψισποράς και αγρανάπαυσης, 

επίσης επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τη διάρθρωση καλλιεργειών. Συχνά αναδιαρθρώσεις 

καλλιεργειών επισυμβαίνουν όταν αλληλεπιδρούν οι παράγοντες 3 και 4. Στη σημερινή 

χρονική περίοδο, δεν υπάρχουν εκτιμήσεις γενικά αποδεκτές για φαινόμενα βίαιης 

εξώθησης από ελεγχόμενες καλλιέργειες στο ορατό μέλλον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να 

αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο. 

Η σχεδίαση του ενός Σχεδίου Γεωργικής διάρθρωσης της περιμέτρου των έργου θα υπόκειται σε 

δεσμεύσεις, συνθήκες και περιορισμούς που αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 1: Επίδραση Δεσμεύσεων για τον Καθορισμό της Προτεινόμενης Διάρθρωσης 

Από την Ειδική Χωροταξική Μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ (2001) και την τροποποίησή της στην περιοχή 

μελέτης, προτείνεται η άσκηση των αγροτικών δραστηριοτήτων κατά περιοχές ως εξής 

 Αγροτικές περιοχές υψηλής απόδοσης. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται κοντά στους 

οικισμούς και μπορεί να είναι αρδευόμενες ή μη. Ενδείκνυνται για εντατικής μορφής 

καλλιέργειες με υψηλές αποδόσεις χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία σε 

συνδυασμό με τις εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής. Εκεί ευνοείται η καλλιέργεια 

κηπευτικών, δενδρώνων, πατάτας και αμπελιών οινοποιήσιμων ή επιτραπέζιων.    

 Αγροτικές περιοχές χαμηλών αποδόσεων. Οι περιοχές αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο 

μέρος της γεωργικής γης, είναι μη αρδευόμενες και καλύπτουν εκτάσεις κατά κανόνα 

μακριά από τους οικισμούς. Μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των εκτάσεων 

μένει αναξιοποίητο ή καλλιεργείται σαν κοφτολίβαδο με πολύ μικρές αποδόσεις. Εκεί 

προτείνονται χειμερινές ή πρώιμες ανοιξιάτικες καλλιέργειες μη αρδευόμενες, δεδομένου 

ότι στην περιοχή έχουμε σχετικά καλή βροχόπτωση κατά τους φθινοπωρινούς και 

χειμερινούς μήνες.  
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6.9. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο σχεδιασμός του έργου όσον αφορά τους αγωγούς που τοποθετούνται υπόγεια είναι για 

τουλάχιστον 100 έτη εφόσον στο διάστημα αυτό δεν προκύψουν σχεδιασμένες αλλαγές επί του 

έργου π.χ. διέλευση νέας οδού από τις θέσεις των αγωγών ή σεισμικό επεισόδιο ή καθίζηση του 

εδάφους που θα οδηγήσει σε θραύση των αγωγών. Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς καταστάσεις για το 

ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Ο ετήσιος έλεγχος και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων (υδροληψίες, δεξαμενές και ανοικτά κανάλια) δεν αναμένεται να οδηγήσει σε 

παύση της λειτουργίας του έργου παρά μόνο μετά από έκτακτη κατάσταση (κατολίσθηση, 

μεγάλος σεισμός κλπ). Στην περίπτωση που απαιτηθεί παύση της λειτουργίας τμήματος του 

έργου ο φορέας υλοποίησης του έργου δεσμεύεται στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου με τη 

λήψη μέτρων και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη του μορφή (εφόσον είναι 

δυνατόν).  

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση των στοιχείων σκυροδέματος των τσιμενταυλάκων και 

αποκατάσταση των χώρων σύμφωνα με τις διαμορφούμενες συνθήκες. 

Όσον αφορά τους αγωγούς που είναι τοποθετημένοι υπόγεια, μετά την παύση λειτουργίας του 

έργου δεν είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν αλλά μπορούν να παραμείνουν εντός του 

εδάφους καθώς αποτελούν σχεδόν αδρανές υλικό που δεν θα έχει καμιά επίπτωση στο φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Εφόσον απαιτηθεί η εξαγωγή τους από το έδαφος 

τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι παρεμφερή με αυτά της φάσης 

κατασκευής. 

Παρεμφερή μέτρα με αυτά στη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου πρέπει να ληφθούν 

για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής 

κατά τη φάση αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του έργου, όπου 

μηχανοκίνητος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση όλων των υπόγειων και 

υπέργειων τμημάτων του έργου. 

6.10. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Λόγω της κλίμακας του έργου, της φύσης των υλικών αλλά και του περιορισμένου εξοπλισμού για 

την κατασκευή του δεν αναμένονται στη φάση κατασκευής έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες 

καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικής έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή 

και καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Τυχόν επιβάρυνση του 

εδάφους, κατά τόπους, λόγω διαρροών πετρελαιοειδών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, κλπ. 



 

 

 

91 

κατά τη φάση κατασκευής θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 

απορρύπανσης - περιβαλλοντικής αποκατάστασης εδάφους.  

Λόγω της φύσης του έργου κατά τη φάση λειτουργίας του (μη χρήση καυσίμων και ορυκτελαίων) 

δεν υπάρχουν δυσμενή ενδεχόμενα εκτάκτων συνθηκών και επικίνδυνων καταστάσεων που 

μπορεί να δημιουργηθούν από τη λειτουργία του έργου και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν 

σημαντικής έκτασης και έντασης ατυχήματα, ζημιές ή και καταστροφές στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ανώμαλες καταστάσεις ή να εκτεθούν άνθρωποι 

σε κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον απαιτηθούν εργασίες συντήρησης, η λειτουργία του 

κινητού συνεργείου εργασιών θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια. 

6.11. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΟΙΤΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ 

Στο σύνολο του προτεινόμενου έργου (αποκατάσταση υφιστάμενων αγωγών και κλειστό δίκτυο 

Κερασιάς) η μοναδική διέλευση αγωγού από ρέμα είναι αυτή του αγωγού 4 σε μικρορέμα νότια 

του οικισμού της Κερασιάς (θέση 0+410). Στη θέση αυτή προτείνεται από την υδραυλική μελέτη 

του έργου η διέλευση του αγωγού να γίνει στη στέψη του ρέματος μέσω μεταλλικής υπέργειας 

κατασκευής που θα πακτωθεί στα πρανή (στέψη). Ειδικότερα προτείνεται η τοποθέτηση 

αμφιέριστης δοκούς με μήκος ανοίγματος L=6,00m και διατομής σχήματος Η. 

 

Σχήμα 2: Κάτοψη γέφυρας αγωγού σε ρέμα νοτίως του οικισμού της Κερασιάς (αγωγού 4) (πηγή: Πυργιώτης Ιωάννης 

2016) 
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Οι υδροληψίες των δικτύων έχουν κατασκευαστεί από τη δεκαετία του 80’ και δεν προβλέπεται 

καμιά εργασία σε αυτές (κοίτες των ποταμών). Σημειώνεται ότι το σύνολο των υδροληψιών στα 

ποτάμια σώματα αποτελείται από φράγματα μικρού ύψους τοποθετημένα κάθετα στη ροή του 

ποταμού και πλευρική υδροληψία μέσω τσιμεντένιου υδραύλακα. Σε κανένα φράγμα δεν έχει 

κατασκευαστεί ιχθυόσκαλα – ιχθυοδιάδρομος για την απρόσκοπτη κίνηση των ιχθύων ανάντη και 

κατάντη των φραγμάτων (υδροληψιών). 

Όσον αφορά την κοίτη του π. Κερασιώτη, σύμφωνα με το έργο «Μελέτη Επιπτώσεων και 

Επανορθωτικών μέτρων για την περιοχή επιρροής του έργου εμπλουτισμού του ταμιευτήρα του 

ΥΗΕ Ταυρωπού από το ρ. Κερασιώτη, ΔΕΗ 1990», γίνεται εκτροπή του ρέματος Κερασιώτη στην 

τεχνητή λίμνη Ταυρωπού για λόγους εμπλουτισμού. 

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη και για την προ της κατασκευής του φράγματος περίοδο 

αναφέρεται ότι ιχθυοπανίδα απαντάται στον Ανθοχωρίτη και στον Πάμισο, ενώ δεν γίνεται καμία 

αναφορά στον Κερασιώτη και για το λόγο αυτό δεν λαμβάνονται και σχετικά μέτρα πρόληψης ή 

αποκατάστασης (π.χ. πρόβλεψη διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας επί του 

φράγματος, σελίδες 56-57 & 86 της μελέτης ΔΕΗ - 1990). Επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω 

μελέτη: 

 Κατάντη της γέφυρας Κερασιάς και σε απόσταση 1,5 Κm περίπου έχουν κατασκευαστεί 

δύο αναβαθμοί (καμπύλα φράγματα) ύψους 7 m και 5 m για την ανάσχεση των 

πλημμυρών (σελίδες 107-108 της μελέτης ΔΕΗ - 1990). 

 Κατάντη του οικισμού Κερασιάς, λόγω υποσκαφής της κοίτης έχει δημιουργηθεί μικρός 

καταρράκτης, ύψους 50-60 m (σελίδες 58 & 110 της μελέτης ΔΕΗ - 1990), ο οποίος 

αυξάνει την κινητική και μηχανική ενέργεια του νερού. 

Περαιτέρω στα πλαίσια της μελέτης ΜΥΗΣ στην κοίτη του π. Κερασιώτη (ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: 

ΒΛ1ΦΟΡ10-ΑΣΡ) αναφέρεται επακριβώς ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Το γεγονός της συνεχόμενης υψηλής κλίσης του ρέματος (11%-25%) και την δημιουργία 

μικροκαταρρακτών κατά μήκος της διατομής. 

 Τη μη εξασφάλιση συνεχόμενης υδάτινης διατομής ικανού βάθους για διακίνηση ιχθυοπανίδας. 

 Την μείωση της παροχής κατά τη θερινή περίοδο, η οποία οδηγεί σε ελαχιστοποίηση του βάθους 

της υδάτινης διατομής (μερικά εκατοστά). 

 Ύπαρξη φράγματος εκτροπής της ΔΕΗ του ρ. Κερασιώτη, ύψους 4 m, κατάντη του σταθμού 

παραγωγής του ΜΥΗΣ, το οποίο δε διαθέτει ιχθυοδιάδρομο. 

 Την ύπαρξη πρόσθετων υψηλών εμποδίων κατάντη του φράγματος. 
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 Το γεγονός ότι δεν απαντώνται στην κοίτη του ρέματος Κερασιώτη σημεία συσσώρευσης νερού που 

να αποτελούν σημεία που μπορεί να διαβιεί ιχθυοπανίδα, δεδομένης της μεγάλης και συνεχής 

κλίσης του ρέματος σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος της. 

Περαιτέρω, κατόπιν αναλυτικού ερωτήματος που υποβλήθηκε με Α.Π. 10633/09.11.2010 στο Γραφείο 

Αλιείας της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της πρώην Ν.Α. Καρδίτσας, το οποίο συνοδευόταν από τη 

σημαντική και πλήρως αποδεκτή Μελέτη της ΔΕΗ «Μελέτη Επιπτώσεων και επανορθωτικών μέτρων για την 

περιοχή επιρροής του έργου εμπλουτισμού του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Ταυρωπού από το ρέμα Κερασιώτικο - 

ΔΕΗ 1990» και σε συνδυασμό με την εφαρμογή της ως άνω Μελέτης, όπου το κατασκευασθέν από τη ΔΕΗ 

φράγμα εκτροπής είναι ύψους 4 μέτρων και δε διαθέτει ιχθυοδιάδρομο, το εν λόγω αρμόδιο Τμήμα Αλιείας 

απάντησε με το με Α.Π. 10633/11.11.2010 έγγραφό του (βλ. Ενότητα 12), με το οποίο βεβαιώνει 

κατηγορηματικά, πως μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 10.11.2010 στο σύνολο της 

κοίτης του ρέματος Κερασιώτικο, δεν υπάρχει ιχθυοπανίδα, κάτι που συμφωνεί με τις μαρτυρίες 

κατοίκων της περιοχής, την ως άνω μελέτη της ΔΕΗ (1990), αλλά και την υλοποίηση του φράγματος 

εκτροπής που ακολούθησε, από τη ΔΕΗ, μετά το 1990. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, δεν υπάρχει ιχθυοπανίδα στο τμήμα εκτροπής του ρέματος Κερασιώτη (αλλά 

και σε όλα τα σημεία ανάντη του φράγματος εκτροπής του Κερασιώτη) και επομένως δεν απαιτείται η λήψη 

μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των ιχθύων στο τμήμα εκτροπής του εξεταζόμενου ΜΥΗΣ. 

Συμπερασματικά, δεν απαιτείται αφενός η κατασκευή ιχθυοδιαδρόμου στην υδρομάστευση του ΜΥΗΣ 

Κερασιώτη, και αφετέρου η λήψη οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου μέτρου για τη διαβίωση της ιχθυοπανίδας 

(αφού δεν υπάρχει) όπως η ανάγκη για διατήρηση υδάτινης διατομής 0,20 m.» 

Όσον αφορά την κοίτη του ποταμού Μ. Ποτάμι έγινε σχετική αλληλογραφία με το τμήμα Αλιείας 

της Π.Ε. Καρδίτσας, η οποία με το Α.Π. 1347/09-03-2020 έγγραφο της (επισυνάπτεται στο 

παράρτημα) ενημέρωσε για την απουσία ιχθυοπανίδας ανάντη και κατάντη των αρδευτικών 

υδροληψιών. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάζονται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 

προτεινόμενου έργου και η αξιολόγησή τους αναπτύσσονται παρακάτω: 

        (α) Μηδενική λύση ή σενάριο τάσεων 

Η λύση αυτή δεν προβλέπει καμιά σχεδιασμένη παρέμβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση της 

σημερινής κατάστασης και αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως αυτή επηρεάζεται από ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες. Στην περίπτωση αυτή που το προτεινόμενο έργο δεν θα κατασκευαστεί 

(αποκατάσταση αρδευτικών αγωγών και κλειστό δίκτυο Κερασιάς) και η άρδευση της περιοχής θα 

περιοριστεί αποκλειστικά σε υπολειπόμενα τμήματα του δικτύου που είναι λειτουργικά. Ειδικότερα 

θα σταματήσει η άρδευση της περιοχής του βόρειου κλάδου της υδροληψίας «Βασιαρδάνη» λόγω 

μη αντικατάστασης τμήματος του αγωγού 1.1 καθώς και το ήμισυ του νότιου κλάδου λόγω μη 

αντικατάστασης του κλάδου 1.2.1.1. Από την υδροληψία «Μυλιά» θα πάψει η λειτουργία του 

κλάδου 2.1.2. Η υδροληψία «Καλύβια» θα πάψει πλήρως τη λειτουργία της λόγω μη 

αποκατάστασης τμημάτων του αγωγού 3.  

Περαιτέρω στην περιοχή της Κερασιάς θα πάψει η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου λόγω μη 

αποκατάστασης του αγωγού 4. Στο εσωτερικό του οικισμού της Κερασιάς η άρδευση θα συνεχίσει 

να γίνεται μέσω των ανοικτών μικρών τάφρων που υπάρχουν με το σύστημα της κατάκλισης.  

(β) Σενάριο 1 - Κατασκευή του έργου. 

Προτείνεται η ολοκλήρωση κατασκευής των προτεινόμενων έργων. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε 

τεχνικά έργα ελέγχου και αντικατάστασης του κύριου κλάδου μεταφοράς νερού για την άρδευση 

καλλιεργειών της Τ.Κ. Κερασιάς (αγωγός 4) καθώς και την κατασκευή νέου κλειστού δικτύου για 

τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού της Κερασιάς. Επιπλέον, περιλαμβάνει την αντικατάσταση 

τμημάτων στα δίκτυα άρδευσης στους οικισμούς Καλυβίων Πεζούλας και Καλυβίων Φυλακτής 

(υδροληψιών Βασιαρδάνη, Μυλιά και Καλύβια). Η αναλυτική περιγραφή του σεναρίου (β) 

περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 6.1.2. της παρούσας μελέτης. 

(γ) Σενάριο 2 – Κατασκευή πλωτών υδροληψιών στη λίμνη Πλαστήρα 

Στην περίπτωση του σεναρίου 2 προτείνεται η κατασκευή δυο πλωτών υδροληψιών εντός της 

λίμνης Πλαστήρα, η κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών και αντλιοστασίων σε περιοχές της όχθης 

καθώς και η κατασκευή δεξαμενών σε υψηλότερα σημεία της περιοχής. Αναλυτικότερα: 
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 Όσον αφορά την άρδευση της περιοχής Καλύβια και Καλύβια Φυλακτής προτείνεται η 

κατασκευή πλωτής εξέδρας υδροληψίας εντός της λίμνης Πλαστήρα σε ικανό βάθος πέρα 

από τη ζώνη αυξομείωσης της γραμμής της ακτής που θα στέλνει νερό μέσω 

καταθλιπτικού αγωγού σε δεξαμενή – αντλιοστάσιο σε παράκτια περιοχή. Από τη θέση 

του αντλιοστασίου θα απαιτηθούν δυο καταθλιπτικοί αγωγοί που θα στέλνουν το νερό σε 

υψηλοτέρα σημεία ανάντη των ζωνών άρδευσης. Ειδικότερα, θα απαιτηθούν δυο μεγάλες 

δεξαμενές, μια στην περιοχή ανάντη του οικισμού Καλύβια (περίπου πάνω από το δρόμο 

προς την Νεραΐδα) και μια στην περιοχή ανάντη του οικισμού Καλύβια Φυλακτής. Από τις 

προαναφερόμενες δεξαμενές θα κατασκευαστούν βαρυτικοί αγωγοί με κλειστό αρδευτικό 

δίκτυο προς τις ζώνες άρδευσης. 

 Στην περιοχή άρδευσης της Κερασιάς αντίστοιχα προτείνεται η κατασκευή πλωτής 

εξέδρας υδροληψίας εντός της λίμνης Πλαστήρα σε ικανό βάθος πέρα από τη ζώνη 

αυξομείωσης της γραμμής της ακτής που θα στέλνει νερό μέσω καταθλιπτικού αγωγού σε 

δεξαμενή – αντλιοστάσιο σε παράκτια περιοχή. Από τη θέση του αντλιοστασίου θα 

απαιτηθεί ένας καταθλιπτικός αγωγός που θα στέλνει νερό στις δυο υφιστάμενες 

δεξαμενές στη θέση εκτροπής του π. Κερασιώτη στη λίμνη Πλαστήρα. Περαιτέρω από τη 

μια δεξαμενή μέσω αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού θα στέλνεται νερό στην 

παλιά υφιστάμενη υδρευτική δεξαμενή του οικισμού της Κερασιάς. Από την 

προαναφερόμενη θέση των δυο δεξαμενών της Κερασιάς μέσω των υφιστάμενων 

κλειστών μεταλλικών αρθρωτών επιφανειακών αγωγών (4.1 και 4.2) θα επιτυγχάνεται η 

άρδευση της περιοχής. Περαιτέρω από την παλιά υδρευτική δεξαμενή του οικισμού θα 

επιτυγχάνεται η άρδευση των κήπων του οικισμού μέσω της κατασκευής κλειστού 

υπόγειου αρδευτικού δικτύου. 

7.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στη μηδενική λύση δεν προβλέπεται καμιά σχεδιασμένη παρέμβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση 

της σημερινής κατάστασης, τη μη κατασκευή του έργου και διακοπή της άρδευσης στο 

μεγαλύτερο τμήμα των αρδεύσιμων εκτάσεων της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή οι επιπτώσεις 

όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι σημαντικές καθώς σημαντικός αριθμός 

παραγωγών θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις καλλιέργειες του (κηπευτικά) και να στραφεί είτε 

σε ξηρικές καλλιέργειες είτε σε άλλα επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιοχές που θα 

εναπομείνουν λειτουργικά τμήματα του αρδευτικού δικτύου θα συνεχιστεί η άρδευση με 

αποτέλεσμα οι υπόλοιποι παραγωγοί να αντιδράσουν για τη μη αποκατάσταση των υφιστάμενων 

δικτύων στις περιοχές τους και έτσι θα δημιουργηθεί τοπική κοινωνική αναταταραχή καθώς και 

παράπονα προς τη διοίκηση για άνιση μεταχείριση των παραγωγών – αγροτών στην περιοχή. 
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Σαφέστατα στα πλαίσια της μηδενικής λύσης προκύπτει υποβάθμιση των τεχνικών υποδομών 

στον τομέα της άρδευσης, ενώ όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον δεν αναμένεται καμιά αλλαγή 

στα κλιματικά – βιοκλιματικά, μορφολογικά – τοπιολογικά, γεωλογικά – εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Περαιτέρω στην μηδενική λύση δεν έχουμε καμιά επίπτωση  στα 

οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα και προστατευόμενες περιοχές. Θετικές επιπτώσεις 

αναμένονονται για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για 

άρδευση αλλά μέσω των κοιτών των ποταμών θα οδηγούνται στη λίμνη Πλαστήρα, βελτιώνοντας 

την κατάσταση των παρόχθιων και μόνο οικοσυστημάτων. 

Στην περίπτωση του σεναρίου 1 με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατασκευή του 

προτεινόμενου έργου, αναμένεται η διατήρηση της καλλιέργειας κηπευτικών στην περιοχή και η 

παραμονή των ανθρώπων – καλλιεργητών στις περιοχές τους. Οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον και τις χρήσεις γης των μελετώμενων περιοχών χαρακτηρίζονται ως θετικές. 

Περαιτέρω και δεδομένου ότι το προτεινόμενο έργο αποκαθιστά τμήματα του υφιστάμενου 

αρδευτικού δικτύου της περιοχής, πλην του οικισμού της Κερασιάς που κατασκευάζεται νέο, δεν 

αναμένονται περιβαλλοντικες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα και 

προστατευόμενες περιοχές. Ουδέτερες χαρακτηρίζονται οι  επιπτώσεις για τα επιφανειακά και 

υπόγεια ύδατα καθώς αυτά η χρήση τους για άρδευση γίνεται ήδη από τη δεκαετία του 80’ και ως 

εκ τούτου έχει αποκατασταθεί πλήρως το φυσικό περιβάλλον των περιοχών επέμβασης και έχει 

επέλθει η φυσική ισορροπία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι πλέον με δυσκολία μπορεί 

κανείς να εντοπίσει τις υδροληψίες εντός των κοιτών των ποταμών, τις δεξαμενές του 

συστήματος αλλά και τα επιφανειακά αρδευτικά τσιμενταύλακα καθώς η βλάστηση έχει 

αποκατασταθεί πλήρως στους χώρους επέμβασης. Όσον αφορά το κλειστό δίκτυο του οικισμού 

της Κερασιάς θα κατασκευαστεί εντός του οικιστικού υποδοχέα καθώς το εξωτερικό δίκτυο είναι 

υφιστάμενο και ως εκ τούτου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις αφορούν αποκλειστικά το χρόνο κατασκευής του 

έργου και αφορούν κυρίως σε εκπομπές ρύπων από τα μηχανήματα έργου αλλά και πρόκληση 

θορύβου, ενώ επίσης αναμένεται να προκληθεί μικρή αρνητική επίπτωση στο κυκλοφοριακό 

δίκτυο του οικισμού λόγω εκσκαφών. 

Στην περίπτωση του σεναρίου 2 εξετάζεται η εγκατάλειψη του μεγαλύτερου τμήματος του έργου 

(υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα) και η κατασκευή νέων δικτύων υπό πίεση με υδροληψίες εντός 

της λίμνης Πλαστήρα. Η περίπτωση του σεναρίου 2 σαφώς και υπερτερεί των προηγουμένων 

λύσεων του μηδενικού σεναρίου και του σεναρίου 1 καθώς:  

 Προσφέρει πάντα επάρκεια νερού μέσω της λίμνης 

 Παρέχει δίκτυο υπό πίεση στο σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων 
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 Αναβαθμίζει τα παρόχθια οικοσυστήματα καθώς παύει η υδροληψία νερού από κοίτες 

ποταμών 

 Αναβαθμίζει την αξία της καλλιεργήσιμης γης στις περιοχές των έργων. 

Πέραν των ανωτέρω θετικών επιπτώσεων του σεναρίου 2 υπάρχουν και οι εξής αρνητικές 

συνέπειες του. Αυτές είναι: 

 Επέμβαση εντός της λίμνης Πλαστήρα που είναι περιοχή του δικτύου Natura 2000 

(περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης) 

 Το έργο απαιτεί σημαντικές αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων για την κατασκευή των 

αντλιοστασίων, δεξαμενών και καταθλιπτικών – βαρυτικών αγωγών 

 Αναμένεται σημαντική επίδραση στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, ειδικά κατά την 

περίοδο κατασκευής του 

 Αναμένεται σημαντική επίδραση από σκόνη και θόρυβο ειδικά κατά την περίοδο 

κατασκευής του, που σαφέστατα είναι περισσότερη από αυτή του σεναρίου 1 

 Το κόστος του έργου είναι περίπου εικοσαπλάσιο του κόστους του σεναρίου 1 

 Για το έργο απαιτείται σημαντικός αριθμός νέων μελετών με σημαντικό κόστος έναντι του 

σεναρίου 1 του οποίου έχουν ολοκληρωθεί οι οριστικές μελέτες 

 Η λειτουργία του έργου απαιτεί σημαντική εισροή ενέργειας για τη λειτουργία των 

αντλιοστασίων, ενώ η συντήρηση τους είναι σαφώς πολλαπλάσια του σεναρίου 1 στο 

οποίο απαιτείται μηδενική εισροή ενέργειας 

 Το αρδευτικό κόστος ανά στρέμμα θα αυξηθεί υπερβολικά καθώς το κόστος συντήρησης 

και λειτουργίας του έργου θα πρέπει να καλύπτεται από τους αρδευτές.   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, την ωριμότητα του έργου καθώς και την οικονομική 

συγκυρία της περιόδου, προκρίνεται το σενάριο 1 των προτεινόμενων έργων καθώς αναμένεται 

να: 

 Έχει τη μικρότερη επίπτωση στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής μελέτης 

 Δεν επιφέρει αλλαγές στις χρήσεις γης 

 Δεν απαιτεί κατάληψη επιπλέον χώρου για την κατασκευή του 

 Μειώνει τον κίνδυνο καθιζήσεων του οικισμού της Κερασιάς.  
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων στην 

ευρύτερη περιοχή της Κερασιάς, των Καλυβίων Φυλακτής και Καλυβίων Πεζούλας του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα. Οι υδροληψίες αναφέρονται σε απόληψη νερού από ποταμό (Μ. Ποτάμι και π. 

Κερασιώτη) ενώ το κλειστό δίκτυο του οικισμού της Kερασιάς θα τροφοδοτείται από πηγή (παλιά 

υδρευτική υδρομάστευση πηγής «Μάνα Νερό»).  

Οι Τ.Κ. Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα χωροθετούνται στο 

κεντροδυτικό τμήμα της Π.Ε. Καρδίτσας και οι οικισμοί τους χαρακτηρίζονται ως ορεινοί οικισμοί 

με μέσο υψόμετρο 900 μέτρα. Η πρόσβαση στους υπό μελέτη οικισμούς γίνεται μέσω της 

επαρχιακής οδού υπ. αριθμ. 9. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2 η περιοχή 

μελέτης περιλαμβάνει τις ζώνες 500 μέτρων εκατέρωθεν των υδροληψιών, αγωγών και 

δεξαμενών.  
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Χάρτης 4: Χάρτης Περιοχής  μελέτης (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

8.2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2.1 Γενικά 

Οι κλιματικοί δείκτες είναι εκφράσεις ή αριθμοί, που καθορίζουν συνήθως τα όρια μεταξύ 

διαφόρων κλιμάτων ή το βαθμό επικράτησης των κλιματικών τύπων που διαχωρίζουν. Έτσι από 
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τον υπολογισμό πολλών κλιματικών δεικτών για την Π.Ε. Καρδίτσας προκύπτει ότι έχουμε 

επικράτηση ηπειρωτικών αερίων μαζών και σαφώς ηπειρωτικό κλίμα, μέσα στο μεσογειακό γενικά 

κλίμα της Ελλάδος με υποτροπικό υγρομετρικό χαρακτήρα λόγω πολλών βροχών και χαμηλών 

θερμοκρασιών.  

8.2.2 Θερμοκρασία - Βροχοπτώσεις - Άνεμοι 

Η περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα όπως και ολόκληρος ο ελληνικός χώρος, ανήκει στις 

λεγόμενες υποτροπικές ζώνες χωρίς την εκδήλωση ισχυρού ψύχους ή πολύ υψηλών 

θερμοκρασιών. Η διάρκεια του έτους από μετεωρολογικής πλευράς μπορεί να διακριθεί σε δύο 

περιόδους, την ψυχρή περίοδο (Οκτώβριος – Μάρτιος) και τη θερμή περίοδο (Απρίλιος – 

Σεπτέμβριος). Το κλίμα μιας περιοχής διαμορφώνεται γενικά από πολλούς παράγοντες και γι' 

αυτό παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα από περιοχή σε περιοχή. Οι παράγοντες που συνήθως 

λαμβάνονται υπόψη σε μια τέτοια ταξινόμηση είναι η θερμοκρασία του αέρα, οι βροχοπτώσεις, η 

εξάτμιση, η βλάστηση και οι άνεμοι. Ένα από τα συστήματα ταξινόμησης κλιμάτων που 

χρησιμοποιούνται ευρέως είναι εκείνο του Köppen. Τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το σύστημα 

αυτό της ταξινόμησης είναι η μέση ετήσια και μηνιαία θερμοκρασία του αέρα σε °C και το ύψος 

βροχής σε mm με την εποχιακή του κατανομή. Κατά το σύστημα αυτό οι κλιματικοί χαρακτήρες 

μιας περιοχής συμβολίζονται με τρία κυρίως γράμματα και χρησιμοποιούνται τρία σύνολα 

συμβόλων. Από αυτά το πρώτο σύνολο προσδιορίζει θερμοκρασιακές καταστάσεις, το δεύτερο 

ειδικές θερμοκρασιακές καταστάσεις και το τρίτο χαρακτηριστικά βροχών. 

Η περιοχή μελέτης περιβάλλεται από ορεινούς όγκους και υψώματα ενώ υφίσταται και την 

επίδραση από την παρουσία της τεχνητής λίμνης Νικ. Πλαστήρα (Ταυρωπού). Το κλίμα της, ως 

εκ τούτου έχει χαρακτήρα:  

 μεσογειακό ηπειρωτικό που επικρατεί στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης απορροής της 

λίμνης Πλαστήρα, με έντονη ψυχρή εποχή, αρκετούς παγετούς και χιόνια, ετήσιες 

βροχοπτώσεις που φτάνουν και τα 1.100 mm, μέση ετήσια θερμοκρασία γύρω στους 14o 

C, μέτρια νέφωση και αρκετή ηλιοφάνεια. 

 ορεινού τύπου (στενή περιοχή μελέτης), που χαρακτηρίζεται από παρατεινόμενο και 

τραχύ χειμώνα, από άφθονες βροχοπτώσεις και χιόνια, από δροσερό και υγρό σχετικά 

θέρος, με μέση ετησία βροχόπτωση άνω των 1.100 mm και με μέση ετησία θερμοκρασία 

γύρω στους 10ο C. 

Ο καιρός κατά το 43% των ημερών του έτους είναι αίθριος, 24% νεφελώδης, 26% βροχερός και 

7% χιονιάς. Οι επικρατούντες άνεμοι είναι επί το πλείστον νότιοι και ακολουθούν οι βόρειοι και οι 

βορειοδυτικοί με μέση μηνιαία ένταση κυμαινόμενη από 1.7 μέχρι 2.5 της κλίμακας μπoφώρ. 
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Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, οι άνεμοι αλλάζουν χαρακτήρα και γι' αυτό κατά τόπους 

μεταβάλλονται οι μικροκλιματικές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές, στην περιοχή μελέτης πνέουν 

πάντοτε άνεμοι, συνήθως ασθενούς εντάσεως και σπανιότερα ισχυροί. 

Οι βροχοπτώσεις είναι ικανοποιητικές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με τα μεγαλύτερα ύψη 

βροχής να σημειώνονται κατά την ψυχρή περίοδο (κυρίως Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο), ενώ και οι χιονοπτώσεις είναι συχνές κατά την ίδια περίοδο. 

Η θερμοκρασία εμφανίζει μικρό, σε σύγκριση με άλλες πιο πεδινές περιοχές της χώρας, ετήσιο 

θερμοκρασιακό εύρος. Ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος και ο ψυχρότερος ο Ιανουάριος. 

Γενικότερα, κατά την ψυχρή περίοδο, τα φαινόμενα παγετού είναι έντονα και συχνά. 

Η ομίχλη είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται πολύ συχνά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, 

υποβοηθούμενη από τα νερά της περιοχής. Τέλος, η σχετική υγρασία διατηρείται σε υψηλά 

επίπεδα όλους τους μήνες του χρόνου, γεγονός φυσιολογικό, λόγω της αφθονίας επιφανειακών 

νερών στην περιοχή μελέτης και κυρίως της λίμνης Πλαστήρα. 

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα θερμοκρασιακά δεδομένα του σταθμού Λίμνης Πλαστήρα, 

τα οποία παρουσιάζονται γραφικά στο διάγραμμα 1. Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση για την 

περίοδο 1973-1985, η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρος είναι 10,9°C. Η μέγιστη μέση μηνιαία ήταν 

20,9°C κατά το μήνα Ιούλιο, ενώ η ελάχιστη μέση μηνιαία ήταν 1,8°C κατά το μήνα Ιανουάριο. 

Μέση μηνιαία Θερμοκρασία αέρος 
ο
C (1973-1985) 

Σταθμός Λίμνης Πλαστήρα 

Ιανουάριος 1,8 

Φεβρουάριος 2,6 

Μάρτιος 5,6 

Απρίλιος 8,9 

Μάιος 14,6 

Ιούνιος 18,4 

Ιούλιος 20,9 

Αύγουστος 17,4 

Σεπτέμβριος 17,0 

Οκτώβριος 11,8 

Νοέμβριος 7,5 

Δεκέμβριος 4,3 

Μ.Ο. έτους         10,9 

Πίν. 26: Θερμοκρασιακά δεδομένα ΥΗΣ Πλαστήρα (περίοδος 1973-1985) (πηγή: ΕΠΜ λίμνης Πλαστήρα). 

 

 Θερμοκρασίες (
ο
C) 

1986 1987 1991 1995 
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max min max min max min max min 

Ιανουάριος 15 -5 20 -7   14,3 -6,7 

Φεβρουάριος 19 -1 16 -3   13,9 -6,7 

Μάρτιος 23 0 22 -9   16,4 -3,8 

Απρίλιος 30 5 27 2   21,1 2,1 

Μάιος 35 9 28 6 22 4 25,8 4,9 

Ιούνιος 39 12 41 11 32 7 30,4 8,5 

Ιούλιος 41 13 44 13 32 8 33,4 11,6 

Αύγουστος 41 15 39 15 31 10 32,5 11,8 

Σεπτέμβριος 36 11 38 15 32 1 30,3 8,2 

Οκτώβριος 27 4   30 10 26 3,5 

Νοέμβριος 16 0   16 0 20,4 1,9 

Δεκέμβριος 12 -10   8 -12 14,6 -5,4 

Πίν. 27: Μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες σταθμού λίμνης Ν. Πλαστήρα (1986,1987,1991,1995) (πηγή: ΕΠΜ λίμνης 
Πλαστήρα). 

 

Διάγραμμα 1: Θερμοκρασιακά δεδομένα ΥΗΣ Πλαστήρα (περίοδος 1973-1985). 

Στους Πίνακες 28 και 29 δίνονται στοιχεία βροχοπτώσεων από το σταθμό Λίμνης Πλαστήρας. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΜΥ, για την περίοδο 1955-1997 το μέσο ετήσιο ύψος 

των βροχοπτώσεων ήταν 582.5 mm, ο μήνας Δεκέμβριος παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέσο 

αριθμό ημερών βροχής (11.6), ενώ ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών βροχής είναι 86.1 ημέρες. 

Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις (mm) 

Σταθμός Λίμνης Πλαστήρα 

Ιανουάριος 134,8 

Φεβρουάριος 157,5 

Μάρτιος 127,5 

Απρίλιος 90,3 
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Μάιος 40,7 

Ιούνιος 41,4 

Ιούλιος 9,3 

Αύγουστος 13,9 

Σεπτέμβριος 45,5 

Οκτώβριος 190,8 

Νοέμβριος 184,1 

Δεκέμβριος 231,9 

Μ.Ο. έτους 1267,4 

Πίν. 28: Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις σταθμού λίμνης Ν. Πλαστήρα (πηγή: ΕΠΜ λίμνης Πλαστήρα). 

 Βροχοπτώσεις (mm) 

1986 1987 1991 1995 

Ιανουάριος 169 235  86,4 

Φεβρουάριος 142 99  67,5 

Μάρτιος 119 217  89,7 

Απρίλιος 78 75  119,5 

Μάιος 83 71 139 75,7 

Ιούνιος 67 22 6 36,3 

Ιούλιος 46 0 26 18,6 

Αύγουστος 42 7,4 45 20,6 

Σεπτέμβριος 48 - 42 16,1 

Οκτώβριος - - 4 120 

Νοέμβριος 61 - 197 152,4 

Δεκέμβριος 81 - 45 94,4 

Σύνολο 1465   897,2 

Πίν. 29: Συνολικές μηνιαίες βροχοπτώσεις σταθμού λίμνης Πλαστήρα για τα έτη 1986, 1987, 1991 και 1995 (Σταθμός 

ΥΗΣ Πλαστήρα) (πηγή: ΕΠΜ λίμνης Πλαστήρα). 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (9.3 mm βροχής), ενώ αυτός με 

το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Δεκέμβριος (231,9 mm). 

8.2.3 Ομβροθερμικά στοιχεία 

Ο ομβροθερμικός δείκτης των Gaussen – Bagnouls βασίζεται στη θεώρηση της βιολογικής 

ξηρασίας, ως το αποτέλεσμα μιας μη ισόρροπης μεταβολής της θερμοκρασίας και των 

βροχοπτώσεων. Το κριτήριο ξηρασίας των Gaussen – Bagnouls δέχεται ότι η ξηρασία αποκτά 

βιολογική διάσταση όταν το ύψος των βροχοπτώσεων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της 

θερμοκρασίας που παρατηρείται σε μια περιοχή. Το κριτήριο αυτό παρουσιάζεται σε μια γραφική 

παράσταση (Ομβροθερμικό διάγραμμα) διπλής εισόδου για τον άξονα των τεταγμένων 

(θερμοκρασία, βροχοπτώσεις), ενώ στον άξονα των τετμημένων τίθεται η κλίμακα του χρόνου, 
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συνήθως οι μήνες του έτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αριθμητικό μέγεθος της τάξης τιμών της 

θερμοκρασίας είναι διπλάσιο της τάξης των τιμών των βροχοπτώσεων: π.χ. εάν οι 5 βαθμοί 

θερμοκρασίας παρίστανται με 1 cm της κλίμακας, για τις βροχοπτώσεις αντιστοιχούν 10 mm 

ύψους βροχής. 

Στο ομβροθερμικό διάγραμμα, η περίοδος βιολογικής ξηρασίας αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο 

κατά την οποία η καμπύλη των βροχοπτώσεων παίρνει τιμές ασθενέστερες της καμπύλης των 

θερμοκρασιών. Η προβολή των σημείων τομής των δύο καμπυλών στον άξονα του χρόνου 

οριοθετεί μια περίοδο βιολογικής ξηρασίας. O υπολογισμός της ξηρής περιόδου με αυτό τον 

τρόπο έχει υιοθετηθεί από UNESCO και FAO. 

Στο ομβροθερμικό διάγραμμα που ακολουθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία των πινάκων 31 

και 33. 

 

Διάγραμμα 2: Ομβροθερμικό διάγραμμα δεδομένων σταθμού Λίμνης Πλαστήρα (πηγή: ΕΠΜ λίμνης Πλαστήρα). 

Με βάση το ομβροθερμικό διάγραμμα του σταθμού της λίμνης Ν. Πλαστήρα προκύπτει ότι, το 

βιοκλίμα της άμεσης περιοχής, με περίπου 78 ημέρες ξηρά περίοδο, ανήκει στην υποδιαίρεση του 

έντονου μεσο – μεσογειακού, του οποίου ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών Χ, κυμαίνεται 

μεταξύ 75 και 100 (75<Χ<100).  

8.2.4 Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Το κλίμα είναι μια από τις βασικές συνιστώσες του αβιοτικού περιβάλλοντος των οργανισμών που 

συνιστούν τις βιοκοινότητες των χερσαίων οικοσυστημάτων. Η οικολογική ανάλυση των σχέσεων 

κλίματος – οργανισμών βασίζεται στην ανάλυση των οικοφυσιολογικών επιπτώσεων των τιμών 

των διαφόρων κλιματικών παραμέτρων. 
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Τα διάφορα συστήματα οικολογικής κατάταξης των κλιμάτων, που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα, 

λαμβάνουν υπόψη τις δύο βασικές παραμέτρους ενός κλίματος: θερμοκρασία και βροχοπτώσεις. 

Αυτό συμβαίνει γιατί, αφενός και οι δύο παράμετροι είναι φορείς σημαντικών πληροφοριών για 

την κατανόηση της κατανομής των διαφόρων φυτικών διαπλάσεων και αφετέρου, οι παράμετροι 

αυτές έχουν μελετηθεί και καταγραφεί επαρκώς. 

Η οικολογική κατάταξη των μακροκλιμάτων (το μακροκλίμα ορίζεται σε επίπεδο ευρέων 

γεωγραφικών περιοχών και προκύπτει από τη θέση τους σε σχέση με τον Ισημερινό, τους Πόλους 

και το υψόμετρο) στηρίζεται στη δημιουργία και τον υπολογισμό των τιμών διαφόρων συνθετικών 

δεικτών. Η οριοθέτηση της «εξάπλωσης» ενός συγκεκριμένου κλιματικού τύπου βασίζεται στη 

μελέτη των διακυμάνσεων των τιμών των δεικτών στο χώρο. Οι μακροκλιματικοί δείκτες, στο 

βαθμό που συνδυάζουν τιμές θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων, αποτιμούν συνήθως κλιματικά 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον υδατικό παράγοντα σε ένα οικοσύστημα, καθώς επίσης 

και με την οικολογική σημασία του ως προς τους ζώντες οργανισμούς. Τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι η βιολογική ξηρασία, η ξηρότητα, η υγρασία κλπ. 

Κλιματική ταξινόμηση κατά Köppen 

Στη στενή περιοχή μελέτης ο χαρακτηρισμός του βιοκλίματος προκύπτει από: 

Α) Η μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα είναι > 18oC. Συγκεκριμένα για το μήνα Ιούλιο, που 

είναι ο θερμότερος μήνας, η μέση θερμοκρασία είναι 20,9oC. Επιπλέον, η μέση θερμοκρασία του 

ψυχρότερου μήνα είναι μεταξύ 0 και 18oC, αφού η μέση θερμοκρασία του Ιανουαρίου 

(ψυχρότερος μήνας) είναι 1,8oC . Άρα η περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία C των κλιματικών 

τύπων κατά Köppen. 

B) Το ύψος βροχής (mm) του ξηρότερου μήνα είναι <30 mm. Συγκεκριμένα, για το μήνα Ιούλιο, το 

ύψος βροχής είναι 9,3 mm. Η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλότερη των 30 mm. Επιπλέον, οι τιμές 

αυτές είναι πολύ μικρότερες από το 1/3 του ύψους βροχής του υγρότερου μήνα. Ο πιο υγρός 

μήνας είναι ο Δεκέμβριος με μέσο ύψος βροχής 231,9 mm. Προφανώς το 1/3 των τιμών αυτών 

είναι πολύ μεγαλύτερο των τιμών 0, άρα προκύπτει ο κλιματικός συντελεστής s κατά Köppen. 

Γ) Η μέση θερμοκρασία αέρα του θερμότερου μήνα είναι <22oC. Άρα, αφού ο Ιούλιος είναι ο 

θερμότερος μήνας με μέση θερμοκρασία 20,9oC, προκύπτει ότι ο κλιματικός τύπος της περιοχής 

χαρακτηρίζεται με τον κλιματικό συντελεστή b κατά Köppen. Πρέπει να αναφερθεί ότι το 20,9oC 

είναι οριακά κάτω από τους 22oC, επομένως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μεταβατικό 

μεταξύ a και b (κυρίως b). 

Με βάση, λοιπόν τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν ο κλιματικός τύπος κατά Köppen που 

προκύπτει για την περιοχή μελέτης είναι Csa - Csb, δηλαδή «μεσογειακό ενδοχώρας». 
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Χάρτης 5: Κλιματική ταξινόμηση κατά Köppen με σημειωμένη την περιοχή μελέτης. 

8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η περιοχή μελέτης καλύπτει το δυτικό κυρίως τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, και 

συγκεκριμένα την περιοχή δυτικά της Λίμνης Πλαστήρα. Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα 

περιλαμβάνονται κάποιες από τις υψηλότερες κορυφές του Νομού, οι οποίες είναι: 

 Ζυγουρολίβαδο, με υψόμετρο 1.971 μ. 

 Βουτσικάκι, με υψόμετρο 2.154 μ. 

 Χαρίσι, με υψόμετρο 1.773 μ. 

 Βοϊδολίβαδο, με υψόμετρο 1.776 μ. 

 Καλύβια, με υψόμετρο 2.018 μ. 

 Μαραθιά, με υψόμετρο 2.042 μ. 
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Οι οικισμοί Κερασιά, Πεζούλα, Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή και Καλύβια Φυλακτής της περιοχής 

μελέτης καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του Δήμου. Οι οικισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως ορεινοί 

οικισμοί με μέσο υψόμετρο 900 μέτρα, ενώ η περιοχή μελέτης αναπτύσσεται σε υψόμετρα από 

795 μέτρα (αρδεύσιμες περιοχές) έως  900 μέτρα (υδροληψία Βασιαρδάνη) για την περιοχή των 

Καλυβίων και Καλυβίων Φυλακτής ενώ στην περιοχή της Κερασιάς η περιοχή μελέτης κυμαίνεται 

από 795μέτρα (αρδεύσιμες περιοχές) έως 1000μέτρα (πηγή Μάνα Νερό).  

Το ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως «έντονο» ορεινού τύπου και περιλαμβάνει μεγάλες 

κοιλάδες και όρη που αναπτύσσονται στις λεκάνες απορροής των ποταμών. Τα πρανή της 

ευρύτερης περιοχής μελέτης εμφανίζουν ισχυρές μορφολογικές κλίσεις που ελέγχονται από την 

τεκτονική της περιοχής. Οι περιοχές των ζωνών άρδευσης χαρακτηρίζονται από ηπιότερο 

ανάγλυφο με μικρές μορφολογικές κλίσεις και ως επί το πλείστο αποτελούν παραλίμνιες περιοχές.  

Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει αποκλειστικά δασικές εκτάσεις δρυός, ελάτης, πλατάνων και 

θαμνοτόπων με διάκενα χορτολιβαδικών εκτάσεων βόσκησης. Το τοπίο της περιοχής δεν έχει 

υποστεί μακροχρόνια ανθρωπογενή επέμβαση με σημαντικές επεμβάσεις. Χαρακτηρίζεται σχεδόν 

κλειστό λόγω των υψηλών περιμετρικών ορέων και κοιλάδων, αλλά μέσης έως υψηλής ποιότητας 

λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφών και των οικοσυστημάτων. Εμφανίζει ποικιλία (εναλλαγές 

κοιλάδων και ορέων), πλούσια φυσική βλάστηση ή βλάστηση ιδιαίτερου κάλλους (πλατανεώνες 

και δάση ελάτης). Εναλλαγές χρωμάτων εντοπίζονται κυρίως κατά τις εναλλαγές των εποχών 

(ιδιαίτερα τους μήνες Μάιος - Ιούνιος και Νοέμβριος), ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα της περιοχής 

εμφανίζονται υποαλπικά λιβάδια που χρησιμοποιούνται ως θερινοί βοσκότοποι. 

8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γεωλογία  

Η περιοχή έρευνας βρίσκεται στη γεωτεκτονική ζώνη Ολωνού – Πίνδου. Η ζώνη Ωλονού - Πίνδου 

από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα κατεβαίνει προς τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας στα βουνά 

Πίνδος, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδουσία και μετά στην Πελοπόννησο στα βουνά Παναχαϊκό και 

Ωλονό. Τμήματα αυτής βρίσκονται και στα νησιά Κρήτη και Ρόδος ακολουθώντας την Α - Δ κάμψη 

του Διναρικού τόξου. 

Η ονομασία της γεωτεκτονικής ζώνης της Ωλονού Πίνδου δόθηκε για πρώτη φορά από τον 

Philippson (1898) από το βουνό Ωλονός της Πελοποννήσου και την οροσειρά της Πίνδου, όπου 

γίνεται και η κύρια ανάπτυξη της ζώνης. Πιο συχνά χρησιμοποιείται ο απλός όρος «ζώνη Πίνδου» 

που δόθηκε από τον Aubouin (1959). 
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Η ζώνη Ωλονού - Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική αύλακα ανάμεσα στα υβώματα 

Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γαβρόβου προς τα δυτικά. Συνήθως αναφέρεται σαν «το 

Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού. 

Σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις για τη γεωλογική δομή του Ελληνικού χώρου, χωρίς να 

αμφισβητείται η παλαιογεωγραφική θέση της ζώνης Πίνδου σαν αύλακας, μετατίθεται το 

πρόβλημα στο αν η ζώνη Πίνδου αντιπροσωπεύει τον παλιό κατεστραμμένο ωκεανό της Νεο – 

Τηθύος όπως πιστεύουν οι περισσότεροι ερευνητές, ή μια παλιά ηπειρωτική θάλασσα όπως 

δέχονται μερικοί άλλοι. 

Η ζώνη της Πίνδου διαιρέθηκε από τον Aubouin (1959) σε τρεις παλαιογεωγραφικές υποζώνες: 

 Την ανατολική πλευρά της αύλακας που ονομάσθηκε «Υπερπινδική υποζώνη», με ιζήματα 

μεταβατικά μεταξύ της ζώνης Πίνδου και της Υποπελαγονικής ζώνης. Η υποζώνη αυτή 

συγκροτείται από δύο ενότητες πετρωμάτων, του βουνού Κόζιακας και των θυμιανών. 

 Την αξονική υποζώνη με ιζήματα της πιο βαθιάς θάλασσας. 

 Τη δυτική πλευρά, μεταβατική προς το ύβωμα Γαβρόβου - Τριπόλεως που λέγεται και 

«Εξωτερική Πίνδος». 

Ο αρχικός καθορισμός της Υπερπινδικής υποζώνης σαν παλαιογεωγραφικός χώρος μεταξύ της 

αύλακας της Πίνδου και της Υποπελαγονικής κατωφέρειας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία με τις 

νεότερες αντιλήψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη των Ελληνίδων σύμφωνα με τις οποίες οι ζώνες 

Πίνδου και Υποπελαγονική αντιπροσωπεύουν ένα κοινό παλιό ωκεάνιο χώρο που βρίσκονταν 

Δυτικά της Πελαγονικής και σχετίζονταν με τη Νέο - Τηθύ. Η παρουσία των οφειολίθων στην 

ενότητα του Κόζιακα της Υπερπινδικής υποζώνης, καθώς βέβαια και το χαρακτηριστικό κοινό 

γνώρισμα των δυο ζωνών Πίνδου και Υποπελαγονικής που είναι η μεγάλη παρουσία της 

σχιστοκερατολιθικής διάπλασης, στηρίζουν την άποψη αυτή. 

Δεν έχει βρεθεί προαλπικό υπόβαθρο της ζώνης Ωλονού - Πίνδου. Γενικά τα πρώτα αλπικά 

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

ορισμένες εντούτοις περιοχές έχουν παρατηρηθεί κάτω από τους δολομίτες και τους 

ασβεστόλιθους μερικές κλαστικές ιζηματογενείς σειρές που αποτελούνται κυρίως από ψαμμίτες με 

ασβεστολιθικές παρεμβολές. Και αυτών των ιζημάτων η ηλικία θεωρείται ότι είναι Μεσοτριαδική. 

Από το Άνω Τριαδικό αρχίζουν οι πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι με παρεμβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηματογενών και αργιλοψαμμιτικών υλικών. Οι ασβεστόλιθοι του Άνω 

Τριαδικού εμφανίζονται σε ορισμένες περιοχές με τη φάση του Ammonitico Rosso. 

Σε όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού είχαμε τη συνεχή απόθεση ιζημάτων βαθιάς θάλασσας δηλαδή 

κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαμμίτες, πελαγικούς πυριτικούς ασβεστόλιθους και 
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ιάσπιδες που συνιστούν τη γνωστή στην Ελληνική βιβλιογραφία «σχιστοκερατολιθική διάπλαση» 

με τα εντυπωσιακά κοκκινοπράσινα χρώματα της. Το πάχος της διάπλασης υπολογίζεται σε 150- 

200 m. Σε ορισμένες θέσεις των περιθωρίων της ζώνης, όπως π.χ. στην περιοχή του βουνού 

Κόζιακας της Δυτικής Θεσσαλίας, μαζί με τη σχιστοκερατολιθική διάπλαση εμφανίζονται και 

οφειολιθικές μάζες. 

Αυτή η διάπλαση προς τα πάνω εξελίσσεται σε μια σειρά ρυθμικών εναλλαγών από πηλίτες, 

ψαμμίτες, μάργες, μικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, πελαγικούς και λατυποπαγείς ασβεστόλιθους, 

που θυμίζει συμπεριφορά φλύσχη. Αυτή η ανώτερη σειρά είναι ηλικίας Κάτω Κρητιδικού και 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία με το όνομα «πρώτος φλύσχης της Πίνδου» παρόλο που ο 

χαρακτηρισμός της σαν φλύσχη αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές. 

Η ιζηματογένεση συνεχίστηκε στο Άνω Κρητιδικό χωρίς καμιά διακοπή, χωρίς καμιά ασυμφωνία, 

με την απόθεση πελαγικών πλακωδών ασβεστόλιθων, με ενστρώσεις πυριτικές και συνολικό 

πάχος 500 μ. 

Από τα τέλη του Κρητιδικού (Μαιστρίχτιο - Δάνιο) η ιζηματογένεση τροποποιείται, γίνεται 

περισσότερο ασβεστομαργαϊκή μεταβατική προς το φλύσχη, η απόθεση του οποίου από το Δάνιο 

συνεχίζεται στο Τριτογενές μέχρι το Άνω Ηώκαινο - Κάτω Ολιγόκαινο. Ο τριτογενής αυτός 

φλύσχης ονομάζεται και «δεύτερος φλύσχης της Πίνδου» για διάκριση από τον Κάτω Κρητιδικό 

«πρώτο φλύσχη». Είναι ο κυρίως φλύσχης, ο πιο τυπικός και αντιπροσωπευτικός του Ελληνικού 

χώρου με ρυθμικές εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργών και ασβεστόλιθων. 

Μέσα στα αργιλοψαμμιτικά ιζήματα του φλύσχη εμφανίζονται συχνά όγκοι ολισθολίθων με 

διαστάσεις από λίγα cm μέχρι πολλά μέτρα. 

Χαρακτηριστικό του φλύσχη της Πίνδου οι ωραίες πτυχωμένες εικόνες που παρουσιάζει σε 

πολλές θέσεις. 

Τα μολασσικά ιζήματα της Μεσοελληνικής αύλακας ηλικίας Ολιγοκαίνου επικάθονται με 

ασυμφωνία πάνω στα πτυχωμένα στρώματα του φλύσχη της Πίνδου ηλικίας Ανωτέρου 

Ηωκαίνου, παρατήρηση που πιστοποιεί το τέλος της απόθεσης του φλύσχη στο Ανώτερο - Τελικό 

Ηώκαινο. 



 

 

 

110 

 

Σχήμα 3: Διαδοχικές λιθοστρωματογραφικές στήλες με τις οποίες δείχνεται η παλαιογεωγραφική διαίρεση της ζώνης Πίνδου 

σε τρεις υποζώνες 1: ασβεστόλιθοι πελαγικοί, 2: πελαγικοί ασβεστόλιθοι με πυριτικές ενστρώσεις, 3,4,5: ασβεστόλιθοι 

μικρολατυποπαγείς με απολιθώματα ρουδιστών και ραδιολαριτών, 6: ασβεστόλιθοι μικροκροκαλοπαγείς, 7: ασβεστόλιθοι με 

Orbitoides, 8: ψαμμίτες, 9: μάργες και αργιλικοί σχιστόλιθοι, 10: ραδιολαρίτες, 11: οφειόλιθοι. 
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Σχήμα 4: Στρωματογραφική διάρθρωση της λιθοστρωματογραφικής ενότητας της ζώνης Ωλονού-Πίνδου (Ι.Γ.Μ.Ε. φύλλο 

«Μουζάκι», 1982-1984). 
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Η περιοχή μελέτης αποτελείται κυρίως από φλύσχη, της γεωτεκτονικής ζώνης της Πίνδου. Ο 

φλύσχης παρουσιάζεται σε δύο κυρίως τύπους τον πηλιτικό και τον ψαμμιτικό. Σε μικρότερο 

βαθμό συναντάμε ασβεστόλιθους λεπτοπλακώδεις που ανήκουν και αυτοί στην ίδια γεωτεκτονική 

ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (φύλλο "Μουζάκι", 

εκδ. 1993) απαντούν οι παρακάτω χαρακτηριστικοί ορίζοντες της ενότητας Πίνδου από τους 

νεότερους προς τους αρχαιότερους:  

Μεταλπικοί σχηματισμοί 

 Κορήματα και κώνοι κορημάτων(Q.sc.cs): Αποτελούνται κυρίως από λατύπες, 

συνήθως ασύνδετες ή χαλαρά συνδεδεμένες με αμμώδη αργιλοπηλό. Οι λατύπες και η 

άμμος κύρια προέρχονται από τον ψαμμίτη του φλύσχη και ο αργιλοπηλός από τους 

πηλίτες του φλύσχη. Το πάχος τους είναι μικρό και κυμαίνεται από μερικές δεκάδες 

εκατοστά έως λίγα μέτρα. Έχουν αποτεθεί ασύμφωνα στο φλύσχη. Αποτελούν το 

σύνολο των ζωνών άρδευσης των περιοχών Καλύβια Φυλακτής και Καλύβια 

καθώς και μεγάλο τμήμα της αρδευτικής ζώνης του αγωγού 4.2. 

 Ζώνες ερπυσμών και κατολισθήσεων: Απαντούν κυρίως στο φλύσχη και ελέγχονται από 

την τεκτονική. Αποτελούν το κατ΄ εξοχήν γεωτεχνικό πρόβλημα των οικισμών της περιοχής 

αποτελούμενα από τα υλικά αποσάρθρωσης του φλύσχη. 

Αλπικοί σχηματισμοί 

 Φλύσχης (fo) (ηλικία: Παλαιόκαινο-Ηώκαινο): Εναλλαγές χονδρόκοκκων ψαμμιτικών 

στρωμάτων πάχους 10-80 εκατοστών και πηλιτικών στρωμάτων πάχους 5-40 εκατοστών, με 

ορισμένες παρεμβολές μαργαϊκών ασβεστολίθων και κροκαλοπαγών τα οποία προέρχονται 

από μεταμορφωμένα και εκρηξιγενή πετρώματα. Προς τα ανώτερα στρώματα παρατηρούνται 

ολισθόλιθοι (Άγριος Φλύσχης) από Τριαδικούς ασβεστόλιθους, οφειολίθους και Άνω 

Κρητιδικούς ασβεστόλιθους. Η αρχή της φλυσχικής ιζηματογένεσης τοποθετείται στο 

Παλαιόκαινο ενώ το τέλος της στο Μέσο - Ανώτερο Ηώκαινο (AUBOUIN 1959). Εμφανίζεται 

κατά μήκος των δυτικών παρυφών της οροσειράς και το πάχος του θα πρέπει να υπερβαίνει 

τα 1000 μέτρα. Μέσα στις ασβεστολιθικές στρώσεις εντοπίζονται τα εξής μικροαπολιθώματα: 

Nummulites, Alveolina, Flosculina και Melibesia του Ανωτέρου Παλαιοκαίνου Κατωτέρου 

Ηωκαίνου (Υπρεσίου). 

 Στρώματα μετάβασης (K9-Pc)(ηλικία: Αν.Μαιστρίχτιο - Κατ. Παλαιόκαινο): Εναλλαγές 

πάγκων ανοιχτόχρωμων πελαγικών ασβεστολίθων με Globotruncana και με κλαστικούς 

ορίζοντες (ψαμμίτες και ιλυόλιθοι) που περιέχουν στην κορυφή θραύσματα βενθικής πανίδας 

Orbitoides sp., Rotalidae, Lepidorbitoides sp., Siderolites calcitrapoides. Στη βάση το 
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Μαιστρίχτιο χαρακτηρίζεται από: Globotruncana sluarli (DE LAPP), G. conica WHITE. G. 

havanensis VOORWIJK.. G. contusa (CUSHMAN). 

 Πελαγικοί ασβεστόλιθοι (Κ7-9Κ,)(ηλικία Ανώτερο Κρητιδικό): Πλακώδεις, κυρίως 

λουτιτικοί με κονδύλους και ενστρώσεις πυριτόλιθων σε στρώματα πάχους 10 εκατ. 

(λευκών, ερυθρών και μαύρων στα κατώτερα μέλη) καθώς και λεπτές ενστρώσεις ερυθρών 

και πράσινων, αργιλικών σχιστόλιθων. Κατά θέσεις, μέσα σε αυτούς απαντούν στρώματα 

κλαστικών κρυσταλλικών ασβεστόλιθων. Αναπτύσσονται σε στρώματα πάχους μέχρι 20 cm 

και παρουσιάζουν κελυφοειδή θραύση. Το χρώμα τους είναι λευκό, τεφρόλευκο, πρασινωπό 

και στη βάση ερυθρό. Οι λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι έχουν χρώμα ανοιχτότεφρο και το 

πάχος των στρωμάτων τους φτάνει μέχρι και τα 40 cm. 

 Πρώτος φλύσχης και ερυθρές μάργες με Ακτινόζωα (k1-7.fl) (ηλικία Βαλανζίνιο - 

Τουρώνιο): εναλλαγές μαργαικών ασβεστολίθων, ερυθρών μαργών και ψαμμιτών. Στα 

ανώτερα μέλη της σειράς επικρατούν πράσινοι και ερυθροί ψαμμίτες σε πάγκους πάχους 

περίπου 1m καθώς και πολύμικτα μικροκροκαλολατυποπαγή. Πάχος: 40-60 μ. 
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Χάρτης 6: Γεωλογικός χάρτης λεκανών απορροής (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 
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Τα στρώματα της ζώνης Ωλονού - Πίνδου αναδύθηκαν με την τελική φάση πτυχώσεων που ήταν 

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

Πριαμπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η πτύχωση, είναι 

γεγονός ότι ήταν η μοναδική φάση που έπληξε τη ζώνη. Δεν επέδρασαν δηλαδή πρώιμες 

ορογενετικές φάσεις όπως στις εσωτερικές ζώνες. 

Σχετικά με την εσωτερική δομή της ενότητας Πίνδου πρέπει να σημειωθεί η χαρακτηριστική δομή 

των πτυχώσεων, που είναι αποτέλεσμα της εναλλαγής σχηματισμών, γεγονός που προσδίδει 

μεγάλη πλαστικότητα. Ρόλο επίσης στην παραμόρφωση παίζει η εναλλαγή κερατολίθων-

ασβεστολίθων με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσαρμονικών φαινομένων. Έτσι, η ενότητα, πέρα 

του ότι αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυμμα σαν σύνολο, χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των 

πτυχών και των εφιππεύσεων. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κατά λέπη δομή και η περιοδική 

επανάληψη των οριζόντων με την ίδια σειρά, συνήθως στα κανονικά σκέλη των πτυχών. 

Με τη μοναδική αυτή φάση πτυχώσεων έγινε η προς τα δυτικά επώθηση της ζώνης Ωλονού - 

Πίνδου υπό μορφή καλύμματος και ταυτόχρονα η λεπίωση των στρωμάτων της. Η ζώνη λοιπόν 

της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυμμα που έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη 

Γαβρόβου - Τριπόλεως. Η επώθηση αυτή σε ορισμένες θέσεις υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 100 

Km. Σε μερικές περιοχές, όπως π.χ. στα Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) και στη Βόρεια Πίνδο, το 

επωθημένο τεκτονικό κάλυμμα της Πίνδου υπερκάλυψε τη ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως και 

εμφανίζεται τοποθετημένο τεκτονικά απευθείας πάνω στην Αδριατικοϊόνιο ζώνη, ενώ η ζώνη 

Γαβρόβου - Τριπόλεως δεν εμφανίζεται καθόλου. 

Οι άξονες των τεκτονικών αυτών δομών, συμπίπτουν με τη γενική διάταξη των κυριοτέρων 

μορφολογικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να εμφανίζεται στενή σχέση μεταξύ της σημερινής 

μορφολογίας του ανάγλυφου, της διάταξης των γεωλογικών σχηματισμών και της δράσης των 

Αλπικών πτυχώσεων. 

Τα τεκτονικά λέπια της Πίνδου εμφανίζονται επωθημένα το ένα πάνω στο άλλο, με κατεύθυνση 

από τα ανατολικά προς τα δυτικά και δημιουργούν συνεχείς επαναλήψεις των στρωμάτων της 

ζώνης και πολλές φορές αυξάνουν το φαινόμενο πάχος τους. Μια συνεχής σειρά από ένδεκα 

τέτοια λέπια αναφέρεται για την οροσειρά της Πίνδου, με γενική διεύθυνση Β - Ν ως ΒΒΔ - ΝΝΔ. 

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

αριθμός εγκάρσιων ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης τα οποία διακόπτουν την επιμήκη συνέχεια 

των λεπών. 

Σεισμική Δραστηριότητα  

Σύμφωνα με τον ισχύοντα από 01/01/2004 αναθεωρημένο Χάρτη Ζωνών Σεισμικής 

Επικινδυνότητας του Ο.Α.Σ.Π., που συνοδεύει τον Αντισεισμικό Κανονισμό της χώρας (Ε.Α.Κ. 
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2003), η ευρύτερη περιοχή μελέτης εντάσσεται από πλευράς σεισμικότητας στην Ζώνη ΙΙ 

σεισμικής επικινδυνότητας. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (Χάρτης 5) η τιμή της ενεργής 

εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού α για τη ζώνη IΙ είναι α=0,24 g (όπου g η επιτάχυνση της 

βαρύτητας). 

 

 

Χάρτης 7: Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου κατά ΕΑΚ-2000 κλ. 1:7.000.000. 
(Πηγή:www.oasp.gr) 

Εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Το μητρικό υλικό που κυριαρχεί στην περιοχή μελέτης είναι ο φλύσχης συνδυαζόμενος με τα 

κολλούβια του, οι  αλλουβιακές προσχώσεις. Ειδικότερα: 

Φλύσχης: Ως φλύσχη θεωρούμε τον κλαστικό ιζηματογενή σχηματισμό, συχνά μεγάλου πάχους, 

ο οποίος αποτελείται από επαναλαμβανόμενες εναλλαγές σχετικά χονδρόκοκκων ψαμμιτών και 

λιγότερο ή περισσότερο αργίλων. Εδάφη επί φλύσχη είναι αργιλώδους (αργιλικός φλύσχης), 

άργιλο-πηλώδους (μεικτός φλύσχης) ή τέλους πηλώδους (ψαμμιτικός φλύσχης) υφής, συνήθως 

όξινης χημικής αντίδρασης, ικανοποιητικώς εφοδιασμένα έως πτωχά σε βάσεις Ca, Mg, K, με 

βαθμό κορεσμού σε βάσεις των κολλοειδών των ορυκτών οριζόντων ≤ 50%. 

Αλλουβιακές αποθέσεις: Με τον παραπάνω όρο ουσιαστικά εννοούμε το ασύνδετο κλαστικό 

υλικό που έχει μεταφερθεί με τη βοήθεια του νερού και περιλαμβάνει χαλίκια, άμμο και άργιλο 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
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καθώς και διάφορα μίγματα αυτών. Συχνά παρουσιάζουν στρωμάτωση όσον αφορά το μέγεθος 

των κόκκων. Το σχήμα των κόκκων ή των χαλικιών είναι αποστρογγυλεμένο λόγω των τριβών 

κατά τη διαδικασία μεταφοράς τους. Γενικά δίνουν γόνιμα, παραγωγικά εδάφη. Οι αξιόλογες και 

περισσότερο εκτεταμένες αλλουβιακές αποθέσεις της Ελλάδας χρησιμοποιούνται στη γεωργία. 

Τέτοιο εδαφικό τύπο παρατηρούμε εκατέρωθεν των ρεμάτων μέτριας υδατοπαροχής αλλά και στις 

εκβολές ρεμάτων μικρότερης παροχής. 

8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η απογραφή των φυσικών και δασικών ενδιαιτημάτων στην περιοχή μελέτης βασίζεται στην 

αναγνώριση των φυσικών και δασικών ενδιαιτημάτων μετά από φωτοερμηνεία και επιβεβαίωση 

με εργασίες πεδίου. Περαιτέρω λήφθηκαν δεδομένα από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 

(ΕΠΜ) που έχει εκπονηθεί για την ευρύτερη περιοχή λίμνης Πλαστήρα. Το σύνολο της περιοχής 

μελέτης παρουσιάζει σημαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Η γεωλογική δομή σε συνδυασμό με 

το ανάγλυφο και τις κλιματικές διαφοροποιήσεις, διαμορφώνουν ένα αξιοσημείωτο αριθμό 

βιοτόπων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην πλούσια χλωρίδα, στον αυξημένο ενδημισμό και 

στη διαμόρφωση μεγάλου αριθμού τύπων βλάστησης. 

8.5.1 Οικοσυστήματα - Χλωρίδα - Βλάστηση 

Τα οικοσυστήματα που απαντώνται στην περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, καθώς και τα 

ειδικότερα στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν, είναι τα ακόλουθα: 

 Παραμεσογειακά οικοσυστήματα πλατύφυλλου δρυός (Quercetum frainetto) 

Η πλατύφυλλη δρυς (Q. frainetto ή Q. conferta) είναι το πολυτιμότερο και σημαντικότερο είδος 

δρυός της χώρας μας, τόσο για την έκταση που καταλαμβάνουν τα οικοσυστήματά της όσο και για 

το πολύτιμο ξύλο της, ως τεχνικό και ως καυσόξυλο, καθώς και για τους καρπούς και το φύλλωμά 

της που χρησιμεύουν στη διατροφή ήμερων και άγριων ζώων. Καλύπτουν στο σύνολο τους την 

παραλίμνια ζώνη και προς τις πλαγιές φθάνουν σε υψόμετρα που ποικίλλουν από 900 έως και 

1.000 μέτρα. Τα οικοσυστήματα αυτά έχουν υποστεί κατά το παρελθόν εντατική εκμετάλλευση, με 

αλόγιστες, ληστρικές υλοτομίες, κλαδονομή και βέβαια υπερβόσκηση, με αποτέλεσμα πολλά από 

αυτά να φέρουν ακόμη και σήμερα έντονα τα σημάδια της κακοδιαχείρισης και γενικά της 

αλόγιστης και απρογραμμάτιστης αξιοποίησης. Με τη σημερινή δομή, σύνθεση και συγκρότησή 

τους, τα οικοσυστήματα της πλατύφυλλου δρυός στην περιοχή της Λίμνης Ν. Πλαστήρα μπορούν 

να θεωρηθούν σταθερά και ικανά να προσφέρουν τις πολλαπλές ευεργετικές τους επιδράσεις 

(προστατευτικές, αισθητικές, αναψυχικές, υδρολογικές, υδρονομικές, παραγωγικές κ.α.), φθάνει 

βέβαια να τεθούν όλα τα δρυοδάση της περιοχής υπό αναγωγή και σχετική προστασία, ιδιαίτερα 
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από τη βοσκή και τις πυρκαγιές, που κατά την εαρινή κυρίως περίοδο (συσσώρευση φυλλάδας) 

μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές (αν και είναι αρκετά σπάνιες).  

Σε ότι αφορά την ποώδη βλάστηση που συνοδεύει και χαρακτηρίζει τα οικοσυστήματα της δρυός, 

αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα κυρίως είδη: Vicia cracca, Luzula forsteri, Lathyrus laxiflorus, 

Rubus fruticosus, Helleborus cyclophyllus, Dactylis glomerata, Platanthera chlorantha, 

Campanula spathulata, Trifolium spp., Bellis perennis, Aremonia agrimonoides, Potentilla 

micrantha, Bunium ferulaceum, Geranium spp., Festuca heterophylla, Trifolium alpestre, 

Loranthus europaeus, Dorycnium pentaphyllum, Melittis melissophyllum, Crocus spp., Lotus 

corniculatus, Rumex acetosella, Digitalis laevigata κλπ.  

 Οικοσυστήματα ορεινών μεσογειακών κωνοφόρων – υβριδογενούς ελάτης (Abietum 

borisii regis ή A. Hybridogenus) 

Η ελάτη – Abies borisii regis ή Abies hybridogenus – είναι ένα πολύμορφο είδος, με μεγάλο 

οικολογικό εύρος και τεράστια οικονομική σημασία, κυρίως στην κεντρική Πίνδο, όπου δημιουργεί 

εκτεταμένα αμιγή, καλά συγκροτημένα δάση τα οποία παράγουν πολλαπλές ωφέλειες και άριστα 

προϊόντα ξύλου για τον άνθρωπο. Στις ψηλότερες θέσεις είναι το κυρίαρχο είδος και τα δασικά 

οικοσυστήματα που συγκροτεί επεκτείνονται από υψόμετρα 800 m περίπου έως τα όρια του 

δάσους (1600 m), σχηματίζοντας μάλιστα τα δασοόρια. Και τα οικοσυστήματα της ελάτης έχουν 

υποφέρει κατά το παρελθόν, κυρίως από τη βόσκηση, τις λαθροϋλοτομίες, ώστε σήμερα να μην 

εμφανίζονται καλά συγκροτημένα, να έχουν ακανόνιστες δομές και να απέχουν από τα κανονικά 

δάση ελάτης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά θέσεις βέβαια, εμφανίζονται πολύ καλά 

οργανωμένα και δομημένα οικοσυστήματα ελάτης, τα οποία βρίσκονται κοντά σ’ αυτά των ώριμων 

φυτοκοινοτήτων («climax»).  

Αλλά και σε όλη την περιοχή μελέτης τα οικοσυστήματα ελάτης είναι φανερό πως βρίσκονται σε 

μια δυναμική εξελικτική πορεία, με εμφανή την τάση ανασυγκρότησης, αλλά και επέκτασής τους, 

εις βάρος άλλων γειτονικών οικοσυστημάτων και κυρίως αυτών της πλατύφυλλου δρυός. Αυτή η 

πορεία βέβαια δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να ανακοπεί και να εμποδιστεί. Αυτό συνεπάγεται 

ρύθμιση της βόσκησης και αποτελεσματική προστασία από τις πυρκαγιές.  

Ως συνοδά των οικοσυστημάτων υβριδογενούς ελάτης δασοπονικά είδη εμφανίζονται στην 

περιοχή μελέτης τα ακόλουθα: η πλατύφυλλη (Quercus cerris), η ορεινή, πεδινή και τρίλοβη 

σφένδαμος, η αργυρόφυλλη (Tilia tomentosa) και πλατύφυλλη φλαμουριά (Tilia platyphyllos), ο 

ανατολικός και βετουλοειδής (Carpinus betulus) γαύρος, η ορεινή φτελιά, η αγριοκερασιά, η 

πικροκαστανιά (Aesculus hippocastanus), η οστριά, η κουφοξυλιά (Sabucus nigra), η 

αγριοφουντουκιά και η αντιδισεντερική σορβιά. 
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Τα πολυπληθέστερα και χαρακτηριστικότερα είδη ποώδους βλάστησης, για τα οικοσυστήματα 

ελάτης, είναι τα εξής: Luzula forsteri, Lathyrus laxiflorus, Aremonia agrimonoides, Potentilla 

micrantha, Helleborus cyclophyllus, Neottia nidus avis, Stachys spp.,Pteridium aquilinum, Daphne 

laureola, Poa nemoralis, Dactylis glomerata, Sanicula europea, Viola alba, Geranium 

robertianum, Galium rotudifolium, Mycelis muralis, Orchis mascula, Cephalanthera rubra, 

Platanthera chlorantha, Myosotis sylvatica, Viola reichenbachiana, Ranunculus ficaria, 

Brachypodium sylvaticum, Scilla bifolia, Polystichum setiferum. 

 Μεικτά οικοσυστήματα ελάτης/δρυός και κατά θέσεις με συμμετοχή και της καστανιάς 

Τα οικοσυστήματα αυτά δημιουργούνται στις θέσεις επαφής των δύο ζωνών βλάστησης (δρυός 

και ελάτης) και αποτελούν μεταβατικά στάδια δάσους, των οποίων η πορεία, εάν δεν διακοπεί 

από κάποιο ακραίο οικολογικό παράγοντα, θα οδηγηθεί σταδιακά στις καλύτερες θέσεις (ρέματα, 

βόρειες εκθέσεις, κοιλώματα), σε απόμειξη και κυριαρχία της ελάτης. Βέβαια, στις χαμηλότερες 

αυτές θέσεις η ελάτη δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις θα 

διατηρηθεί η μίξη καθώς και τα αντίστοιχα οικοσυστήματα. Το κυρίαρχο κάθε φορά είδος, 

τουλάχιστον σε ότι αφορά στον όγκο βιομάζας με τον οποίο συμμετέχουν στη μικτή συστάδα, θα 

είναι εξαρτημένο από τις τοπικές εδαφικές και μικροκλιματικές συνθήκες. Στις καλύτερες θέσεις θα 

υπερέχει η ελάτη, ενώ αντίθετα στις ράχες, νότιες, νοτιοανατολικές έως νοτιοδυτικές εκθέσεις, θα 

συμμετέχει με μεγαλύτερη αναλογία βιομάζας στη μικτή συστάδα η πλατύφυλλη δρυς. Παρά τον 

μεταβατικό τους χαρακτήρα, τα μικτά αυτά οικοσυστήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

λειτουργούν ως σταθερά δασικά οικοσυστήματα με πολλαπλές ωφέλειες και θετικές επιδράσεις 

για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Στην κατηγορία των μικτών αυτών 

οικοσυστημάτων, ανήκουν και αυτά με μεγαλύτερη συμμετοχή της καστανιάς. Η καστανιά 

συνοδεύει τη δρυ στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πλαστήρα με μεγαλύτερους ή μικρότερους 

πληθυσμούς, ανάλογα με τις ιδιαίτερες σταθμικές και μικροκλιματικές συνθήκες.  

 Υποαλπικά (ψευδαλπικά) οικοσυστήματα του Junipero – Daphnion 

Πάνω από τα δασοόρια, τα οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανθρωπογενή, εμφανίζεται 

θαμνώδης και ποώδης βλάστηση, μετρίως υποβαθμισμένη από την υπερβόσκηση, μιας και οι 

εκτάσεις αυτές χρησιμεύουν ως θερινοί βοσκότοποι για τα κοπάδια της ντόπιας, αλλά και της 

νομαδικής κτηνοτροφίας. 

Τα είδη που εμφανίζονται είναι κυρίως Juniperus foetidissima, Daphne oleoides, D. Laureola κ.α. 

από τα ποώδη κυριαρχούν τα είδη Festuca varia και F. ovina, Marubium velutinum, είδη 

Centaurea κ.λπ. Τα οικοσυστήματα αυτά περιορίζονται στις υψηλότερες θέσεις από υψόμετρα 

από 1600 - 1780 m.  

 Παρόχθια οικοσυστήματα (πλατάνου, ιτιάς, σκλήθρου) 
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Κατά μήκος των κύριων αλλά και δευτερευόντων ρευμάτων, σε υγρές – ελώδεις θέσεις 

δημιουργούνται λιγότερο ή περισσότερο, τυπικά παρόχθια οικοσυστήματα αποτελούμενα από τα 

είδη Platanus orientalis, Alnus glutinosa, Salix incana, Salix alba κ.α. Στα οικοσυστήματα αυτά 

δημιουργούνται άριστες συνθήκες διαμονής και διατροφής πληθώρας ζώων (εντόμων, ερπετών, 

πτηνών και θηλαστικών). Απαντώνται κατά μήκος της κοίτης των υπό μελέτη τμημάτων του 

Μ. Ποταμιού και του ποταμού Κερασιώτη. 

 Υπομεσογειακά οικοσυστήματα πρίνου, γαύρου και οστριάς – Ostryo carpinion, των 

υψηλότερων περιοχών 

Τα οικοσυστήματα αυτά εμφανίζονται σε μικροθέσεις και μικρονησίδες, μέσα στη ζώνη των 

ορεινών μεσογειακών κωνοφόρων, στις οποίες το βασικό μητρικό πέτρωμα είναι ο ασβεστόλιθος 

και το έδαφος έχει έντονα διαβρωθεί και αποπλυθεί. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται στις ράχες, 

κορυφογραμμές και σε πλαγιές με μεγάλες κλίσεις και δυτικό έως νοτιοδυτικό προσανατολισμό. 

Τα κυρίαρχα είδη σ’ αυτές τις πετρώδεις και υποβαθμισμένες γενικά θέσεις είναι ο πρίνος 

(Quercus coccifera), ο ανατολικός γαύρος (Carpinus orientalis) και η οστριά (Ostrya carpinifolia).  

Η χλωρίδα της περιοχής είναι εξαιρετικά πλούσια, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν 

καταγραφεί 456 ταξινομικές μονάδες (taxa) πτεριδόφυτων και αγγειόσπερμων φυτών (σύμφωνα 

με στοιχεία από προηγούμενες συλλογές και παρατηρήσεις καθώς και από βιβλιογραφικές 

αναφορές). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

 Δεκαοκτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας.  

 Είκοσι εννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία 

των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας (Γεωργίου, 

1996).  

 Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81.  

 Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των 

Κινδυνευόντων Ειδών (CITES).  

 Συνολικά 43 φυτά της περιοχής χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέροντα, σπάνια και 

απειλούμενα 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι: 

 Εξήντα δύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής 

 Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία). 
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8.5.2 Πανίδα 

Η πανίδα της περιοχής μελέτης είναι εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα, καθώς αφενός 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ειδών ασπόνδυλων και σπονδυλωτών και αφετέρου οι πληθυσμοί 

αυτών των ειδών βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση.  

Η πανίδα της Πίνδου εξακολουθεί να είναι πολύ πλούσια και να κυριαρχεί ακόμη, παρά το 

γεγονός ότι τα εκτεταμένα δάση ελάτων, οξυών και βελανιδιών, που τα κάλυπταν παλιά, τώρα στα 

ψηλότερα μέρη έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν τα μεγάλα άγρια ζώα. Η Πίνδος 

παραμένει ένα πολύτιμο καταφύγιο για τα μεγάλα θηλαστικά, στην περιοχή κατοικούν μόνιμα 

αγριογούρουνα και πολλά από τα μεσαία και μικρότερα θηλαστικά της χώρας. Ο λύκος φτάνει 

εδώ στο νοτιότερο σημείο της εξάπλωσής του στη Βαλκανική, ενώ όλο και σπανιότερα βλέπει 

κανείς τα μεγάλα αρπακτικά και λίγα όρνια. 

Στην Π.Ε. Καρδίτσας (ορεινή ζώνη) συναντάμε τα εξής θηλαστικά: αγριόγιδες, αλεπούδες, 

αγριόγατες, ποντίκια, λύκους, λαγούς, αγριογούρουνα, αρκούδες, ασβούς, σκίουρους, 

σκαντζόχοιρους, ελάφια, λίγα ζαρκάδια, νυφίτσες, βίδρες και τσακάλια. Μερικά από αυτά είναι είδη 

υπό εξαφάνιση, όπως η αγριόγατα Felis Silivestris και ένα σπανιότατο είδος νανονυχτερίδας, ο 

πιπιστρέλος βάρους μόλις 3gr. 

Στην ορεινή ζώνη της Π.Ε. Καρδίτσας ενδημούν ή περνούν μια περίοδο εδώ μεγάλος αριθμός 

ενδημικών και αποδημητικών πουλιών. Ειδικότερα:  

 ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Ραλλίδαι: α) Φαλαρίδα). 

 ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Φαλακροκορακίδαι: α) Λαγγόνα ή Φαλακροκόρακας ο 

πυγμαίος, β) Φαλακροκόρακας ή κορμοράνος). 

 ΧΑΡΑΔΙΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Σκολαπακίδαι: α) μπεκάτσα, β) μπεκατσίνι). (Οικογένεια 

Λαρίδαι: α) Γλάρος ο λεπτόραμφος).  

 ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Κοκκυγίδαι: α) Κούκος). 

 ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Φασιανίδαι: α) Πετροπέρδικα, β) Ορτύκι ). 

 ΑΙΓΟΘΗΛΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Αιγοθηλίδαι: α) Αιγοθήλης ή γιδοβύζι). (Οικογένεια 

Αλκυονίδαι: α) Αλκυόνα). (Οικογένεια Εποπίδαι: α) Τσαλαπετεινός ή αγριοκοράκι). 

 ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Δρυοκολαπτίδαι: α) Δρυοκολάπτης ο χλωρός ή 

πρασινοτσικλιτάρα β) Δρυοκολάπτης ο λευκόνωπος ή παρδαλοσικλιτάρα, γ) 

Δρυοκολάπτης ο μέλας ή μαυροτσικλιτάρα, δ)Μυρμηγκοφάγος ή στραβολαίμης).  

 ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Ερωριίδαι: α) Λευκοτσικνιάς). (Οικογένεια Πελαργίδαι: 

α) Λευκοπελαργός). 
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 ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Στριγίδαι: α) μπούφος, β) κουκουβάγια, γ) ελατόμπουφος, 

δ) χουχουριστής ή χουχουλόγιωργος, ε) γκιώνης). (Οικογένεια Τυτονίδαι: α) 

λευκοκουκουβάγια).  

 ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Κορακίδαι: α) καρακάξα, β) κοράκι, γ) μαυροκουρούνα, 

δ) σταχτοκουρούνα, ε) κίσσα ή βαλανοφάγος, στ) κάργια). (Οικογένεια Ψαρίδαι: α) 

ψαρόνι). (Οικογένεια Στρουθίδαι: α) σπιτοσπουργίτης). (Οικογένεια Χλωριονίδαι: α) 

συκοφάγος). (Οικογένεια Σιττίδαι: α) τσοπανάκος, β) κοκκινολαίμης, γ) νεροκότσιφας). 

(Οικογένεια Κορυδαλίδαι: α) σιταρίθρα, β) κουτσουλιέρης ή κορυδαλλός, γ) γαλιάντρα ή 

κατσιούλα). (Οικογένεια Σπιζίδαι: α) καρδερίνα ή τουρκοπούλα, β) λούγαρο ή πράσινη 

καρδερίνα, γ) σπίνος, δ) φλώρος  ε) χοντρομύτης ή γαϊδουρίτσανος). (Οικογένεια 

Παρίδαι: α) ελατοπαπαδίτσα ή μελισσουργάκι των ελάτων ή παπαδίτσα, β) καλόγερος ή 

μελισσουργάκι ή παπαδίτσα ή στεφανούδι). (Οικογένεια Συλβιίδαι: α) βασιλίσκος ή 

βασιλάκι). (Οικογένεια Σεισοπυγίδαι: α) σουσουράδα η λευκή ή λευκοσουσουράδα, β) 

κιτρινοσουσουράδα, γ) σταχτοσουσουράδα). (Οικογένεια Αετομαχίδαι: α) αετομάχος, β) 

διπλοκεφάλας, γ) γαϊδουροκεφάλας). (Οικογένεια Τρωγλοδυτίδαι: α) τρυποφράχτης ή 

τρωγλοδύτης ο γνήσιος). (Οικογένεια Χελιδονίδαι: α) χελιδόνι). (Οικογένεια Κιχλίδαι: α) 

κοκκινολαίμης, β) αηδόνι, γ) κότσυφας, δ) τσίχλα ή κελαδότσιχλα, δ) κοκκινότσιχλα, ε) 

τσαρτσάρα ή γερακότσιχλα ή κυριαρίνα, στ) πετροκότσυφας, ζ) γαλαζοκότσυφας). 

 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Περιστερίδαι: α) αγριοπερίστερο, β) φάσσα, γ) 

δεκαοχτούρα, δ) τρυγόνι). 

 ΑΕΤΟΜΟΡΦΑ (Οικογένεια Αετίδαι: Υποοικογένεια Αετοί (Aquilinae): α) χρυσαετός, β) 

σταυραετός, γ) φιδαετός). Υποοικογένεια Βαρβακίνες(Buteoninae): α) 

ποντικοβαρβακίνα, β) αετοβαρβακίνα ή αετογερακίνα). 

 ΓΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ Οικογένεια Ιερακίδαι: α) γεράκι ή πετρίτης, β) βραχοκιρκίνεζο, γ) 

κυνηγογέρακας). 

Στη στενή περιοχή μελέτης το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η βιοποικιλότητα. Στο μωσαϊκό 

των βιοτόπων φιλοξενείται εξαιρετικά πλούσια πανίδα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Πολλά 

σημαντικά είδη ασπονδύλων και σπονδυλοζώων έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Δώδεκα είδη 

πτηνών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕOK. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης 

επτά είδη ζώων δηλ. δύο είδη εντόμων, ένα είδος αμφιβίου, ένα είδος ερπετού, δύο είδη 

θηλαστικών τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EΟΚ. Άλλα πενήντα έξι 

είδη ζώων που υπάρχουν στην περιοχή, δηλ. ένα είδος αμφιβίου, δύο είδη ερπετών, πενήντα είδη 

πτηνών και τρία είδη θηλαστικών, προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης. 
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8.5.3 Προστατευόμενες περιοχές 

Στην ευρύτερη περιοχή, περιοχές σημαντικής σπουδαιότητας φύσης (τόποι) αποτελούν οι τρεις 

περιοχές του δικτύου «Natura 2000». Οι τόποι αυτοί είναι: 

 Βιότοπος NATURA 2000 - Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού (GR1410001) 

 Βιότοπος NATURA 2000 - Όρη Άγραφα (GR2430002) 

 Βιότοπος NATURA 2000 - Άγραφα (GR1410002) 

Η στενή περιοχή μελέτης του προτεινόμενου έργου δεν χωροθετείται εντός 

προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 είτε άλλου είδους προστατευόμενου 

τόπου (Βίοτοπος corine ή ΤΙΦΚ). Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του έργου έχουμε: 

Περιοχή λίμνης Ταυρωπού «GR1410001»: Ο τόπος «Περιοχή Λίμνης Ταυρωπού» εντάσσεται 

στους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI). Για την 

περιοχή έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) (ΕΠΕΜ Α.Ε., 2001), η οποία 

ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" 

(Ε.Π.ΠΕΡ 1994 - 2000) ενώ Φορέας Διαχείρισης του προστατευόμενου στοιχείου του «τόπου» 

είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και 

Μετεώρων.  

Οι κατηγορίες των ενδιαιτημάτων (κάλυψη) που περιλαμβάνει η περιοχή αυτή παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ (%) 

N06 Εσωτερικά γλυκά νερά (στάσιμα νερά, κινούμενα νερά) 82 

N11 Αλπικοί και υπο - αλπικοί λεμώνες 1 

N16 Φυλλοβόλα δάση 3 

N17 Δάση κωνοφόρων 11 

N20 Τεχνητά μονοτυπικά δάση (πχ φυτείες Λεύκης ή εξωτικών δέντρων) 3 

ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 100 

Πίν. 30: Κατηγορίες ενδιαιτημάτων 

 
Αντίστοιχα, οι μορφές των οικοτόπων που απαντώνται στην περιοχή παρατίθενται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Κωδικός Τύπος Οικοτόπου Κάλυψη (Ha) 

3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. 4.25972 

5210 Arborescent matorral with Juniperus spp. 20.3982 

6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands 25.9502 

91Μ0 Pannonian-Balkanic turkey oak –sessile oak forests 125.778 

9270 Hellenic beech forests with Abies borisii-regis 343.379 

92C0 Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis) 0 

9530 (Sub-) Mediterranean pine forests with endemic black pines 22.7349 

Πίν. 31: Μορφές οικοτόπων 
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Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει την τεχνητή λίμνη Ταυρωπού που χωροθετείται στην 

ορεινή περιοχή των Αγράφων (Νότια Πίνδος) καθώς και τμήμα νοτίως του οικισμού του στα όρια 

Μπελοκομίτη. Η κλίση του εδάφους κυμαίνεται από μέτρια (20%) έως έντονη (80%). Το μητρικό 

πέτρωμα αποτελείται από ψαμμιτικούς φλύσχες και ασβεστόλιθους. Οι κλιματολογικές συνθήκες 

ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη δενδρώδους βλάστησης. Τα πιο εκτεταμένα δάση είναι εκείνα 

που αποτελούνται αμιγώς από Abies borisii regis (περιγράφεται με τον κωδικό 9270 και 

αντιστοιχεί στον τύπο οικοτόπου με κωδικό Corine 42.17). Άλλα σημαντικά είδη δένδρων είναι τα 

εξής: Quercus frainetto, Pinus pallasiana ssp. nigra και Castanea sativa. Ορισμένα ξυλώδη φυτά, 

όπως τα Acer campestre, A. pseudoplatanus, Platanus orientalis, Salix incana, Salix. alba, 

Juniperus foetidissima, J. oxycedrus, Quercus pubescens, Q. cerris, Q. conferta, Q. dellechampii, 

Ostrya carpinifolia, Carpinus betulus κ.λ.π., εμφανίζονται συχνά σε μικρές ομάδες ή ως 

μεμονωμένα δένδρα και θάμνοι στις συστάδες που σχηματίζουν τα κυρίαρχα είδη, δηλ. το έλατο 

και η δρυς. Τα προαναφερθέντα είδη ξυλωδών φυτών δημιουργούν ένα μωσαϊκό βλάστησης 

μέσα στην περιοχή. 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η βιοποικιλότητα που παρουσιάζει. Στο 

μωσαϊκό των βιοτόπων φιλοξενείται εξαιρετικά πλούσια πανίδα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 

Πολλά σημαντικά είδη ασπονδύλων και σπονδυλοζώων έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Δώδεκα 

είδη πτηνών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕOK. Η περιοχή φιλοξενεί 

επίσης επτά είδη ζώων δηλ. δύο είδη εντόμων, ένα είδος αμφιβίου, ένα είδος ερπετού, δύο είδη 

θηλαστικών και ένα ενδημικό είδος ιχθύος (Pseudophoxinus pleurobipunctatus, το οποίο 

περιλαμβάνεται στο 3.2.e με το συνώνυμο Phoxinellus ssp.), τα οποία αναφέρονται στο 

Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EΟΚ. 

Άλλα πενήντα έξι είδη ζώων που υπάρχουν στην περιοχή, δηλ. ένα είδος αμφιβίου, δύο είδη 

ερπετών, πενήντα είδη πτηνών και τρία είδη θηλαστικών, προστατεύονται από τη Συνθήκη της 

Βέρνης. Επίσης, η ιχθυοπανίδα της λίμνης Ταυρωπού περιλαμβάνει τρία μάλλον σπάνια είδη, τα 

οποία είναι ενδημικά ή ενδημικά με ευρεία περιοχή εξάπλωσης. Τα προαναφερθέντα είδη καθώς 

και δύο θηλαστικά περιλαμβάνονται στο Εθνικό Κόκκινο Βιβλίο ως τοπικώς τρωτά, τρωτά ή 

ανεπαρκώς γνωστά είδη. Από την άλλη πλευρά, η ποικιλότητα της βλάστησης δείχνει την 

παρουσία μιας πλούσιας και ενδιαφέρουσας χλωρίδας, η οποία δεν έχει ακόμη εκτεταμένα 

μελετηθεί. 

Εντός της προστατευόμενης περιοχής, έχουν αναγνωριστεί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι 

της ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε 103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008), όπως τροποποιήθηκε από την 

ΚΥΑ Η.Π. 44105/1398/Ε.103/25.7.2013 (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013). Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 
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Κωδικός 
τόπου 

Περιγραφή Οικοτόπου PF 
Κάλυψη 

[ha] 
Ποιότητα 

Δεδομένων 

A|B|C|D A|B|C 

Πληθυσμός Διατήρηση Απομόνωση 
Συνολική 

αξιολόγηση 

9530    

(Sub-) Mediterranean 
pine forests with 

endemic black pines 

X 22.7349 G A C B B 

9270    
Hellenic beech forests 
with Abies borisii-regis 

 

343.379 G B C B B 

6170    
Alpine and subalpine 

calcareous grasslands 
 

25.9502 G A C A B 

5210    Arborescent matorral 

with Juniperus spp.  

20.3982 G B C B B 

3140    

Hard oligo-mesotrophic 
waters with benthic 
vegetation of Chara 

spp. 
 

4.25972 G A C B B 

92C0    

Platanus orientalis and 
Liquidambar orientalis 

woods (Platanion 
orientalis) 

 

0 G 

    

91M0    

Pannonian-Balkanic 

turkey oak –sessile oak 

forests 
 

125.778 G A C B B 

Πιν. 32: Τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε 103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the 

column PF to indicate the priority form. 

NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional) 

Cover: decimal values can be entered 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); 

P = 'Poor' (e.g. rough estimation) 

 

Περαιτέρω εντός της προστατευόμενης περιοχής, έχουν αναγνωριστεί Είδη Χλωρίδας και 

Πανίδας των Παραρτημάτων II & IV της Κ.Υ.Α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 

645/Β/11.4.2008), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/25.7.2013 (ΦΕΚ 

1890/Β/1.8.2013). Ειδικότερα περιλαμβάνονται: 

https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/9530
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/9270
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6170
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/5210
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/3140
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/92C0
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91M0
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Είδη Πληθυσμοί στον τόπο Αξιολόγηση τόπου 

Ομάδα Κωδικός Είδος S NP T Μέγεθος Μονάδα Κατηγορία 
Ποιότητα 

Δεδομένων 
A|B|C|D A|B|C 

      

Min Max 

   

Πληθυ-
σμός 

Διατή-
ρηση 

Απομό-
νωση 

Συνολική 
αξιολό-

γηση 

M 1308 

Barbastella 
barbastellus 

  

p 

   

P 

  

B C c 

A 1193 

Bombina 
variegata 

  

p 

   

R 

 

C C C C 

I 1088 

Cerambyx 
cerdo 

  

p 

   

C 

 

B B C B 

I 1083 

Lucanus 
cervus 

  

p 

   

C 

 

B B C B 

M 1355 Lutra lutra 

  

p 

   

P 

 

C A C B 

M 1310 

Miniopterus 
schreibersii 

  

p 

   

P 

  

B C c 

M 1316 

Myotis 
capaccinii 

  

p 

   

P 

  

B C c 

R 1219 

Testudo 
graeca 

  

p 

   

V 

 

C B C C 

R 1217 

Testudo 
hermanni 

  

p 

   

R 

 

C B C B 

R 1218 

Testudo 
marginata 

  

p 

   

C 

 

C B C B 

Πιν. 33: Είδη Χλωρίδας και Πανίδας των Παραρτημάτων II & IV της Κ.Υ.Α.Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 

645/Β/11.4.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use 

permanent) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance 

with Article 12 and 17 reporting (see reference portal) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in 

addition to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); 

P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1308
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1083
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lucanus%20cervus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lucanus%20cervus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1316
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20capaccinii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20capaccinii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1219
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1217
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20hermanni
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20hermanni
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1218
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20marginata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20marginata
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance 

categories" has to be filled in) 

Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν στην περιοχή είναι: 

Ομάδα Κωδικός Είδος 
S NP 

Μέγεθος Μονάδα Κατηγορία 

Είδη 
παραρτημάτων 

Άλλες 
κατηγορίες 

     

Min Max 

 

C|R|V|P IV V A B C D 

R 1276 Ablepharus kitaibelii 

     

R 

  

X 

   

R 1276 Ablepharus kitaibelii 

     

R 

    

X 

 

R 1276 Ablepharus kitaibelii 

     

R X 

     

P 

 

Aesculus 
hippocastanum  

     

P 

     

X 

I 1091 Astacus astacus  

     

P 

    

X 

 

I 1091 Astacus astacus  

     

P 

      

M 1352 Canis lupus 

  

5 

 

i C 

  

X 

   

M 1352 Canis lupus 

  

5 

 

i C 

    

X 

 

M 1352 Canis lupus 

  

5 

 

i C 

      

R 1283 Coronella austriaca 

     

R 

  

X 

   

R 1283 Coronella austriaca 

     

R 

    

X 

 

R 1283 Coronella austriaca 

     

R X 

     

M 1363 Felis silvestris 

     

P 

  

X 

   

M 1363 Felis silvestris 

     

P 

    

X 

 

M 1363 Felis silvestris 

     

P X 

     

R 5669 Hierophis gemonensis 

     

R 

  

X 

   

R 5669 Hierophis gemonensis 

     

R 

    

X 

 

M 5365 Hypsugo savii 

     

C 

  

X 

   

M 5365 Hypsugo savii 

     

C 

    

X 

 

M 5365 Hypsugo savii 

     

C X 

     

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ablepharus%20kitaibelii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ablepharus%20kitaibelii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ablepharus%20kitaibelii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aesculus%20hippocastanum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aesculus%20hippocastanum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1091
https://eunis.eea.europa.eu/species/Astacus%20astacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1091
https://eunis.eea.europa.eu/species/Astacus%20astacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coronella%20austriaca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coronella%20austriaca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coronella%20austriaca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5669
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hierophis%20gemonensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5669
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hierophis%20gemonensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5365
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hypsugo%20savii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5365
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hypsugo%20savii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5365
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hypsugo%20savii
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R 1251 Lacerta trilineata 

   

1000 i 

   

X 

   

R 1251 Lacerta trilineata 

   

1000 i 

     

X 

 

R 1251 Lacerta trilineata 

   

1000 i 

 

X 

     

R 1263 Lacerta viridis 

     

R 

  

X 

   

R 1263 Lacerta viridis 

     

R 

    

X 

 

R 1263 Lacerta viridis 

     

R X 

     

R 

 

Natrix natrix 

     

R 

  

X 

   

R 

 

Natrix natrix 

     

R 

    

X 

 

M 1328 Nyctalus lasiopterus 

     

P 

  

X 

   

M 1328 Nyctalus lasiopterus 

     

P 

    

X 

 

M 1328 Nyctalus lasiopterus 

     

P X 

     

M 1312 Nyctalus noctula 

     

P 

  

X 

   

M 1312 Nyctalus noctula 

     

P 

    

X 

 

M 1312 Nyctalus noctula 

     

P X 

     

R 1269 Ophisaurus apodus 

     

R 

  

X 

   

R 1269 Ophisaurus apodus 

     

R 

    

X 

 

R 1269 Ophisaurus apodus 

     

R X 

     

M 1309 Pipistrellus pipistrellus 

     

C 

  

X 

   

M 1309 Pipistrellus pipistrellus 

     

C 

    

X 

 

M 1309 Pipistrellus pipistrellus 

     

C X 

     

M 5009 Pipistrellus pygmaeus 

     

C 

  

X 

   

M 5009 Pipistrellus pygmaeus 

     

C 

    

X 

 

M 5009 Pipistrellus pygmaeus 

     

C X 

     

R 1256 Podarcis muralis 

   

10000 i 

   

X 

   

R 1256 Podarcis muralis 

   

10000 i 

     

X 

 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20trilineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20trilineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20trilineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Natrix%20natrix
https://eunis.eea.europa.eu/species/Natrix%20natrix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1328
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nyctalus%20lasiopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1328
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nyctalus%20lasiopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1328
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nyctalus%20lasiopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1312
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nyctalus%20noctula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1312
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nyctalus%20noctula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1312
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nyctalus%20noctula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophisaurus%20apodus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophisaurus%20apodus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophisaurus%20apodus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pipistrellus%20pipistrellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pipistrellus%20pipistrellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pipistrellus%20pipistrellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5009
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pipistrellus%20pygmaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5009
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pipistrellus%20pygmaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5009
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pipistrellus%20pygmaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podarcis%20muralis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podarcis%20muralis
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R 1256 Podarcis muralis 

   

10000 i 

 

X 

     

A 1208 Rana graeca 

     

C 

  

X 

   

A 1208 Rana graeca 

     

C 

    

X 

 

A 1208 Rana graeca 

     

C X 

     

P 

 

Rosa arvensis 

     

P 

     

X 

M 1333 Tadarida teniotis 

     

P 

  

X 

   

M 1333 Tadarida teniotis 

     

P 

    

X 

 

M 1333 Tadarida teniotis 

     

P X 

     

A 2353 Triturus alpestris 

     

P 

  

X 

   

A 2353 Triturus alpestris 

     

P 

    

X 

 

Πιν. 34: Είδη Χλωρίδας και Πανίδας που ενδιαιτούν στην περιοχή μελέτης. 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific 

name 

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes 

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 

and 17 reporting, (see reference portal) 

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present 

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International 

Conventions; D: other reasons 

Στην περιοχή μελέτης καταγράφηκε ένας σημαντικός αριθμός ειδών πτηνών τα οποία 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 

1495/Β/6.9.2010): 

ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΙΔΟΥΣ - 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΙΤΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Egretta 
garzetta 

Λευκοτσικνιάς Ο, ΠΛ 00R0 B Γ Β Γ 

Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς Ο, ΠΛ 00C0 B Γ Β Γ 

Ciconia ciconia Πελαργός ΠΛ 0C00 B Γ Β Γ 

Anas 
platyrynchos 

Πρασινοκεφαλόπαπια ΠΛ 00C0 B Γ Β Γ 

Pernis 
apivorus 

Σφηκοβαρβακίνα ΧΒ, Ε, Μ, Π 0R00 B Γ Β Γ 

Neophron 
percnopterus 

Ασπροπάρης ΧΒ 0R00 B Γ Β Α, Γ 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podarcis%20muralis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rosa%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1333
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadarida%20teniotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1333
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadarida%20teniotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1333
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadarida%20teniotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2353
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20alpestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2353
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20alpestris
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Gyps fulvus Ορνιο ΧΒ R000 B Γ Β Α, Γ 

Circaetus 
gallicus 

Φιδαετός ΚΟ, Μ, Π, ΧΒ 0R00 B Γ Β Γ 

Aquila 
chrysaetos 

Χρυσαετός ΧΒ, Ε, Μ R000 B Γ Β Α, Γ 

Accipiter nisus Ξεφτέρι ΧΒ, ΚΟ, Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Buteo buteo Ποντικογερακίνα ΧΒ, ΚΟ, Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Falco 
peregrinus 

Πετρίτης ΧΒ R000 B Γ Β Α, Γ 

Falco 
tinnunculus 

Βραχοκιρκίνεζο ΧΒ, ΚΟ C000 B Γ Β Γ 

Alectoris 
graeca 

Πέρδικα ΧΒ C000 B Γ Β Γ 

Charadrius 
dubius 

Ποταμοσφυριχτής ΠΛ 0R00 B Γ Β Γ 

Larus 
cachinnans 

Ασημόγλαρος ΠΛ 00CC B Γ Β  

Larus 
ridibundus 

Καστανοκεφαλόγλαρος ΠΛ 00CC B Γ Β Γ 

Sterna hirundo Ποταμογλάρονο Ο, ΠΛ 00R0 B Γ Β Γ 

Columba 
palumbus 

Φάσσα ΚΟ, Π, Ε, Μ 00R0 B Γ Β  

Streptopelia 
turtur 

Τρυγόνι ΚΟ, Π, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Cuculus 
canorus 

Κούκος ΚΟ, Π, Ε, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Otus scops Γκιώνης Ε, Μ, ΚΟ 0C00 B Γ Β Γ 

Apus apus Μαυροσταχτάρα ΧΒ, ΚΟ, Ε, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Apus melba Βουνοσταχτάρα ΧΒ, ΚΟ, Ε, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Alcedo atthis Αλκυόνα Ο, ΠΛ C000 B Γ Β Γ 

Dendrocopos 
leucotos 

Λευκονωτοτσικλιτάρα Ε, Δ, Μ C000 B Γ Β Α, Γ 

Dendrocopos 
major 

Παρδαλοτσικλιτάρα Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Picus viridis Πρασινοτσικλιτάρα Ε, Π, Μ, ΚΟ C000 B Γ Β Γ 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Πετροχελίδονο Ε, Μ, ΚΟ, ΧΒ 0C00 B Γ Β Γ 

Hirundo 
daurica 

Μιλτοχελίδονο ΚΟ, Ε, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Hirundo rustica Σταυλοχελίδονο ΚΟ, Ε, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Delichon 
urbica 

Χελιδόνι ΚΟ, Π, Μ, ΧΒ 0C00 B Γ Β Γ 

Anthus 
pratensis 

Λιβαδοκελάδα 
ΧΒ, ΚΟ, Ο, 

ΠΛ 
00CC B Γ Β Γ 

Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα 
ΚΟ, ΧΒ, Ο, 

ΠΛ 
00R0 B Γ Β Γ 

Motacilla 
cinerea 

Σταχτοσουσουράδα 
ΚΟ, Π, Μ, Ο, 

ΠΛ 
C000 B Γ Β Γ 

Lanius collurio Αετομάχος ΧΒ, ΚΟ, Ε, Μ 0CC0 B Γ Β Γ 

Lanius minor Γαιδουροκεφαλάς ΧΒ, ΚΟ, Δ, Μ 00R0 B Γ Β Α, Γ 
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Garrulus 
glandarius 

Κίσα ΚΟ, Δ, Μ C000 B Γ Β Γ 

Pica pica Κορακάξα ΚΟ, Δ, Μ C000 B Γ Β  

Corvus c. 
Sardonius 

Κουρούνα ΧΒ, ΚΟ, Δ, Μ C000 B Γ Β  

Corvus corax Κοράκι ΧΒ, Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Troglodytes 
troglodytes 

Τρυποφράχτης ΚΟ, Ε, Π, Μ C000 B Γ Β Γ 

Sylvia 
atricapilla 

Μαυροτσιροβάκος ΚΟ, Π, Μ 0CC0 B Γ Β Γ 

Sylvia 
cantillans 

Κοκκινοτσιροβάκος ΧΒ, Π, Μ 0RR0 B Γ Β Γ 

Phylloscopus 
trochillus 

Θαμνοφυλλοσκόπος Ε, Π, Μ, ΚΟ 00C0 B Γ Β Γ 

Phyloscopus 
collybita 

Δενδροφυλλοσκόπος Ε, Π, Μ C000 B Γ Β Γ 

Regulus 
ignicapillus 

Πυρροβασιλίσκος Ε, Π, Μ C000 B Γ Β Γ 

Regulus 
regulus 

Χρυσοβασιλίσκος Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Carduelis 
carduelis 

Καρδερίνα ΧΒ, ΚΟ, Δ, Μ C000 B Γ Β Γ 

Carduelis 
spinus 

Λούγαρο ΧΒ, ΚΟ, Ε, Μ 000C B Γ Β Γ 

Carduelis 
chloris 

Φλώρος ΧΒ, ΚΟ, Π C000 B Γ Β Γ 

Fringilla 
coelebs 

Σπίνος ΚΟ, Π, Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Fringilla 
montifrigilla 

Χειμωνόσπινος ΚΟ, Π, Μ 000C B Γ Β Γ 

Serinus 
serinus 

Σκαρθάκι ΧΒ, ΚΟ, Π, Μ C000 B Γ Β Γ 

Certhia 
brachydactyla 

Καμποδενδροβάτης Ε, Μ, Π C000 B Γ Β Γ 

Certhia 
familiaris 

Βουνοδενδροβάτης Ε, Μ R000 B Γ Β Γ 

Passer 
domesticus 

Σπουργίτης ΚΟ C000 B Γ Β Γ 

Miliaria 
calandra 

Καμποτσίχλονο ΧΒ, ΚΟ R000 B Γ Β Γ 

Muscicapa 
striata 

Σταχτομυγοχάφτης Ε, Π, Μ 0CC0 B Γ Β Γ 

Parus ater Ελατοπαπαδίτσα Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 

Parus 
caeruleus 

Γαλαζοπαπαδίτσα Ε, Π, Μ, ΚΟ C000 B Γ Β Γ 

Parus major Καλόγερος Ε, Π, Μ, ΚΟ C000 B Γ Β Γ 

Sitta europaea Δενδροτσοπανάκος Ε, Π, Μ C000 B Γ Β Γ 

Phoenicurus 
ochruros 

Καρβουνιάρης 
ΧΒ, ΚΟ, Ο, 

ΠΛ 
C000 B Γ Β Γ 

Erithacus 
rubecula 

Κοκκινολαίμης ΚΟ, Π, Ε, Μ C000 B Γ Β Γ 
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Turdus merula Κότσυφας ΚΟ, Ε, Π, Μ C000 B Γ Β Γ 

Turdus 
viscivorus 

Γερακότσιχλα Ε, Μ 000C B Γ Β Γ 

Upopa epops Τσαλαπετεινός ΧΒ, Μ 0C00 B Γ Β Γ 

Πιν. 35: Είδη πτηνών  τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

Οικότοπος: Μ: Μικτά δάση ελάτης-πλατύφυλλων, Ο: όχθες ποταμών και ρεμάτων, ΠΛ: παραλίμνιες περιοχές, ΧΒ: 

Περιοχές με χαμηλή είτε αραιή βλάστηση σε μεγάλο υψόμετρο (αλπικά λιβάδια, βοσκότοποι, χέρσες βραχώδεις 

εκτάσεις), Ε: Δάση ελάτης, ΚΟ: Καλλιέργειες και οικισμοί, Δ: Δάση δρυός, Π: Δάση πλατυφύλλων. 

Σχέση είδους/περιοχής: Τετραψήφιος κωδικός του οποίου τα σύμβολα αντιστοιχούν με σειρά προτεραιότητας σε 

μόνιμη παρουσία του είδους στην περιοχή - αναπαραγωγή - στάθμευση - διαχείμανση (0: Δεν απαντάται, C: Κοινό 

είδος στην περιοχή, R: Σπάνιο είδος στην περιοχή).  

Διατήρηση ενδιαιτήματος Β: Καλή διατήρηση 

Απομόνωση πληθυσμού: Γ: Μη απομονωμένος πληθυσμός με μεγάλη εξάπλωση 

Συνολική εκτίμηση της περιοχής για τη διατήρηση του είδους: Β: Καλή 

Αιτία ενδιαφέροντος Α: Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας, Γ: Διεθνείς Συμβάσεις 

(Βέρνης, Βόννης) και Οδηγία 79/409/ΕΟΚ 

ΕΙΔΟΣ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΊΔΟΥΣ - 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΙΤΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Vulpes vulpes Αλεπού ΚΟ, Μ, Ε, Π, +, C B Γ Β  

Sus scrofa Αγριογούρουνο Π, Μ +, R B Γ Β  

Oryctolagus 
cuniculus 

Αγριoκούνελο ΧΒ +, R B Γ Β Α 

Sciurus 
vulgaris 

Σκίουρος Ε, Μ +, C B Γ Β Γ, Δ 

Erinaceus 
concolor 

Σκαντζόχοιρος Ε, Π, Μ +, C B Γ Β Γ, Δ 

Felis 
sylnestris 

Αγριόγατος Ε, Π, Μ +, C B Γ Β Α, Γ 

Canis lupus* Λύκος Ε,Π, Μ +, R B Β Β Α, Γ 

Canis aureus Τσακάλι Ο, ΠΛ, ΚΟ +, C B Γ Β Α 

•Ursus 
arctos* 

Αρκούδα Ε, Π, Μ +, R B A Β Α, Γ 

Lutra lutra* Βίδρα Ο +, C B Γ Β Α, Γ, Δ 

Capreolus 
capreolus 

Ζαρκάδι Ε, Π, Μ +, C B Γ Β Α 

Talpa sp. Τυφλασπάλακας ΧΒ +, C Β Γ Β Α, Δ 

Meles meles Ασβός ΧΒ, Ε, Μ +, C Β Γ Β Α, Γ 

Πίν. 36:  Είδη θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή μελέτης 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

* : Προστατεύεται από το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ 

•:  Περιλαμβάνεται στη λίστα προτεραιότητας 
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Σχέση είδους-περιοχής : +: Εμφάνιση του είδους στην περιοχή, C: Κοινό είδος στην περιοχή, R: Σπάνιο είδος στην 

περιοχή, V: Πολύ σπάνιο είδος στην περιοχή 

Οικότοπος: Ο: Όχθες ποταμών και ρεμάτων, Ε: Δάση ελάτης, Μ: Μικτά δάση ελάτης-πλατύφυλλων, ΠΛ: παραλίμνιες 

περιοχές, ΧΒ: Περιοχές με χαμηλή είτε αραιή βλάστηση σε μεγάλο υψόμετρο (αλπικά λιβάδια, βοσκότοποι, χέρσες 

βραχώδεις εκτάσεις), ΚΟ: Καλλιέργειες και οικισμοί, Π: Δάση πλατύφυλλων. 

Διατήρηση ενδιαιτήματος: Β: Καλή διατήρηση 

Απομόνωση πληθυσμού : Α: Απομονωμένος σχεδόν πληθυσμός, Β: Μη απομονωμένος πληθυσμός που όμως   

βρίσκεται  στα όρια εξάπλωσής του, Γ: Μη απομονωμένος πληθυσμός με μεγάλη   εξάπλωση 

Συνολική εκτίμηση της περιοχής για τη διατήρηση του είδους: Β: Καλή 

Αιτία ενδιαφέροντος: Α: Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας, Γ: Διεθνείς Συμβάσεις, Δ: 

Προεδρικό Διάταγμα 67/81 

Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται σημαντική υποβάθμιση στην περιοχή. Η ποιότητα των 

συστάδων των δένδρων είναι πολύ καλή και τοπικά εξαιρετική. Παρά τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, η δομή των δασικών εκτάσεων και της πανίδας διατηρείται σε «υγιή» κατάσταση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκτάσεων αποτελεί ιδιοκτησία του δημοσίου. Συγκεκριμένα, μέχρι 

την ισοϋψή 792 μ. ο χώρος της λίμνης έχει απαλλοτριωθεί και ανήκει στο Δημόσιο ενώ οι 

παραλίμνιες περιοχές είναι ιδιοκτησία της ΔΕΗ. 

Όρη Άγραφα «GR2430002»: Ο τόπος «Όρη Άγραφα» έτσι όπως περιγράφεται στην 

τυποποιημένη μορφή δεδομένων του προγράμματος “ΦΥΣΗ 2000” εντάσσεται στις «Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA). Η συνολική έκταση της ΖΕΠ είναι 

35.926 εκτάρια. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απότομα γυμνά βράχια, σάρες και εσωτερικά 

γκρεμνά (35%) καθώς και αυτοφυή δάση κωνοφόρων ή σε μίξη με φυλλοβόλα είδη (55%). Η 

χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει πάνω από 650 είδη και υποείδη. Αείφυλλα σκληρόφυλλα 

είδη εξαπλώνονται στις παρυφές των βουνών και τους λόφους της περιοχής μέχρι τα 700m όπως 

το πουρνάρι (Quercus coccifera), το φιλλύκι (Phillyrea media) και η κουμαριά (Arbutus sp.). Στη 

ζώνη αυτή αρκετά οικοσυστήµατα έχουν υποβαθμιστεί λόγω έντονης βόσκησης. Από τα 700 έως 

τα 900m επικρατεί η ζώνη των φυλλοβόλων με εκτεταμένα δάση πλατύφυλλης δρυός (Quercus 

frainetto) και αμιγή ή μικτά με τραχεία δρύ (Quercus pubescens). Και αυτά τα οικοσυστήµατα 

έχουν υποστεί κατά το παρελθόν υλοτοµίες, κλαδονοµή και υπερβόσκηση. Σε ακόμη μεγαλύτερο 

υψόμετρο (-2000m) συναντάμε τη ζώνη των ορεινών µεσογειακών κωνοφόρων με υβριδογενή 

(Abietum borisii-regis), ενώ τέλος πάνω από το δασοόριο στην ψευδοαλπική ζώνη συναντούμε 

περιοχές με λιβαδική ποώδη βλάστηση (5%). Τα ορεινά αυτά λιβάδια αξιοποιούνται ως θερινοί 

βοσκότοποι για εκτροφή αιγοπροβάτων αλλά και βοοειδών. 
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Πίν. 37: Είδη χαρακτηρισμού για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR2430002 Όρη Άγραφα» 

* Η περιοχή είναι για το είδος μια από τις 5 σημαντικότερες περιοχές στην γεωγραφική περιφέρειά της και φιλοξενεί >1% του 

εθνικού πληθυσμού. 

 

Πίν. 38: Είδη οριοθέτησης για την Ζώνη Ειδικής Προστασίας «GR2430002 Όρη Άγραφα» 

 

Κίνδυνοι απειλές: 

 Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης συμπεριλαμβανομένης της 

εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 

 Εξορυκτικές δραστηριότητες: λατομεία-ορυχεία 

 Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών 

 Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία 

 Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη 

 Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα 

 Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών 

 Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή 

 Αποψιλωτικές υλοτομίες 

 Ακατάλληλη διαχείριση δασών 

 Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (αύξηση ή και μείωση) 

 Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση 

αποδεκτών 

 Αποψιλωτικές υλοτομίες 

 Ακατάλληλη διαχείριση δασών. 

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί είδη Χλωρίδας και Πανίδας των Παραρτημάτων II & IV της Κ.Υ.Α.    

Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 
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Η.Π. 44105/1398/Ε.103/25.7.2013 (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013), όπως αποτυπώνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Είδη Πληθυσμοί στον τόπο Αξιολόγηση τόπου 

Ομάδα Κωδικός Είδος S NP T Μέγεθος Μονάδα Κατηγορία 
Ποιότητα 

Δεδομένων 
A|B|C|D A|B|C 

      

Min Max 

   

Πληθυ-
σμός 

Διατή-
ρηση 

Απομό-
νωση 

Συνολική 
αξιολό-

γηση 

B A402 Accipiter brevipes   c    P  C B C B 

B A402 Accipiter brevipes   r 4 4 i   C B C B 

B A247 Alauda arvensis   c    C  C B C B 

B A247 Alauda arvensis   r    C  C B C B 

B A465 
Alectoris graeca 

graeca 
  p 32 32 p   C B C B 

B A255 Anthus campestris   r    C  C B C B 

B A228 
Apus 

(Tachymarptis) 
melba 

  r    C  C B C B 

B A226 Apus apus   r    C  C B C B 

B A091 Aquila chrysaetos   p 1 1 p   C B C B 

B A091 Aquila chrysaetos   r 4 4 i   C B C B 

B A215 Bubo bubo   p 1 1 p   C A C B 

B A087 Buteo buteo   c    C  C A C B 

B A087 Buteo buteo   p    C  C A C B 

B A087 Buteo buteo   r 1 1 p   C A C B 

B A087 Buteo buteo   w 2 2 i   C A C B 

B A224 
Caprimulgus 
europaeus 

  c    C  C A C B 

B A224 
Caprimulgus 
europaeus 

  r    P  C A C B 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A402
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20brevipes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A402
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20brevipes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A465
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alectoris%20graeca%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alectoris%20graeca%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A255
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A228
https://eunis.eea.europa.eu/species/Apus%20(Tachymarptis)%20melba
https://eunis.eea.europa.eu/species/Apus%20(Tachymarptis)%20melba
https://eunis.eea.europa.eu/species/Apus%20(Tachymarptis)%20melba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A226
https://eunis.eea.europa.eu/species/Apus%20apus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A091
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20chrysaetos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A091
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20chrysaetos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
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B A080 Circaetus gallicus   c    C  B A C B 

B A080 Circaetus gallicus   r 9 9 p   B A C B 

B A082 Circus cyaneus   c    P  C A C B 

B A738 
Delichon urbicum 

(urbica) 
  r    C  C C C B 

B A239 
Dendrocopos 

leucotos 
  p    P  C B C B 

B A238 
Dendrocopos 

medius 
  p    C  C B C B 

B A236 Dryocopus martius   p 0 2 p   D A   

B A379 Emberiza hortulana   r    C  C B C B 

B A100 Falco eleonorae   c    C  C B C B 

B A709 
Falco peregrinus 

brookei 
  c    C  C B C B 

B A709 
Falco peregrinus 

brookei 
  p 3  p   C B C B 

B A709 
Falco peregrinus 

brookei 
  r 4 4 i   C B C B 

B A097 Falco vespertinus   c    P  C C C B 

B A321 Ficedula albicollis   c    P  C C C B 

B A078 Gyps fulvus   c 55 55 i   C B B B 

B A078 Gyps fulvus   p 15 15 i   C B B B 

B A251 Hirundo rustica   r    C  C B C B 

B A338 Lanius collurio   r    C  C B C B 

B A246 Lullula arborea   r    C  C A C B 

B A230 Merops apiaster   r    C  C B C B 

B A260 Motacilla flava   r    C  C B C B 

B A771 
Passer 

hispaniolensis 
  c 20 20 i   C B C B 

B A771 
Passer 

  r    C  C B C B 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A738
https://eunis.eea.europa.eu/species/Delichon%20urbicum%20(urbica)
https://eunis.eea.europa.eu/species/Delichon%20urbicum%20(urbica)
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A239
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20leucotos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20leucotos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A238
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A379
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A100
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20eleonorae
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A709
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus%20brookei
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus%20brookei
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A709
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus%20brookei
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus%20brookei
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A709
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus%20brookei
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus%20brookei
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20vespertinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20albicollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A078
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gyps%20fulvus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A078
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gyps%20fulvus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hirundo%20rustica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A230
https://eunis.eea.europa.eu/species/Merops%20apiaster
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A260
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20flava
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A771
https://eunis.eea.europa.eu/species/Passer%20hispaniolensis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Passer%20hispaniolensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A771
https://eunis.eea.europa.eu/species/Passer%20hispaniolensis
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hispaniolensis 

B A771 
Passer 

hispaniolensis 
  w 23 23 i   C B C B 

B A072 Pernis apivorus   c    P  C A C B 

B A072 Pernis apivorus   r    P  C A C B 

B A234 Picus canus   p    C  C A C B 

B A346 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

  p 15  p   C B C B 

B A210 Streptopelia turtur   r    C  C B C B 

Πιν. 39: Είδη Χλωρίδας και Πανίδας των Παραρτημάτων II & IV της Κ.Υ.Α.Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 

645/Β/11.4.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use 

permanent) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance 

with Article 12 and 17 reporting (see reference portal) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in 

addition to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P 

= 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population 

size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has 

to be filled in) 

 Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν στον τόπο είναι: 

Είδη Πληθυσμοί στον τόπο Αξιολόγηση τόπου 

Ομάδα Κωδικός Είδος S NP T Μέγεθος Μονάδα Κατηγορία 
Ποιότητα 

Δεδομένων 
A|B|C|D A|B|C 

      

Min Max 

   

Πληθυ-
σμός 

Διατή-
ρηση 

Απομό-
νωση 

Συνολική 
αξιολό-

γηση 

B  A687 
Columba palumbus 

palumbus 
          C      X        

B  A687 
Columba palumbus 

palumbus 
          C            X  

Πιν. 40: Είδη Χλωρίδας και Πανίδας που ενδιαιτούν στην προστατευόμενη περιοχή. 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Passer%20hispaniolensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A771
https://eunis.eea.europa.eu/species/Passer%20hispaniolensis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Passer%20hispaniolensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A346
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20pyrrhocorax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pyrrhocorax%20pyrrhocorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A210
https://eunis.eea.europa.eu/species/Streptopelia%20turtur
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A687
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A687
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus%20palumbus
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CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name 

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes 

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 

and 17 reporting, (see reference portal) 

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present 

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International 

Conventions; D: other reasons 

 

Άγραφα (GR1410002): Η περιοχή των Αγράφων βρίσκεται στον κεντρικό ορεινό όγκο της 

Ελλάδας, τη Ν. Πίνδο. Στην περιοχή αυτή εντάσσονται δυο κορυφές με απόκρημνες πλαγιές, το 

Βουτσικάκι και το Αυγό (υψόμετρο 2.154 και 2.163 m αντίστοιχα). Το βόρειο ήμισυ της περιοχής 

ανήκει στο Νομό Καρδίτσας και το νότιο στο Νομό Ευρυτανίας. Η οροσειρά της Πίνδου 

σχηματίζεται κυρίως από φλύσχη και ασβεστολίθους. Η πλειονότητα των οικοτόπων της περιοχής 

είναι τυπικοί εκπρόσωποι των ορεινών περιοχών της κεντρικής Ελλάδας, όπως τα δάση 

αείφυλλων σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή, και τα δάση πλατύφυλλων 

φυλλοβόλων. Στα Άγραφα, το κυρίαρχο κωνοφόρο είδος είναι η Abies borisii regis, η οποία είναι 

άριστα προσαρμοσμένη στις ψυχρές κλιματικές συνθήκες. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

περιορίζονται στη δασική εκμετάλλευση, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα οροπέδια κοντά 

στους οικισμούς, αξιοποιούνται ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις (δενδροκαλλιέργειες για παραγωγή 

καρυδιών, κερασιών). H συνολική έκταση του τόπου ανέρχεται σε 9753,02 ha. 

Τύποι οικοτόπων: Ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, Στεπόμορφοι, 

βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα 

υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), Δάση 

σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Αλκαλικοί χαμηλοί 

τυρφώνες, Απόκρημνα ορεινά βράχια της Κεντρικής Ελλάδας, Ελληνικά δάση οξυάς με Abies 

borisii- regis, Δάση με Quercus frainetto. 

Σπουδαιότητα: Ο χαρακτήρας της περιοχής είναι τυπικός των ορεινών εκτάσεων της Ελλάδας, με 

αντιπροσωπευτική βλάστηση και είδη της αλπικής και υπαλπικής ζώνης. Η ύπαρξη πλήθους 

ενδημικών ειδών αποδίδεται στη γεωμορφολογία, στη σχετική απομόνωση και στο υψόμετρο της 

περιοχής (συχνά πάνω από τα δενδροόρια), τα οποία αποκαλύπτουν την ενδιαφέρουσα και 

συχνά μοναδική ορεινή χλωρίδα. Η αλπική και υπαλπική ζώνη χρήζουν προστασίας, με σκοπό τη 

διατήρηση της ορεινής χλωρίδας. Στοιχεία του ορεινού τοπίου είναι τα οροπέδια, οι ξηροί 

ασβεστολιθικοί βραχώδεις σχηματισμοί και οι λιθολιπές, που αποτελούν τυπικά ενδιαιτήματα 

ενδημικών χασμόφυτων. Η παρουσία θηλαστικών, που χρήζουν προστασίας (λύκοι, αρκούδες), ή 

ακόμα και αρπακτικών πουλιών, προσδίδει στην περιοχή των Αγράφων ιδιαίτερη αξία. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Κίνδυνοι – Τρωτότητα: Οι κύριες απειλές εντός του χώρου είναι κυρίως τροποποιήσεις που 

προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η τάση των 

ραγδαίων αλλαγών στη χρήση της γης, δηλαδή η απογύμνωση της γης, από πυρκαγιά ή 

βόσκηση, ώστε να χρησιμοποιηθεί για κτηνοτροφία. Η αρνητική βόσκηση και υπερβόσκηση 

δρουν αρνητικά στη φυσική αναγέννηση των εξαιρετικά απότομων πλαγιών, αποτελώντας μια 

πρόσθετη απειλή για τον τόπο. Η χωρίς σχεδιασμό κατασκευή του οδικού δικτύου εντός του 

δασικού οικοσυστήματος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας 

απειλής. Εντός του χώρου η ανεξέλεγκτη θήρα και η άσκοπη εξαφάνιση απειλούμενων, 

ευάλωτων και σπάνιων ειδών της πανίδας αποτελούν μια κύρια απειλή για τα ζώα, τα οποία 

έχουν ανάγκη προστασίας. Τέλος, μια κοινή φυσική πίεση στα ξυλώδη φυτά είναι το σπάσιμο των 

βλαστών που προκαλείται από το βάρος του χιονιού σε εξαιρετικά ισχυρές καταιγίδες χιονιού. 

Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί είδη Χλωρίδας και Πανίδας των Παραρτημάτων II & IV της Κ.Υ.Α.    

Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 645/Β/11.4.2008), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 

Η.Π. 44105/1398/Ε.103/25.7.2013 (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013), όπως αποτυπώνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Είδη Πληθυσμοί στον τόπο Αξιολόγηση τόπου 

Ομάδα Κωδικός Είδος S NP T Μέγεθος Μονάδα Κατηγορία 
Ποιότητα 

Δεδομένων 
A|B|C|D A|B|C 

      

Min Max 

   

Πληθυ-
σμός 

Διατή-
ρηση 

Απομό-
νωση 

Συνολική 
αξιολό-

γηση 

A 1193 Bombina variegata   p    R  C A C B 

R 1220 Emys orbicularis   p    R  C A C C 

M 1355 Lutra lutra   p    P  C A C B 

R 1217 Testudo hermanni   p    R  C A C B 

R 1218 Testudo marginata   p    R  C A C B 

Πιν. 41: Είδη Χλωρίδας και Πανίδας των Παραρτημάτων II & IV της Κ.Υ.Α.Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ 

645/Β/11.4.2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use 

permanent) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance 

with Article 12 and 17 reporting (see reference portal) 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1220
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emys%20orbicularis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1217
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20hermanni
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1218
https://eunis.eea.europa.eu/species/Testudo%20marginata
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in 

addition to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); 

P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the 

population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance 

categories" has to be filled in) 

Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν στον τόπο είναι: 

Είδη Πληθυσμοί στον τόπο Αξιολόγηση τόπου 

Ομάδα Κωδικός Είδος S NP T Μέγεθος Μονάδα Κατηγορία 
Ποιότητα 

Δεδομένων 
A|B|C|D A|B|C 

      

Min Max 

   

Πληθυ-
σμός 

Διατή-
ρηση 

Απομό-
νωση 

Συνολική 
αξιολό-

γηση 

P  
Acantholimon 
echinus ssp. 
lycaonicum 

     P      X 

P  
Anthyllis 

vulneraria ssp. 
bulgarica 

     P      X 

P  Asperula oetaea      P    X   

P  
Bornmuellera 
baldaccii ssp. 

rechingeri 
     P    X   

M 1352 Canis lupus   4  i C   X    

M 1352 Canis lupus   4  i C     X  

M 1352 Canis lupus   4  i C       

P  Cirsium heldreichii      P    X   

P  
Dianthus 

deltoides ssp. 
degenii 

     P    X   

P  
Dianthus 

deltoides ssp. 
degenii 

     P     X  

P  
Dianthus integer 
ssp. minutiflorus 

     P      X 

M 1342 Dryomys nitedula      C   X    

https://eunis.eea.europa.eu/species/Acantholimon%20echinus%20ssp.%20lycaonicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acantholimon%20echinus%20ssp.%20lycaonicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acantholimon%20echinus%20ssp.%20lycaonicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthyllis%20vulneraria%20ssp.%20bulgarica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthyllis%20vulneraria%20ssp.%20bulgarica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthyllis%20vulneraria%20ssp.%20bulgarica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Asperula%20oetaea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bornmuellera%20baldaccii%20ssp.%20rechingeri
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bornmuellera%20baldaccii%20ssp.%20rechingeri
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bornmuellera%20baldaccii%20ssp.%20rechingeri
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1352
https://eunis.eea.europa.eu/species/Canis%20lupus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cirsium%20heldreichii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20deltoides%20ssp.%20degenii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20deltoides%20ssp.%20degenii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20deltoides%20ssp.%20degenii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20deltoides%20ssp.%20degenii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20deltoides%20ssp.%20degenii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20deltoides%20ssp.%20degenii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20integer%20ssp.%20minutiflorus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dianthus%20integer%20ssp.%20minutiflorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1342
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryomys%20nitedula
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M 1342 Dryomys nitedula      C     X  

M 1342 Dryomys nitedula      C X      

P  
Erysimum 

cephalonicum 
     P    X   

M 1363 Felis silvestris      P   X    

M 1363 Felis silvestris      P     X  

M 1363 Felis silvestris      P X      

P  
Geranium 
humbertii 

     P      X 

P  
Helianthemum 

hymettium 
     P    X   

R 1251 Lacerta trilineata    10000 i    X    

R 1251 Lacerta trilineata    10000 i      X  

R 1251 Lacerta trilineata    10000 i  X      

R 1263 Lacerta viridis    1000 i    X    

R 1263 Lacerta viridis    1000 i      X  

R 1263 Lacerta viridis    1000 i  X      

M 1341 
Muscardinus 
avellanarius 

     P   X    

M 1341 
Muscardinus 
avellanarius 

     P     X  

M 1341 
Muscardinus 
avellanarius 

     P X      

P  Poa thessala      P      X 

R 1256 Podarcis muralis    10000 i    X    

R 1256 Podarcis muralis    10000 i      X  

R 1256 Podarcis muralis    10000 i  X      

P  
Podospermum 
roseum subsp. 

peristericum 
     P    X   

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1342
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryomys%20nitedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1342
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryomys%20nitedula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erysimum%20cephalonicum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erysimum%20cephalonicum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species/Geranium%20humbertii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Geranium%20humbertii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Helianthemum%20hymettium
https://eunis.eea.europa.eu/species/Helianthemum%20hymettium
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20trilineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20trilineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20trilineata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1341
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscardinus%20avellanarius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscardinus%20avellanarius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1341
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscardinus%20avellanarius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscardinus%20avellanarius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1341
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscardinus%20avellanarius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscardinus%20avellanarius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Poa%20thessala
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podarcis%20muralis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podarcis%20muralis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podarcis%20muralis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podospermum%20roseum%20subsp.%20peristericum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podospermum%20roseum%20subsp.%20peristericum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podospermum%20roseum%20subsp.%20peristericum


 

 

 

143 

A 1208 Rana graeca      R   X    

A 1208 Rana graeca      R     X  

A 1208 Rana graeca      R X      

P  Rosa arvensis      P      X 

A 2351 
Salamandra 
salamandra 

     R   X    

A 2351 
Salamandra 
salamandra 

     R     X  

P  Sedum apoleipon      P    X   

P  
Silene radicosa 
ssp. radicosa 

     P      X 

P  Trifolium parnassii      P    X   

P  
Veronica 
thymifolia 

     P    X   

P  Viola chelmea      P    X   

P  Viola eximia      P      X 

R 1295 
Vipera 

ammodytes 
     R   X    

R 1295 
Vipera 

ammodytes 
     R     X  

R 1295 
Vipera 

ammodytes 
     R X      

Πιν. 42: Είδη Χλωρίδας και Πανίδας που ενδιαιτούν στην προστατευόμενη περιοχή. 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name 

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes 

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional) 

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 

and 17 reporting, (see reference portal) 

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present 

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International 

Conventions; D: other reasons 

Το μέγεθος και το είδος του έργου κατά τη φάση κατασκευής του αλλά και λειτουργίας του δεν θα 

επηρεάσει παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος των ανωτέρω προστατευόμενων περιοχών 

καθώς οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν γειτνιάζουν άμεσα με τις περιοχές GR2430002 και 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20graeca
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rosa%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2351
https://eunis.eea.europa.eu/species/Salamandra%20salamandra
https://eunis.eea.europa.eu/species/Salamandra%20salamandra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2351
https://eunis.eea.europa.eu/species/Salamandra%20salamandra
https://eunis.eea.europa.eu/species/Salamandra%20salamandra
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sedum%20apoleipon
https://eunis.eea.europa.eu/species/Silene%20radicosa%20ssp.%20radicosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Silene%20radicosa%20ssp.%20radicosa
https://eunis.eea.europa.eu/species/Trifolium%20parnassii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Veronica%20thymifolia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Veronica%20thymifolia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Viola%20chelmea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Viola%20eximia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1295
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20ammodytes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20ammodytes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1295
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20ammodytes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20ammodytes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1295
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20ammodytes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20ammodytes
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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GR1410002 ενώ η αντικατάσταση του αγωγού 1.2.1.1.3 απέχει από την περιοχή με κωδικό 

GR1410001 (Περιοχή λίμνης Ταυρωπού) 670m. Περαιτέρω ο αγωγός 4.2.2. χωροθετείται εντός 

της προστατευόμενης περιοχής GR1410001 για μήκος 90μέτρων, περιοχή όμως που δεν 

προβλέπεται καμιά εργασία ενώ πρόκειται για αγωγό διατομής DN110, μεταλλικό αρθρωτό 

τοποθετημένο επιφανειακά που δύναται να απομακρύνεται ή να τοποθετείται όποτε αυτό 

απαιτείται. 

 

Χάρτης 8: Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της περιοχής μελέτης (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 



 

 

 

145 

8.5.4 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της περιοχής μελέτης προστατεύονται σύμφωνα με την 

υφιστάμενη δασική νομοθεσία. Οι εκτάσεις στις οποίες υπάρχει τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού 

κατά την έννοια του άρθρου 14 του Ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4280/2014 και ισχύει 

είναι πολύ περιορισμένες εξαιτίας της περιορισμένης εκτός σχεδίου δόμησης και των λοιπών 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.  

Εκτός των χαρακτηρισμένων με σχετική πράξη εκτάσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό  των εκτάσεων 

της περιοχής μελέτης αποτελούν παραγωγικά δάση ή υλοτομούμενα δασοτεμάχια ή συστάδες ή 

δασικές εκτάσεις που βοσκούνται και από το διαχειριστικό τους ιστορικό (διαχειριστικές μελέτες, 

πίνακες υλοτομίας, άδειες υλοτομίας έκτακτες καρπώσεις κλπ.) τεκμαίρεται ο δασικός χαρακτήρας 

τους.  

Στις 14/02/2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.72/Δ/14-02-2020) και 

τέθηκε σε ισχύ η αρ. 201/9053/24-01-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΝ0ΤΟΡ10-Ξ2Π) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την μερική κύρωση δασικού χάρτη 

του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010. 

Από την ανωτέρω ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μερικής κύρωσης (Φ.Ε.Κ.72/Δ/14-02-

2020) ο ανωτέρω δασικός χάρτης  καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε 

διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο 

περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των 

παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω 

εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των 

προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 ν. 998/79, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις 

πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου. 

Οι εκτάσεις που δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις αποτυπώνονται με κίτρινο περίγραμμα 

και κίτρινη διαγράμμιση. 
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Χάρτης 9: Απόσπασμα αναρτημένου δασικού χάρτη υδροληψιών και ζωνών άρδευσης του Μ. Ποταμιού (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 
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Χάρτης 10: Απόσπασμα αναρτημένου δασικού χάρτη υδροληψιών και ζωνών άρδευσης του π. Κερασιώτη και πηγής «Μάνα 

νερό» (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

Αναδασωτέες εκτάσεις 

Περιπτώσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέες λόγω εκχερσώσεων και προσπάθειας 

μεταβολής του δασικού χαρακτήρα δεν είναι συνηθισμένες στην περιοχή μελέτης, ενώ οι 

πυρκαγιές στην περιοχή μελέτης είναι σπάνιες έως ανύπαρκτες.  

Τα σπουδαιότερα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από τα δάση της περιοχής μελέτης είναι: 

τεχνητή ξυλεία, καυσόξυλα, βοσκήσιμη ύλη, νερό, αναψυχή (οικοτουρισμός, κυνήγι, ορειβασία, 

χειμερινά σπορ κλπ.), εκτροφή μελισσών κ.ά. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες αναψυχής και άθλησης 

που προσφέρουν τα δάση της περιοχής είναι ολοένα αυξανόμενη. 

Μέτριο είναι το δασικό οδικό δίκτυο το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση. Κάποια δάση 

υποβαθμίζονται εξαιτίας των μεγάλων κλίσεων και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
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Τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής παρ’ ότι έχουν υποστεί κατά το παρελθόν εντατική 

εκμετάλλευση, σήμερα βρίσκονται σε μια δυναμική εξελικτική πορεία, γεγονός που οφείλεται στην 

απαγόρευση των αποψιλωτικών υλοτομιών και την εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών με 

σκοπό την αναγωγή και ανόρθωσή τους. Σε διαρκή οπισθοδρομική πορεία βρίσκονται τα δάση 

οξιάς, τα οποία απειλούνται με πλήρη κατάρρευση και εξαφάνιση. Ο σημαντικότερος παράγοντας 

υποβάθμισης της οξιάς σήμερα είναι η ανεξέλεγκτη βόσκηση. 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι σε ολόκληρη την Π.Ε. Καρδίτσας έχουν οργανωθεί 

πολυάριθμοι χώροι δασικής αναψυχής, εκ των οποίων, στην περιοχή του Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα βρίσκονται στο Μπελοκομίτη, στην Καρίτσα, στον Καρβασαρά και στο Κρυονέρι. 

Επίσης, αναφέρεται η θέση στην πλαζ Καλυβίων Πεζούλας, όπου η αναψυχή συνδυάζεται και 

ολοκληρώνεται με δραστηριότητες όπως κολύμβηση, αναψυκτήριο, υπαίθριο γεύμα, ψάρεμα 

κ.λ.π. Για όλους αυτούς τους χώρους δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί λειτουργίας, ούτε 

προβλέπεται. Τη φροντίδα, συντήρηση και διαχείριση των χώρων αυτών έχουν αναλάβει οι 

αντίστοιχες τοπικές κοινότητες και ο αναπτυξιακός σύνδεσμος Αγραφιωτών χωριών σε 

συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. 

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης 

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης (Κερασιά, Πεζούλα, Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή και Καλύβια 

Φυλακτής) αποτελούν ορεινούς οριοθετημένους οικισμούς του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες αποφάσεις οριοθέτησης του Νομάρχη Καρδίτσας.  

Τόσο για την περιοχή της Δ.Ε. Πλαστήρα όσο και για τη Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων, όπου 

περιλαμβάνεται οι παραπάνω οικισμοί, έχουν εκπονηθεί αλλά δεν έχουν θεσμοθετηθεί μελέτες 

ΣΧΟΟΑΠ (βρίσκονται στο στάδιο Β2 από το 2008). Η θεσμοθέτηση των μελετών ΣΧΟΟΑΠ θα 

καθορίσει αναλυτικές χρήσεις γης τόσο για τους οικισμούς όσο και για την εκτός σχεδίου περιοχή. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση των υπό μελέτη οικισμών η κυρίαρχη χρήση είναι η 

κατοικία (ποσοστό κτιρίων κατοικίας 90%). Η αναλογία Α : Β κατοικίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα 

αυξημένη, καθώς κατά κανόνα λειτουργεί ως εξοχική κατοικία. Τέλος, όσον αφορά στις χρήσεις 

γης στις εκτός σχεδίου περιοχές, στην πλειοψηφία τους αφορούν σε δάση και δασικές εκτάσεις.  

Στην περιοχή μελέτης ισχύει Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) σύμφωνα με το ΠΔ/22.10.1998 

(ΦΕΚ 885/Δ/6.11.1998) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ κατώτατου ορίου 

κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Κοινοτήτων 

Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα, Μοσχάτου, Λαμπερού, Καστανιάς, Καροπλεσίου, Μπελοκομίτη, 
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Καρίτσας, Καρβασαρά, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Φυλακτής, Κρυονερίου και Κερασιάς (Περιοχή 

οικισμών λίμνης Ν. Πλαστήρα – Ταυρωπού Νομού Καρδίτσας)».  

Η ΖΟΕ «Περιοχής οικισμού λίμνης Ν. Πλαστήρα-Ταυρωπού, Ν. Καρδίτσας» αποτελεί εξέλιξη 

προηγούμενης θέσπισης ΖΟΕ (ΦΕΚ 315/Α/28.05.91) μετά από εκπόνηση της «Ειδικής 

Χωροταξικής Μελέτης Οικισμών Λίμνης Ταυρωπού» (1992-1993). Η ΖΟΕ όπως σήμερα ισχύει 

καλύπτει εκτάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Νεβρόπολης Αγράφων και Πλαστήρα καθώς 

και του ορεινού τμήματος της Δ.Ε. Ιτάμου. 

Στην παρακάτω περιγραφή αναφέρονται ομαδοποιημένα οι ζώνες που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά κυρίως ως προς την επίπτωση στο χώρο και κατά συνέπεια αξιολογούνται τόσο 

από τις κατά καιρούς θεωρήσεις μελετών, διοικητικών στελεχών, καθώς βέβαια και του ΣτΕ, 

ενώπιον του οποίου έχουν τεθεί για επεξεργασία δύο Σχέδια Τροποποιήσεων, χωρίς αποτέλεσμα 

μέχρι σήμερα. 

Η ΖΟΕ περιλαμβάνει μια σειρά από ζώνες που καλύπτουν το σύνολο της περιοχής και για κάθε 

μια προβλέπεται ένα συγκεκριμένο καθεστώς τόσο για τις χρήσεις, όσο και για τη δόμηση. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενο βασικών στοιχείων κάθε ζώνης. Η 

γενική κατάταξη των ζωνών μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

Αδόμητες ζώνες: (1α, 1β, 1γ)  

Πρόκειται για περιοχές απόλυτης προστασίας των παραλίμνιων περιοχών δασικών εκτάσεων και 

γεωργικών περιοχών που έχουν κριθεί προστατευτέες. 

Οι ζώνες 1α και 1γ συγκροτούν τον πεδινό παραλίμνιο αγροτικό χώρο Κρυονερίου, Πεζούλας, 

Φυλακτής, Νεοχωρίου, Μπελοκομίτη. 

Η ζώνη 1β περιλαμβάνει δημόσιες δασικές εκτάσεις σύμφωνα με στοιχεία του Δασολογίου και 

Ταξινόμησης Γαιών όπως αυτά έχουν δοθεί από την Δασική Υπηρεσία, την εποχή σύνταξης της 

μελέτης (Ε.Χ.Μ.). 

Επίσης αδόμητες είναι οι ζώνες: 

 1ζ ζώνη αρχαιολογικών χώρων που δεν αφορά το Δήμο  

 οι περιοχές ιδιωτικών δασών (1ε) Κουλοχέρι Καρίτσας και  

 το δάσος Μπελάγιας Πεζούλας. 

Ζώνες όπου επιτρέπεται η δόμηση και μικτές χρήσεις (1δ, 2β, 2γ) 

Και στις τρεις αυτές ζώνες επιτρέπονται «αγροτουριστικά καταλύματα» 150 m2 ή 210 m2 που θα 

πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις «αγροτουριστικής επένδυσης». 

Στην 2β επιτρέπεται επιπλέον η κατοικία και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης. 
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Στην 2δ επιτρέπονται πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες. 

Σε όλες τις περιοχές αυτές ορίζεται αρτιότητα 10 στρ. με παρέκκλιση 4 στρ. μόνον στην 2β. 

Η στενή περιοχή μελέτης (ζώνες άρδευσης) εμπίπτει στην περιοχή με τα στοιχεία 1α και 1γ 

ενώ οι υδροληψίες κατά μήκος του π. Μ. Ποταμιού, π. Κερασιώτη και πηγής Μάνα Νερό 

εμπίπτουν στην περιοχή υπό το στοιχείο 2β. Συνοπτικά η περιγραφή όρων και 

περιορισμών της κάθε περιοχής περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ Ζ.Ο.Ε. (2) ΤΑΥΡΩΠΟΥ 

(ΦΕΚ 885 Δ της 6.11.98) 

Κωδικός Ζώνης Συνοπτική Ονομασία 
Περιγραφή Όρων 

& Περιορισμών 
Αρτιότητα 

1α Ιδιοκτησία ΔΕΗ – 
παραλίμνια περιοχή 

Απαγορεύεται η δόμηση - 

1β Δασικές εκτάσεις Απαγορεύεται η δόμηση - 

 

1γ Γεωργική γη ειδικών 
καλλιεργειών 

Απαγορεύεται η δόμηση 10στρ. 

1δ Γεωργική γη ειδικών 
καλλιεργειών και χρήσεων 
αναψυχής 

Μικτή χρήση (επιτρέπονται 
κτίσματα διημέρευσης 80m

2
 & 

αγροτουριστικά καταλύματα 
120m

2
) 

10στρ. 

1ε Ιδιωτικά δάση Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα 
οικοδομική ή χωματουργική 

- 

1ζ Αρχαιολογικοί χώροι Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα 
οικοδομική ή χωματουργική  

Στους αρχαιολογικούς χώρους 
μετά από γνώμη του ΥΠΠΟ 

- 

2α Γεωργική γη πρώτης 
προτεραιότητας 

Επιτρέπονται μόνον γεωργικές 
εγκαταστάσεις 

10στρ. 

(4στρ. κατά 
παρέκκλιση) 

2β Γη γεωργικών και λοιπών 
χρήσεων 

Οι χρήσεις 2α  

Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χα-
μηλής όχλησης 

Κατοικία 120m
2
 

Αγροτουριστικά καταλύματα 
200m

2 

10στρ. 

(4στρ. κατά 
παρέκκλιση) 

2γ Περιοχές οργανωμένης 
κτηνοτροφίας 

Πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες 

Αγροτουριστικά καταλύματα 
200m

2
 

10στρ. 

2δ Βοσκότοποι Κατασκευές για τη βελτίωση των 
βοσκότοπων  

(Υπ. Γεωργίας) 

- 

Πίν. 43: Κωδικοποίηση στοιχείων ΖΟΕ λίμνης Ταυρωπού (Πηγή: Μελέτη Τροποποίησης ΕΧΜ Ταυρωπού) 
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Χάρτης 11: ΖΟΕ περιοχής μελέτης (πηγή: ΦΕΚ 885/Δ/98 – ιδία επεξεργασία ομάδας μελέτης) 
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8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Ο γραφικοί ορεινοί οικισμοί της εξεταζόμενης περιοχής είναι οριοθετημένοι και ως προς τις 

χρήσεις γης κυριαρχεί η κατοικία. Παράλληλα εντοπίζονται και ορισμένες χρήσεις εμπορίου, 

εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια και καφενεία) μικρής κλίμακας για την εξυπηρέτηση των 

καθημερινών αναγκών των κατοίκων. 

Ο οικισμός της Κερασιάς εντοπίζεται δυτικά του κεντρικού επαρχιακού οδικού δικτύου και στα 

όρια της Δ.Ε. Πλαστήρα με τη Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων. Στον οικισμό υπάρχει μια 

διαμορφωμένη πλατεία σε επαφή με τον Ιερό Ναό, ο οποίος χωροθετείται σε κεντροβαρικό σημείο 

του οικισμού. Οι ελάχιστες κεντρικές λειτουργίες εξαντλούνται σε μερικά καφενεία και 

παντοπωλεία τα οποία βρίσκονται σε επαφή με την πλατεία. Η κατοικία αποτελεί τη σχεδόν 

αποκλειστική χρήση. Στην περιοχή εκτός και εντός του οικισμού έχουν παρατηρηθεί 

κατολισθητικά φαινόμενα.  

Ο οικισμός της Πεζούλας, έδρα της Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων και της Τ.Κ., βρίσκεται σε 

υψόμετρο 900μ. ένθεν και ένθεν του Μεγάλου Ποταμού. Αναπτύσσεται εκατέρωθεν του κεντρικού 

δρόμου που συνδέει τα Καλύβια Πεζούλας με τη Φυλακτή. Είναι συμπαγής στο ΝΑ τμήμα του 

πάνω από τον κεντρικό δρόμο, ενώ το παρά τη ρεματιά τμήμα του αναπτύσσεται γραμμικά, 

ακολουθώντας τις τοπογραφικές καμπύλες. Ο κεντρικός πυρήνας της Πεζούλας είναι πάνω από 

τον κεντρικό δρόμο περί την πλατεία του Αγίου Σεραφείμ. Το κτιριακό απόθεμα του οικισμού είναι 

παλιό, δεδομένου ότι σχεδόν τα μισά κτίρια είναι κατασκευασμένα προπολεμικά και σε μεγάλο 

ποσοστό είναι κατασκευασμένα από πέτρα. Υπάρχουν όμως αρκετά που έχουν συντηρηθεί 

πρόσφατα. Αξιόλογος στην τοπική κοινότητα είναι και ο οικισμός Καλύβια Πεζούλας, ο οποίος 

παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χώρων εστίασης και 

ξενοδοχείων και την παρουσία της πλαζ Πεζούλας να συγκεντρώνει πλήθος αθλητικών 

δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Τέλος, ο ορεινός οικισμός της Φυλακτής βρίσκεται μέσα σε ελατόδασος. Είναι μικρός οικισμός. Η 

βασική χρήση γης είναι η κατοικία. Ως προς τη δομή του, αναπτύσσεται γραμμικά, παράλληλα 

προς τις υψομετρικές καμπύλες και χαρακτηρίζεται από δύο πλατώματα: του νεκροταφείου με τη 

βυζαντινή εκκλησία του, και  της εκκλησίας – σχολείου πάνω από τον κεντρικό δρόμο του 

οικισμού. Αξιόλογος στην τοπική κοινότητα είναι και ο οικισμός Καλύβια Φυλακτής που 

εντοπίζεται δυτικά του κεντρικού επαρχιακού οδικού δικτύου και σε κοντινή απόσταση με το 

"Μεγάλο Ποτάμι". Ο οικισμός συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό τουριστικών καταλυμάτων.  
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8.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

Ιστορικά, το όνομα Νεβρόπολη προέρχεται από το αρχαίο ουσιαστικό νεβρός, που σήμαινε το 

μικρό ελάφι και φανερώνει ότι κάποτε ζούσαν στην περιοχή ελάφια. Η ευρύτερη περιοχή 

εντάσσεται στην αρχαία Δολοπία. Παρ' ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες ή ιστορικές πηγές, 

με μόνο οδηγό τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης, φαίνεται πως η περιοχή της 

Νεβρόπολης παρουσίαζε ενδιαφέρον τόσο για τις ισχυρές πόλεις της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας 

(Κιέριο, Μητρόπολη κ.α.) όσο και για εκείνες του ορεινού συγκροτήματος της Πίνδου (Ελλοπία, 

Μενελαϊδα, Αργιθέα). Κάτι τέτοιο είναι φυσικό, αφού η Νεβρόπολη βρίσκεται ακριβώς πάνω στην 

αρχαία διάβαση που ένωνε τη Θεσσαλία με τον ορεινό όγκο της Πίνδου και την Ήπειρο.  

Στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην ευρύτερη όμως 

περιοχή μελέτης εντοπίζεται ένα από τα γνωστότερα κηρυγμένα μνημεία βυζαντινής και 

μεταβυζαντινής εποχής, η ονομαστή Μονή Παναγίας Πελεκητής. Η Μονή πιθανότατα 

λειτουργούσε από τις αρχές του 16ου αιώνα, ενώ είναι άγνωστο πότε έλαβε την εντυπωσιακή 

πυργοειδή της διαμόρφωση, για την οποία χρειάσθηκε να πελεκηθεί μέρος του βράχου. Οι δύο 

ναοί που σώζονται σήμερα κτίσθηκαν το 1640 και τοιχογραφήθηκαν λίγα χρόνια αργότερα 

(εκείνος της Αναλήψεως το 1654 και εκείνος της Παναγίας Φανερωμένης το 1666). Και οι δύο ναοί 

έχουν ένα θαυμάσιο ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο και οι εικόνες του τέμπλου είναι της 

Κρητικής Σχολής. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με το ΒΔ 21.3.1939 (ΦΕΚ 

123/29.3.1939) και υπάρχει χαρακτηρισμένος ιστορικός διατηρητέος χώρος με ζώνη προστασίας 

200μ. γύρω του.  

8.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.7.1 Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης 

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα ανέρχεται σε 8.874 κατοίκους, ενώ ο μόνιμος είναι μικρότερος καθώς 

απογράφηκαν 4.635 κάτοικοι.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.:  

 Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε 

κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή 

οικισμό. 

 Πραγματικός (De facto) πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα 

κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, 

δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό. 
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Ακολουθεί πίνακας με την εξέλιξη του μόνιμου και του πραγματικού πληθυσμού για όλους τους 

οικισμούς του Δήμου όπως προκύπτει από τις απογραφές των ετών 2001 και 2011: 

  
Μόνιμος 

2001 
Μόνιμος 

2011 
Ποσοστιαία 

μεταβολή (%) 
Πραγματικός 

2001 
Πραγματικός 

2011 
Ποσοστιαία 

μεταβολή (%) 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 4.022 4.635 15,24% 7.392 8.874 20,05% 

Δ. Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 2.365 2.412 1,99% 3.791 4.107 8,34% 

Τ.Κ. Κερασέας 298 390 30,87% 776 785 1,16% 

Κερασέα,η 234 299 27,78% 602 626 3,99% 

Νεβρόπολη,η 64 91 42,19% 174 159 -8,62% 

Τ.Κ. Λαμπερού 310 559 80,32% 490 654 33,47% 

Άγιος Αθανάσιος,ο 209 324 55,02% 212 373 75,94% 

Λαμπερόν,το 101 235 132,67% 278 281 1,08% 

Τ.Κ. Μεσενικόλα 486 459 -5,56% 745 861 15,57% 

Μεσενικόλας,ο 483 451 -6,63% 742 853 14,96% 

Μονή Κορώνης,η 3 8 166,67% 3 8 166,67% 

Τ.Κ. Μορφοβουνίου 730 576 -21,10% 1.204 1.081 -10,22% 

Μορφοβούνιον,το 667 485 -27,29% 1.139 971 -14,75% 

Ράζια,τα 63 55 -12,70% 65 57 -12,31% 

Ραχωβίτσα,η 0 36 100,00% 0 53 100,00% 

Τ.Κ. Μοσχάτου 541 428 -20,89% 576 726 26,04% 

Άγιος Νικόλαος,ο 18 42 133,33% 27 49 81,48% 

Μοσχάτον,το 487 378 -22,38% 509 665 30,65% 

Τσαρδάκι,το 36 8 -77,78% 40 12 -70,00% 

Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1.657 2.223 34,16% 3.601 4.767 32,38% 

Τ.Κ. Καρβασαρά 0 28 100,00% 86 62 -27,91% 

Καρβασαράς,ο 0 28 100,00% 86 62 -27,91% 

Τ.Κ. Καρίτσης Δολόπων 143 134 -6,29% 208 408 96,15% 

Αγία Μαρίνα,η 34 44 29,41% 44 100 127,27% 

Αγία Παρασκευή,η 7 6 -14,29% 14 25 78,57% 

Καρίτσα,η 70 56 -20,00% 92 177 92,39% 

Λογγά,η 5 4 -20,00% 7 4 -42,86% 

Μέγα Ρεύμα,το 10 5 -50,00% 22 60 172,73% 

Πετρωτό,το 1 1 0,00% 6 13 116,67% 

Ραφήνα,η 16 18 12,50% 23 29 26,09% 

Τ.Κ. Κρυονερίου 380 595 56,58% 818 941 15,04% 

Κουτσοδήμος,ο 65 78 20,00% 126 87 -30,95% 

Κρυονέριον,το 315 415 31,75% 692 700 1,16% 

Προσήλια,τα 0 102 100,00% 0 154 100,00% 

Τ.Κ. Μπελοκομίτης 89 178 100,00% 206 376 82,52% 

Κέδρος,ο 0 32 100,00% 54 67 24,07% 

Μπελοκομίτη,η 89 146 64,04% 152 309 103,29% 

Τ.Κ. Νεοχωρίου 493 589 19,47% 1.119 1.306 16,71% 

Νεοχώριον,το 493 589 19,47% 1.119 1.306 16,71% 
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Τ.Κ. Πεζούλας 263 367 39,54% 633 809 27,80% 

Καλύβια,τα 161 223 38,51% 377 408 8,22% 

Νεράιδα,η 4 17 325,00% 8 90 1025,00% 

Πεζούλα,η 98 127 29,59% 248 311 25,40% 

Τ.Κ. Φυλακτής 289 332 14,88% 531 865 62,90% 

Καλύβια Φυλακτής,τα 46 54 17,39% 55 152 176,36% 

Φυλακτή,η 243 278 14,40% 476 713 49,79% 

Πίν. 44: Πληθυσμιακά στοιχεία Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011) 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, όλοι οι οικισμοί της περιοχής μελέτης (Κερασιά, Πεζούλα, 

Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή και Καλύβια Φυλακτής) παρουσιάζουν αύξηση τόσο του 

πραγματικού όσο και του μόνιμου πληθυσμού τους για το διάστημα 2001-2011. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του πραγματικού πληθυσμού, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση εμφανίζει η 

Φυλακτή με 713 κατοίκους και ακολουθεί η Κερασιά με 626 κατοίκους. Αντίστοιχη είναι και η 

εικόνα στο μόνιμο πληθυσμό με τον οικισμό της Κερασιάς να συγκεντρώνει 299 κατοίκους και τη 

Φυλακτή να ακολουθεί με 278. 

Οι διαφορές στη μεταβολή που παρατηρούνται μεταξύ του μόνιμου και του πραγματικού 

πληθυσμού των οικισμών δείχνει ότι οι οικισμοί της περιοχής μελέτης παρουσιάζουν έντονη 

εποχικότητα. Οι κατηγορίες πληθυσμού που κατοικούν εποχικά στο Δήμο αποτελούνται από: 

 Καταγόμενους από την περιοχή, κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι διαμένουν για μικρότερο 

ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από 6-7 μήνες (άνοιξη έως 

φθινόπωρο) με αιχμή τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα γύρω στο 15αύγουστο. 

 Ιδιοκτήτες κατοικιών που δεν κατάγονται κατ’ ανάγκη από την περιοχή, αλλά την 

επιλέγουν ως τόπο β’ ή/και παραθεριστικής κατοικίας. Η κατηγορία αυτή αναμένεται να 

αποτελείται από κατοίκους κυρίως των κοντινότερων αστικών κέντρων, η δε παραμονή 

τους στην περιοχή αναμένεται να συσχετίζεται με τις περιόδους αργιών και τα 

σαββατοκύριακα. 

 Εποχικά απασχολούμενους κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής. 

 Τουρίστες σε καταλύματα, κατηγορία επίσης σημαντική αριθμητικά που κατανέμεται σε 

όλη τη διάρκεια του χρόνου τα σαββατοκύριακα, με αιχμή τις περιόδους γιορτών και 

εορταστικών τριημέρων.  

Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών 

Στη συνέχεια εξετάζεται η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. 

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι άτομα ηλικίας 40-64 ετών με 

ποσοστό 33,3%, ενώ λίγο μικρότερο είναι το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω 

(24,1% του συνολικού πληθυσμού). Ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-39 και 0-14 ετών με 
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ποσοστό 19,9% και 13,2% αντίστοιχα, ενώ το μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα άτομα 

ηλικιών από 15 έως 24 ετών (9,5% του συνόλου του πληθυσμού). Παρατηρούμε ότι το ενεργό 

κομμάτι του πληθυσμού, που αποτελείται από τις ηλικίες 25-64 ετών, φθάνει το 53,2%, ενώ  είναι 

φανερή η τάση γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου, γεγονός που φανερώνει και ο δείκτης 

γήρανσης (1,8).  

 

 Αμφοτέρων των φύλων 

Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-64 65+ 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 7.392 976 703 1.468 2.463 1.782 

ΔΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ                                                                                                           3.791 494 367 732 1.266 932 

ΤΚ Μορφοβουνίου                                                                                                         1.204 145 110 234 430 285 

ΤΚ Κερασέας                                                                                                             776 151 94 159 240 132 

ΤΚ Λαμπερού                                                                                                             490 55 48 92 176 119 

ΤΚ Μεσενικόλα                                                                                                           745 73 64 138 212 258 

ΤΚ Μοσχάτου                                                                                                             576 70 51 109 208 138 

ΔΕ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                 3.601 482 336 736 1.197 850 

ΤΚ Πεζούλας                                                                                                             633 76 67 117 223 150 

ΤΚ Καρβασαρά                                                                                                            86 14 7 12 33 20 

ΤΚ Καρίτσης Δολόπων                                                                                                     208 5 16 21 83 83 

ΤΚ Κρυονερίου                                                                                                           818 119 100 196 272 131 

ΤΚ Μπελοκομίτης                                                                                                         206 24 14 44 67 57 

ΤΚ Νεοχωρίου                                                                                                            1.119 156 108 256 358 241 

ΤΚ Φυλακτής                                                                                                             531 88 24 90 161 168 

Πίν.45: Κατανομή πραγματικού πληθυσμού σε ομάδες ηλικιών (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2001) 

 

 

Διάγραμμα 3: Ηλικιακή Διάρθρωση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 2001) 

Πληθυσμιακή πυκνότητα 

Όσον αφορά στη διερεύνηση για την ύπαρξη φαινομένων αστικοποίησης στην περιοχή μελέτης, η 

πυκνότητα πληθυσμού στον παρακάτω πίνακα καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν γενικά τέτοια 

φαινόμενα. 
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   Δήμοι/Κοινότητες                                    
Δημοτικά/Κοινοτικά 

διαμερίσματα 

Α
σ

τι
κ

ά
 κ

α
ι 

Α
γ

ρ
ο

τι
κ

ά
 

Δ
.Δ

/Δ
.Κ

. 

Ο
ρ

ε
ιν

ά
 

η
μ

ιο
ρ

ε
ιν

ά
 κ

α
ι 
 

π
ε
δ

ιν
ά

  
  
 

Δ
.Δ

/Κ
.Δ

. 

Πληθυσμός 

Επιφάνεια (τ.χμ.) 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 

ανά τ.χμ. 

Μέσος 
σταθμικός 
υψομέτρου 

Με 
εσωτερικά 

ύδατα 

Χωρίς 
εσωτερικά 

ύδατα 

ΔΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ     3.791 93,166 85,441 40,69 731 

ΤΚ Μορφοβουνίου ΑΓ Ο 1.204 27,378 26,603 43,98 770 

ΤΚ Κερασέας ΑΓ Ο 776 14,003 13,053 55,42 903 

ΤΚ Λαμπερού ΑΓ Ο 490 21,497 16,697 22,79 740 

ΤΚ Μεσενικόλα ΑΓ Ο 745 19,690 18,690 37,84 700 

ΤΚ Μοσχάτου ΑΓ Ο 576 10,598 10,398 54,35 453 

ΔΕ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΓΡΑΦΩΝ     3.601 105,184 97,409 34,24 942 

ΤΚ Πεζούλας ΑΓ Ο 633 12,202 10,777 51,88 855 

ΤΚ Καρβασαρά ΑΓ Ο 86 10,827 10,827 7,94 1120 

ΤΚ Καρίτσης Δολόπων ΑΓ Ο 208 21,273 21,273 9,78 1052 

ΤΚ Κρυονερίου ΑΓ Ο 818 11,727 11,402 69,75 872 

ΤΚ Μπελοκομίτης ΑΓ Ο 206 12,414 11,564 16,59 985 

ΤΚ Νεοχωρίου ΑΓ Ο 1.119 19,188 14,413 58,32 980 

ΤΚ Φυλακτής ΑΓ Ο 531 17,553 17,153 30,25 988 

Πίν. 46: Πληθυσμιακή Πυκνότητα (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 2001) 

Εποχικός Πληθυσμός (Παραθεριστές) 

Πρόκειται για τον πληθυσμό που διαθέτει ιδιόκτητα καταλύματα στην περιοχή και τα χρησιμοποιεί 

ως εξοχικά (β’ κατοικία). Ο υπολογισμός του πληθυσμού αυτού βασίστηκε στην τελευταία 

απογραφή κατοικιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την οποία διατίθενται επεξεργασμένα στοιχεία (έτος 2001). 

Τα στοιχεία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Σύνολο 

κατοικιών 

K α ν ο ν ι κ έ ς    κ α τ ο ι κ ί ε ς 

Mη 
κανονικές 
κατοικίες 

Κανονικές 
κατοικίες 
μέσα σε 

συλλογικές 
κατοικίες 

Σύνολο 
Κύριες 

Kατοικού-
μενες 

Κύριες 
Kατοικού-
μενες αλλά 

το 
νοικοκυριό 
απουσιάζει 
προσωρινά 

Κενές  
Φορέας  

ιδιοκτησίας 

εξοχικές 
ή 

δευτερεύ-
ουσες 

για 
ενοικίαση, 
πώληση,  
άλλο λόγο 

Iδιώτες 
και 

NΠIΔ(2) 

Δημόσιο 
και 

NΠΔΔ(3) 

ΔΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1.770 1.767 1.400 29 275 63 1.766 1 3 0 

ΤΚ 
Μορφοβουνίου 802 802 616 16 138 32 801 1 0 0 

ΤΚ Κερασέας 284 284 224 11 46 3 284 0 0 0 

ΤΚ Λαμπερού 354 351 284 0 49 18 351 0 3 0 

ΤΚ Μεσενικόλα 187 187 149 1 33 4 187 0 0 0 

ΤΚ Μοσχάτου 143 143 127 1 9 6 143 0 0 0 

ΔΕ 
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 
ΑΓΡΑΦΩΝ 1.847 1.843 626 24 1.167 26 1.841 2 3 1 

ΤΚ Πεζούλας 476 473 96 4 368 5 471 2 3 0 

ΤΚ Καρβασαρά 61 61 0 4 57 0 61 0 0 0 

ΤΚ Καρίτσης 
Δολόπων 244 244 74 2 167 1 244 0 0 0 

ΤΚ Κρυονερίου 267 267 120 3 135 9 267 0 0 0 

ΤΚ 
Μπελοκομίτης 106 106 32 1 72 1 106 0 0 0 
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ΤΚ Νεοχωρίου 385 384 191 10 179 4 384 0 0 1 

ΤΚ Φυλακτής 308 308 113 0 189 6 308 0 0 0 

Πίν.47: Εξοχικές κατοικίες (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφή κατοικιών 2001) 

 

Ο αριθμός των παραθεριστών προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του πλήθους εξοχικών 

κατοικιών επί τον αριθμό των μελών των νοικοκυριών (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001). Με την 

παραδοχή ότι τα νοικοκυριά αποτελούνται κατά μέσο όρο από 3 μέλη, προκύπτει ότι ο 

εκτιμώμενος εποχικός πληθυσμός σε περιόδους αιχμής μπορεί φτάνει για την ΤΚ Κερασιάς τα 

138 άτομα, για την ΤΚ Πεζούλας τα 1.104 άτομα και για την ΤΚ Φυλακτής τα 567 άτομα.  

8.7.2 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Στη συνέχεια κρίνεται αναγκαία η αναφορά στη διάρθρωση των τριών τομέων παραγωγής της 

οικονομίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και όπως 

αυτά απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα, ο πρωτογενής τομέας καταλαμβάνει ποσοστό 

συμμετοχής 30,7%, ο δευτερογενής τομέας 17,3% και ο τριτογενής τομέας 36,2%. Μεγάλο 

ποσοστό του πληθυσμού είναι οικονομικά μη ενεργοί (4.189 άτομα). 

 

Διάγραμμα 4: Διάρθρωση οικονομικά ενεργού πληθυσμού (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 2001) 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα 

αφού πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή εξαιτίας της ύπαρξης φυσικού 

πλούτου και του συγκριτικού της πλεονεκτήματος, τη λίμνη Νικολάου Πλαστήρα. Εδώ θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι σημαντικό είναι και το κομμάτι του πληθυσμού που απασχολείται στον 

πρωτογενή τομέα τόσο με τη γεωργία όσο και με την κτηνοτροφία (30,7%).  

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε ΤΚ, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα 

άτομα που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, βρίσκονται στην ΤΚ Κρυονερίου και τα 

λιγότερα στην ΤΚ Μπελοκομίτη. Αντίστοιχα, για το δευτερογενή τομέα τα περισσότερα άτομα 

Διάκριση οικονομικά ενεργού πληθυσμού
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βρίσκονται στην ΤΚ Μορφοβουνίου και τα λιγότερα στην ΤΚ Μπελοκομίτη. Τέλος, τα περισσότερα 

άτομα στον τριτογενή τομέα απασχολούνται στην ΤΚ Μοσχάτου, ενώ τα λιγότερα  απασχολούνται 

στην ΤΚ Καρίτσης Δολόπων.  

 

Διάγραμμα 5: Κατανομή απασχολουμένων στους τομείς παραγωγής (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 2001) 

8.7.3 Απασχόληση 

Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ο Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (ΟΕΠ), σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001 είναι 2.683 άτομα εκ των οποίων 2.412 είναι απασχολούμενοι, 271 είναι 

άνεργοι, ενώ 4.189 άτομα είναι οικονομικά μη ενεργά. Το ποσοστό που αναλογεί στον οικονομικά 

μη ενεργό πληθυσμό είναι αρκετά υψηλό (61,0%), ενώ το ποσοστό των ανέργων αγγίζει το 

11,4%. 

 

Αστικά 
(ΑΣ) και 
αγροτικά 
(ΑΓ) Δ.Δ 

ή Κ.Δ 

Πεδινά 
(Π), 

ημιορεινά 
(Η) και 
ορεινά 

(Ο)  Δ.Δ 
ή Κ.Δ 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Οικονο- 
μικώς μη 
ενεργοί Σύνολο 

Απασχο-
λούμενοι 

Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο 
Από 

αυτούς 
"νέοι" 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ     2.683 2.412 271 210 4.189 

ΔΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ                                                                                                               1.317 1.181 136 96 2.200 

ΤΚ Μορφοβουνίου                                                                                                         ΑΓ Ο 419 373 46 27 686 

ΤΚ Κερασέας                                                                                                             ΑΓ Ο 292 266 26 18 427 

ΤΚ Λαμπερού                                                                                                             ΑΓ Ο 173 153 20 19 284 

ΤΚ Μεσενικόλα                                                                                                           ΑΓ Ο 245 229 16 6 460 

ΤΚ Μοσχάτου                                                                                                             ΑΓ Ο 188 160 28 26 343 

ΔΕ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ                                                                                                     1.366 1.231 135 114 1.989 

ΤΚ Πεζούλας                                                                                                             ΑΓ Ο 234 215 19 15 361 

ΤΚ Καρβασαρά                                                                                                            ΑΓ Ο 35 32 3 2 43 

ΤΚ Καρίτσης Δολόπων                                                                                                     ΑΓ Ο 67 60 7 7 137 

Κατανομή απασχολουμένων στους τομείς παραγωγής
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ΤΚ Κρυονερίου                                                                                                           ΑΓ Ο 328 301 27 27 409 

ΤΚ Μπελοκομίτης                                                                                                         ΑΓ Ο 88 79 9 7 102 

ΤΚ Νεοχωρίου                                                                                                            ΑΓ Ο 465 408 57 50 588 

ΤΚ Φυλακτής                                                                                                             ΑΓ Ο 149 136 13 6 349 

Πίν. 48: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 2001) 

 

Διάγραμμα 6: Διάκριση πληθυσμού σύμφωνα με την απασχόληση (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 2001) 

8.7.4 Κατά κεφαλήν εισόδημα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ)  για 

την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Νομό Καρδίτσας. Τα δεδομένα αφορούν σε στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ για τον τρίτο τρίμηνο του 2014. Αντίστοιχα στοιχεία για τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα.  

Περιφέρειες και 
νομοί 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Σύνολο Ελλάδος 12.983 13.878 14.774 16.207 17.458 17.953 19.575 20.857 21.642 21.224 20.282 18.677 17.507 

Θεσσαλία 10.079 10.786 11.554 13.164 13.841 13.823 14.881 15.534 16.131 15.691 14.637 13.434 12.757 

Καρδίτσα 7.704 8.220 9.013 10.000 10.670 10.475 10.569 11.396 11.945 12.208 11.482 10.487 9.651 

Λάρισα 11.398 11.818 12.631 14.646 15.437 15.133 16.285 17.198 17.791 17.294 16.162 14.689 13.918 

Μαγνησία 10.444 11.410 12.441 14.090 14.653 15.026 16.824 16.854 17.714 16.563 15.217 14.328 13.709 

Τρίκαλα 8.881 9.980 10.201 11.424 12.012 12.147 12.706 13.558 13.769 13.905 13.170 11.870 11.435 

Πίν. 49: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ  (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

8.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Οδικό δίκτυο 

Από την ευρύτερη περιοχή των εξεταζόμενων ΤΚ Κερασιάς, Πεζούλας και Φυλακτής διέρχονται 

τμήματα του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας, και συγκεκριμένα της οδού υπ. αριθμ. 9 

(Καρδίτσα - Αυχήν Βουτσικάκι - Γεφ. Κοράκου προς 'Αρταν από θέσεως Σταυρός (20ον χιλμ.) 

επαρχ. οδού 2 και διά Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Κρυονερίου, Μπεζούλας, Φυλακτής, 

περιφερείας Πετρίλου, Λεοντίτου και Στεφανιάδος και υπ. αριθμ. 10 (Μουζάκι - Μπεζούλα - 

Καστανιά από Γεφύρας Καραϊσκάκη επαρχ. οδού 3 και διά Μακράς Ράχης, Κερασιάς, Νεοχωρίου, 

Μπιλοκομήτη και φράγματος Μέγδοβα) το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού 

κυκλώματος που διατρέχει περιμετρικά την περιοχή και ενώνει τους παραλίμνιους οικισμούς. 

39,0% 

61,0% 

Διάκριση πληθυσμού σύμφωνα με 
την απασχόληση 

Οικονομικώς ενεργοί Οικονομικώς μη ενεργοί 
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Επίσης, στον εξωαστικό χώρο υπάρχουν διάφοροι άλλοι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι του τοπικού 

οδικού δικτύου, καθώς και πλήθος αγροτικών και δασικών χωματόδρομων που εξυπηρετούν τις 

αγροτικές και δασικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε ολόκληρο το Δήμο Λίμνης 

Πλαστήρα. 

Το εξωαστικό τοπικό οδικό δίκτυο έχει μικρά πλάτη οδοστρώματος, διέρχεται κυρίως από 

περιοχές με έντονο ανάγλυφο και παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα. Η 

κατάσταση του οδοστρώματος στο μεγαλύτερο μήκος του δικτύου είναι μέτριας ποιότητας, με 

ελλιπή διαγράμμιση και σήμανση, καθώς και με προβληματικό σχεδιασμό σε ότι αφορά τις κλίσεις 

και τις παράπλευρες τάφρους απορροής ομβρίων. Κατά την χειμερινή περίοδο η κατάσταση 

επιδεινώνεται από τις καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, παγετός, ομίχλη). 

Επίσης, υπάρχουν αρκετά προβλήματα καταπτώσεων και κατολισθήσεων. 

Οι υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι εξυπηρετούν τις υλοτομικές εργασίες, τη μεταφορά των δασικών 

προϊόντων, την αντιπυρική προστασία και γενικά τη συνολική διαχείριση του δάσους. Οι συνθήκες 

μεταφοράς των δασικών προϊόντων από το δασικό οδικό δίκτυο δεν είναι ικανοποιητικές. Υπάρχει 

η ανάγκη συνεχούς συντήρησης και βελτίωσης του (τοίχοι αντιστήριξης, κοιτοστρώσεις σε θέσεις 

τομής δρόμου - ρεμάτων, σκυροστρώσεις, κατασκευή οχετών, διαπλατύνσεις, καθαρισμοί, άρση 

καταπτώσεων, διανοίξεις τάφρων κλπ.). Επίσης, υπάρχει η ανάγκη διάνοιξης μικρού αριθμού 

νέων δασοδρόμων. 

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο των υπό μελέτη οικισμών είναι σε μέτρια κατάσταση. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι η στενότητα (η οποία καθιστά σχεδόν αδύνατη την αντίθετη κίνηση των 

οχημάτων) και οι έντονες κλίσεις (εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους). Τα πλάτη των 

εσωτερικών δρόμων κυμαίνονται από 3 - 4 μ. Οι περισσότεροι εσωτερικοί δρόμοι των οικισμών 

λειτουργούν είτε ως πεζόδρομοι, είτε ως χώροι στάθμευσης των οχημάτων. Επίσης μέσω των 

δρόμων αυτών γίνεται και η επιφανειακή απορροή των όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα την 

πρόκληση φθοράς στην επίστρωση τους. 

Σοβαρό πρόβλημα επίσης αποτελεί το γεγονός ότι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων 

δεν υπάρχουν σε κανένα οικισμό λόγω έλλειψης διαθέσιμων κοινόχρηστων χώρων. Η στάθμευση 

γίνεται παράπλευρα στους υφιστάμενους στενούς δρόμους ή στους αύλειους χώρους των 

κατοικιών. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Δεν διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή από την περιοχή μελέτης. 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων  

Με την με Αρ. Πρωτ. 4775/8-11-2006 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε ο 

«Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας», 
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ο οποίος αναθεωρήθηκε το 2016. Η περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα προβλέπεται να 

εξυπηρετείται από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση «Κουτσούφλιανη» 

του Δ. Λίμνης Πλαστήρα και τον ΧΥΤΑ της Π.Ε. Τρικάλων.  

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα συμμετέχει στον φορέα «Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή 

Δυτικής Θεσσαλίας - Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.», με προγραμματική σύμβαση που αφορά την 

ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων. Περιοχή εμβέλειας της ΠΑΔΥΘ ΑΕ. είναι οι 

Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων και κύριος σκοπός της επιχείρησης αποτελεί η 

διαχείριση των απορριμμάτων. Η συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε., 

έχει ως σκοπό την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων, σε όλες τις ΤΚ του 

Δήμου. Επίσης, στους απώτερους στόχους της εν λόγω συνεργασίας, περιλαμβάνεται και η 

διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου, μέσω της μεταφοράς τους, αρχικά σε σταθμούς 

μεταφόρτωσης και στη συνέχεια στον ΧΥΤΑ Ν. Τρικάλων. 

Δίκτυα αποχέτευσης 

Στις ΤΚ της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Η αποχέτευση 

ακαθάρτων γίνεται κυρίως σε απορροφητικούς βόθρους ή σπανιότερα σε σηπτικούς (στεγανούς) 

βόθρους για κάθε οικία ή άλλη χρήση κτιρίου ενώ σημειώνεται πως από την ΖΟΕ είναι 

υποχρεωτική η χρήση στεγνών βόθρων. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο τα λύματα να 

διοχετεύονται στους αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον ειδικά το καλοκαίρι με την εμφάνιση έντονης δυσοσμίας κατά μήκος των κοιτών 

ρεμάτων που διατρέχουν οικιστικά σύνολα. 

Το Π.Δ. που καθορίζει τη Ζ.Ο.Ε. (ΦΕΚ 885Δ/6-11-1998) προβλέπει ότι στους οικισμούς 

εντός της λεκάνης απορροής, δηλαδή στο σύνολο των οικισμών της Δ.Ε. Νεβρόπολης 

Αγράφων και στους οικισμούς Αγ. Αθανάσιος και στο νέο οικισμό του Λαμπερού της Δ.Ε. 

Πλαστήρα, επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών βόθρων και η διοχέτευση των λυμάτων 

εκτός λεκάνης απορροής, διάταξη που αφορά βεβαίως κατασκευές μεταγενέστερες του 

1998. 

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ λίμνης Ν. Πλαστήρα, Ν. 

Καρδίτσας» το οποίο αφορά την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς των Τ.Κ. 

Κρυονερίου, Πεζούλας (με εξαίρεση τη Νεράιδα), Φυλακτής και Νεοχωρίου που περιλαμβάνει 

κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό λυμάτων και κατασκευή βιολογικού καθαρισμού που θα οδηγεί τα 

επεξεργασμένα λύματα εκτός λεκάνης απορροής. Για τους μικρότερους και πιο 

απομακρυσμένους οικισμούς προτείνεται η κατασκευή μικρών αυτόνομων συστημάτων 

αποχέτευσης λυμάτων. 

Δίκτυα ύδρευσης 
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Το υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα καλύπτει το σύνολο των 

οικισμών του. Στους περισσότερους οικισμούς έχει κατασκευαστεί πρόσφατα από PVC. 

Παλαιότερα τμήματα από αμίαντο έχουν ήδη αντικατασταθεί ή αντικαθίστανται. Η διανομή του 

νερού γίνεται από υδατοδεξαμενές, στις οποίες είτε συγκεντρώνεται από πηγές, είτε αντλείται από 

τη λίμνη Πλαστήρα. Η ποσότητα του νερού είναι πλέον επαρκής για όλες τις Τοπικές Κοινότητες 

και για όλες τις εποχές του χρόνου. Παράλληλα, η ποιότητα του πόσιμου νερού θεωρείται γενικά 

ικανοποιητική καθώς σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ακολουθείται διαδικασία 

χλωρίωσης. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής δικτύου ύδρευσης από τη Λίμνη Πλαστήρα που 

περιλαμβάνει πλωτή εξέδρα υδροληψίας, διϋλιστήριο και δίκτυο ύδρευσης που θα καλύπτει κατά 

προτεραιότητα τους οικισμούς της παραλίμνιας ζώνης που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα 

(οικισμοί των Τ.Κ. Κρυονερίου, Πεζούλας, Φυλακτής, Νεοχωρίου και οικισμός Μπελοκομίτη).  

Δίκτυο ΔΕΗ 

Αναφορικά με την ενεργειακή υποδομή, κάθε ΤΚ έχει δίκτυο ηλεκτροδότησης και όλες οι οικίες 

τροφοδοτούνται με ρεύμα. Η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτροδότηση όσον αφορά τους οικισμούς 

θεωρείται επαρκής, χωρίς να αναφέρονται προβλήματα διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Δίκτυο φυσικού αερίου 

Δεν διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου από την περιοχή μελέτης. 

Δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

Το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της περιοχής αποτελείται από ψηφιακό δίκτυο με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, ενώ με την εγκατάσταση των ευρυζωνικών δικτύων 

που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, αναβαθμίστηκαν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς 

τους πολίτες. 

8.9 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πιέσεις στο έδαφος 

Μεγάλα έργα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος δεν έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή. 

Έτσι μόνο οι περιοχές που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με το υπάρχον οδικό δίκτυο 

επηρεάζονται από τις εκπομπές μολύβδου και τις απορροές ομβρίων από το κατάστρωμα των 

δρόμων, οι οποίες συμπαρασύρουν ποσότητες ορυκτελαίων, υπολειμμάτων ελαστικών κ.α. Η 

περιεκτικότητα σε σχετικούς ρύπους εκτιμάται ότι είναι ελάχιστη έως περιορισμένη και η 

επιβάρυνση του εδάφους εντοπίζεται τοπικά και μόνο στις παρυφές των δρόμων. Επίσης, η 

διασπορά απορριμμάτων και η απόρριψη βοθρολυμάτων επηρεάζει την ποιότητα του εδάφους 

στις θέσεις διάθεσης. 
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Πιέσεις στους υδάτινους πόρους 

Τα επιφανειακά νερά της περιοχής μελέτης δέχονται πιέσεις από διάφορες ανθρώπινες χρήσεις, 

μεταξύ των οποίων είναι η ύδρευση (οικισμών) - άρδευση (κυρίως κηπευτικών και κτηνοτροφίας) 

και η διάθεση αστικών και λιγότερο βιοτεχνικών αποβλήτων. Αποτέλεσμα της μικρής χρήσης του 

πόρου (των νερών) είναι η ποιοτική καλή κατάστασή τους, αλλά και η ποσότητά τους. Σημειώνεται 

ότι το σύνολο των νερών της λεκάνης απορροής καταλήγουν στη λίμνη Νικ. Πλαστήρα. Επίσης, 

ανθρώπινες δραστηριότητες που αφορούν στα έργα υποδομής, επηρεάζουν συχνά τη δίαιτα των 

νερών των χειμάρρων και ποταμών. 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των νερών οι οποίες και επιβαρύνουν την ποιότητα του είναι: 

 η διάθεση των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων λόγω έλλειψης ΕΕΛ (βρίσκεται σε φάση 

κατασκευής), 

 τα απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων, 

 η παράνομη ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων κοντά σε ρέματα, 

 η κυκλοφορία των οχημάτων, έστω και κατά μικρό μέρος. 

Άλλες πιέσεις στα υπόγεια νερά (ζώνη αποσάρθρωσης φλύσχη) δημιουργούνται από τη διάθεση 

των αστικών υγρών αποβλήτων (βόθροι οικισμών), από τα απορρίμματα και τις διηθήσεις που 

προέρχονται από τις καλλιέργειες (πολύ μικρές οφειλόμενες σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα τα 

οποία μέσω του νερού της άρδευσης ή μέσω της βροχής διηθούνται στο έδαφος και ρυπαίνουν 

τελικά τα επιφανειακά νερά μεταφέροντας διάφορα στοιχεία, όπως νιτρικά ή οργανικά). 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην χλωρίδα – πανίδα 

Η γεωλογική δομή σε συνδυασμό με το ανάγλυφο και τις κλιματικές διαφοροποιήσεις, 

διαμορφώνουν ένα αξιοσημείωτο αριθμό βιοτόπων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην πλούσια 

χλωρίδα, στον αυξημένο ενδημισμό και στη διαμόρφωση μεγάλου αριθμού τύπων βλάστησης. 

Τα οικοσυστήματα πλατύφυλλου δρυός έχουν υποστεί κατά το παρελθόν εντατική εκμετάλλευση, 

με αλόγιστες, ληστρικές υλοτομίες, κλαδονομή και βέβαια υπερβόσκηση, με αποτέλεσμα πολλά 

από αυτά να φέρουν ακόμη και σήμερα έντονα τα σημάδια της κακοδιαχείρισης και γενικά της 

αλόγιστης και απρογραμμάτιστης αξιοποίησης. Τα οικοσυστήματα της ελάτης έχουν υποφέρει 

κατά το παρελθόν, κυρίως από τη βόσκηση και τις λαθροϋλοτομίες, ώστε σήμερα να μην 

εμφανίζονται καλά συγκροτημένα, να έχουν ακανόνιστες δομές και να απέχουν από τα κανονικά 

δάση ελάτης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά θέσεις βέβαια, εμφανίζονται πολύ καλά 

οργανωμένα και δομημένα οικοσυστήματα ελάτης, τα οποία βρίσκονται κοντά σ’ αυτά των ώριμων 

φυτοκοινοτήτων («climax»).  
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Όσον αφορά τη διατήρηση των σημαντικών βιοτόπων, τα σημαντικότερα προβλήματα 

ιεραρχούνται ως εξής: 

1. Η μη ενδεδειγμένη περιβαλλοντικά διαχείριση των δασών κατά τις παρελθούσες 

δεκαετίες. 

2. Η διάνοιξη νέων οδών ή η διαπλάτυνση υφιστάμενων δρόμων (δασικών και 

επαρχιακών). 

3. Η άσκηση ανεξέλεγκτης βόσκησης, λόγω απουσίας οριοθέτησης και χωροθέτησης 

ζωνών για την άσκηση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. 

4. Η ρύπανση των υδάτων από λύματα και απορρίμματα. 

5. Οι πιέσεις για δεύτερη κατοικία καθώς και για ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων 

που μπορούν να οδηγήσουν σε αυθαίρετη δόμηση. 

8.10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

Ως ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα χαρακτηρίζεται η περιεκτικότητά του σε στερεές, υγρές ή 

αέριες ουσίες σε ποσότητα: 

 η οποία μπορεί να βλάψει την υγεία του ανθρώπου ή να του προκαλέσει οχλήσεις 

 που μπορεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της γης σε οποιαδήποτε μικρή ή 

μεγάλη γεωγραφική κλίμακα. 

Η καπνομίχλη ήταν αρχικά στη δεκαετία του ‘20 και του ‘30 ο κυρίαρχος τύπος ρύπανσης λόγω 

της χρήσης κάρβουνου με παραγόμενους ρύπους καπνό και διοξείδιο του θείου, ενώ λόγω της 

οικονομικής κρίσης έκανε ξανά την εμφάνιση της υπό μορφή αιθαλομίχλης στις περισσότερες 

πόλεις της Ελλάδας. Η φωτοχημική ρύπανση αποτελεί τον νεότερο τύπο, οφειλόμενη στην 

αντικατάσταση του άνθρακα με πετρέλαιο και στη χρήση ελαφρών καυσίμων. Στους ρύπους της 

ατμόσφαιρας προστέθηκαν στη συνέχεια και τα διάφορα οξείδια, υποξείδια, οζονίδια και γενικά 

προϊόντα χημικών αντιδράσεων υδρογονανθράκων με τα φυσικά συστατικά της ατμόσφαιρας και 

τη βοήθεια του ηλιακού φωτός. 

Σαν εκπομπή ρύπανσης ορίζεται η ποσότητα των ρύπων που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα από 

την έξοδο κάποιας πηγής και αντιπροσωπεύει το διαθέσιμο δυναμικό αυτής. Είναι μέγεθος 

παροχής, μετράται σε μονάδες μάζας ανά χρόνο και υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση 

καυσίμων, τα στοιχεία παραγωγής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγών. 

Σαν συγκέντρωση ρύπανσης ορίζεται η ποσότητα ρύπου που δημιουργείται ανά μονάδα 

καταναλισκόμενου καυσίμου ή ανά μονάδα παραγόμενου έργου ή ανά μονάδα καταναλισκόμενου 

αγαθού. 
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Πηγές Ρύπανσης 

Γενικά: Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης από ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι 

Μεταφορές, η Βιομηχανία και η Θέρμανση. Προέρχονται βασικά από τις καύσεις υγρών και 

στερεών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πηγών αυτών. Μόνο στην 

περίπτωση της βιομηχανίας ορισμένα είδη και ορισμένες ποσότητες ρύπων διοχετεύονται στην 

ατμόσφαιρα είτε κατά τη διαδικασία της παραγωγής είτε κατά τη διακίνηση και αποθήκευση 

πρώτων υλών και προϊόντων. Η χρήση των καυσίμων ανά κατηγορία πηγής καθορίζει και τα 

χαρακτηριστικά της ρύπανσης. 

Μεταφορές: Το μέγεθος, ο βαθμός συμμετοχής, καθώς και η ποιότητα των εκπεμπόμενων ρύπων 

από τις δραστηριότητες των μεταφορών αγαθών και προσώπων διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση τους. Η βασική κατηγορία μεταφορών 

που λαμβάνεται υπ' όψη στη μελέτη αυτή είναι η οδική κυκλοφορία (δεδομένου της παύσης 

μεταφοράς βωξίτη τα τελευταία έτη). Η συνήθης αντιμετώπιση στη μοντελοποίηση της ρύπανσης 

από την οδική κυκλοφορία είναι η προσομοίωση της με σύνολο γραμμικών πηγών (οδικά 

τμήματα) που συνεισφέρουν στη ρύπανση. Η κυκλοφορία των οχημάτων αποτελεί τη βασική 

πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον. 

Βιομηχανία: Η βιομηχανική δραστηριότητα είναι μια από τις πολύ σημαντικές πηγές 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο βαθμός και το είδος της επιβάρυνσης εξαρτώνται από το μέγεθος, 

το είδος και το βαθμό συγκέντρωσης των παραγωγικών μονάδων. Άλλες σημαντικές παράμετροι 

για τη διαμόρφωση των τελικών τιμών αέριας ρύπανσης αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας 

των μονάδων, στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων και στην εφαρμογή μεθόδων 

αντιρρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις φάσεις της παραγωγής. Η επιβάρυνση 

του αστικού περιβάλλοντος που βρίσκεται κοντά σε βιομηχανικές ζώνες, είτε εμπεριέχει τέτοιες 

ζώνες στον ιστό του, εξαρτάται και από τις μετεωρολογικές συνθήκες, το ανάγλυφο της περιοχής, 

την οικιστική οργάνωση και τις πολεοδομικές συνθήκες, και βέβαια τη σχετική απόσταση μεταξύ 

πηγής - αποδέκτη. 

Θέρμανση: Η θέρμανση αποτελεί μια σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έχει όμως 

εποχιακό χαρακτήρα γιατί λειτουργεί μόνο την περίοδο του χειμώνα, με εξαίρεση λίγες 

εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού που χρησιμοποιούνται από ορισμένα ξενοδοχεία και νοσοκομεία 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πέρα από τον εποχιακό της χαρακτήρα, η θέρμανση 

χαρακτηρίζεται και από το γεγονός ότι αποτελείται από μικρές εστίες διάσπαρτες στον αστικό 

χώρο και μπορεί έτσι να προσομοιαστεί με εμβαδική πηγή μεγάλων διαστάσεων που συνεισφέρει 

στη ρύπανση. 
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Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του έργου δεν έχει καταγραφεί 

συστηματικά μέσω μετρήσεων καταγραφών των εκπεμπόμενων ρυπαντικών φορτίων κ.λ.π. Η 

εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης μπορεί να προσεγγισθεί μέσω των χρήσεων γης και των 

σημαντικότερων πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή μελέτης. 

Πιο συγκεκριμένα για την ευρύτερη περιοχή μελέτης επισημαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 οι οικισμοί στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή είναι μικρού μεγέθους και 

 οι τιμές υποβάθρου της περιοχής μελέτης αναμένεται να είναι χαμηλές λόγω των χρήσεων γης 

της περιοχής  

Οι κύριοι ρυπαντές στην περιοχή μελέτης είναι: 

 η οδική κυκλοφορία στο βασικό οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισμούς (ασφαλτοστρωμένο 

και χωματόδρομοι) και δευτερευόντως στο τοπικό δασικό δίκτυο, 

 οι κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις (κυρίως λόγω των συστημάτων θέρμανσης) και  

 οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα συστήματα θέρμανσης το εκπεμπόμενο ρυπαντικό φορτίο από τα 

συστήματα θέρμανσης των κατοικιών και των μικρών τουριστικών μονάδων τους εκτιμάται ότι δεν 

είναι σημαντικό. Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης επιβαρύνει την ατμόσφαιρα κατά τη 

χειμερινή περίοδο κυρίως με ρύπους CΟ, ΝΟx, SΟ2, καπνό και σωματίδια, αλλά εκτιμάται ότι δεν 

δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αιθαλομίχλης) λόγω των 

ανέμων που πνέουν στην περιοχή, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.  

Οι γεωργικές δραστηριότητες επιβαρύνουν τοπικά την ατμόσφαιρα και όχι συστηματικά. Οι 

ψεκασμοί με παρασιτοκτόνα και η καύση φυτικών υπολειμμάτων αποτελούν την κύρια πηγή 

ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες, που όμως επιτρέπουν την εκτίμηση ότι η επιβάρυνση 

της ατμόσφαιρας από σχετικές δραστηριότητες δεν είναι σημαντική λόγω των πολύ μικρών 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων της περιοχής μελέτης, του παραδοσιακού τρόπου καλλιέργειας αλλά 

και του αμιγούς δασικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.  

Καταλήγοντας, οι πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή είναι μικρής τάξης αριθμού και 

μικρής δυναμικότητας. 

8.11 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής. Ως “περιβαλλοντικός θόρυβος” νοούνται οι 

ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο που δημιουργούνται 
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από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από 

μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους 

βιομηχανικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο παράρτημα IΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Η.Π. 

15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1022/2002). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Environmental Noise Directive 2002/49/EC) έχει προτείνει την καθιέρωση 

δεικτών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Η παραπάνω 

Οδηγία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία Αριθμ. 13586/724 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 384/2006). 

Σε γενικές γραμμές ο θόρυβος δημιουργεί μια όχληση ποικίλης μορφής. Βέβαια είναι φανερό ότι 

σύμφωνα με τις στάθμες θορύβου που έχουν καταμετρηθεί στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, δεν 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απωλειών της ακουστικής ικανότητας των κατοίκων των γειτονικών 

αστικών περιοχών. Οι γενικότερες επιπτώσεις στην υγεία είναι γενικά άγνωστες και πιθανά είναι 

ελαφρές, πλην περιπτώσεων ατόμων που έχουν άσχημη υγεία ή ζουν σε άσχημες συνθήκες. 

Επίσης άγνωστες είναι και οι επιπτώσεις σε ψυχο-κοινωνικό επίπεδο, η ποιοτική και ποσοτική 

αποτίμηση των οποίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη. 

Συνήθως οι φωνητικές επικοινωνίες, η ακρόαση μουσικής κλπ διαταράσσονται όταν το επίπεδο 

θορύβου ξεπερνά τα 60 dB(A) και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνομιλίες για να γίνουν 

κατανοητές απαιτούν ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των συνομιλητών, όσον αφορά την μεταξύ 

τους απόσταση κλπ. Σε περιπτώσεις θορύβου άνω των 75 dB(A) μια κανονική συνομιλία είναι 

αδύνατη. Διάφορες έρευνες που έγιναν σε κατοίκους αστικών περιοχών απέδειξαν τη σημασία 

που δίνεται σ’ αυτή τη μορφή όχλησης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και γενικότερα τις ώρες 

ξεκούρασης.  

Κατά τη διάρκεια του ύπνου η διατάραξη είναι πολύ σημαντική για τα άτομα μεγάλης σχετικής 

ηλικίας και κυρίως κατά την αρχή ή το τέλος του ύπνου. Η όχληση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 

διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο θορύβου που οφείλεται σ’ ένα μεμονωμένο όχημα μεταφοράς και 

στη μέση στάθμη του θορύβου "βάθους". 

Περιοχές με ιδιαίτερο πρόβλημα υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος είναι σχεδόν όλες 

οι αστικές περιοχές, ενώ φυσικά το πρόβλημα είναι εντονότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις 

βιομηχανικές περιοχές. 

Στην περιοχή μελέτης λόγω του ορεινού ανάγλυφου, της μικρής κίνησης οχημάτων και των 

μειωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων τα επίπεδα θορύβου είναι αρκετά χαμηλά. 

8.12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Αναφορικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων, θα πρέπει να 

αναφερθούν τα εξής:  
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 Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δεν δημιουργούνται μόνο πέριξ των γραμμών μεταφοράς 

(υψηλή & υπερυψηλή τάση) και διανομής (μέση και χαμηλή τάση) ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά η ύπαρξή τους στον περιβάλλοντα χώρο είναι συνυφασμένη με την ίδια τη χρήση 

του ηλεκτρισμού. Έτσι, γύρω από οποιοδήποτε ηλεκτροφόρο στοιχείο (ηλεκτρικές 

οικιακές συσκευές, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές μηχανές) 

αναπτύσσεται ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, τα μεγέθη των οποίων εξαρτώνται για 

δεδομένη θέση από την ένταση του ρεύματος.  

 Δεδομένου ότι η ένταση των πεδίων αυτών εξασθενεί σημαντικά, όσο αυξάνεται η 

απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί (είναι αντιστρόφως ανάλογη με το 

τετράγωνο της απόστασης πηγής-δέκτη), σε πολλές περιπτώσεις η χρήση οικιακών 

ηλεκτρικών συσκευών συνεπάγεται έκθεση σε τιμές μαγνητικού πεδίου (μαγνητικής 

επαγωγής) υψηλότερες από εκείνες που θα μπορούσαν να προέλθουν από 

παρακείμενες ηλεκτρικές γραμμές, αφού σε όλες τις δυνατές θέσεις παραμονής των 

ανθρώπων μεσολαβούν σημαντικές αποστάσεις ασφαλείας. 

Η Ελλάδα έχει καθορίσει νομοθετικά μέτρα προστασίας του κοινού από την έκθεση σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θέτοντας σε ισχύ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 

53571/3839/ΦΕΚ1105Β/6-9-2000) με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 

κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Σύμφωνα με αυτή σε κάθε σταθμό πραγματοποιείται 

μελέτη ραδιοεκπομπών, στην οποία υπολογίζονται οι τιμές της πυκνότητας ισχύος στις 

κοντινότερες ελεύθερα προσβάσιμες περιοχές, από το ευρύ κοινό. Επίσης, υπολογίζονται οι 

αποστάσεις ελεγχόμενης πρόσβασης από το κέντρο της κεραίας.  

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (2 της 105ης 

Ολομέλειας ΚΣΥ/4-3-94) συνιστάται για την οικοδόμηση κατοικιών και κτισμάτων δημόσιας 

χρήσης τήρηση απόστασης τουλάχιστον 50 μ. εκατέρωθεν των γραμμών. 

Στην περιοχή των έργων δεν διέρχεται γραμμή υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, ενώ δεν 

εντοπίστηκαν σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, ανεμογεννήτριες, κ.λπ. Ως εκ τούτου οι τιμές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή μελέτης περιορίζονται μόνο στην εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. 



 

 

 

170 

8.13 ΥΔΑΤΑ  

8.13.1 Σχέδια διαχείρισης 

8.13.1.1 Σχέδιο διαχείρισης Υδάτων 

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των 

υδάτων ή αλλιώς Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά, μετά από μια μακρόχρονη περίοδο συζητήσεων 

και διαπραγματεύσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις 

22 Δεκεμβρίου 2000. 

Αποτελεί μια συνολική και καινοτόμο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών 

πόρων και αποτελεί το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα του νερού σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με παρόμοια εργαλεία να υιοθετούνται και σε διεθνές 

επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την τάση προς ολοκληρωμένο 

περιβαλλοντικό σχεδιασμό και αειφορική διαχείριση, με στόχο τη μακροπρόθεσμη προστασία 

όλων των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) και των οικοσυστημάτων και δημιουργεί ένα 

πλαίσιο το οποίο: 

 αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθμιση και προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων 

των υδατικών πόρων. 

 προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, μέσω της μακροπρόθεσμης προστασίας των 

διαθέσιμων υδατικών πόρων. 

 ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση 

της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισμένων 

επικίνδυνων ρυπαντών που προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους 

ουσιών προτεραιότητας. 

 διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τη σταδιακή 

αποκατάσταση της ποιότητάς τους. 

 συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων, πλημμύρων και 

ξηρασίας. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται μια σειρά ρυθμίσεων, που επιχειρούν: 

 να επιτύχουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των επιφανειακών 

και των υπόγειων υδάτων. 

 να ενοποιήσουν και να συμπληρώσουν την προηγούμενη αποσπασματική ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τα νερά. 
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 να προσεγγίσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής περιφέρειας 

(περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού), η οποία νοείται αποτελούμενη από μία ή 

περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα, 

ορίζοντας για την άσκησή της την αρμόδια αρχή. 

 να ασκήσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων βάσει προγραμμάτων –  σχεδίων 

διαχείρισης υδατικής περιφέρειας. 

 να εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση μέσω προώθησης συμμετοχικών διαδικασιών. 

 να προωθήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους. 

Τα Σχέδια διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμού συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Άρθρου 10 του ΠΔ 51/2007 και τα περιεχόμενά τους θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του Παραρτήματος VII του ΠΔ 51/2007, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος 

Μέτρων (Άρθρο 12, ΠΔ 51/2007) και του Προγράμματος Παρακολούθησης (Άρθρο 11, ΠΔ 

51/2007) των υδάτων, ενώ απαραίτητη διαδικασία αποτελεί η δημοσιοποίηση των ΣΔΛΑΠ και η 

έκθεσή τους σε δημόσια διαβούλευση (Άρθρο 15, ΠΔ 51/2007). 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού αποτελεί το βασικό εργαλείο 

προγραμματισμού και τον κεντρικό μηχανισμό αναφοράς της Αρμόδιας Αρχής προς την ΕΕ. Οι 

στόχοι της Οδηγίας θα εκπληρωθούν μέσω των Σχεδίων διαχείρισης, στα οποία θα καθοριστούν 

τα ρεαλιστικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι 

περιβαλλοντικοί στόχοι, αιτιολογώντας παράλληλα οποιαδήποτε παρέκκλιση. 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων 

προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των 

υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των 

υδάτων. Η ΕΓΥ είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις και Τμήματα και επικεφαλής της είναι ο 

εκάστοτε αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 47630/16/11/2005 

(ΦΕΚ 1688/Β/1/12/2005) σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Νόμου 3199/2003, συστήθηκε και 

λειτουργεί νέα Διεύθυνση με τίτλο «Διεύθυνση Υδάτων», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 

Περιφέρειας, έχει τοπική αρμοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια και έδρα την έδρα της 

Περιφέρειας. 

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και πως αυτό 

προσαρμόζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 αναφέρονται μια σειρά από στόχους για τα 

επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. Αυτοί εξειδικεύονται ως κάτωθι:  

α) για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα: 
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α.1) μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων 

α.2) μέτρα με στόχο την προοδευτική μείωση της ρύπανσης από τις ουσίες προτεραιότητας και 

την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών 

επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας 

α.3) μέτρα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζονται σε αρμονία με τις διατάξεις 

τυχόν ισχυουσών διεθνών συνθηκών που ρυθμίζουν τα ίδια ζητήματα. 

β) για τα υπόγεια υδατικά συστήματα: 

β.1) μέτρα ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί η διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια ύδατα και να 

προληφθεί η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των υπογείων υδάτων 

β.2) μέτρα προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων, ήτοι της 

διασφάλισης του ισοζυγίου εισροών- εκροών (άντλησης- φυσικής ή τεχνητής ανατροφοδότησης) 

των υπόγειων υδάτων, λαμβανομένου υπόψη των ρυθμιστικών αποθεμάτων τους, με στόχο την 

επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, το αργότερο μέχρι τις 23/12/2015 

β.3) μέτρα για την αναστροφή κάθε σημαντικής και έμμονης ανοδικής τάσης συγκέντρωσης 

οιουδήποτε ρύπου, η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί 

προοδευτικά η ρύπανση των υπόγειων υδάτων.  

Στα πλαίσια των στόχων αυτών προτείνονται μια σειρά από μέτρα που αποβλέπουν στην 

ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής:  

1. Ολοκλήρωση έργων υποδομής εγκαταστάσεων δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς  

2. Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές) από ουσίες 

προτεραιότητας και ειδικούς ρύπους και επικαιροποίηση σχετικών αδειών υπόχρεων από 

τις αρμόδιες αρχές. 

3. Αναδιοργάνωση των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης με κατάρτιση 

ορθής τιμολογιακής πολιτικής στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των φορέων παροχής 

υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης 

4. Οργάνωση ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων (βιομηχανία - τουρισμός - γεωργία) μέσω 

της εφαρμογής των κατευθύνσεων των ΠΠΧΣΑΑ (προτεινόμενες περιοχές ΠΟΑΠΔ / 

ΠΕΡΠΟ / ΠΟΤΑ κλπ) 

5. Καθορισμός ζωνών προστασίας γύρω από τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται 

για ύδρευση 
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6. Συμπλήρωση του μητρώου των υφιστάμενων υδροληπτικών έργων επιφανειακού και 

υπόγειου νερού με τα μη – αδειοδοτημένα έργα (γεωτρήσεις, φρέατα) 

7. Με συστηματικό έλεγχο τήρησης των όρων των αδειών απόληψης νερού στη φάση έκδοσης 

της άδειας, κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

8. Υποχρεωτικός εξοπλισμός γεωτρήσεων (Δήμων ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΕΒ/ ΤΟΕΒ, ιδιωτικών) με 

κατάλληλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας (πιεζόμετρο, μη μηδενιζόμενο 

υδρόμετρο) 

9. Δημιουργία μητρώου απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

10. Αναθεώρηση αδειών κτηνοτροφικών μονάδων που εφαρμόζουν υπεδάφια ή επιφανειακή 

διάθεση των λυμάτων τους σε υδάτινα σώματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 

του ΠΔ51/2007 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011 

11. Θεσμοθέτηση ορίων εκπομπής ρύπων από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών σε 

επίπεδο Λεκάνης απορροής για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 

51354/2641/Ε103/2010 

12. Εντατικοποίηση των προληπτικών, τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 

σε εφαρμογή του αρ. 20 του Ν. 4014/2011. 

8.13.1.2 Συμβατότητα του έργου με το σχέδιο διαχείρισης 

Στην περιοχή μελέτης με το ΦΕΚ 4681/Β/2017 εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Στο σχέδιο διαχείρισης προτείνονται μια σειρά από μέτρα με στόχο την προστασία των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών. Τα μέτρα αυτά αφορούν κυρίως σε έλεγχο απολήψεων, 

οργάνωση των φορέων διαχείρισης υδάτων, προστασία υδάτων για ανθρώπινη κατανάλωση και 

καθορισμό ζωνών προστασίας, μείωση απωλειών σε συλλογικά δίκτυα καθώς και ορθολογική 

τιμολόγηση του πόρου. 

Τα βασικά μέτρα της ομάδας ΙΙ της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

για τα νερά που προορίζεται για άρδευση έχουν ως εξής: 
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Πιν. 50: Πρόγραμμα Βασικών μέτρων ομάδας ΙΙ  ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στον τομέα της άρδευσης (1

η
 αναθεώρηση) 

Το προτεινόμενο έργο είναι σε άμεση συνάφεια με τo μέτρο Μ0480303 – Αύξηση της 

αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων καθώς εκσυγχρονίζει τα 

υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα της περιοχής και το μέτρο Μ0480304 – Μέτρα για εξοικονόμηση 

ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς πρόκειται για έργο που προτείνεται στο ΠΑΑ και 

περιλαμβάνει κατασκευή κλειστών δικτύων (περιοχή οικισμού Κερασιάς) για την εξοικονόμηση 

ποσοτήτων νερού αλλά και εφαρμογή μεθόδου άρδευσης «στάγδην» με περαιτέρω εξοικονόμηση 

νερού κατά την εφαρμογή στον αγρό. Επιπρόσθετα το μέτρο Μ04Β0502- Ηλεκτρονική ετήσια 

καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων επιτυγχάνεται με την 

τοποθέτηση υδρομετρητών σε σημεία του συστήματος. Ειδικότερα θα τοποθετηθούν μη 

μηδενιζόμενα υδρόμετρα στις δυο δεξαμενές της υδροληψίας «Βασιαρδάνη», ακριβώς στο φρεάτιο 

εξόδου από τη δεξαμενή, στις δυο δεξαμενές του αγωγού 4 της Κερασιάς (θέση εκτροπής π. 

Κερασιώτη σε λίμνη Πλαστήρα), στο φρεάτιο της παλιάς υδρευτικής δεξαμενής οικισμού της 

Κερασιάς που θα χρησιμοποιηθεί για το κλειστό υπόγειο δίκτυο του οικισμού της Κερασιάς. 

Τέλος για τις υδροληψίες «Μυλιά» και «Καλύβια» που δεν διαθέτουν ρυθμιστικές δεξαμενές 

προτείνεται η τοποθέτηση μη μηδενιζόμενων υδρομέτρων σε τμήμα της ορθογωνικής τσιμεντένιας 

διώρυγας ακριβώς μετά την υδροληψία.     

Περαιτέρω πέραν του διαχειριστικού σχεδίου προτείνεται ο διαχειριστής του δικτύου κατά την 

έναρξη της αρδευτικής περιόδου θα καταρτίζει πρόγραμμα άρδευσης το οποίο θα κοινοποιεί στην 

αρμόδια Δ/νση Υδάτων.  

Σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη ποσότητα νερού καθώς και περιορισμοί λειτουργίας των 

υδροληψιών και του δικτύου είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδάτων αφού λάβει υπόψη της μια 

σειρά παραμέτρων του υδροσυστήματος και των απολήψεων νερού από αυτό.   
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Όλα τα παραπάνω μέτρα στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου μπορούν να επιτευχθούν 

με συνεργασία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων και το 

έργο να είναι απόλυτα συμβατό με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (αποτελεί έργο που προωθεί τα 

μέτρα της ΛΑΠ Αχελώου).  

8.13.1.3 Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας 

Ο βασικός στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη στην πρόληψη, τον 

περιορισμό και την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Με την Οδηγία δημιουργείται το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, το οποίο επεκτείνει και συντονίζεται στενά με 

την Οδηγία Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) για τα Νερά. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 

31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η 

Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», ολοκληρώθηκε 

το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) – ΦΕΚ 2686/Β/2018. 

Στο υδατικό διαμέρισμα αναγνωρίστηκαν 6 περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών που 

φαίνονται στον παρακάτω χάρτη: 

 

Χάρτης 12: Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμυρών (κόκκινη σκιαγράφηση) στο ΥΔ 04 
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Σύμφωνα με το σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2686/Β/2018) η περιοχή της 

οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού ανήκει στη ζώνη πλημμυρισμού «Παραλίμνιες εκτάσεις 

τεχνητής λίμνης Πλαστήρα» με κωδικό GR04RAK0006. Η περιοχή αφορά τις παραλίμνιες 

εκτάσεις της τεχνητής λίμνης Πλαστήρα. Οι κατακλυζόμενες εκτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 6 

χιλιάδες στρέμματα για το εύρος των πλημμυρικών γεγονότων που εξετάσθηκαν στα πλαίσια του 

Σχεδίου. 

Επιπλέον, για την Τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού προέκυψαν οι παρακάτω πλημμυρικές στάθμες σε 

m.) 
 

Λίμνη Στάθμη Υπερχείλισης (m) Πλημμύρα 50 
ετών (m) 

Πλημμύρα 100 
ετών (m) 

Πλημμύρα 1 000 ετών (m) 

Ταυρωπού 792 792.7 793.0 793.6 

Πίν. 51: Πλημμυρικές στάθμες Τεχνητής Λίμνης Ταυρωπού για Τ=50,100 και 1000 έτη (μέσες συνθήκες 

Σημειώνεται επίσης ότι η στέψη του φράγματος είναι στα 795.2 m. Με βάση τον παραπάνω πίνακα 

προκύπτει υπερχείλιση του φράγματος και στις 3 εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς για τις 

μέσες συνθήκες. 

 

Χάρτης 13: Ζώνες κατάκλυσης για Τ=50, Τ=100 και Τ=1000 έτη για την GR04RAK0006 
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Χάρτης 14: Δυνητικά θιγόμενες χρήσεις γης, υποδομές και οικονομικές δραστηριότητες στη GR04RAK0006 

Τμήματα των ζωνών άρδευσης που περιλαμβάνονται στις παραλίμνιες περιοχές  εντάσσονται σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμυρών. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του έργου στις 

περιοχές αυτές (παραλίμνιες) δεν περιλαμβάνει φράγμα υπό την κοίτη του ποταμού που 

θα μπορούσε να ανακόψει τη φυσική ροή του ποταμού, αλλά και δεν προβλέπονται 

τεχνητά επιχώματα που θα προκαλούσαν αλλαγή στη μορφολογία της περιοχής, το έργο 
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δεν έχει καμιά επίδραση στους παράγοντες δημιουργίας πλημμυρικών φαινομένων στην 

περιοχή. Περαιτέρω τα πλημμυρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης 

πλημμυρών, οφείλονται αποκλειστικά στην ανύψωση της στάθμης της λίμνης και όχι από 

πλημμυρικές παροχές ποταμών. 

Τέλος σημειώνεται ότι λόγω παλαιότητας του φράγματος Ταυρωπού ουδέποτε αφήνεται η 

ανύψωση της στάθμης στα επίπεδα του πραγματεύεται το σχέδιο διαχείρισης πλημμυρών αλλά 

μέσω της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας εκτονώνεται ο υπερβάλλον όγκος νερού της 

λίμνης. 

8.13.2 Επιφανειακά νερά 

Το σύνολο του υδρογραφικού δικτύου αποστραγγίζεται επιφανειακά στον ποταμό Αχελώο ο 

οποίος εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ή υδατικό διαμέρισμα 

ΕΛ04 σύμφωνα με την κωδική του αρίθμηση). Ο Αχελώος αποτελεί υδατόρεμα 6ης τάξεως στην 

περιοχή ανάντη του φράγματος Μεσοχώρας και 7ης τάξεως κατάντη αυτού. Μετατρέπεται δε σε 

υδατόρεμα 8ης τάξεως κατάντη της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών, τάξη που διατηρεί μέχρι την 

εκβολή του στη θάλασσα. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 

(1η αναθεώρηση), το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας αποτελεί ένα από τα 14 

Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

στην οποία εμπίπτει και η μεγαλύτερή του έκταση. Περιλαμβάνει ακόμη μέρος των Περιφερειών 

Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, μικρό μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ελάχιστο μέρος 

της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα γεωγραφικά του όρια αποτελούν το όρος Λάκμος προς τα 

βορειοδυτικά, ο ορεινός όγκος της Πίνδου, των Βαρδουσίων και της Γκιώνας προς τα ανατολικά, 

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

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

διαμερίσματος είναι 10.199 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 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 (Πίνδος). 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 
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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 συνολική έκταση του υδατικού διαμερίσματος της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας είναι 10.199 km2, 

από τα οποία τα 303 km2
 

ανήκουν στη Λευκάδα και τα 53 km2
 

σε άλλα, μικρά νησιά. Το ΥΔ 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 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 Ίναχου) και άλλα μικρότερα υδατορεύματα (π.χ. Ξηροπόταμος, 

Αράπης κλπ.). Επισημαίνεται ωστόσο ότι η υπολεκάνη του π. Ταυρωπού (Μέγδοβα), 

ανάντη του φράγματος Πλαστήρα, έκτασης 161km2, αν και υδρολογικά ανήκει σε αυτή του 

Αχελώου από διαχειριστική σκοπιά εντάσσεται σε αυτή του Πηνειού (δηλαδή στο Υδατικό 

Διαμέρισμα 08), καθώς το σύνολο, πρακτικά, των υδατικών πόρων της εκτρέπονται προς 

την πλευρά της Θεσσαλίας. Παρόμοια, το σύνολο των υδατικών πόρων της υπολεκάνης του 

Μόρνου, ανάντη του ομώνυμου φράγματος, και μέρος των υδατικών πόρων της υπολεκάνης του 

Ευήνου, ανάντη του φράγματος Αγίου Δημητρίου, εκτρέπονται προς το ΥΔ Αττικής (ΕΛL06) για 

την ύδρευση της Αθήνας. 

 

Χάρτης 15: Κύριοι Ποταμοί των ΛΑΠ στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 
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Όσον αφορά την κατανομή της ζήτησης στις Λεκάνες Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτ. Στερεάς Ελλάδας, το μεγαλύτερο μέρος της αφορά τη ΛΑΠ Αχελώου (469,5 hm3), και 

ακολουθούν η ΛΑΠ Ευήνου (46,9 hm3), η ΛΑΠ Μόρνου (19,8 hm3) και με αρκετά μικρότερη 

ζήτηση η ΛΑΠ Λευκάδος (5,7 hm3). 

Οι δύο μεγαλύτεροι ποταμοί χειμμαρικού περιβάλλοντος που εκβάλλουν στη λίμνη είναι ο 

Καριτσιώτης και το Μεγάλο Ποτάμι. Χαρακτηριστικό πρόβλημα της λίμνης είναι η 

συσσώρευση στην κοίτη της των φερτών υλών που παρασύρονται από τα νερά των 

χειμάρρων που εκβάλλουν σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα, ο πυθμένας της λίμνης συνεχώς να 

ανεβαίνει και να δυσχεραίνει χρόνο με το χρόνο τη λειτουργία του υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, αν οι συνθήκες παραμείνουν όπως έχουν η 

λειτουργία του εργοστασίου δε θα υπερβεί τα 30 χρόνια. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι πλούσιο, αρκετά αναπτυγμένο, δενδριτικού 

τύπου, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για περιοχές όπου κυριαρχεί ο φλύσχης, και γενικά 

αδιαπέρατα πετρώματα όπου επικρατεί η επιφανειακή απορροή.  

Οι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής παρουσιάζουν μια γενική διεύθυνση ροής από 

τα δυτικά (όπου απαντούν και τα μεγαλύτερα υψόμετρα) προς τα ανατολικά και εκβάλλουν στην 

Τεχνητή Λίμνη του Ταυρωπού (Μεγάλο Ποτάμι, Καριτσιώτης, και άλλοι μικρότεροι). Οι παροχές 

των περισσότερων από τους παραπάνω παραποτάμους μηδενίζονται κατά τους θερινούς μήνες.  

Οι σημαντικότεροι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε ενός φαίνονται παρακάτω: 

Όνομα Κλάδου Τάξη Κλάδου Διεύθυνση Ροής 

Κερασιώτικο 4η Δ.ΝΔ.-Α.ΝΑ 

Μεγάλο Ποτάμι 4η Δ.-Α. 

Καριτσιώτης  5η Δ.-Α. 

Πιν. 52: Οι κυριότεροι κλάδοι του Υδρογραφικού Δικτύου 

Η υδρολογική λεκάνη του π. Κερασιώτη, το οποίο αποτελεί το κύριο υδατόρεμα της περιοχής του 

οικισμού της Κερασέας, βρίσκεται στις βορειοανατολικές κλιτείς της κορυφής Γκαβέλλου, στο 

δυτικό τμήμα του Νομού Καρδίτσας και χαρακτηρίζεται από έντονα πτυχωμένο ανάγλυφο, 

σημαντικές κλίσεις και πολύ μεγάλο μέσο υψόμετρο. Η λεκάνη αυτή αποτελεί μικρό τμήμα της 

ευρύτερης λεκάνης του ποταμού Πάμισου, η οποία αποτελεί με τη σειρά της τμήμα της ευρύτερης 

λεκάνης του ποταμού Πηνειού. 

Η λεκάνη του π. Κερασιώτη στη γέφυρα Κερασέας όπου γίνεται η εκτροπή του προς την λίμνη 

Πλαστήρα, έχει επίμηκες σχήμα και κύρια κατεύθυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα 

βορειοανατολικά, έχει έκταση ίση με 6,86 Κm2 και μέσο υψόμετρο ίσο με 1.310 m. 

Η λεκάνη είναι χαρακτηριστικά ορεινή και η κατακρήμνιση που δέχεται είναι πολύ μεγάλη, τόσο 

λόγω της θέσης της σε μία από της βροχερότερες περιοχές της Ελλάδας, όσο και λόγω 
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υψομέτρου. Μεγάλο μέρος του νερού αυτού αποθηκεύεται με τη μορφή χιονιού ή υπογείου νερού 

και μέσω πηγαίων εμφανίσεων συντηρεί τη ροή του υδατορεύματος μόνιμη και κατά τους 

θερινούς μήνες.  

Πλησίον της οδικής γέφυρας Κερασιάς, μέρος των υδάτων του ρέματος Κερασιώτη εκτρέπεται 

μέσω υπόγειας διώρυγας προς τη λίμνη Πλαστήρα με σκοπό τoν εμπλουτισμό της. Ομοίως, 

μεγάλο μέρος των απορροών της λίμνης Πλαστήρα εκτρέπεται προς τη Θεσσαλία για κάλυψη 

των αναγκών άρδευσης μέσω του ομώνυμου υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ. 

Ο π. Μεγάλο Ποτάμι έχει ως υδροκριτική γραμμή στα δυτικά τον ορεινό όγκο Βουτσικάκι με την 

ομώνυμη κορυφή (2152 μ.) ενώ προς τα βόρεια εφάπτεται με την υδρολογική λεκάνη του π. 

Κερασιώτη. Ρέει από δυτικά προς ανατολικά και εκβάλλει στη λίμνη Πλαστήρα ακολουθώντας την 

κοιλάδα μεταξύ των οικισμών Φυλακτής, Πεζούλας, Καλύβια Φυλακτής και Καλύβια Πεζούλας. 

Εμφανίζει σχεδόν τα ίδια υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά με τον π. Κερασιώτη, εμφανίζοντας 

όμως μεγαλύτερες πηγαίες παροχές.  
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Χάρτης 16: Υδρολογικές λεκάνες και υδροληψίες περιοχής μελέτης (πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

Όσον αφορά τα επιφανειακά νερά της στενής περιοχής μελέτης εντάσσονται στην υδρολογική 

λεκάνη του π. «Μεγάλο Ποτάμι» με κωδικό EL0415R000212832N. Η έκταση της λεκάνης 

απορροής ανέρχεται σε 24,65 sq Km με μέση ετήσια απορροή 19,65 hm3. Η τυπολογία του 

ποταμού είναι R-M1. Η οικολογική κατάσταση/δυναμικό αλλά και η ποσοτική κατάσταση του 

υδατικού σώματος χαρακτηρίζονται ως «καλή». Όσον αφορά την υδρολογική λεκάνη του π. 

Κερασιώτη δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο διαχειριστικό σχέδιο υδάτων (Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας και Θεσσαλίας).  

8.13.3 Υπόγεια νερά  

Στη ΛΑΠ Αχελώου (EL04) συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικές ζώνες: Ιόνιος Ζώνη στο 

δυτικό τμήμα της ΛΑΠ, Ζώνη Γαβρόβου – Τρίπολης σε μικρή έκταση στο νοτιοανατολικό άκρο, 

Π. Κερασιώτης 

 

Μ. Ποτάμι 
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Ζώνη Πίνδου σε μεγάλη έκταση στα ανατολικά και βορειοανατολικά της ΛΑΠ. Στα βυθίσματα των 

λεκανών έχουν αποτεθεί νεογενείς σχηματισμοί με κυριότερη την εμφάνιση βόρεια της 

λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και τεταρτογενείς αποθέσεις με σημαντικές εμφανίσεις στην 

πεδιάδα του Αγρινίου καθώς και στο δέλτα του π. Αχελώου.  

Οι κυριότερες υπόγειες υδροφορίες αναπτύσσονται στους καρστικούς ανθρακικούς σχηματισμούς 

της Ιονίου ζώνης και της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης. Στους ανθρακικούς σχηματισμούς της 

ζώνης Πίνδου λόγω των πυριτικών – κερατολιθικών παρεμβολών αναπτύσσονται επιμέρους 

διαφορετικής κάθε φορά έκτασης, υδρογεωλογικές λεκάνες και κατ’ επέκταση και ανάλογης 

δυναμικότητας υδροφορίες. Σημαντικής δυναμικότητας υδροφορίες αναπτύσσονται επίσης στους 

κοκκώδεις σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από 

την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας.  

Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας 

που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ04) (1η αναθεώρηση), το υπόγειο υδατικό δυναμικό της 

περιοχής μελέτης (λεκάνες απορροής) εντάσσεται στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ωλονού-

Πίνδου με κωδικό ΕΛ0400130 (καρστικό υδροφόρο σύστημα Ωλονού - Πίνδου) και στο 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Υδροφοριών ανατολικού τμήματος λεκάνης Αχελώου 

(ΕΛ0400200).  

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Υδροφοριών ανατολικού τμήματος λεκάνης Αχελώου 

(ΕΛ0400200): Εκτιμάται από την συναξιολόγηση των υφιστάμενων στοιχείων (ΥΠΑΝ, 2008 – 

ΙΓΜΕ,2010) σε συνδυασμό με εκτιμήσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου ότι το σύστημα δέχεται μέση 

ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 20x106 m3 /y. Οι μέσες ετήσιες απολήψεις εκτιμώνται μόλις σε 

0,6x106 m3 /y. Το σύστημα αναπτύσσεται στα στρώματα του φλύσχη και συναντώνται επιμέρους 

μικρές υδρογεωλογικές ενότητες οι οποίες εκφορτίζονται μέσω πηγών σε διαφορετικά υψόμετρα. 

Οι πηγές αυτές καλύπτουν τοπικές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης. Οι υδροφορίες αυτές 

αναπτύσσονται στον μανδύα αποσάρθρωσης του φλύσχη, εντός των κροκαλοπαγών και 

ψαμμιτών και στις ζώνες κερματισμού. Οι μικρές απολήψεις από το σύστημα αυτό (είτε μέσω 

πηγών είτε μέσω γεωτρήσεων) δεν μπορούν ουσιαστικά να επηρεάσουν τα συνδεόμενα 

επιφανειακά συστήματα ή οικοσυστήματα. Δεν προκύπτουν ενδείξεις υπεράντλησης του ΥΥΣ. Οι 

διακυμάνσεις της παροχής των πηγών ακολουθούν γενικώς τους ρυθμούς φυσικής εκφόρτισης 

και τροφοδοσίας του Υ.Υ.Σ. Στις γεωτρήσεις είναι πιθανή η τοπική ταπείνωση της στάθμης λόγω 

δυσκολίας επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων χωρίς όμως η πιθανή αυτή ταπείνωση 

να επηρεάζει το συνολικό ισοζύγιο. Η ποσότητα των αντλήσεων από το υδατικό σύστημα είναι 
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πολύ μικρότερη από τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα. Οι απολήψεις αυτές δεν 

επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή οικοσυστήματα. Οι ποσότητες των 

αντλήσεων σε σχέση με αυτές της επαναπλήρωσης του ΥΥΣ και την καλή χημική κατάσταση του 

συστήματος, τεκμηριώνουν την καλή ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ.  

Το σύστημα αναπτύσσεται κυρίως σε στρώματα του φλύσχη. Στα όρια του υδατικού συστήματος 

δεν υπάρχουν σημεία παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης (χαμηλές τιμές, έντονο 

ανάγλυφο, μικρής έκτασης ανθρώπινες δραστηριότητες). Στο υπόγειο υδατικό σύστημα 

ΕΛ0400200 δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις ιχνοστοιχείων των υδροσημείων. Οπότε δεν 

έχουν καταγραφεί υπερβάσεις των ορίων ποσιμότητας. 

Στα όρια του υδατικού συστήματος είναι περιορισμένη η έκταση των αγροτικών δραστηριοτήτων, 

το ανάγλυφο έντονο και η οικιστική ανάπτυξη, ενώ έχουν παρατηρηθεί τοπικά αυξημένες τιμές 

ρυπαντών στο κεντρικό τμήμα του, στην περιοχή του Καρπενησίου. Στο σύστημα αυτό 

συναντώνται επιμέρους συνήθως ανεξάρτητες υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω πηγών σε 

διάφορα υψόμετρα. Οι πηγές αυτές καλύπτουν υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες των οικισμών. 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα ΕΛ0400200 έχει καλή ποιοτική - χημική κατάσταση. 

Kαρστικό υδροφόρο σύστημα Ωλονού – Πίνδου (ΕΛ0400130): Το ΥΥΣ (Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα) Ωλονού-Πίνδου εκτείνεται από τον Κορινθιακό κόλπο έως τα Όρη Τζουμέρκα της νότιας 

Πίνδου. Αποτελεί καρστικού τύπου υδροφορία που αναπτύσσεται στα ανθρακικά πετρώματα της 

ζώνης Πίνδου. Στη γεωλογική δομή του συστήματος συμμετέχουν οι σχηματισμοί του καλύμματος 

της Πίνδου, ηλικίας από το Μέσο Τριαδικό έως το Ανώτερο Κρητιδικό. Οι μεγαλύτερου δυναμικού 

υδροφορίες αναπτύσσονται στους ασβεστόλιθους του Αν. Κρητιδικού. Οι υπόλοιποι σχηματισμοί 

του καλύμματος είναι είτε αδιαπέρατοι είτε ημιπερατοί, λειτουργώντας κυρίως ως το 

υδρογεωλογικό υπόβαθρο των καρστικών υδροφορέων του Αν. Κρητιδικού. Λόγω της τεκτονικής 

δομής με τις αλλεπάλληλες εφιππεύσεις και την ανάπτυξη ρηγμάτων διεύθυνσης Α-Δ, ΒΔ-ΝΑ και 

ΒΑ-ΝΔ στην περιοχή μελέτης σχηματίζονται πολλά υδροφόρα υποσυστήματα τα οποία 

εκφορτίζονται από πλήθος πηγών που είναι διάσπαρτες σε όλη την έκταση της υδρογεωλογικής 

λεκάνης. 

Η τροφοδοσία του συστήματος πραγματοποιείται με την απευθείας κατείσδυση των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων ή και από πλευρικές εισροές. 

Με βάσει την υδρολιθολογική συμπεριφορά των σχηματισμών που φιλοξενούν τις υπόγειες 

υδροφορίες, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες των υπόγειων υδατικών συστημάτων: 

 Καρστικά συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου 

νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά) που προέρχεται 
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κυρίως από τη διάλυση των ανθρακικών σχηματισμών. Περιλαμβάνονται εδώ οι υπόγειες 

υδροφορίες που φιλοξενούνται στους ασβεστόλιθους κυρίως των ορεινών εκτάσεων. 

 Κοκκώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του υπόγειου  

νερού  γίνεται  μέσω  του  πρωτογενούς πορώδους  (πορώδες  κόκκων). Περιλαμβάνονται 

εδώ οι υπόγειες υδροφορίες που φιλοξενούνται στις σύγχρονες αλουβιακές αποθέσεις των 

ποταμοχειμάρρων της περιοχής.  

 Ρωγματώδη συστήματα υπογείων υδάτων. Στα συστήματα αυτά η κυκλοφορία του 

υπόγειου νερού γίνεται μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, διακλάσεις, 

τεκτονισμένες ζώνες κ.λπ.). Περιλαμβάνονται εδώ οι ασθενείς υπόγειες υδροφορίες τοπικού 

χαρακτήρα που φιλοξενούνται στο μανδύα αποσάρθρωσης και στις ζώνες τεκτονισμού των 

γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, κυρίως των ορεινών όγκων. Στα όρια του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα ρωγματώδη συστήματα υπόγειων υδάτων αναπτύσσονται στις περιοχές 

εκείνες που επικρατούν ψαμμιτικές φάσεις του φλύσχη και μεταβατικές σειρές πετρωμάτων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υδρογεωλογικής μελέτης που εκπονήθηκε από το Ι.Γ.Μ.Ε. (2010), 

στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 10 με τίτλο «Αποτίμηση υδατικού δυναμικού Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας (Υ.Δ. 04)» και όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του καρστικού συστήματος 

υπόγειων υδάτων, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Το καρστικό υδροφόρο σύστημα Ωλονού - Πίνδου έχει έκταση 3.550 km2 περίπου και 

αναπτύσσεται βόρεια του υδροσυστήματος της Ναυπάκτου. Εκτείνεται από τον Κορινθιακό κόλπο 

και φτάνει προς βορρά μέχρι τα όρη Αθαμάνων (Τζουμέρκα) της οροσειράς της Νότιας Πίνδου. 

Καταλαμβάνει μεγάλα ορεινά τμήματα των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και μικρότερα 

ορεινά των Π.Ε. Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας και Φωκίδας. 

Στη γεωλογική δομή του υδροσυστήματος συμμετέχουν σχηματισμοί του γεωτεκτονικού 

καλύμματος της ζώνης Πίνδου ηλικίας από το Μέσο Τριαδικό έως το Ανώτερο Κρητιδικό. Οι Άνω 

Τριαδικοί ασβεστόλιθοι και κατά κύριο λόγο οι ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού του 

καλύμματος της Πίνδου, είναι οι πλέον βασικές υδροπερατές γεωλογικές ενότητες στις οποίες 

διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη υπόγειων υδροφοριών. 

Οι λοιποί σχηματισμοί του καλύμματος, είτε είναι αδιαπέρατοι λόγω της έντονης παρουσίας των 

κερατολίθων και των αργιλικών σχιστολίθων που υπερτερούν του ανθρακικού υλικού, είτε είναι 

ημιπερατοί χωρίς όμως να παρουσιάζουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης στη μάζα τους αξιόλογων 

υπόγειων υδροφοριών. 

Στο μηχανισμό ανάπτυξης αλλά και εκδήλωσης των υπόγειων καρστικών υδροφοριών στο 

υδροσύστημα Ωλονού - Πίνδου, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του τεκτονισμού των 
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γεωλογικών του ενοτήτων. Οι επάλληλες εφιππεύσεις (λεπιώδης δομή), με κύρια διεύθυνση ΒΒΔ 

- ΝΝΑ/κή και κλίση ΒΑ/κή, που είναι εν γένει παράλληλες με τους βυθιζόμενους προς τα ΒΔ/κά ή 

ΝΑ/κά άξονες των ανεστραμμένων μέχρι κατακεκλιμένων πτυχώσεων των ιδιαίτερα πλαστικών 

στρωμάτων της ζώνης Πίνδου, δημιουργούν προνομιακές πορείες των υπόγειων νερών που 

διακόπτονται από την ρηγματογόνο τεκτονική. 

Τα ρήγματα γενικής διεύθυνσης Α - Δ, ΒΔ - ΝΑ/κή αλλά και ΒΑ - ΝΔ/κή τα οποία έχουν 

κατατμήσει τη μάζα του υδροσυστήματος, διακόπτουν τη συνέχεια των περάτων, ημιπερατών 

καθώς και των αδιαπέρατων γεωλογικών του σχηματισμών. Αποτέλεσμα του φαινομένου αυτού 

είναι η εμφάνιση πολλών πηγών στο εσωτερικό της μάζας των λεπίων των περατών γεωλογικών 

σχηματισμών του καλύμματος της Πίνδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να βρίσκονται 

σε επαφή και κατά συνέπεια σε υδραυλική επικοινωνία στρωματογραφικά απομακρυσμένες και 

μη συνεχείς λιθολογίες του συστήματος. 

Η παρουσία του πρακτικά αδιαπέρατου από το νερό φλύσχη που παρεμβάλλεται μεταξύ των 

επάλληλων εφιππεύσεων - λεπίων και συγχρόνως οριοθετεί την ανατολική του πλευρά, 

διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εμφάνιση πολλών πηγών περιμετρικά των 

λεπίων των περατών γεωλογικών σχηματισμών του καλύμματος της Πίνδου. Στην περίπτωση 

αυτή ο ρόλος της ρηγματογόνου τεκτονικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι διακόπτει τη συνέχεια 

των περατών σχηματισμών του συστήματος. 

Συνήθως οι πηγές που τροφοδοτούνται από τους ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού είναι 

μεγαλύτερης παροχής από τις αντίστοιχες των Άνω Τριαδικών ασβεστόλιθων καθότι οι Κρητιδικοί 

ασβεστόλιθοι έχουν μεγαλύτερη υδαταγωγιμότητα λόγω της μεγαλύτερης ανάπτυξης του κάρστ. 

Επίσης, από τον συσχετισμό υδρογραφημάτων των πηγών του συστήματος με τα ατμοσφαιρικά 

κατακρημνίσματα, παρατηρείται άμεση σύνδεση των παροχών τους με το κατά τόπους ύψος των 

βροχοπτώσεων. Εκτιμάται ότι η υδαταγωγιμότητα των καρστικών υδροφόρων του συστήματος 

κυμαίνεται από 10-2 m2/sec έως 10-4 m2/sec ανάλογα με την εν γένει υδρογεωλογική 

συμπεριφορά των λιθολογικών του ενοτήτων. 

Η πηγή «Μάνα Νερό» που θα τροφοδοτεί το κλειστό αρδευτικό δίκτυο του οικισμού της Κερασιάς 

εκδηλώνεται στην επαφή μεταξύ ανωκρητιδικών ασβεστολίθων και φλύσχη και κατά μήκος της 

ζώνης εφίππευσης των ασβεστολίθων στον φλύσχη. Χαρακτηρίζεται ως πηγή επαφής με 

ρηγματογόνο προέλευση. 

Ο σχηματισμός του ανωκρητιδικού ασβεστολίθου (K7-9K), με κλίση προς βορειοανατολικά (60ο), 

βρίσκεται στρωματογραφικά τοποθετημένος άνω του στρώματος μετάβασης του φλύσχη (K9-Pc) 

και εφιππεύει προς δυτικά στο σχηματισμό του αδιαπέρατου φλύσχη (Fo). Η πηγή 

χρησιμοποιούνταν από τη δεκαετία του 1960 για την ύδρευση του οικισμού της Κερασιάς 
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καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του οικισμού αλλά παρουσίαζε μεγάλες αποθέσεις 

δυσδιάλυτων αλάτων (υψηλή σκληρότητα) με αποτέλεσμα την εμφάνιση του λεγόμενου 

«πουριού» στο δίκτυο του οικισμού αλλά και στην τελική χρήση (μαγειρική, πλύσιμο κ.α. ). Έτσι 

υδρομαστεύτηκαν νέες πηγές στη λεκάνη απορροής του π. Κερασιώτη (θέση «Κρι») και 

κατασκευάστηκαν νέες δεξαμενές ύδρευσης στον οικισμό της Κερασιάς.  

Η πηγή «Μάνα Νερό», σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων, εμφάνιζε σταθερή παροχή το 

θέρος που κυμαινόταν στα 4 - 5m3/ώρα, ενώ το υπόλοιπο διάστημα η παροχή της αυξανόταν 

αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 

 

Χάρτης 17: Γεωλογικός χάρτης θέσης πηγής «Μάνα Νερό» (πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε) 
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Χάρτης 18: Γεωλογική τομή Α-Α’  στη θέση της πηγής «Μάνα Νερό» (πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε) 

Οι απολήψιμες ποσότητες νερού από το υδροσύστημα Ωλονού - Πίνδου δύνανται να 

χαρακτηρισθούν ως αμελητέες συγκρινόμενες με τη συνολική δυναμικότητα του. Ως εκ τούτου 

μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι πιέσεις που δέχεται το σύστημα είναι μηδενικές. 

Η διεύθυνση της υπόγειας ροής του υδροφόρου συστήματος είναι κατά κύριο λόγο προς τα νότια 

και δευτερευόντως, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, προς τα βόρεια ή βορειοδυτικά. 

Η μέση ετήσια τροφοδοσία του καρστικού συστήματος είναι της τάξης των 1.450 χ106 m3, ενώ οι 

απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 35x106 m3. Επισημαίνεται ότι ποσοστό μεγαλύτερο 

του 60% των απολήψεων του συστήματος γίνονται για τις ανάγκες της άρδευσης. Αντίστοιχα, η 

μέση ετήσια τροφοδοσία του ρωγματώδους συστήματος είναι της τάξης των 63 χ106 m3, ενώ οι 

απολήψεις σε ετήσια βάση εκτιμήθηκαν σε 16 χ106 m3. Ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των 

απολήψεων του συστήματος γίνονται για τις ανάγκες της άρδευσης. 
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Χάρτης 19: Υδρογεωλογικές λεκάνες περιοχής μελέτης (πηγή: ΚΑ.ΠΑ.ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε) 

8.13.4 Υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία υδατικού ισοζυγίου 

Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω έχουν ληφθεί από την υδρογεωλογική με υδρολογική 

ανάλυση μελέτη βελτίωσης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ο.Ε. -  2020) 

8.13.4.1  Βροχομετρικά δεδομένα 

Στη Δυτική ορεινή Θεσσαλία υπάρχουν πολλοί βροχομετρικοί σταθμοί, εγκατεστημένοι κατά κύριο 

λόγο στις παρυφές των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων αλλά και στην ορεινή περιοχή της Πίνδου 

με περίοδο λειτουργίας κυρίως από το 1960 έως 1990. Για τη συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιήθηκαν 

τα μηνιαία δεδομένα 5 βροχομετρικών σταθμών που καλύπτουν ικανοποιητικά τη περιοχή 

μελέτης, ενώ ένας από αυτούς βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του Μ. Ποτάμι (σταθμός 
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«Μπεζούλα»). Τα χαρακτηριστικά των βροχομετρικών σταθμών συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 780 927,5 

ΦΡΑΓΜΑ 805 1276,6 

ΜΟΥΧΑ 870 1371,5 

ΜΠΕΖΟΥΛΑ 931 1653,9 

ΛΕΟΝΤΙΤΟ 950 1541,1 

Πίν. 53: Χαρακτηριστικά βροχομετρικών σταθμών περιοχής μελέτης. 

Αρχικά, πριν την οποιαδήποτε επεξεργασία ελέγχονται τα δεδομένα ώστε να απαλειφθούν 

προφανή σφάλματα, τα οποία οφείλονται είτε σε λανθασμένη πληκτρολόγηση είτε σε πιθανή 

καταγραφή μεγάλων υψών χιονιού, το οποίο ενώ παραμένει στην επιφάνεια του εδάφους (λόγω 

πολύ χαμηλών θερμοκρασιών) καταγράφεται κάθε μέρα ως νέο χιόνι, ενώ δεν υπάρχει καθόλου 

νέα χιονόπτωση. 

Ο εντοπισμός των σφαλμάτων αυτών γίνεται με την εξής μέθοδο: Θέτουμε ένα εύρος γύρω από 

τη μέση τιμή των μηνιαίων τιμών των κατακρημνισμάτων για κάθε δεδομένο μήνα ίσο με την 

τυπική απόκλιση πολλαπλασιαζόμενης με ένα συντελεστή, k, σύμφωνα με την εξίσωση: 

  

όπου,  η δειγματική μέση τιμή των μηνιαίων κατακρημνίσεων για δεδομένο μήνα και  η 

τυπική απόκλιση. Ως συντελεστή k θέτουμε την τιμή 2. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνονται οι τιμές 

που βρίσκονται πάνω από το ως άνω διάστημα, δηλαδή οι εξωκείμενες τιμές. Εξαιρετικά μεγάλες 

τιμές, πολύ μεγαλύτερες από το όριο αυτό, αφού ελέγχθηκαν με τις αντίστοιχες από τους 

γειτονικούς σταθμούς καθώς και τις αντίστοιχες ημερήσιες τιμές για τον ίδιο σταθμό, 

απορρίφθηκαν, θεωρήθηκαν κενές και συμπληρώθηκαν. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

μεγαλύτερες τιμές, αλλά όχι σημαντικά μεγαλύτερες, τότε αυτές θεωρήθηκαν φυσιολογικές και 

έγιναν αποδεκτές ως ακρότατα. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες αυξάνεται η συχνότητα των 

εξωκείμενων μηνιαίων δεδομένων, τα οποία όμως γίνονται αποδεκτά λόγω της εκδήλωσης 

καταιγίδων που είναι συχνές στην περιοχή. 

 kX u 
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Πιν. 54: Πρωτογενή βροχομετρικά δεδομένα σταθμού Μπεζούλα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) Υδρολογική διερεύνηση 

Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

8.13.4.2 Μέθοδος Διπλής Αθροιστικής Καμπύλης 

Οι έλεγχοι ομογένειας των υδρολογικών χρονοσειρών (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999) 

είναι εμπειρικές τεχνικές εντοπισμού τεχνητών αλλαγών στις συνθήκες μέτρησης (π.χ. λόγω 

αντικατάστασης ή μεταφοράς του οργάνου), οι οποίες επηρεάζουν συστηματικά το αποτέλεσμα 

της μέτρησης. Οι εν λόγω έλεγχοι αποσκοπούν στην συνόρθωση των δεδομένων, δηλαδή στην 

τροποποίηση των μετρήσεων με τρόπο ώστε να αρθούν οι συνέπειες των συστηματικών 
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σφαλμάτων. Επιπλέον, αποτελούν μια αξιόπιστη μέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας των 

δεδομένων. 

Η πλέον διαδεδομένη τεχνική για έλεγχο ομογένειας βροχομετρικών δεδομένων βασίζεται στην 

διπλή αθροιστική καμπύλη (double mass curve) που είναι μια εύχρηστη ημιεμπειρική μέθοδος, η 

οποία εφαρμόζεται για τα ετήσια ύψη βροχής, τα οποία υποτίθεται ότι ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη γραφική απεικόνιση της σημειοσειράς που προκύπτει 

από τα αθροιστικά ετήσια ύψη βροχής δύο σταθμών αφού τα τελευταία μετατραπούν σε 

αθροιστικές σειρές. Στον οριζόντιο άξονα παρίσταται το αθροιστικό ύψος βροχής του 

βροχομετρικού σταθμού βάσης, ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος, ενώ στον κατακόρυφο άξονα 

παρίστανται τα αντίστοιχα αθροιστικά ύψη του υπό έλεγχο σταθμού. Στην περίπτωση που οι 

μετρήσεις του τελευταίου σταθμού είναι συνεπείς, η σημειοσειρά σχηματίζει μια ευθεία που 

διέρχεται από την αρχή των αξόνων, διαφορετικά παρουσιάζονται θλάσεις ή άλματα. Η διαδικασία 

συνόρθωσης μιας χρονοσειράς συνίσταται σε μια απλή διαδικασία αναγωγής. 

Η διπλή αθροιστική καμπύλη εφαρμόζεται μόνο για τα πρωτογενή δεδομένα και για τις ετήσιες 

τιμές των κατακρημνισμάτων. Έτσι για ζεύγη σταθμών που ο υπό εξέταση σταθμός έχει τόσα 

κενά έτσι ώστε να μη συμπληρώνεται ικανό δείγμα ετήσιων κατακρημνίσεων, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί η μέθοδος. Σε περιπτώσεις σταθμών με σποραδικά κενά (π.χ. ένας με δύο κενούς 

μήνες στο έτος) η ετήσια τιμή συμμετέχει στη διπλή αθροιστική καμπύλη με τις τιμές των κενών 

μηνών όπως έχουν προκύψει από τη συμπλήρωση με το πλησιέστερο αξιόπιστο σταθμό στο μη-

συνορθωμένο δείγμα. Σε περίπτωση συνόρθωσης των ετών αυτών, η συμπλήρωση 

επαναλαμβάνεται αφού πλέον θα έχουν προκύψει καλύτεροι συντελεστές συσχέτισης και 

διαφορετικοί παράμετροι της γραμμικής παλινδρόμησης. Η εφαρμογή της μεθόδου δεν έχει 

κανένα νόημα για δεδομένα σταθμών που έχουν προκύψει από επέκταση, απλώς γίνονται μόνο 

ενδεικτικά χωρίς να γίνει συνόρθωση. 

Οι V. T. Chow (V.T. Chow, Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill, 1964) και Dingman (L. 

Dingman, Physical Hydrology, McMillan, 1994) αναφέρουν ότι μια θλάση της διπλής αθροιστικής 

καμπύλης μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη μη-ομογένειας των δεδομένων μόνο όταν συνεχίζεται 

για επιπλέον των 5 ετών και όταν (α) σχετίζεται σαφώς με κάποια αλλαγή στον τρόπο μέτρησης 

της βροχής με βάση το ιστορικό του σταθμού, και (β) είναι στατιστικά σημαντική. Ο Dingman 

αναφέρει ότι η διπλή αθροιστική καμπύλη πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ετήσια δεδομένα, 

καθώς μηνιαία δεδομένα τα οποία παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα και τείνουν να 

«κρύβουν» τις ασυνέπειες στα δεδομένα που προκύπτουν από τον τρόπο μέτρησης των 

κατακρημνισμάτων.  
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Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται ο συσχετισμός του κυρίου σταθμού της Μπεζούλας (εντός 

λεκάνης) με τους γύρω σταθμούς ώστε να γίνει έλεγχος της ομογένειας των δεδομένων. 

 

Διάγραμμα 7: Συσχετισμός σταθμού Μπεζούλας – Λεοντίτου(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

 

Διάγραμμα 8: Συσχετισμός σταθμού Μπεζούλας – Μούχας (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού 

διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 
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Διάγραμμα 9: Συσχετισμός σταθμού Μπεζούλας – Φράγμα Ταυρωπού (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) Υδρολογική 

διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

8.13.4.3 Συμπλήρωση Ελλείψεων και Επέκταση Δειγμάτων 

Το πρόβλημα της σποραδικής έλλειψης μετρήσεων σε βροχομετρικά δείγματα είναι πολύ συχνό 

και οφείλεται πρωτίστως σε βλάβες οργάνων και αμέλειες παρατηρητών. Αντίστοιχη είναι η 

περίπτωση ανεπαρκούς περιόδου λειτουργίας ενός σταθμού, με αποτέλεσμα το χρονικό εύρος 

των παρατηρήσεων να μην καλύπτει πλήρως τον αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα ενδιαφέροντος. 

Η συμπλήρωση των ελλείψεων καθώς και η επέκταση των δειγμάτων γίνεται με βάση τα 

δεδομένα ενός ή περισσότερων γειτονικών βροχομετρικών σταθμών. Κατά κανόνα και στις δύο 

περιπτώσεις εφαρμόζεται κοινή μεθοδολογία που χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους, οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων και προσαρμόζουν κατάλληλα 

μαθηματικά μοντέλα με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται κάποιο σφάλμα εκτίμησης. 

Η απλούστερη και γενικά αποδεκτή στατιστική τεχνική είναι η μέθοδος της γραμμικής 

παλινδρόμησης. Έστω δύο μηνιαίες χρονοσειρές xi και yi, τα στοιχεία των οποίων προέρχονται 

από κοντινούς σταθμούς, και έστω n το πλήθος των ταυτόχρονων μετρήσεων. Η εκτίμηση της 

τιμής της προς συμπλήρωσης μεταβλητής yi συναρτήσει της γνωστής τιμής xi γίνεται μέσω ενός 

γραμμικού μοντέλου της μορφής: 

  baxy ii    
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όπου a και b παράμετροι τέτοιες ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της 

εκτίμησης. Η παράμετρος a, ήτοι η κλίση (slope) της ευθείας παλινδρόμησης, δίνεται από τη 

σχέση: 
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όπου x , y  οι δειγματικές μέσες τιμές των χρονοσειρών. Από την άλλη πλευρά, η παράμετρος b, 

δηλαδή η τομή (intercept) της ευθείας παλινδρόμησης με τον κατακόρυφο άξονα, δίνεται από τη 

σχέση: 

 xayb    

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να μηδενίζονται οι 

αρνητικές τιμές που μπορεί να εμφανιστούν στην περίπτωση που προκύπτουν αρνητικοί 

συντελεστές. Βαθμός καταλληλότητας ενός μοντέλου παλινδρόμησης είναι ο λεγόμενος 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης (regression coefficient), που συμβολίζεται με r και ορίζεται 

ως: 

 























n

i
n

i

i

n

i

ii

i

xx

yyxx

yyr
1

1

2

2

12

)(

))((

)(    

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης λαμβάνει τιμές από –1 έως 1. Όσο πιο κοντά στα όρια του 

διαστήματος αυτού βρίσκεται η τιμή του εν λόγω δείκτη, τόσο ισχυρότερη είναι η συσχέτιση, ενώ 

μηδενική τιμή του r συνεπάγεται ανυπαρξία γραμμικής συσχέτισης. Ειδικά για την ανάλυση 

βροχομετρικών δεδομένων, θεωρείται επιθυμητή η ύπαρξη ισχυρής θετικής συσχέτισης, δηλαδή η 

συσχέτιση δειγμάτων με τιμή του συντελεστή r όσο το δυνατό πιο κοντά στη μονάδα. Η εμφάνιση 

τυχόν αρνητικής συσχέτισης, έστω και ισχυρής, αποτελεί ισχυρή ένδειξη αναξιοπιστίας των 

δεδομένων καθώς κάτι τέτοιο δεν ερμηνεύεται φυσικά. Κριτήριο για την αποδοχή του γραμμικού 

μοντέλου παλινδρόμησης είναι η τιμή του συντελεστή γραμμικής παλινδρόμησης να είναι 

μεγαλύτερη από μια κρίσιμη τιμή (rc), η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους του 

δείγματος και είναι ίση με: 

 
n

rc

2
    

όπου, n είναι το μέγεθος του δείγματος. 
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Ειδικότερα όμως επισημαίνεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης επιδιώκεται να είναι πάντα 

μεγαλύτερος της τιμής 0,7 για κάθε μήνα, τιμή που είθισται να χρησιμοποιείται ως αποδεκτή σε 

ανάλογες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι στην πλειονότητα των σταθμών με αξιόπιστα δεδομένα το 

κριτήριο αυτό γενικά επιτυγχάνεται, ενώ στους υπόλοιπους και ειδικά κατά τους θερινούς μήνες 

όπου η εκδήλωση μεμονωμένων εξαιρετικά τοπικών καταιγίδων προκαλεί γενικά χαμηλότερους 

συντελεστές συσχέτισης. Κατανοώντας τα εγγενή προβλήματα της καταγραφής της 

μετεωρολογικής πληροφορίας της χώρας, γίνονται δεκτοί συντελεστές συσχέτισης και 

χαμηλότεροι από 0,7. 

Για τη συμπλήρωση των κενών των δειγμάτων ακολουθείται η εξής διαδικασία. Σε πρώτη φάση 

εντοπίστηκαν τα πιο κοντινά δείγματα για κάθε σταθμό και υπολογίστηκαν οι συντελεστές 

γραμμικής συσχέτισης για τις χρονοσειρές κάθε ξεχωριστού μήνα. Με τον τρόπο αυτό 

εντοπίστηκαν οι σταθμοί με τη βέλτιστη συσχέτιση σε κάθε χρονικό βήμα και συμπληρώθηκαν οι 

αντίστοιχες κενές τιμές με τη μέθοδο γραμμικής παλινδρόμησης. Στην περίπτωση που για κάποια 

έτη υπήρχαν κενές τιμές και στο σταθμό αναφοράς, τότε χρησιμοποιήθηκαν για συμπλήρωση τα 

δεδομένα του δεύτερου καλύτερου σταθμού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε τους μήνες με μηδενικές 

τιμές στο σταθμό αναφοράς (κατά κανόνα θερινούς) κατά τους οποίους θεωρήθηκε μηδενική και η 

τιμή του σταθμού προς συμπλήρωση, σε αντίθεση με το υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης 

που θα θεωρούσε την τομή της ευθείας παλινδρόμησης. 
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Πιν. 55: Ανηγμένα βροχομετρικά δεδομένα σταθμού Μπεζούλα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) Υδρολογική διερεύνηση 

Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ.  ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1950-51 138,0 176,1 241,6 227,3 178,5 271,3 20,2 84,5 28,6 33,3 8,3 163,0 1.570,7 

1951-52 877,0 233,2 114,2 402,2 210,6 61,9 0,0 48,8 54,7 59,5 0,0 35,7 2.097,8 

1952-53 67,8 401,0 471,2 184,5 173,7 71,4 66,6 172,6 80,9 8,3 6,0 17,9 1.721,9 

1953-54 374,9 471,2 0,0 33,3 174,9 166,6 145,2 66,6 9,5 0,0 3,6 9,5 1.455,3 

1954-55 207,1 291,6 326,1 125,0 98,8 145,2 222,5 0,0 75,0 63,1 66,6 155,9 1.776,9 

1955-56 358,2 308,2 78,5 341,5 589,1 159,5 72,6 66,6 44,0 4,8 29,8 41,7 2.094,5 
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1956-57 153,3 429,2 101,2 271,3 44,0 190,4 38,1 134,5 109,8 62,4 24,2 115,8 1.674,2 

1957-58 630,2 276,3 379,6 126,1 123,0 314,2 208,7 97,8 60,0 45,8 0,0 344,4 2.606,1 

1958-59 114,0 493,3 158,3 380,8 41,7 246,3 292,7 121,0 96,4 38,9 104,8 133,4 2.221,6 

1959-60 205,3 401,0 145,5 383,2 246,3 273,7 181,4 128,3 108,1 0,0 0,0 191,9 2.264,7 

1960-61 45,1 167,4 399,8 144,0 88,1 159,5 113,4 29,3 30,8 61,8 3,1 7,1 1.249,4 

1961-62 265,3 201,6 205,9 149,9 217,8 284,4 76,8 33,8 38,2 8,9 0,0 276,7 1.759,3 

1962-63 338,7 476,8 418,9 336,8 510,5 173,7 128,8 116,9 36,3 6,5 53,9 29,6 2.627,4 

1963-64 440,8 87,6 408,2 163,0 111,9 79,7 112,0 169,0 69,9 25,5 32,2 59,3 1.759,1 

1964-65 177,9 286,8 297,5 221,3 213,0 96,4 204,2 109,7 59,0 59,7 14,3 0,0 1.739,8 

1965-66 85,1 336,7 292,1 414,1 87,6 266,6 135,4 110,2 97,6 7,6 13,3 127,7 1.974,0 

1966-67 153,7 417,9 264,1 172,3 0,0 6,9 122,5 67,7 12,7 137,9 45,2 124,8 1.525,7 

1967-68 116,0 116,1 349,0 261,3 27,8 34,4 10,4 227,3 92,3 0,0 29,5 42,7 1.306,8 

1968-69 240,7 218,8 200,3 179,1 133,0 235,6 27,4 12,9 26,9 18,4 9,9 124,8 1.427,8 

1969-70 48,7 168,3 524,1 296,2 58,9 123,6 45,6 72,6 81,9 92,8 6,9 44,9 1.564,5 

1970-71 274,9 69,5 191,0 312,3 181,5 217,1 132,9 34,0 0,0 30,9 98,2 76,2 1.618,5 

1971-72 114,4 253,6 106,4 164,8 139,3 153,6 340,2 90,7 30,7 54,9 30,7 66,5 1.545,8 

1972-73 298,8 99,8 43,3 33,9 237,9 194,8 65,9 30,7 22,4 66,0 49,7 107,3 1.250,5 

1973-74 353,7 110,6 201,0 116,7 272,0 136,3 288,3 89,4 76,0 0,0 3,8 47,5 1.695,3 

1974-75 207,5 204,1 15,5 13,1 68,3 100,1 91,6 81,5 96,5 34,0 77,4 1,4 991,0 

1975-76 133,5 264,9 137,7 87,5 150,9 166,6 159,3 82,1 47,6 56,8 33,2 22,3 1.342,4 

1976-77 172,6 225,5 333,2 90,4 58,8 38,8 88,2 25,9 53,1 0,0 2,9 154,1 1.243,5 

1977-78 60,8 220,5 148,8 63,1 122,2 84,7 176,7 90,4 8,0 1,9 2,7 202,9 1.182,7 

1978-79 151,0 140,1 170,6 298,5 249,0 62,4 221,4 181,7 26,0 35,5 24,2 24,3 1.584,7 

1979-80 382,9 250,7 201,6 145,8 93,2 121,6 82,3 131,4 32,3 0,0 7,4 52,2 1.501,4 

1980-81 366,2 178,7 264,1 307,4 72,0 13,8 126,3 87,3 16,7 0,0 62,8 39,6 1.534,9 

1981-82 156,3 108,3 272,8 80,2 283,4 288,0 166,2 144,5 17,0 16,2 28,9 102,0 1.663,8 

1982-83 115,0 243,4 263,9 48,4 169,1 288,5 62,5 27,7 123,5 67,4 51,5 21,4 1.482,3 

1983-84 166,3 236,4 183,5 140,7 241,0 159,3 256,7 92,7 42,0 6,0 90,2 46,3 1.661,1 

1984-85 5,0 171,5 117,8 370,8 69,9 185,9 148,8 61,0 10,8 9,5 8,2 10,5 1.169,7 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 228,5 249,6 229,4 202,5 163,9 159,2 132,3 89,2 51,9 31,8 29,2 86,3 1.653,9 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 5,0 69,5 0,0 13,1 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 877,0 493,3 524,1 414,1 589,1 314,2 340,2 227,3 123,5 137,9 104,8 344,4   

ΤΥΠ.ΑΠ. 174,7 117,5 128,7 118,7 122,8 86,4 84,4 51,8 34,0 32,5 30,2 80,4   

Πιν. 56: Ανηγμένες και συμπληρωμένες μηνιαίες βροχοπτώσεις σταθμού Μπεζούλα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΜΠ (1988) 

Υδρολογική διερεύνηση Υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας – Τεύχος 6) 

8.13.4.4 Διερεύνηση σχέσης βροχόπτωσης-υψομέτρου 

Για την εκτίμηση της επιφανειακής βροχόπτωσης με βάση σημειακά δείγματα από 

βροχομετρικούς σταθμούς είναι αναγκαία η διερεύνηση της σχέσης μεταβολής του ύψους βροχής 

συναρτήσει του υψομέτρου, που στις ελληνικές λεκάνες κυμαίνεται από 0,5 ως 2,0 mm/m 

(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999, σ. 131). 

Στον πίνακα 57 απεικονίζονται οι τιμές της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης (που προέρχονται από 

τα πρωτογενή δείγματα) συναρτήσει του υψομέτρου των σταθμών. 

Στο Διάγραμμα 10 μπορούμε να δούμε τη σχέση υψομέτρου και μέσης ετήσιας βροχής για την 

περιοχή μελέτης. Από τη συσχέτιση των δύο μεγεθών προκύπτει συντελεστής προσδιορισμού r2 

= 0,71, τιμή που είναι σχετικά υψηλή αλλά φυσιολογική για την περιοχή (ενδοορεινές δασώδεις 

εκτάσεις και υποαλπική ζώνη).  

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) 

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 780 927,50 

ΦΡΑΓΜΑ 805 1276,60 

ΜΟΥΧΑ 870 1371,50 

ΜΠΕΖΟΥΛΑ 931 1653,90 

ΛΕΟΝΤΙΤΟ 950 1541,10 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 103 569,70 

ΜΟΥΖΑΚΙ 226 999,60 

Πίν. 57: Υψόμετρο βροχομετρικών σταθμών και μέση ετήσια βροχόπτωση. 
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Διάγραμμα 10: Γραφική απεικόνιση σχέσης μέσης ετήσιας βροχόπτωσης-υψομέτρου και της ευθείας γραμμικής παλινδρόμησης. 

8.13.4.5 Επιφανειακή Ολοκλήρωση Βροχοπτώσεων 

Οι κυριότερες μέθοδοι επιφανειακής ολοκλήρωσης βροχοπτώσεων είναι εκείνες της επιφανειακής 

ολοκλήρωσης και της προσαρμογής επιφάνειας. Για τις πρώτες χρησιμοποιείται η μέθοδος των 

πολυγώνων Thiessen, ενώ από τις δεύτερες η μέθοδος της βέλτιστης παρεμβολής (kriging). 

Η μέθοδος των πολυγώνων Thiessen χρησιμοποιείται ευρύτατα ακόμα και σήμερα, καθώς έχει 

περάσει σχεδόν ένας αιώνας από την πρώτη παρουσίαση της μεθόδου. Η εφαρμογή της μεθόδου 

είναι εξαιρετικά απλή (που γίνεται ακόμα απλούστερη σε περιβάλλον ενός Συστήματος 

Γεωγραφικής Πληροφορίας (G.I.S.)), ενώ οι εκτιμήσεις της συγκρίνονται με αυτές των πιο 

σύγχρονων μεθόδων βέλτιστης παρεμβολής. Οι εκτιμήσεις της μεθόδου είναι τόσο καλύτερες όσο 

πυκνότερο είναι το δίκτυο των βροχομετρικών σταθμών και όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική 

κλίμακα μελέτης. 

Η μέθοδος της βέλτιστης παρεμβολής (kriging) ανήκει στη γενικότερη κατηγορία των 

γεωστατιστικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται στην υπόθεση ότι η διακύμανση της 

βροχόπτωσης στο χώρο είναι τυχαία, οπότε χρησιμοποιούν στατιστικές μεθοδολογίες για 

οποιαδήποτε εκτίμηση απορρέει από τις σημειακές εκτιμήσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα της 

μεθόδου kriging είναι ότι ποσοτικοποιούν και τελικά ελαχιστοποιούν το σφάλμα εκτίμησης, 

πράγμα που δεν συμβαίνει με τη μέθοδο των πολυγώνων Thiessen. 
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Χάρτης 20: Χάρτης λεκάνης απορροής με τα πολύγωνα Thiessen (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Θ. Ο.Ε.) 

Η εφαρμογή των πολυγώνων Thiessen είναι μια πολύ απλή εφαρμογή σε G.I.S. και μάλιστα 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν και βροχομετρικοί σταθμοί που βρίσκονται εκτός της λεκάνης 

απορροής.  

Παρατηρούμε ότι το σύνολο των λεκανών απορροής, Μ. Ποτάμι και Κερασιώτη, 

περιλαμβάνονται αποκλειστικά εντός του πολυγώνου του σταθμού «Μπεζούλα», σταθμός 

που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συνέχεια των υπολογισμών.  

8.13.4.6  Υψομετρική Αναγωγή Βροχοπτώσεων 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι επιθυμητή η μεταφορά της βροχομετρικής πληροφορίας ενός ή 

περισσότερων σταθμών σε διαφορετικά υψόμετρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

περίπτωση ανομοιόμορφης υψομετρικής κατανομής των βροχομετρικών σταθμών μιας λεκάνης, 

που συνήθως καλύπτουν μόνο τα πεδινά ή ημιορεινά τμήματα αυτής. Αυτό έχει ως συνέπεια την 
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υποεκτίμηση της επιφανειακής βροχόπτωσης της λεκάνης, αφού παρατηρείται αύξηση του ύψους 

βροχόπτωσης με την αύξηση του υψομέτρου, με τυπικές τιμές από 0,5 ως 2,0 mm/m. Έστω zs το 

μέσο υψόμετρο της λεκάνης, το οποίο υπολογίζεται με κλασικές τοπογραφικές μεθόδους, zσ το 

μέσο υψόμετρο των βροχομετρικών σταθμών και hs το επιφανειακό μέσο ετήσιο ύψος βροχής, το 

οποίο προκύπτει με επιφανειακή ολοκλήρωση των αντίστοιχων σημειακών δειγμάτων. Αν ισχύει 

zs = zσ, η υψομετρική κατανομή των σταθμών είναι αντιπροσωπευτική της λεκάνης, και 

συνακόλουθα η βροχόπτωση που υπολογίζεται μέσω επιφανειακής ολοκλήρωσης θεωρείται 

αντιπροσωπευτική της επιφανειακής βροχόπτωσης της λεκάνης. Αν ωστόσο τα δύο μέσα 

υψόμετρα διαφέρουν σημαντικά τότε απαιτείται διόρθωση της υπολογιζόμενης βροχόπτωσης με 

βάση τον λεγόμενο συντελεστή υψομετρικής αναγωγής: 

 
s

s

h

zz 


 1    

όπου β η βροχομετρική βαθμίδα, δηλαδή η ανά μονάδα μέτρου μεταβολή του ύψους βροχής, η 

οποία ταυτίζεται με την κλίση της ευθείας γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ των μέσων ετήσιων 

τιμών των σημειακών δειγμάτων και των αντίστοιχων υψομέτρων των βροχομετρικών σταθμών. 

Στις επεξεργασίες, τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται στον πίνακα 58, θεωρήθηκε κοινή τιμή 

βροχοβαθμίδας ίση με β = 0,918 mm/m.  

Λεκάνη Μ. Ποτάμι Κερασιώτης 

Εμβαδό λεκάνης (km
2
) 24,15 5,97 

Μέσο υψόμετρο λεκάνης (m) 1355 1359,42 

Μέσο υψόμετρο σταθμών (m) 931 931 

Επιφανειακό ετήσιο ύψος βροχής, χωρίς υψομετρική αναγωγή (mm) 1653,90 1653,90 

Βροχοβαθμίδα (mm/m) 0,918 0,918 

Συντελεστής υψομετρικής αναγωγής 1,235 1,237 

Ανηγμένο επιφανειακό ετήσιο ύψος βροχής(mm) 2.042,56 2.045,87 

Πίν. 58: Στοιχεία για τον υπολογισμό του συντελεστή υψομετρικής αναγωγής στις  υπολεκάνες (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

Ο.Ε). 

Επειδή το ανηγμένο επιφανειακό ετήσιο ύψος βροχής είναι πολύ κοντινό και στις δυο υδρολογικές 

λεκάνες της μελετώμενης περιοχής, στη συνέχεια των υπολογισμών θα χρησιμοποιήσουμε και για 

τις δυο λεκάνες την τιμή 2.042,56mm (τη μικρότερη).  

Τα κύρια στατιστικά χαρακτηριστικά υψομετρικά διορθωμένων βροχομετρικών δειγμάτων των 

λεκανών απορροής σε μηνιαία και ετήσια κλίμακα συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες. 
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ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ.  ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1950-51 170,4 217,5 298,4 280,7 220,4 335,1 24,9 104,4 35,3 41,1 10,3 201,3 1.939,8 

1951-52 1.083,1 288,0 141,0 496,7 260,1 76,4 0,0 60,3 67,6 73,5 0,0 44,1 2.590,8 

1952-53 83,7 495,2 581,9 227,9 214,5 88,2 82,3 213,2 99,9 10,3 7,4 22,1 2.126,5 

1953-54 463,0 581,9 0,0 41,1 216,0 205,8 179,3 82,3 11,7 0,0 4,4 11,7 1.797,3 

1954-55 255,8 360,1 402,7 154,4 122,0 179,3 274,8 0,0 92,6 77,9 82,3 192,5 2.194,5 

1955-56 442,4 380,6 96,9 421,8 727,5 197,0 89,7 82,3 54,3 5,9 36,8 51,5 2.586,7 

1956-57 189,3 530,1 125,0 335,1 54,3 235,1 47,1 166,1 135,6 77,1 29,9 143,0 2.067,6 

1957-58 778,3 341,2 468,8 155,7 151,9 388,0 257,7 120,8 74,1 56,6 0,0 425,3 3.218,5 

1958-59 140,8 609,2 195,5 470,3 51,5 304,2 361,5 149,4 119,1 48,0 129,4 164,7 2.743,7 

1959-60 253,5 495,2 179,7 473,3 304,2 338,0 224,0 158,5 133,5 0,0 0,0 237,0 2.796,9 

1960-61 55,7 206,7 493,8 177,8 108,8 197,0 140,0 36,2 38,0 76,3 3,8 8,8 1.543,0 

1961-62 327,6 249,0 254,3 185,1 269,0 351,2 94,8 41,7 47,2 11,0 0,0 341,7 2.172,7 

1962-63 418,3 588,8 517,3 415,9 630,5 214,5 159,1 144,4 44,8 8,0 66,6 36,6 3.244,8 

1963-64 544,4 108,2 504,1 201,3 138,2 98,4 138,3 208,7 86,3 31,5 39,8 73,2 2.172,5 

1964-65 219,7 354,2 367,4 273,3 263,1 119,1 252,2 135,5 72,9 73,7 17,7 0,0 2.148,7 

1965-66 105,1 415,8 360,7 511,4 108,2 329,3 167,2 136,1 120,5 9,4 16,4 157,7 2.437,9 

1966-67 189,8 516,1 326,2 212,8 0,0 8,5 151,3 83,6 15,7 170,3 55,8 154,1 1.884,2 

1967-68 143,3 143,4 431,0 322,7 34,3 42,5 12,8 280,7 114,0 0,0 36,4 52,7 1.613,9 

1968-69 297,3 270,2 247,4 221,2 164,3 291,0 33,8 15,9 33,2 22,7 12,2 154,1 1.763,3 

1969-70 60,1 207,9 647,3 365,8 72,7 152,6 56,3 89,7 101,1 114,6 8,5 55,5 1.932,2 

1970-71 339,5 85,8 235,9 385,7 224,2 268,1 164,1 42,0 0,0 38,2 121,3 94,1 1.998,8 

1971-72 141,3 313,2 131,4 203,5 172,0 189,7 420,1 112,0 37,9 67,8 37,9 82,1 1.909,1 

1972-73 369,0 123,3 53,5 41,9 293,8 240,6 81,4 37,9 27,7 81,5 61,4 132,5 1.544,4 

1973-74 436,8 136,6 248,2 144,1 335,9 168,3 356,1 110,4 93,9 0,0 4,7 58,7 2.093,7 

1974-75 256,3 252,1 19,1 16,2 84,4 123,6 113,1 100,7 119,2 42,0 95,6 1,7 1.223,9 

1975-76 164,9 327,2 170,1 108,1 186,4 205,8 196,7 101,4 58,8 70,1 41,0 27,5 1.657,9 

1976-77 213,2 278,5 411,5 111,6 72,6 47,9 108,9 32,0 65,6 0,0 3,6 190,3 1.535,7 

1977-78 75,1 272,3 183,8 77,9 150,9 104,6 218,2 111,6 9,9 2,3 3,3 250,6 1.460,6 

1978-79 186,5 173,0 210,7 368,6 307,5 77,1 273,4 224,4 32,1 43,8 29,9 30,0 1.957,1 

1979-80 472,9 309,6 249,0 180,1 115,1 150,2 101,6 162,3 39,9 0,0 9,1 64,5 1.854,2 
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1980-81 452,3 220,7 326,2 379,6 88,9 17,0 156,0 107,8 20,6 0,0 77,6 48,9 1.895,6 

1981-82 193,0 133,8 336,9 99,0 350,0 355,7 205,3 178,5 21,0 20,0 35,7 126,0 2.054,8 

1982-83 142,0 300,6 325,9 59,8 208,8 356,3 77,2 34,2 152,5 83,2 63,6 26,4 1.830,6 

1983-84 205,4 292,0 226,6 173,8 297,6 196,7 317,0 114,5 51,9 7,4 111,4 57,2 2.051,5 

1984-85 6,2 211,8 145,5 457,9 86,3 229,6 183,8 75,3 13,3 11,7 10,1 13,0 1.444,6 

Πίν. 59: Βασικά στατιστικά ανηγμένα μεγέθη χρονοσειράς επιφανειακής βροχόπτωσης λεκανών απορροής (mm). 

 Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέση 

τιμή 

282,2 308,3 283,2 250,1 202,5 196,6 163,4 110,1 64,1 39,3 36,1 106,6 

Απόλυτη 

Ελάχιστη 

6,2 85,8 0,0 16,2 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Απόλυτη 

Μέγιστη 

1.083,1 609,2 647,3 511,4 727,5 388,0 420,1 280,7 152,5 170,3 129,4 425,3 

Τυπική 

απόκλιση 

215,8 145,1 158,9 146,6 151,7 106,7 104,2 64,0 42,0 40,1 37,3 99,3 

Πίν. 60: Μέση, απόλυτη μέγιστη και ελάχιστη επιφανειακής βροχόπτωση λεκάνης απορροής (mm). 

Για τη συνέχεια των υπολογισμών λαμβάνουμε ως χειρότερο υδρολογικό έτος τη μέση τιμή των 5 

χειρότερων υδρολογικών ετών του δείγματος, στα οποία έχουμε τα μικρότερα ύψη 

κατακρημνισμάτων τους θερινούς μήνες (Μάιο – Σεπτέμβριο), μήνες που αφορούν κατεξοχήν τη 

λειτουργία των αρδευτικών έργων. 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 

1951-52 1.083,1 288,0 141,0 496,7 260,1 76,4 0,0 60,3 67,6 73,5 0,0 44,1 2.590,8 

1953-54 463,0 581,9 0,0 41,1 216,0 205,8 179,3 82,3 11,7 0,0 4,4 11,7 1.797,3 

1955-56 442,4 380,6 96,9 421,8 727,5 197,0 89,7 82,3 54,3 5,9 36,8 51,5 2.586,7 

1960-61 55,7 206,7 493,8 177,8 108,8 197,0 140,0 36,2 38,0 76,3 3,8 8,8 1.543,0 

1968-69 297,3 270,2 247,4 221,2 164,3 291,0 33,8 15,9 33,2 22,7 12,2 154,1 1.763,3 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

       

55,4 41,0 35,7 11,5 54,0 

 

Πίν. 61: Βασικά στατιστικά ανηγμένα μεγέθη χειρότερων υδρολογικών ετών επιφανειακής βροχόπτωσης θερινών μηνών (mm). 

Αντίστοιχα λαμβάνουμε ως καλύτερο υδρολογικό έτος τη μέση τιμή των 5 καλύτερων 

υδρολογικών ετών του δείγματος, στα οποία έχουμε τα μεγαλύτερα ύψη κατακρημνισμάτων τους 

θερινούς μήνες (Μάιο – Σεπτέμβριο). 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΕΤΟΣ 
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1956-57 189,3 530,1 125,0 335,1 54,3 235,1 47,1 166,1 135,6 77,1 29,9 143,0 2.067,6 

1957-58 778,3 341,2 468,8 155,7 151,9 388,0 257,7 120,8 74,1 56,6 0,0 425,3 3.218,5 

1958-59 140,8 609,2 195,5 470,3 51,5 304,2 361,5 149,4 119,1 48,0 129,4 164,7 2.743,7 

1959-60 253,5 495,2 179,7 473,3 304,2 338,0 224,0 158,5 133,5 0,0 0,0 237,0 2.796,9 

1967-68 143,3 143,4 431,0 322,7 34,3 42,5 12,8 280,7 114,0 0,0 36,4 52,7 1.613,9 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ        175,1 115,3 36,3 39,1 204,6  

Πίν. 62: Βασικά στατιστικά ανηγμένα μεγέθη χρονοσειράς καλυτέρων υδρολογικών ετών επιφανειακής βροχόπτωσης θερινών 

μηνών (mm). 

8.13.4.7 Εξατμοδιαπνοή 

Η εξατμοδιαπνοή είναι μία από τις κύριες υδρολογικές διεργασίες του υδρολογικού κύκλου και για 

τη συνεπή εκτίμηση της έχουν προταθεί πλήθος μοντέλων στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εργασία 

των Penman-Monteith είναι ευρέως διαδομένη για την επαρκή υδροδυναμική και ενεργειακή 

ερμηνεία του φαινομένου και εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων εμπειρικών 

κυρίως σχέσεων (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999, σ. 165-232). Κύριο μειονέκτημα της 

μεθόδου είναι οι απαιτήσεις της σε πρωτογενή μετεωρολογικά δεδομένα, που είναι η μέση 

θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η ταχύτητα ανέμου και η ηλιοφάνεια. 

Οι Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος (1999, σ. 222-224) ανέπτυξαν ένα ημιεμπειρικό μοντέλο, το 

οποίο βασίζεται στη διατύπωση μιας παραμετρικής μαθηματικής έκφρασης της μορφής: 

E =aSο – b/1 – cT 

όπου Ε η δυνητική εξατμοδιαπνοή σε mm/d, Τ η μέση θερμοκρασία σε °C, S0 η εξωγήινη 

ακτινοβολία σε KJ/m2/d, που είναι αστρονομικό μέγεθος και εξαρτάται από το γεωγραφικό 

πλάτος, και a, b και c παράμετροι. 

Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο δείγμα εξάτμισης κατά Penman, οι παράμετροι μπορούν 

να εκτιμηθούν μέσω βελτιστοποίησης, ελαχιστοποιώντας δηλαδή το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

μεταξύ των τιμών εξάτμισης που υπολογίζονται αναλυτικά και αυτών που προκύπτουν με 

εφαρμογή του παραπάνω τύπου. 

8.13.4.7.1  Εκτίμηση δυνητικής εξατμοδιαπνοής 

Για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής στις λεκάνες της περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν 

δεδομένα που να επιτρέπουν τον υπολογισμό της. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτογενή 

δεδομένα θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ανέμου και ηλιοφάνειας του Καπνικού σταθμού 
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Καρδίτσας που βρίσκεται σε υψόμετρο 111 m και καλύπτει την περίοδο 2000-2008 πλησίον της 

πόλης της Καρδίτσας. Τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς δείγματος συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Μήνας 

 

 

 

Μέση 
Βαρομετρική 

πίεση 

Θερμοκρασία αέρος 
σε °C 

Σχετική Υγρασία 
αέρος % 

Μέση 
απόλυτη 
υγρασία 

αέρα 

Ύψος 
εξάτμισης 

σε mm 

Ύψος 
βροχόπτωσης 

σε mm 

 

Ηλιοφάνεια 
σε h, min, 

sec 

 

Μέση Μέση Μέση Μέση 

max min max min 
Ιανουάριος 165,16 5,24 18,48 -4,48 80,42 94,40 49,83 6,05 19,46 80,84 107+29 

Φεβρουάριος 167,18 6,83 21,02 -3,90 75,60 91,91 46,46 7,16 25,80 75,86 111+21 

Μάρτιος 166,61 11,63 25,85 0,74 71,05 89,32 43,13 9,85 50,63 66,44 158+25 

Απρίλιος 165,86 15,51 28,82 3,14 70,54 89,63 41,42 11,21 48,64 61,91 163+30 

Μάιος 166,08 21,53 33,97 9,30 65,58 85,67 39,63 15,55 79,60 41,28 195+20 

Ιούνιος 165,88 26,39 38,45 12,43 61,86 80,67 40,01 19,24 108,81 20,35 273+27 

Ιούλιος 165,14 28,30 40,58 15,41 60,98 83,58 38,90 21,22 121,31 29,65 314+23 

Αύγουστος 165,55 27,58 39,68 15,07 65,23 83,58 38,29 20,99 118,93 8,46 293+15 

Σεπτέμβριος 165,66 22,36 35,94 9,74 71,79 88,82 40,63 16,92 71,36 54,61 200+32 

Οκτώβριος 166,57 16,64 29,70 4,70 80,41 92,00 51,93 13,54 35,77 83,71 128+32 

Νοέμβριος 167,31 10,70 24,01 0,63 83,58 93,90 54,17 9,48 20,61 53,93 101+31 

Δεκέμβριος 167,62 6,11 18,17 -4,81 84,14 95,02 56,62 5,99 13,97 106,05 77+17 

Ολική 
Ετήσια 

1994,62 198,82 354,67 57,97 871,18 1068,50 541,02 157,20 714,89 683,09 2125+2 

Μ.Ο 166,2183333 16,57 29,56 103,98 72,60 89,04 45,09 13,10 59,57 56,92 177+00 

 

Μήνας 
Μέση νέφωση σε 
δεκατεταρτημόρια 

Μέση ταχύτητα 
ανέμου 

Μέση θερμοκρασία εδάφους σε 
βάθος 

Μέση ορατότητα (1-
10) 

0,00m 0,05 m 0,20m 0,25m 0,50m  

Ιανουάριος 6,78 1,53 5,04 1,44 5,51 1,66 6,48 4,69 

Φεβρουάριος 6,52 1,46 6,83 1,85 6,98 1,77 7,03 5,13 

Μάρτιος 6,49 2,00 11,81 2,98 11,49 2,64 10,61 5,95 

Απρίλιος 6,37 1,66 17,08 4,15 16,17 3,53 14,50 6,30 

Μάιος 4,62 1,24 23,74 5,44 21,30 4,83 19,47 6,83 

Ιούνιος 3,60 1,50 29,22 7,92 27,18 6,23 24,13 7,40 

Ιούλιος 2,30 1,56 32,84 7,80 30,40 6,93 27,39 7,31 

Αύγουστος 2,05 1,22 31,07 7,13 29,58 6,65 27,32 6,90 

Σετττέμβριος 4,78 1,48 25,09 6,00 24,88 5,78 24,19 6,24 

Οκτώβριος 6,12 1,28 18,24 4,25 18,12 4,41 18,48 4,63 

Νοέμβριος 7,14 1,22 11,29 2,76 12,04 2,93 13,32 4,60 

Δεκέμβριος 7,37 1,21 6,21 1,18 6,86 1,43 8,13 4,07 

Ολική 
Ετήσια 

- - - - - - - - 

Μ.Ο 5,35 1,45 18,21 4,41 17,54 4,07 16,75 5,84 

Πίν. 63: Σταθμός Καπνικής Έρευνας Καρδίτσας. (Γεωγραφικό πλάτος 39° 22' Ν γεωγραφικό μήκος 21° 55' Ε), Υψόμετρο 

βαρομέτρου 111,0 μέτρα, περίοδος 2000-2008 

8.13.4.7.2 Εκτίμηση δυνητικής εξατμοδιαπνοής λεκάνης απορροής 

Η απαιτούμενη διαδικασία υπολογισμού όταν εφαρμόζεται η τροποποιημένη μέθοδος των 

Penman κατά Doorenbos και Pruitt (FAO 24) είναι κοπιαστική και χρονοβόρα και υπάρχει 
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μεγάλος κίνδυνος υπολογιστικών λαθών. Ειδικότερα, η ημερήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή 

υπολογίζεται από τη σχέση:  

rcc ETKET 
 

όπου: cK  είναι ο φυτικός συντελεστής 

               rET  είναι η δυναμική εξατμισοδιαπνοή. 

Η δυναμική εξατμισοδιαπνοή θα υπολογιστεί σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο του 

Penman από τη σχέση:  

    ))e(e f(u)  W)(1RW  CΕT danr  ]
day

mm
[

 

Για το λόγο αυτό μέσα από ένα απλό υπολογιστικό πρόγραμμα υπολογίζεται εύκολα η 

εξατμισοδιαπνοή αναφοράς. Το πρόγραμμα αυτό είναι εύκολο στη χρήση και προσβάσιμο σε 

όλους. Αποτελεί δημοσιευμένη εργασία στο 7ο διεθνές συνέδριο της EWRA (European Water 

Resources Association)1.  

Το πλήρες κείμενο της εργασίας καθώς και το πρόγραμμα υπολογισμού μπορούν να 

αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://theoxar.weebly.com/index.html. Στον παρακάτω πίνακα 

έχουμε τον προσδιορισμό της  ETr. 

Μήνας 
Δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Etr) σε 

mm ανά ημέρα 
Δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Etr) σε mm 

ανά μήνα 

Ιανουάριος 0,884 27,404 

Φεβρουάριος 1,424 39,872 

Μάρτιος 2,679 83,049 

Απρίλιος 4,144 124,32 

Μάιος 4,823 149,513 

Ιούνιος 6,468 194,04 

Ιούλιος 7,108 220,348 

Αύγουστος 5,794 179,614 

Σεπτέμβριος 3,719 111,57 

Οκτώβριος 2,608 80,848 

Νοέμβριος 1,035 31,05 

Δεκέμβριος 0,697 21,607 

Πίν. 64: Δυνητική εξατμισοδιαπνοή λεκάνης απορροής (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε). 

Για την αναγωγή της δυνητικής εξατμοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς (Etr) στις συνθήκες 

φυτοκάλυψης της λεκάνης (Δυναμική εξατμισοδιαπνοή) θεωρήθηκε ότι οι ανάγκες σε 

                                                 
1
 M. Theocharis, 2009. A computer system of estimating reference crop evapotranspiration using the Modified penman’s method, Proc. 

EWRA 7th International Conference, Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic, pp.215-222, June 25-27, 2009, 

Limessol, Cyprus 
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εξατμοδιαπνοή των δασωδών εκτάσεων ταυτίζονται με αυτές της καλλιέργειας αναφοράς 

(Kc=0,9), ενώ στην περίπτωση χαμηλής βλάστησης οι εν λόγω ανάγκες αποτελούν το 70% της 

θεωρητικής ζήτησης της καλλιέργειας αναφοράς (Kc=0,6). Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά των 

εκτάσεων που καταλαμβάνει κάθε τύπος φυτοκάλυψης (μέσω ψηφιοποίησης από 

ορθοφωτοχάρτες έτους 2016) (πίνακας 65), προέκυψε ένας συντελεστής αναγωγής με τον οποίο 

πολλαπλασιάστηκαν οι τιμές που υπολογίστηκαν παραπάνω. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο 

σταθμός της Καρδίτσας βρίσκεται σε πεδινή περιοχή εφαρμόζεται ο προσεγγιστικός συντελεστής 

διόρθωσης λόγω υψομέτρου, που ανέρχεται σε ποσοστό 40% - μείωση υπολογιζόμενης τιμής. 

Αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόστηκε και στη μελέτη "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης 

και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα" που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ το 2002. Οι 

μέσες μηνιαίες ανηγμένες τιμές που προέκυψαν δίνονται στον πίνακα 66. 

Λεκάνη  Δασώδης  Χαμηλή βλάστηση  

Μ. Ποτάμι 
15,69 8,46 

Κερασιώτη 
3,33 2,64 

Πίν. 65: Τύπος φυτοκάλυψης στις λεκάνες απορροής (εκτάσεις σε km
2
) - (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε). 

Λεκάνη  Ιαν.  Φεβ.  Μάρ.  Απρ.  Μάι.  Ιούν.  Ιούλ.  Αύγ.  Σεπ.  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Έτος  

Μ. Ποτάμι 13,07 19,02 39,61 59,29 71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 38,56 14,81 10,31 602,50 

Κερασιώτης 12,62 20,34 38,24 57,24 68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 37,22 14,30 9,95 583,60 

Πίν. 66: Μέσες τιμές ανηγμένης δυνητικής εξατμοδιαπνοής λεκάνης απορροής (mm) (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε). 

8.13.4.8 Υδρομετρικά στοιχεία 

Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων απαιτούνται μετρήσεις παροχής σε αντιπροσωπευτικές θέσεις 

της λεκάνης ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των μετρήσεων. Για το λόγο αυτό, στην ανάλυση 

συμπεριλάβαμε το σταθμό Γέφυρα Κερασιώτη σε απόσταση 750 μέτρων κατάντη της 

μελετώμενης υδροληψίας του π. Κερασιώτη, θέση στην οποία πραγματοποιούνταν μετρήσεις 

παροχής από τη ΔΕΗ για το διάστημα 1964 – 1967. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνταν για 

την εκτέλεση του έργου εκτροπής του π. Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα μέσω υπόγειας 

διώρυγας. 

Στην εν λόγω θέση (x: 299.895,66 y: 4.356.543,12) η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής 

ανέρχεται σε 5,97+0,89 = 6,86 sq Km. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι μετρήσεις παροχής στην παραπάνω θέση σε m3/sec αλλά και 

σε hm3/μήνα. 
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Υδρολογικό 
Έτος 

Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

1964 - 65 - - - - - - 1,340 0,550 0,140 0,080 0,060 0,060 

1965 - 66 0,050 0,380 0,890 1,010 0,470 0,560 0,540 0,660 0,190 0,050 0,030 0,070 

1966 - 67 0,140 0,990 1,010 0,360 0,250 0,350 0,480 0,300 0,100 0,050 0,050 0,070 

Μ.Όρος 0,058 0,290 0,095 0,685 0,950 0,685 0,360 0,455 0,787 0,503 0,143 0,060 

Μέγιστο 0,14 0,99 1,01 1,01 0,47 0,56 1,34 0,66 0,19 0,08 0,06 0,07 

Ελάχιστο 0,05 0,38 0,89 0,36 0,25 0,35 0,48 0,30 0,10 0,05 0,03 0,06 

Πίν. 67: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε m
3
/sec στη θέση Γέφυρα Κερασιώτη (Πηγή ΔΕΗ Α.Ε.) 

Υδρολογικό 
Έτος 

Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

Μ.Όρος 0,25 1,78 2,46 1,78 0,93 1,18 2,04 1,30 0,37 0,16 0,12 0,17 

Πίν. 68: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε hm
3 

στη θέση Γέφυρα Κερασιώτη 

Κατ’ αντιστοιχία θεωρώντας την υδρομορφολογική ομοιογένεια της ανάντη λεκάνης  με αναγωγή 

στο σημείο υδροληψίας μας (ποσοστό έκτασης λεκάνης 5,97/6,86=0,87) έχουμε: 

Υδρολογικό 
Έτος 

Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

1964 - 65       1,166 0,479 0,122 0,070 0,052 0,052 

1965 - 66 0,044 0,331 0,774 0,879 0,409 0,487 0,470 0,574 0,165 0,044 0,026 0,061 

1966 - 67 0,122 0,861 0,879 0,313 0,218 0,305 0,418 0,261 0,087 0,044 0,044 0,061 

Μ.Όρος 0,058 0,290 0,083 0,596 0,827 0,596 0,313 0,396 0,684 0,438 0,125 0,052 

Πίν. 69: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε m
3
/sec στη θέση υδροληψίας (Πηγή ΔΕΗ Α.Ε.) 

Μήνας Οκτ. Νοεμ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. 

Μ.Όρος 
(hm

3
/μήνα) 

0,21 1,54 2,14 1,54 0,81 1,03 1,77 1,14 0,32 0,14 0,11 0,15 

Πίν. 70: Μέσες μηνιαίες παροχές π. Κερασιώτη σε hm
3
 στη θέση υδροληψίας 
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8.13.5 Περιγραφή του υδρολογικού ισοζυγίου 

Το υδρολογικό ισοζύγιο συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε κύκλο του νερού. Κύκλος του νερού 

είναι η ατέρμονη διαδικασία εξάτμισης του νερού της γης και επιστροφής του σε αυτή δια μέσου 

των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Εκφράζεται με τη γνωστή εξίσωση του υδρολογικού 

ισοζυγίου: 

P=R+E+I 

όπου: P= ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι, πάχνη, παγετός, δρόσος κ.α), R= 

επιφανειακή απορροή, E= εξατμισοδιαπνοή και I= κατείσδυση. 

Το νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης με τη συνδρομή της ηλιακής ενέργειας εξατμίζεται 

στην ατμόσφαιρα. Εκεί συμπυκνώνεται και επιστρέφει στην επιφάνεια της συνήθως με τη μορφή 

της βροχής ή του χιονιού. Ένα τμήμα του εξατμίζεται και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα προτού καν 

φτάσει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο τμήμα κυλά πάνω στην επιφάνεια της ξηράς και δια 

μέσου του υδρογραφικού δικτύου οδηγείται στις λίμνες, τις θάλασσες. Το τμήμα που απομένει 

εισέρχεται στο υπέδαφος. Ένα μέρος του υπεδαφικού νερού είτε παραλαμβάνεται από τις ρίζες 

των φυτών και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα δια μέσου της διαδικασίας της διαπνοής, είτε 

επιστρέφει στην επιφάνεια του εδάφους δια μέσου τριχοειδών φαινομένων, είτε εξατμίζεται, είτε 

κατεισδύει σε μεγαλύτερα βάθη όπου και προστίθεται στο υπόγειο νερό. Το υπόγειο νερό 

επιστρέφει στην επιφάνεια της γης δια μέσου των πηγών και τροφοδοτεί τους ποταμούς, από την 

επιφάνεια των οποίων μπορεί να εξατμιστεί ή ακόμη να ξαναγυρίσει στο υπέδαφος προτού 

καταλήξει σε κάποια λίμνη ή ωκεανό. Επίσης, το υπόγειο νερό μπορεί να εξατμιστεί κατευθείαν 

από την επιφάνεια του εδάφους, ή να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της διαπνοής 

της βλάστησης. Έτσι ο κύκλος του νερού ολοκληρώνεται. Όταν συγκεντρωθούν πάλι σημαντικές 

ποσότητες υδρατμών στην ατμόσφαιρα τότε ο κύκλος του νερού επαναλαμβάνεται. 
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Σχήμα 5: Σχηματική απεικόνιση του κύκλου του νερού (από Harlan et al, 1989) 

8.13.5.1 Επιφανειακή απορροή 

Η απορροή από την ώρα της βροχόπτωσης εξαρτάται από την τοπογραφική διαμόρφωση της 

λεκάνης, τη διαπερατότητα των εδαφών, το είδος της φυτοκάλυψης και τις ατμοσφαιρικές 

συνθήκες. 

Η απορροϊκή βροχή, προκύπτει από τη σχέση: 

 

Αν Ρ<0,2 S, τότε Pe=0. 

Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αποθηκευτικότητα S μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει ενός 

παράγοντα CN, όπως παρακάτω: 

 

όπου: CN= απορροϊκός συντελεστής (Curve Number). Αφού η αποθηκευτικότητα S εξαρτάται 

από τους παράγοντες που επηρεάζουν την la, είναι ευνόητο ότι από τους ίδιους παράγοντες θα 

επηρεάζεται και ο CN. Πιο συγκεκριμένα, ο CN είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τη 
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συνδυασμένη επίδραση του εδάφους, τους τρόπους χρήσης και διαχείρισης αυτού, των 

καλλιεργητικών συνθηκών και της προηγούμενης υγρασιακής κατάστασης του εδάφους (AMC). 

Η SCS έχει αναπτύξει ένα σύστημα κατάταξης εδαφών που αποτελείται από τέσσερις εδαφικούς 

τύπους, που ορίζονται με τα γράμματα A,B,C και D. Τα εδαφικά χαρακτηριστικά που 

συνδυάζονται με κάθε τύπο εδάφους είναι: 

- Τύπος Α: Εδάφη με μεγάλη τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Βαθιά αμμώδη, βαθιά 

πηλώδη, συσσωματούμενα ιλυώδη. 

- Τύπος Β: Εδάφη με μέτρια τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Ρηχά πηλώδη, 

πηλοαμμώδη. 

- Τύπος C: Εδάφη με μικρή τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Αργιλο-πηλώδη, ρηχά 

αμμοπηλώδη, εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, εδάφη πλούσια σε άργιλο. 

- Τύπος D: Εδάφη με πολύ μικρή τελική διηθητικότητα και διαπερατότητα. Εδάφη τα οποία 

διογκώνονται όταν υγραίνονται, έχουν δηλαδή υψηλή περιεκτικότητα σε μοντμοριλονιτική άργιλο 

και ορισμένα αλατούχα εδάφη. 

Οι υδρολογικές συνθήκες σχετίζονται με το αν η βλάστηση είναι πυκνή και σε καλή κατάσταση και 

αν το έδαφος είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και έχει μια καλή δομή προκαλώντας έτσι μεγάλη 

διήθηση και μικρή απορροή. Διακρίνονται σε κακές, δυσμενείς, μέτριες και καλές συνθήκες. 

Η προηγούμενη υγρασιακή κατάσταση του εδάφους (AMC) επιδρά σημαντικά τόσο στον όγκο, 

όσο και στο ρυθμό της απορροής. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του παράγοντα αυτού, η 

SCS ανέπτυξε τρεις τύπους προηγούμενης υγρασιακής κατάστασης, οι οποίοι ορίζονται σαν I, II 

και III. Η εδαφική κατάσταση για κάθε τύπο είναι (Παπαμιχαήλ,2004): 

- Κατάσταση I: Τα εδάφη είναι ξηρά αλλά η υγρασία τους δε βρίσκεται στο σημείο μόνιμης 

μάρανσης. Οι καλλιεργητικές εργασίες γίνονται με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

- Κατάσταση II: Μέση υγρασιακή κατάσταση.  

- Κατάσταση III: Μεγάλη βροχόπτωση ή χαμηλή βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες έχουν 

εμφανιστεί το τελευταίο πενταήμερο. Υγρό έδαφος. 
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Πίν. 71. Απορροϊκοί συντελεστές CN, για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης γης, διαχείρισης, υδρολογικών συνθηκών και 

εδαφικών τύπων. (Η προηγούμενη υγρασιακή κατάσταση είναι τύπου II (AMC-II) και Ia=0,2S) 

Με βάση τα ανωτέρω επιλέγεται ο συντελεστής CN ίσος με 70 και επομένως S=108,86. 

8.13.5.2 Πηγαίες παροχές 

Οι υδροπερατοί σχηματισμοί που περιγράφηκαν παραπάνω τροφοδοτούν τους υπόγειους 

υδροφορείς της περιοχής, αυξάνοντας έτσι τα αποθέματα του υπόγειου νερού. Οι υπόγειοι 

υδροφορείς εκφορτίζονται από πηγές. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν πηγές οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τους χείμαρρους. Κάποιες 

από αυτές είναι συνεχούς λειτουργίας, παρουσιάζουν δηλ. ροή κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 

Κάποια ενδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από την παλιά Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων 

(ΥΕΒ) της Καρδίτσας για αυτές τις πηγές δίνονται στη συνέχεια.  

Μήνας: Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Παροχή (lt/sec) 40 17 15 12 11 

Πιν. 72:Παροχές πηγών «Καρελούς» λεκάνης απορροής Μ. Ποτάμι (Πηγή: Υ.Ε.Β. Καρδίτσας) 

Μήνας: Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Παροχή (lt/sec) 800 108 75 37 44 

Πιν. 73:Παροχές πηγών «Φυλακτής» λεκάνης απορροής Μ. Ποτάμι (Πηγή: Υ.Ε.Β. Καρδίτσας) 

Μήνας: Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 

Παροχή (lt/sec) 350 100 49 39 10 

Πιν. 74:Παροχές πηγών «Κερασιάς» λεκάνης απορροής Κερασιώτη (Πηγή: Υ.Ε.Β. Καρδίτσας) 

8.13.5.3 Υδρολογική δίαιτα λεκανών ενδιαφέροντος 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται σε μέση ετήσια βάση τα ύψη βροχόπτωσης, η δυνητική 

εξατμοδιαπνοή, η κατείσδυση, η επιφανειακή απορροή, οι εκροές μέσω πηγών εντός των 

λεκανών απορροής καθώς και ο τελικός όγκος απορροής στις θέσεις των υδροληψιών. 
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Σημειώνεται ότι στους παρακάτω υπολογισμούς δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός τυχόν 

απωλειών των υδρογεωλογικών λεκανών προς γειτονικές λεκάνες ούτε η είσοδος υπόγειων 

υδάτων από γειτονικές υδρογεωλογικές λεκάνες. 

Οι υπολογισμοί γίνονται με ανάλυση του υδατικού ισοζυγίου και αφορούν στο σύνολο των 

υδρολογικών ετών 1950-51 έως 1984-85. 

Η μηνιαία μέση κατανομή των όγκων απορροής (για τους μήνες ενδιαφέροντος) στη λεκάνη 

απορροής Μ. Ποτάμι έχει ως εξής: 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέση τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       110,1 64,1 39,3 36,1 106,6 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 

Κατείσδυση (mm)        10,49 6,10 3,74 3,44 10,15 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       39,59 11,83 2,44 1,67 37,16 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       2,18 0,32 0,23 0,13 0,13 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       3,13 0,61 0,29 0,17 1,02 

Πίν. 75: Μέσος όγκος απορροής λεκάνης Μ. Ποτάμι  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια». 

Αντίστοιχα η μηνιαία μέση κατανομή των όγκων απορροής στη λεκάνη απορροής π. Κερασιώτη 

έχει ως εξής: 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέση τιµή 
κατακρημνισμάτων σε (mm) 

       110,1 64,1 39,3 36,1 106,6 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 

Κατείσδυση (mm)        14,50 8,44 5,18 4,76 14,04 

Επιφανειακή απορροή (mm)        39,59 11,83 2,44 1,67 37,16 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       0,91 0,26 0,13 0,10 0,03 

Όγκος απορροής (hm
3
/μήνα)        1,14 0,33 0,14 0,11 0,25 

Πίν. 76: Μέσος όγκος απορροής λεκάνης Κερασιώτη  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της υδροληψίας. 
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Επίσης στους επόμενους πίνακες δίνονται οι μέσες μηνιαίες ελάχιστες ποσότητες νερού και οι 

μέσες μηνιαίες μέγιστες σε  hm3 στις λεκάνες απορροής (θέσεις των υδροληψιών) για την 

περίοδο λειτουργίας των έργων (Μάιος – Σεπτέμβριος). 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Ελάχιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       55,4 41,0 35,7 11,5 54,0 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 

Κατείσδυση (mm)        5,27 3,90 3,40 1,09 5,15 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       7,93 2,88 1,58 1,08 7,38 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       2,18 0,32 0,23 0,13 0,13 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       2,37 0,39 0,27 0,15 0,31 

Πίν. 77: Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής λεκάνης Μ. Ποτάμι  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της υδροληψίας 

«Καλύβια». 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Ελάχιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       55,4 41,0 35,7 11,5 54,0 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 

Κατείσδυση (mm)        5,27 3,90 3,40 1,09 5,15 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       7,93 2,88 1,58 1,08 7,38 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       0,91 0,26 0,13 0,10 0,03 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       0,95 0,28 0,14 0,11 0,07 

Πίν. 78: Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής λεκάνης Κερασιώτη  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της υδροληψίας. 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέγιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       175,1 115,3 36,3 39,1 204,6 
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Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       71,31 92,55 105,09 85,67 53,21 

Κατείσδυση (mm)        16,67 10,97 3,46 3,73 19,48 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       89,67 43,19 1,72 2,39 114,57 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       2,18 0,32 0,23 0,13 0,13 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       4,34 1,37 0,27 0,18 2,89 

Πίν. 79: Μέσος μέγιστος όγκος απορροής λεκάνης Μ. Ποτάμι  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της υδροληψίας 

«Καλύβια». 

  Οκτ. Νοέ. Δεκ. Ιαν. Φεβ. Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέγιστη τιµή 
κατακρημνισμάτων σε 

(mm) 
       175,1 115,3 36,3 39,1 204,6 

Ανηγμένη Δυνητική 
εξατμοδιαπνοή (mm) 

       68,84 89,34 101,45 82,69 51,37 

Κατείσδυση (mm)        23,06 15,18 4,79 5,16 26,94 

Επιφανειακή απορροή 
(mm) 

       89,67 43,19 1,72 2,39 114,57 

Μετρημένες εκροές από 
πηγές στη λεκάνη 

(hm
3
/μήνα) 

       0,91 0,26 0,13 0,10 0,03 

Όγκος απορροής 
(hm

3
/μήνα) 

       1,44 0,52 0,14 0,12 0,71 

Πίν. 80: Μέσος μέγιστος όγκος απορροής λεκάνης Κερασιώτη  για την περίοδο 1950-1985 σε (hm
3
) στη θέση της υδροληψίας. 

Παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται σημαντική ομοιογένεια μεταξύ του υδρολογικού μοντέλου που 

εφαρμόστηκε σε σχέση με τις μετρούμενες παροχές στην κοίτη του ποταμού Κερασιώτη. Ειδικά, 

όσον αφορά τους θερινούς μήνες υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ των μετρήσεων στην κοίτη του 

ποταμού και του υδρολογικού μοντέλου που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό της μέσης 

παροχής του ποταμού. Εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Σεπτέμβριος όπου υπάρχει μια μικρή 

διαφοροποίηση, που είναι όμως αμελητέα ως προς τη μηνιαία κατανομή των παροχών.  
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Διάγραμμα 11: Παρατηρημένες παροχές σε hm
3
 θερινών μηνών και υπολογιζόμενων μέσω του υδρολογικού μοντέλου για τη 

λεκάνη απορροής του π. Κερασιώτη (Πηγή: ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.) 

8.13.6 Οικολογική παροχή 

Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις σε ένα υδατικό σύστημα επιφέρουν συχνά σημαντικές και μη 

επιθυμητές τροποποιήσεις στα χαρακτηριστικά του. Η έννοια της οικολογικής παροχής 

αναπτύχθηκε προκειμένου να αποδώσει την ποιότητα και την ποσότητα ροής, η οποία πρέπει να 

διατηρείται σε ένα ποταμό προκειμένου να μην επηρεάζονται συγκεκριμένα επιθυμητά οικολογικά 

γνωρίσματά του και να επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί οικολογικοί στόχοι. Τα εν λόγω γνωρίσματα 

μπορεί να αφορούν σε φυσικοχημικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού καθώς και στις 

μεταξύ τους σχέσεις. Έως σήμερα έχει αναπτυχθεί διεθνώς μεγάλο πλήθος μεθοδολογιών 

εκτίμησης της οικολογικής παροχής. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου υπολογισμού της 

ελάχιστης οικολογικής παροχής εξαρτάται τόσο από τη διαθεσιμότητα όσο και από την 

καταλληλότητα των δεδομένων. Οι καταγεγραμμένες μεθοδολογίες μπορούν να χωριστούν σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες, ήτοι σε υδρολογικές, υδραυλικών δεικτών, προσομοίωσης 

ενδιαιτημάτων και ολιστικές. Ως επιπρόσθετη κατηγορία μπορεί να αναφερθεί ο συνδυασμός των 

προαναφερθεισών κατηγοριών ή και άλλες μέθοδοι. Οι ως άνω βασικές κατηγορίες μεθοδολογιών 

περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια:  

Υδρολογικές μεθοδολογίες: Συνιστούν την πολυπληθέστερη κατηγορία μεθοδολογιών και οι 

περισσότερες εξ' αυτών παραμένουν σε ισχύ έως και σήμερα, είτε με την αρχική τους μορφή είτε 

με ορισμένες βελτιώσεις προκειμένου να μπορούν να εφαρμόζονται σε διαφορετικές υδρολογικές 

περιοχές και τύπους ποταμών. Για τον προσδιορισμό της οικολογικής παροχής με τη χρήση 

αυτών των μεθόδων χρησιμοποιούνται κυρίως πρωτογενή υδρολογικά δεδομένα μηνιαίων ή 

ημερήσιων παροχών. Η μέθοδος Tennant (Montana) συνιστά διεθνώς την πιο διαδεδομένη 

μέθοδο της κατηγορίας. Ο καθορισμός της οικολογικής παροχής μέσω της καμπύλης διάρκειας, 
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ως η παροχή με πιθανότητα υπέρβασης για ορισμένο ποσοστό του χρόνου, αποτελεί τη δεύτερη 

πιο διαδεδομένη υδρολογική μέθοδο. Εκτός από τις παραπάνω, τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιούνται συχνά και μέθοδοι όπως η μέθοδος Texas, η μέθοδος βασικής παροχής 

διατήρησης και η μέθοδος του εύρους μεταβλητότητας (RVA). 

Μεθοδολογίες υδραυλικών δεικτών: Η μέθοδος της υγρής περιμέτρου αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη μεθοδολογία της κατηγορίας. Με την εν λόγω μέθοδο θεωρείται πρωτίστως ότι η 

κατάσταση του υδατικού συστήματος συνδέεται άμεσα με το μέγεθος της υγρής περιμέτρου σε 

αβαθείς ουσιαστικά περιοχές ή άλλους κρίσιμους βιοτόπους, και δευτερευόντως ότι η διατήρηση 

τέτοιων περιοχών θα εξασφαλίσει επαρκή προστασία των ενδιαιτημάτων γενικότερα. Για τον 

καθορισμό της οικολογικής παροχής χρησιμοποιούνται εμπειρικές ή υδραυλικά μοντελοποιημένες 

σχέσεις μεταξύ υγρής περιμέτρου και παροχής. Στην κατηγορία των μεθοδολογιών αυτών 

εντάσσονται και άλλες μέθοδοι με περιορισμένη όμως εφαρμογή, όπως η μέθοδος R-2 cross.  

Μεθοδολογίες προσομοίωσης ενδιαιτημάτων: Αποτελούν τις πλέον διαδεδομένες διεθνώς μετά τις 

υδρολογικές μεθοδολογίες. Πρόκειται, ουσιαστικά, για υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης 

υδραυλικών και υδρολογικών παραμέτρων, με τα οποία καθορίζονται οι επιθυμητές οικολογικά 

αποδεκτές ροές για είδη ή κοινωνίες που επιλέγονται ως στόχοι. Η κυριότερη μεθοδολογία της 

κατηγορίας αυτής είναι η IFIM (Instream Flow Incremental Methodology) όπου περιλαμβάνεται 

μεταξύ άλλων και το μοντέλο PHABSIM (Physical Habitat Simulation).  

Ολιστικές μεθοδολογίες: Πρόκειται για τις πιο περίπλοκες από τις προαναφερθείσες μεθοδολογίες 

καθώς αξιολογούν το σύνολο του ποτάμιου οικοσυστήματος μέσω πολυάριθμων μετρήσεων 

πεδίου και προγραμμάτων παρακολούθησης. Η μέθοδος των Δομικών Μονάδων (Building 

Blocks) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη διεθνώς μεθοδολογία της κατηγορίας. Ωστόσο, 

τελευταία ως εξέλιξη της εν λόγω μεθόδου αλλά και άλλων παρομοίων έχει αναπτυχθεί η 

προσέγγιση DRIFT (Downstream Response to Imposed Flow Transformations) με την οποία 

διερευνώνται οι επιπτώσεις μείωσης των ποτάμιων απορροών σε σχέση με τις φυσικές. 

Στην Ελλάδα, η έννοια της οικολογικής παροχής εμφανίστηκε ως απόρροια της ΚΥΑ 69269/5387 

(ΦΕΚ Β’ 678/25-10-1990) με την οποία τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου-πλαίσιο για 

το περιβάλλον 1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/16-10-1986). Με το Άρθρο 2 της υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ. 12160 

(ΦΕΚ Β’ 1552/3-8-1999) Υπουργικής Απόφασης ορίστηκε ως κριτήριο πρόκρισης των 

υποβαλλόμενων αιτήσεων για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας ο βαθμός ενεργειακής 

αξιοποίησης, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανά θέση υδατικού δυναμικού 

χωρίς επίπτωση στην οικολογική παροχή και τις ποσότητες νερού που απαιτούνται για άλλες 

χρήσεις (π.χ. ύδρευση). Η οικολογική παροχή σε αυτή την περίπτωση προσδιορίστηκε στο 30% 

της μέσης παροχής θερινών μηνών. Με την υπ’ αρ. 49828 (ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-2008) Απόφαση 
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της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης εγκρίθηκε το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και η Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Το Άρθρο 16 της εν λόγω Απόφασης προβλέπει ότι μέχρι 

να καθορισθούν τα κριτήρια της ελάχιστης απαιτούμενης οικολογικής παροχής ανά λεκάνη 

απορροής, ως ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή νερού που παραμένει στη φυσική κοίτη 

υδατορεύματος, αμέσως κατάντη του έργου υδροληψίας του υπό χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε., πρέπει 

να εκλαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα πιο κάτω μεγέθη, εκτός αν απαιτείται τεκμηριωμένα η 

αύξησή της λόγω των απαιτήσεων του κατάντη οικοσυστήματος (ύπαρξη σημαντικού 

οικοσυστήματος):  

 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών Ιουνίου − Ιουλίου – Αυγούστου ή  

 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου ή  

 30 lt/sec σε κάθε περίπτωση.  

Η κατεύθυνση αυτή, παρόλο που αφορά στην αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων, 

εφαρμόζεται και σε άλλα έργα υδατικής αξιοποίησης καθώς δεν έχει θεσπιστεί σχετική νομοθεσία 

που να τα αφορά. Ως μέθοδος, μπορεί να ενταχθεί στις υδρολογικές μεθοδολογίες υπολογισμού, 

καθώς για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται υδρολογικά δεδομένα μηνιαίων παροχών. 

Μεταξύ των υδρολογικών μεθοδολογιών υπολογισμού της οικολογικής παροχής συγκαταλέγεται 

και η μέθοδος της βασικής παροχής διατήρησης (Basic Maintenance Flow), η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως στην Ισπανία (Palau & Alcazar, 2010). Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται 

η βασική παροχή που πρέπει να διατηρείται σε έναν ποταμό, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

εποχικές διακυμάνσεις προκειμένου να μην διαταράσσονται οι υδρολογικές συνθήκες που 

καθορίζουν τη δυναμική των ενδιαιτημάτων. 

Η έλλειψη επαρκών και επίκαιρων στοιχείων ημερήσιας απορροής στην περιοχή μελέτης καθιστά 

αβέβαιο οποιοδήποτε συμπέρασμα ως προς την καταλληλότητα της μεθόδου για τον 

προσδιορισμό της οικολογικής παροχής.  

Συμπερασματικά, δεδομένων των ελλείψεων σε μετρήσεις παροχών με ημερήσιο χρονικό 

βήμα στο υδατικό σύστημα, τα όρια που έχουν θεσπιστεί από το Άρθρο 16 της υπ’ αρ. 

49828 (ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-2008) απόφασης, γίνονται γενικά αποδεκτά. 

  Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 3,13 0,61 0,29 0,17 1,02 
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Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (30% 

μέσης θερινής παροχής) - περίπτωση 1 
0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (50% 

μηνός Σεπτεμβρίου) - περίπτωση 2 
0,595 0,595 0,595 0,595 0,595 

Οικολογική παροχή σε hm3/μήνα 
(30lt/sec) - περίπτωση 3 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Πίν. 81: Οικολογικές παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι  στη θέση υδροληψίας «Καλύβια» (hm
3
). 

  Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 1,14 0,33 0,14 0,11 0,25 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (30% 

μέσης θερινής παροχής) - περίπτωση 1 
0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα (50% 

μηνός Σεπτεμβρίου) - περίπτωση 2 
0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

Οικολογική παροχή σε hm3/μήνα 
(30lt/sec) - περίπτωση 3 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Πίν. 82: Οικολογικές παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση υδροληψίας «Κερασιώτικο» (hm
3
). 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες σημειώνουμε τα εξής: 

 Για τη λεκάνη του ποταμού Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 50% 

του μηνός Σεπτεμβρίου η οικολογική παροχή είναι σχεδόν τετραπλάσια της θερινής παροχής του 

ποταμού, τιμή που κρίνεται μη ρεαλιστική σύμφωνα με την υδρολογική δίαιτα της λεκάνης 

απορροής. Περαιτέρω, από τις δυο άλλες περιπτώσεις υπολογισμού της οικολογικής παροχής 

επιλέγουμε αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή, που είναι τα 30lt/sec ή 0,078hm3/month 

 Για τη λεκάνη του ποταμού Κερασιώτη βλέπουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 50% 

του μηνός Σεπτεμβρίου η οικολογική παροχή τον μήνα Ιούλιο ξεπερνά την πραγματική παροχή 

του ποταμού. Περαιτέρω, από τις δυο άλλες περιπτώσεις υπολογισμού της οικολογικής παροχής 

επιλέγουμε αυτή με τη μεγαλύτερη τιμή, που είναι τα 30lt/sec ή 0,078hm3/month. Επιπρόσθετα 

στα πλαίσια μελέτης κατασκευής ΜΥΗΣ στη λεκάνη απορροής του π. Κερασιώτη (ΑΕΠΟ με 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΑΣΡ) και της υδρολογικής ανάλυσης, έγινε αποδεκτή η τιμή των 30lt/sec ως 

οικολογική παροχή από τις αρμόδιες αρχές. 

Έτσι η μέση εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» είναι: 
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 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 3,13 0,61 0,29 0,17 1,02 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 3,056 0,532 0,214 0,090 0,947 

Πίν. 83: Μέσες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» (hm
3
). 

Αντίστοιχα η μέση εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της υδροληψίας «Κερασιώτικο» 

είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 1,14 0,33 0,14 0,11 0,25 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 1,066 0,252 0,064 0,033 0,170 

Πίν. 84: Μέσες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση της υδροληψίας «Κερασιώτικο» (hm
3
). 

Περαιτέρω εξετάζουμε τις περιπτώσεις των χειρότερων και καλύτερων υδρολογικών ετών στη 

χρονοσειρά του δείγματος. Έτσι για το μέσο χειρότερο υδρολογικό έτος στη θέση της υδροληψίας 

«Καλύβια» έχουμε: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 2,37 0,39 0,27 0,15 0,31 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 2,292 0,312 0,192 0,072 0,232 

Πίν. 85: Μέσες ελάχιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» (hm
3
). 

Αντίστοιχα η μέση ελάχιστη εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της υδροληψίας 

«Κερασιώτικο» είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 0,95 0,28 0,14 0,11 0,07 
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Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 0,877 0,198 0,058 0,033 -0,008 

Πίν. 86: Μέσες ελάχιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση της υδροληψίας «Κερασιώτικο» (hm
3
). 

Παρατηρούμε ότι για το μήνα Σεπτέμβριο η παροχή του ποταμού Κερασιώτη δεν αρκεί ούτε για τη 

διατήρηση της οικολογικής παροχής. 

Τέλος, στην περίπτωση των μέσων καλύτερων υδρολογικών ετών στη χρονοσειρά του δείγματος 

στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» έχουμε: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος μέγιστος όγκος απορροής σε hm
3
/μήνα 4,34 1,37 0,27 0,18 2,89 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 4,265 1,289 0,197 0,107 2,816 

Πίν. 87: Μέσες μέγιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Μ. Ποτάμι στη θέση της υδροληψίας «Καλύβια» (hm
3
). 

Αντίστοιχα η μέση μέγιστη εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού στη θέση της υδροληψίας 

«Κερασιώτικο» είναι: 

 Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπ. 

Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής σε 
hm

3
/μήνα 

1,44 0,52 0,14 0,12 0,71 

Οικολογική παροχή σε hm
3
/μήνα 

(30lt/sec) 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε hm
3
/μήνα 1,365 0,439 0,059 0,037 0,632 

Πίν. 88: Μέσες μέγιστες εκμεταλλεύσιμες παροχές ποταμού Κερασιώτη στη θέση της υδροληψίας «Κερασιώτικο» (hm
3
). 

Όσον αφορά την υδρομάστευση της πηγής «Μάνα νερό» δεν απαιτείται η απόδοση οικολογικής 

παροχής καθότι: 

 Κατάντη της πηγής δεν υφίσταται καμιά κοίτη ρέματος αλλά το σύνολο της περιοχής 

συνίσταται από χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες. 

 Σύμφωνα με τους χάρτες ΓΥΣ κλ. 1:5.000 (φύλλα 52145 και 52157) δεν υφίσταται η θέση 

της πηγής και στην πέριξ περιοχή καμία κοίτη ρέματος. 



 

 

 

225 

 Η υδρομάστευση της πηγής γίνεται από τη δεκαετία του 60 και ουδέποτε υπήρχε κάποιο αξιόλογο 

υδάτινο οικοσύστημα το οποίο να τροφοδοτούσε με νερό η πηγή. 

 Πριν την υδρομάστευση της πηγής για υδρευτικούς λόγους του οικισμού της Κερασιάς, αυτή 

χρησιμοποιούνταν για την άρδευση των πέριξ περιοχών αυτής, καθώς σε δορυφορικές εικόνες 

λήψης 1945 – 1960 (Δασολόγιο) το σύνολο της γύρω περιοχής αποτελείται από γεωργικές 

καλλιέργειες. 

8.13.7 Υδροληπτικά έργα λεκανών απορροής και υπολειπόμενες ποσότητες 

8.13.7.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα 

Ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ποσότητας αρδευτικού νερού καθορίζεται από το είδος της 

καλλιέργειας καθώς και τον τρόπο άρδευσης. Για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας 

νερού λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην υπ. αριθμ. απόφαση Φ16/6631 

(ΦΕΚ428/Β/1989) περί προσδιορισμού ανώτατων και κατώτατων ορίων αναγκαίων ποσοτήτων 

για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Η ποσότητα αυτή ενδέχεται να αλλάζει κατά 

μικρό ποσοστό σε ετήσια βάση λόγω μεταβολής των καλλιεργούμενων ειδών στα 

εξυπηρετούμενα αγροτεμάχια. Σημειώνεται ότι η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας για 

τον υπολογισμό του αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο υπολογίζει ποσότητα 

ίση με 450m3/στρέμμα μετά την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης της ΛΑΠ Πηνειού (1η 

αναθεώρηση) (ΦΕΚ 4682/Β/2017) αλλά και την ΣΜΠΕ του υδατικού διαμερίσματος ΕΛ 08. 

Σε κάθε περίπτωση η τελική ποσότητα για την οποία θα χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού θα 

καθορισθεί από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας (ελάχιστη − μέγιστη) λαμβάνοντας υπόψη το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης της Περιοχής 

Λεκανών Απορροής Ποταμού και το Πρόγραμμα Μέτρων (ΛΑΠ Πηνειού) ώστε να επιτυγχάνονται 

οι περιβαλλοντικοί στόχοι του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007 καθώς και τις κανονιστικές πράξεις 

επιβολής μέτρων και περιορισμών.  

Κατά μήκος του ποταμού Μ. Ποτάμι υπάρχουν τρεις (3) υδροληψίες που αφορούν σε αρδευτική 

χρήση. Πρόκειται για μικρού ύψους φράγματα (1m) από σκυρόδεμα κάθετα στη διεύθυνση ροής 

που περιλαμβάνουν πλευρική υδροληψία μέσω τσιμενταύλακα. 

Τα στοιχεία των υδροληψιών κατά μήκος του ποταμού Μ. Ποτάμι είναι τα κάτωθι: 

Τύπος άντλησης 
Γεωγραφικό 
μήκος (ΕΓΣΑ 

87) 

Γεωγραφικό 
πλάτος (ΕΓΣΑ 

87) 
Τοπωνύμιο 

Έκταση 
ζώνης 

άρδευσης 
(στρ.) 

Καλλιεργήσιμη έκταση ζώνης άρδευσης (στρ.) 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 

301.266,00 4.353.183,00 
Υδροληψία 
Βασιαρδάνη 

920 644 
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Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 301.965,02 4.353.325,13 Υδροληψία Μυλιά 320 160 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 302.224,76 4.353.468,24 Υδροληψία Καλύβια 350 210 

ΣΥΝΟΛΟ 1.590 1.014 

Πιν. 89: Υδροληψίες στη λεκάνη απορροής Μ. Ποτάμι 

Περαιτέρω λόγω ορεινότητας της περιοχής αλλά και σχετικά υγρού κλίματος οι αρδεύσεις 

ξεκινούν μετά τις 15 Μαΐου ενώ λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου. 

Η μηνιαία κατανομή των αναγκών σε αρδευτικό νερό δίνεται θεωρώντας την "κλασσική" 

καλλιέργεια της περιοχής που αποτελείται αποκλειστικά από κηπευτικά  με μέγιστη κατανάλωση 

αρδευτικού νερού ανά αρδευτική περίοδο ίση με 680m3/στρέμμα (ΦΕΚ428/Β/1989 - 

χρησιμοποιείται για την μηνιαία ποσοστιαία κατανομή): 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης σε νερό (%) 0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,90  

Ποσότητα νερού ανά στρέμμα 
κηπευτικών (m

3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία Βασιαρδάνη 0 21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υδροληψία Μυλιά 0 5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υδροληψία Καλύβια 0 7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 

Συνολικός μέσος απαιτούμενος όγκος 
νερού υφισταμένων υδροληψιών σε 

m
3
/μήνα 

0 34.050,12 85.561,32 97.303,44 90.256,14 31.707,78 338.878,80 

Συνολική αιτούμενη ποσότητα νερού σε 
hm

3
/αρδευτική περίοδο ή έτος 

0,339 

Πιν. 90: Κατανομή αρδευτικών ποσοτήτων υφιστάμενων υδροληψιών ποταμού Μ. Ποτάμι 

Ο υπολογισμός του αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο του προτεινόμενου έργου γίνεται 

σε 450m3/στρέμμα ως αρχική ποσότητα και αναγωγή στις καλλιεργητικές συνήθειες της 

περιοχής, δηλ. έναρξη αρδευτικής περιόδου στις 15 Μάιου και λήξη στις 15 Σεπτεμβρίου, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης της ΛΑΠ Πηνειού (1η αναθεώρηση), την ΣΜΠΕ του 

υδατικού διαμερίσματος αλλά και με τις έως τώρα εκδοθείσες άδειες χρήσης νερού από την 

αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω που αφορούν στις εκμεταλλεύσιμες ποσότητες νερού 

από την κοίτη του ποταμού ανά μήνα, τις υφιστάμενες απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό των 

υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Μ. Ποτάμι, οι μέσες υπολειπόμενες 
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ποσότητες (κατάντη) από τη θέση της υδροληψίας «Καλύβια», που αποτελεί την τελευταία 

κατά μήκος της διεύθυνσης ροής, ανέρχονται σε: 

  ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης 

σε νερό (%) 
14,93 18,75 21,32 19,78 13,9 --  

Εκμεταλλεύσιμη 

παροχή σε m
3
/μήνα 

3.056.000,00 532.000,00 2.140.000,00 90.000,00 947.000,00 --  

Ποσότητα νερού ανά 

στρέμμα κηπευτικών 

(m
3
) στην περιοχή 

μελέτης 

33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 

Βασιαρδάνη (καθαρή 

αρδεύσιμη επιφάνεια 

644στρ) 

21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 

Βασιαρδάνη 

3.034.374,48 477.659,28 2.078.201,76 32.677,56 926.862,12  -- 

Υδροληψία Μυλιά 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 160στρ) 

5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Μυλιά 

3.029.001,68 464.158,48 2.062.848,16 18.435,96 921.858,92 --  

Υδροληψία Καλύβια 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 210στρ) 

7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Καλύβια 

3.021.949,88 446.438,68 2.042.696,56 -256,14 915.292,22 --  

Πίν. 91: Μέσος όγκος απορροής στις θέσεις κατάντη των μελετώμενων υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του π. Μ. Ποτάμι (σε 

m
3/

month). 

 



 

 

 

228 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες (μέσες) ύδατος 

σε m3/μήνα στην κοίτη του Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι στα συχνότερα «μέσα» υδρολογικά έτη 

υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς πάρα πολύ 

μικρό ως ποσότητα. Περαιτέρω στις εγκαταστάσεις της υδροληψίας «Βασιαρδάνη» 

υπάρχουν δυο ρυθμιστικές δεξαμενές χωρητικότητας 270m3 (για το βόρειο κλάδο της 

υδροληψίας) και 330 m3 (για το νότιο κλάδο). Έτσι για το μήνα Αύγουστο δύναται μέσω 

της προσωρινής αποθήκευσης στις δεξαμενές να εξαλειφθεί το έλλειμμα των 256,14m3. 

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο χειρότερο υδρολογικό έτος του 

δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική παροχή παραμένει η ίδια (μέσων 

υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης 

σε νερό (%) 
14,93 18,75 21,32 19,78 13,9 --  

Εκμεταλλεύσιμη 

παροχή σε m
3
/μήνα 

2.292.000,00 312.000,00 192.000,00 72.000,00 232.000,00 --  

Ποσότητα νερού ανά 

στρέμμα κηπευτικών 

(m
3
) στην περιοχή 

μελέτης 

33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 

Βασιαρδάνη (καθαρή 

αρδεύσιμη επιφάνεια 

644στρ) 

21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 

Βασιαρδάνη 

2.270.374,48 257.659,28 130.201,76 14.677,56 211.862,12 --  

Υδροληψία Μυλιά 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 160στρ) 

5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Μυλιά 

2.265.001,68 244.158,48 114.848,16 435,96 206.858,92 --  

Υδροληψία Καλύβια 

(καθαρή αρδεύσιμη 

7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 
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επιφάνεια 210στρ) 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Καλύβια 

2.257.949,88 226.438,68 94.696,56 -18.256,14 200.292,22  -- 

Πιν. 92: Μέσος ελάχιστος όγκος απορροής στις θέσεις κατάντη των μελετώμενων υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του π. Μ. 

Ποτάμι (σε m
3/

month). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες (ελάχιστες) 

ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι στα σπανιότερα «ξηρά» 

υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο. Το έλλειμμα αυτό είναι 

σαφώς αρκετό και δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση της περιοχής. Έτσι για τα ξηρά 

υδρολογικά έτη προτείνεται η εκ περιτροπής λειτουργία των υδροληψιών κατά μήκος της 

κοίτης του ποταμού ώστε να διατηρείται πάντα η οικολογική παροχή του ποταμού. 

Ειδικότερα, προτείνεται στα ελλειμματικά υδρολογικά έτη η άρδευση με προτεραιότητα σε 

περιοχές δυναμικών καλλιεργειών (κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – 

βοσκοτόπων). 

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο καλύτερο υδρολογικό έτος του 

δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική παροχή παραμένει η ίδια (μέσων 

υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης 

σε νερό (%) 
14,93 18,75 21,32 19,78 13,9 --  

Εκμεταλλεύσιμη 

παροχή σε m
3
/μήνα 

4.264.814,13 1.289.027,33 196.784,69 106.795,09 2.815.902,05 --  

Ποσότητα νερού ανά 

στρέμμα κηπευτικών 

(m
3
) στην περιοχή 

μελέτης 

33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία 

Βασιαρδάνη (καθαρή 

αρδεύσιμη επιφάνεια 

644στρ) 

21.625,52 54.340,72 61.798,24 57.322,44 20.137,88 215.224,80 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία 

4.243.188,61 1.234.686,61 134.986,45 49.472,65 2.795.764,17 --  
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Βασιαρδάνη 

Υδροληψία Μυλιά 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 160στρ) 

5.372,80 13.500,80 15.353,60 14.241,60 5.003,20 53.472,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Μυλιά 

4.237.815,81 1.221.185,81 119.632,85 35.231,05 2.790.760,97  -- 

Υδροληψία Καλύβια 

(καθαρή αρδεύσιμη 

επιφάνεια 210στρ) 

7.051,80 17.719,80 20.151,60 18.692,10 6.566,70 70.182,00 

Υπολειπόμενη 

ποσότητα κατάντη 

υδροληψία Καλύβια 

4.230.764,01 1.203.466,01 99.481,25 16.538,95 2.784.194,27 --  

Πιν. 93: Μέσος μέγιστος όγκος απορροής στις θέσεις κατάντη των μελετώμενων υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του π. Μ. 

Ποτάμι (σε m
3/

month). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες μέσες ποσότητες 

(μέγιστες) ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του Μ. Ποτάμι βλέπουμε ότι στα «υγρότερα» 

υδρολογικά έτη δεν υπάρχει υδατικό έλλειμμα και καλύπτεται πλήρως η ταυτόχρονη 

λειτουργία του συνόλου των υδροληψιών. 

Κατά μήκος του ποταμού Κερασιώτη υπάρχει μια (1) υδροληψία που αφορά σε αρδευτική 

χρήση, μια (1) υδροληψία που αφορά σε λειτουργία μαντανιού και μια (1) προγραμματιζόμενη 

υδροληψία που αφορά σε κατασκευή ΜΥΗΣ. Όλες οι υδροληψίες (υφιστάμενες και 

προγραμματιζόμενες) αποτελούνται από  μικρού ύψους φράγματα από σκυρόδεμα κάθετα στη 

διεύθυνση ροής που περιλαμβάνουν πλευρική υδροληψία μέσω τσιμενταύλακα ή αγωγού. 

Τα στοιχεία των υδροληψιών κατά μήκος του ποταμού Κερασιώτη είναι τα κάτωθι: 

Τύπος άντλησης 
Γεωγραφικό 
μήκος (ΕΓΣΑ 

87) 

Γεωγραφικό 
πλάτος (ΕΓΣΑ 

87) 
Τοπωνύμιο 

Έκταση 
ζώνης 

άρδευσης 
(στρ.) 

Καλλιεργήσιμη έκταση ζώνης 
άρδευσης (στρ.) 

Φράγμα με πλευρική 
υδροληψία 

(προγραμματιζόμενο 
έργο) 

297.413,00 4.355.327,00 Υδροληψία ΜΥΗΣ Κερασιώτη -- -- 

Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 298.956,95 4.356.163,87 

Υδροληψία Νεροτριβές – μαντάνια 
ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ 

Δασκαλάκη και κληρονόμων Μιχαήλ 
Κουτρουλιά 

-- -- 
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Φράγμα με πλευρικό 
τσιμενταύλακα 299.177,62 4.356.270,58 

Υδροληψία  Κερασιώτη – κοινή με 
Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας 

κληρονόμων Αντωνάκη 
620 500 

ΣΥΝΟΛΟ 620 500 

Πιν. 94: Υδροληψίες στη λεκάνη απορροής Κερασιώτη από ανάντη προς κατάντη 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου ΜΥΗΣ Κερασιώτη, η υδροληψία «Νεροτριβές – 

μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ Δασκαλάκη και κληρονόμων Μιχαήλ Κουτρουλιά» θα 

συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέσω των παροχών του ποταμού, ενώ δεν επηρεάζεται η 

υδρολογική δίαιτα του ποταμού καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται πλησίον της κοίτης και αμέσως 

μετά τη λειτουργία της το νερό επανέρχεται στην κοίτη του ποταμού Κερασιώτη. 

Η υδροληψία  Κερασιώτη (κοινή με Νεροτριβές – μαντάνια ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη) 

μετά τη λειτουργία του ΜΥΗΣ Κερασιώτη δεν δύναται να λειτουργεί. Για αυτό το λόγο στην 

εγκεκριμένη μελέτη του ΜΥΗΣ έχει προβλεφθεί ακριβώς μετά την έξοδο του σταθμού παραγωγής 

ενέργειας η κατασκευή ειδικής διάταξης αγωγού όπου θα στέλνει το νερό στις αρδευτικές 

δεξαμενές Κερασιάς (πλησίον χώρου εκτροπής Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα). Ειδικότερα 

αναγράφεται επακριβώς ότι: 

«Κατάντη του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΣ Κερασιώτη και πιο συγκεκριμένα σε απόσταση ~ 

130 m κατάντη του σημείου επαναπροσαγωγής νερού στο ρέμα, βρίσκεται νεροτριβή-μαντάνι 

ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη, η οποία σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Υδάτων Θεσσαλίας με Α.Π. 2457/142938/2011/18-01-2012, δεν βρίσκεται σε λειτουργία. 

Η υδροληψία της συγκεκριμένης νεροτριβής-μαντανιού βρίσκεται σε απόσταση ~ 500 m ανάντη 

του σταθμού παραγωγής του εξεταζόμενου ΜΥΗΣ και ~ 50 m κατάντη των δύο νεροτριβών-

μαντανιών που περιγράφηκαν ανωτέρω. Επομένως, η νεροτριβή-μαντάνι, σε περίπτωση 

επαναλειτουργίας της, θα χρησιμοποιεί το νερό που αποδίδεται στο ρέμα από τις νεροτριβές-

μαντάνια σε σειρά που λειτουργούν ανάντη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις σε νερό για τη 

λειτουργία της είναι της ίδιας τάξης μεγέθους - 10-15 l/s (λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την 

ίδια χρήση με ίδια δυναμικότητα). 

Αρδευτικές δεξαμενές 

Σε απόσταση ~ 150 m βορειοανατολικά του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗΣ Κερασιώτη 

βρίσκονται δύο αρδευτικές δεξαμενές, οι οποίες τροφοδοτούνται με νερό μέσω κοινής υδροληψίας 

με της νεροτριβής-μαντάνι ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

- οι δεξαμενές αυτές βρίσκονται κατάντη του σημείου επαναπροσαγωγής νερού στο ρέμα,  
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- η τροφοδοσία τους με νερό κατά τη φάση λειτουργίας του ΜΥΗΣ θα λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής 

διάταξης που θα τοποθετηθεί στη διώρυγα φυγής του σταθμού παραγωγής και η οποία 

περιγράφεται παρακάτω,  

- η τροφοδότηση με νερό και η λειτουργία των αρδευτικών δεξαμενών δεν θα επηρεαστεί από τη 

λειτουργία του ΜΥΗΣ.  

Διάταξη μεταφοράς του νερού από τη διώρυγα διαφυγής του σταθμού παραγωγής στη θέση 

διανομής του νερού με βαρυτικό τρόπο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π. 2457/142938/2011/18-01-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Υδάτων Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα την πρώτη παρατήρηση που αφορά στις 

αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, θα κατασκευαστεί κατάλληλη διάταξη μεταφοράς του 

νερού βαρυτικά από τη διώρυγα φυγής στη θέση διανομής του νερού για άρδευση 

(τροφοδοσία αρδευτικών δεξαμενών). Πρέπει να σημειωθεί ότι με την κατασκευή του 

παραπάνω έργου το ισοζύγιο της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση 

δεν θα μεταβάλλεται από τη λειτουργία του ΜΥΗΣ διότι όσο νερό θα χρησιμοποιείται για τη 

λειτουργία του ΜΥΗΣ θα είναι διαθέσιμο για την άρδευση μέσω του προαναφερόμενου 

έργου.  

 Η υψομετρική διαφορά από τη διώρυγα φυγής έως τη θέση διανομής είναι περίπου 10m, γεγονός 

που επιτρέπει να οδηγείται το νερό με βαρυτικό τρόπο στο προαναφερόμενο σημείο. 

Για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος ελαφρύς σωλήνας μήκους ~ 150 m και 

διαμέτρου 50 cm, ο οποίος θα ξεκινάει από τη διώρυγα φυγής και θα καταλήγει στη δεξαμενή 

διανομής. Το έργο έχει τρία τμήματα: το πρώτο τμήμα είναι η κατάλληλη διάταξη, η οποία  θα 

κατασκευασθεί στη διώρυγα φυγής (βλέπε Σχήμα 1 στην Ενότητα 11.2) και το νερό θα διαφεύγει 

κατά προτεραιότητα από τον σωλήνα, το δεύτερο τμήμα είναι ο αγωγός και το τρίτο τμήμα η βάνα 

στη θέση διανομής του νερού  που θα ανοιγοκλείνει την παροχή. 

Η τοποθέτηση του σωλήνα θα γίνει με χειρονακτικό τρόπο και συγκεκριμένα θα κατασκευασθεί ένα 

αυλάκι βάθους 60,00 cm προκειμένου να επιχωθεί για λόγους προστασίας από έντονα καιρικά 

φαινόμενα. Ανά δέκα μέτρα αγωγού ή πιο πυκνά (στα σημεία αλλαγής μεγάλης κλίσης) θα 

τοποθετηθούν αγκυρώσεις (μεταλλικές γωνιές) για μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

για τη διάνοιξη του ορύγματος δεν θα απαιτηθεί η κοπή δέντρων. 

Κατά το πέρασμα του αγωγού από το ρέμα, για μήκος περίπου 5,00 m, ο αγωγός  θα εγκιβωτιστεί 

με μπετόν για να προστατευθεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Το νερό με τη διάταξη που θα 

κατασκευασθεί στη διώρυγα φυγής (βλέπε Σχήμα 1) θα φεύγει κατά προτεραιότητα από το σωλήνα 

εφόσον έχει ανοιχτεί η βάνα στη θέση διανομής του νερού.  
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Κατά τις περιόδους όπου ο ΜΥΗΣ δεν θα λειτουργεί, η τροφοδοσία των δεξαμενών θα λαμβάνει 

χώρα όπως συμβαίνει στην υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή μέσω του υδραύλακα τροφοδοσίας 

τους από το ρέμα – κοινή υδροληψία με τη νεροτριβή-μαντάνι ιδιοκτησίας κληρονόμων Αντωνάκη.» 

Έτσι στη συνέχεια των υπολογισμών λαμβάνουμε τη λειτουργία του έργου έως την κατασκευή της 

ΜΥΗΣ Κερασιώτη (μετά την κατασκευή της η τροφοδοσία σε αρδευτικό νερό θα γίνεται κατάντη 

της μονάδας παραγωγής ενέργειας) και οι ποσότητες νερού των νεροτριβών – μαντανιών 

ιδιοκτησίας κληρονόμων Μιχαήλ Δασκαλάκη και κληρονόμων Μιχαήλ Κουτρουλιά επανέρχονται 

πλήρως στην κοίτη του ποταμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω που αφορούν στις εκμεταλλεύσιμες ποσότητες νερού 

από την κοίτη του ποταμού Κερασιώτη ανά μήνα, τις υφιστάμενες απαιτήσεις σε αρδευτικό 

νερό των υδροληψιών κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, οι μέσες υπολειπόμενες 

ποσότητες (κατάντη) από τη θέση της υδροληψίας «Κερασιώτη» (αποτελεί τη μοναδική 

ουσιαστικά κατά μήκος της διεύθυνσης ροής υδροληψία), ανέρχονται σε: 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης σε νερό (%) 0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 1.066.000,00 252.000,00 640.000,00 33.000,00 170.000,00   

Ποσότητα νερού ανά στρέμμα 
κηπευτικών (m

3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία Κερασιώτη (καθαρή 
αρδεύσιμη επιφάνεια 500στρ) 

-- 16.790,00 42.190,00 47.980,00 44.505,00 15.635,00 167.100,00 

Υπολειπόμενη ποσότητα κατάντη 
υδροληψία Κερασιώτη 

--  1.049.210,00 209.810,00 592.020,00 -11.505,00 154.365,00   

Πίν. 95: Μέσος όγκος απορροής στη θέση κατάντη της υδροληψίας «Κερασιώτη» κατά μήκος της κοίτης του π. Κερασιώτη (σε 

m
3/

month). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες (μέσες) ύδατος 

σε m3/μήνα στην κοίτη του π. Κερασιώτη βλέπουμε ότι στα συχνότερα «μέσα» υδρολογικά 

έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της τάξης του 25% των υδατικών 

αναγκών του μήνα. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς αρκετό και δημιουργεί προβλήματα στην 

άρδευση της περιοχής. Έτσι, για τα μέσα υδρολογικά έτη προτείνεται η ελλειμματική 

άρδευση αλλά και η προτεραιότητα άρδευσης σε περιοχές δυναμικών καλλιεργειών 

(κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – βοσκοτόπων).   
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Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο χειρότερο υδρολογικό έτος του 

δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική παροχή παραμένει η ίδια (μέσων 

υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης σε νερό (%) 0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 877.000,00 198.000,00 580.000,00 33.000,00 0,00   

Ποσότητα νερού ανά στρέμμα 
κηπευτικών (m

3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία Κερασιώτη (καθαρή 
αρδεύσιμη επιφάνεια 500στρ) 

-- 16.790,00 42.190,00 47.980,00 44.505,00 15.635,00 167.100,00 

Υπολειπόμενη ποσότητα κατάντη 
υδροληψία Κερασιώτη 

--  860.210,00 155.810,00 532.020,00 -11.505,00 -15.635,00   

Πίν. 96: Ελάχιστος όγκος απορροής στη θέση κατάντη της υδροληψίας «Κερασιώτη» κατά μήκος της κοίτης του π. Κερασιώτη 

(σε m
3/

month). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες (ελάχιστες) 

ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του π. Κερασιώτη, βλέπουμε ότι στα σπανιότερα «ξηρά» 

υδρολογικά έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της τάξης του 25% των 

υδατικών αναγκών του μήνα και έλλειμμα της τάξης του 100% για το μήνα Σεπτέμβριο. 

Όπως είχαμε προαναφέρει στα ξηρά υδρολογικά έτη οι παροχές του ποταμού δεν δύναται 

να καλύψουν ούτε την οικολογική παροχή του ποταμού (30lt/sec). Έτσι, για τα ξηρά 

υδρολογικά έτη προτείνεται η ελλειμματική άρδευση το μήνα Αύγουστο ενώ το Σεπτέμβριο 

οι καλλιέργειες μετατρέπονται σε ξηρικές. Περαιτέρω στα ξηρά υδρολογικά έτη να 

απαγορεύεται η άρδευση άλλων καλλιεργειών πλην των κηπευτικών και μόνο με μέθοδο 

στάγδην. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες πηγές υδροληψίας (π.χ. από 

τη λίμνη Πλαστήρα για γειτνιάζουσες περιοχές ή από περίσσεια υδρευτικής χρήσης – 

υπερχείλιση δεξαμενών) ώστε να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες των μηνών Αυγούστου 

και Σεπτεμβρίου αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση κηπευτικών. 

Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί για το μέσο καλύτερο υδρολογικό έτος του 

δείγματος (των θερινών μηνών) θεωρώντας ότι η οικολογική παροχή παραμένει η ίδια (μέσων 

υδρολογικών ετών). Έτσι έχουμε: 
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  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης σε νερό (%) 0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 1.365.000,00 439.000,00 590.000,00 37.000,00 2.816.000,00   

Ποσότητα νερού ανά στρέμμα 
κηπευτικών (m

3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Υδροληψία Κερασιώτη (καθαρή 
αρδεύσιμη επιφάνεια 500στρ) 

-- 16.790,00 42.190,00 47.980,00 44.505,00 15.635,00 167.100,00 

Υπολειπόμενη ποσότητα κατάντη 
υδροληψία Κερασιώτη 

--  1.348.210,00 396.810,00 542.020,00 -7.505,00 2.800.365,00   

Πίν. 97: Μέγιστος όγκος απορροής στη θέση κατάντη της υδροληψίας «Κερασιώτη» κατά μήκος της κοίτης του π. Κερασιώτη (σε 

m
3/

month). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις υπολειπόμενες ποσότητες (μέγιστες) 

ύδατος σε m3/μήνα στην κοίτη του π. Κερασιώτη, βλέπουμε ότι στα «υγρότερα» υδρολογικά 

έτη υπάρχει υδατικό έλλειμμα στο μήνα Αύγουστο της τάξης του 17% των υδατικών 

αναγκών του μήνα. Το έλλειμμα αυτό είναι σαφώς σημαντικό και δημιουργεί προβλήματα 

στην άρδευση της περιοχής. Έτσι, για τα υγρότερα υδρολογικά έτη προτείνεται η 

ελλειμματική άρδευση αλλά και η προτεραιότητα άρδευσης σε περιοχές δυναμικών 

καλλιεργειών (κηπευτικά και όχι άρδευση χορτολιβαδικών εκτάσεων – βοσκοτόπων).   

8.13.7.2 Υπόγεια υδάτινα σώματα 

Οι απολήψεις από υπόγεια νερά της περιοχής περιορίζονται στη χρήση της πηγής «Μάνα Νερό» 

του υπόγειου υδατικού συστήματος Ωλονού – Πίνδου (ΕΛ0400130) για την κατασκευή κλειστού 

αρδευτικού δικτύου στον οικισμό της Κερασιάς. Η άρδευση αφορά σε καλλιέργεια κηπευτικών σε 

μικρούς κήπους εντός του οικιστικού υποδοχέα. Η καθαρή επιφάνεια άρδευσης, σύμφωνα και με 

την υδραυλική μελέτη, ανέρχεται σε περίπου 50στρ. Η παροχή της πηγής διατηρείται σταθερή το 

θέρος μεταξύ 4 και 5 m3/hr. Έτσι στη συνέχεια των υπολογισμών λαμβάνουμε υπόψη μια μέση τιμή 

4,5  m3/hr. 

Ο υπολογισμός του αρδευτικού νερού ανά καλλιεργητική περίοδο του προτεινόμενου υποέργου του 

κλειστού δικτύου της Κερασιάς υπολογίζεται σε 450m3/στρέμμα ως αρχική ποσότητα και 

αναγωγή στις καλλιεργητικές συνήθειες της περιοχής, δηλ. έναρξη αρδευτικής περιόδου στις 

15 Μάιου και λήξη στις 15 Σεπτεμβρίου,  σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης της ΛΑΠ 
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Πηνειού (1η αναθεώρηση), την ΣΜΠΕ του υδατικού διαμερίσματος αλλά και με τις έως τώρα 

εκδοθείσες άδειες χρήσης νερού από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων.  

  Απρ. ½ Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. ½ Σεπ. Σύνολο 

Ποσοστό απαίτησης σε νερό (%) 0 14,93 18,75 21,32 19,78 13,9   

Εκμεταλλεύσιμη παροχή σε 
m3/μήνα 

-- 3.348,00 3.240,00 3.348,00 3.348,00 3.240,00   

Ποσότητα νερού ανά στρέμμα 
κηπευτικών (m

3
) 

0 33,58 84,38 95,96 89,01 31,27 334,19 

Δίκτυο Κερασιάς (καθαρή αρδεύσιμη 
επιφάνεια 50στρ) 

-- 1.679,00 4.219,00 4.798,00 4.450,50 1.563,50 16.710,00 

Ισοζύγιο --  1.669,00 -979,00 -1.450,00 -1.102,50 1.676,50   

Πίν. 98: Ισοζύγιο νερού κλειστού δικτύου οικισμού Κερασιάς (σε m
3
/month) 

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό υδατικό ισοζύγιο του κλειστού αρδευτικού 

δικτύου (m3/μήνα), βλέπουμε ότι υπάρχει υδατικό έλλειμμα στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο με μεγαλύτερο αυτό του Ιουλίου της τάξης του 43% των υδατικών αναγκών του 

μήνα, ακολουθεί του Αυγούστου με ποσοστό 33% και τέλος του Ιουνίου με 30%. Το έλλειμμα 

αυτό είναι σαφώς σημαντικό και δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση των κήπων του 

οικισμού. Έτσι, προτείνεται η ενίσχυση του δικτύου από το δίκτυο πόσιμου νερού και 

ειδικότερα της υπερχείλισης των υδρευτικών δεξαμενών που βρίσκονται σε απόσταση 48m 

νοτιοδυτικά της δεξαμενής του προτεινόμενου αρδευτικού δικτύου (όταν υπάρχει διαθέσιμη 

υπερχείλιση τους θερινούς μήνες). Περαιτέρω, στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο 

κατασκευής «Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα» που προβλέπει την πλήρη απεξάρτηση 

του οικισμού της Κερασιάς από υδρομαστεύσεις πηγών και την ύδρευση από τα 

υφιστάμενα διυλιστήρια νερού του Δήμου στα Καλύβια Πεζούλας (υδροληψία από τη λίμνη 

Πλαστήρα). Έτσι δύναται μελλοντικά και το σύνολο των πηγών που χρησιμοποιούνται για 

την ύδρευση της Κερασιάς να ενσωματωθούν στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο και να 

συνεισφέρουν στο μηδενισμό του υδατικού ελλείμματος.  

Η παροχή των υφιστάμενων πηγών ύδρευσης του οικισμού της Κερασιάς (μετρήσεις στη 

δεξαμενή τον Αύγουστο του 2003 και 2004) από την πηγή «Κρι» ανερχόταν σε μέση τιμή 

230m3/day ή 9,58m3/hr. 

Το υδατικό έλλειμμα του μηνός Ιουνίου ανέρχεται σε 1,36 m3/hr, του μηνός Ιουλίου σε 2,01 

m3/hr και του μηνός Αυγούστου σε 1,53 m3/hr και προτείνεται να καλύπτεται από την 

υπερχείλιση της υδρευτικής δεξαμενής, εφόσον πρωτίστως καλύπτεται η υδρευτική ανάγκη 

του οικισμού. 
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8.14 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στη μηδενική λύση δεν προβλέπεται καμιά σχεδιασμένη παρέμβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση 

της σημερινής κατάστασης, τη μη κατασκευή του έργου και διακοπή της άρδευσης στο 

μεγαλύτερο τμήμα των αρδεύσιμων εκτάσεων της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή οι επιπτώσεις 

όσον αφορά το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι σημαντικές καθώς σημαντικός αριθμός 

παραγωγών θα αναγκαστεί να εγκαταλέιψει τις καλλιέργειες του (κηπευτικά) και να στραφεί είτε 

σε ξηρικές καλλιέργειες είτε σε άλλα επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιοχές που θα 

εναπομείνουν λειτουργικά τμήματα του αρδευτικού δικτύου θα συνεχιστεί η άρδευση με 

αποτέλεσμα οι υπόλοιποι παραγωγοί να αντιδράσουν για την μη αποκατάσταση των 

υφιστάμενων δικτύων στις περιοχές τους και έτσι θα δημιουργηθεί τοπική κοινωνική αναταταραχή 

καθώς και παράπονα προς τη διοίκηση για άνιση μεταχείριση των παραγωγών – αγροτών στην 

περιοχή. 

Σαφέστατα στα πλαίσια της μηδενικής λύσης προκύπτει υποβάθμιση των τεχνικών υποδομών 

στον τομέα της άρδευσης, ενώ όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον δεν αναμένεται καμιά αλλαγή 

στα κλιματικά – βιοκλιματικά, μορφολογικά – τοπιολογικά, γεωλογικά – εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Περαιτέρω στη μηδενική λύση δεν έχουμε καμιά επίπτωση  στα 

οικοσυστήματα, χλωρίδα, πανίδα και προστατευόμενες περιοχές. Θετικές επιπτώσεις 

αναμένονται για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται για 

άρδευση, αλλά μέσω των κοιτών των ποταμών θα οδηγούνται στη λίμνη Πλαστήρα, 

βελτιώνοντας την κατάσταση των παρόχθιων και μόνο οικοσυστημάτων. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου έργου στο περιβάλλον της 

περιοχής αφορά στην προβλεπόμενη εξέλιξή του σε σχέση με τη μηδενική λύση. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης είναι η έκταση, ο χαρακτήρας, η ένταση, η διάρκεια, οι δυνατότητες ανάταξης και 

αντιμετώπισης και η συνεργιστική και σωρευτική δράση τους και εξετάζονται για κάθε 

περιβαλλοντική παράμετρο. Η εκτίμηση των επιπτώσεων αξιολογείται διαφορετικά για κάθε 

στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αποτυπώνεται σε μορφή μήτρας 

(πίνακα) ως συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή. 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η μεθοδολογία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βασίστηκε στο «Εγχειρίδιο των 

Σ.Π.Ε. για τη Στρατηγική συνοχής 2007-2013» (Φεβρουάριος 2006) (Handbook on SEA of 

Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development Network, February 2006). Ο 

προσδιορισμός των επιπτώσεων στοχεύει στον εντοπισμό των πιθανών μεταβολών στις 

παραμέτρους του περιβάλλοντος. 

Για τη μεταβολή κάθε περιβαλλοντικής συνιστώσας προσδιορίζονται έξι ιδιότητες που 

συναποτελούν την ταυτότητα της επίπτωσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι:  

 Η κατεύθυνση της επίπτωσης, αν δηλαδή θα υπάρξει θετική ή αρνητική μεταβολή  

 Η έκταση – γεωγραφική εξάπλωση της επίπτωσης 

 Η ένταση της επίπτωσης (μικρή, μεσαία ή μεγάλη) 

 Ο μηχανισμός εμφάνισης (πρωτογενής ή δευτερογενής επίπτωση) 

 Ο χρονικός ορίζοντας της μεταβολής (βραχυ-, μέσο- ή μακροπρόθεσμη αλλαγή) 

 Η συσσώρευση ή/και η συνέργια που η υπό χαρακτηρισμό μεταβολή μπορεί να 

παρουσιάσει είτε με άλλες επιπτώσεις του έργου είτε με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα 

της περιοχής. 

Οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να εμφανιστούν λόγω της 

εφαρμογής του έργου θα αξιολογηθούν με βάση την έντασή τους και τη θετική ή την αρνητική 

τους επίδραση στον περιβαλλοντικό τομέα. Οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται βάσει της 

κλίμακας που δίνεται παρακάτω: 

 Εφ' όσον μια συγκεκριμένη ιδιότητα του έργου έχει θετικό αντίκτυπο σε κάποιον από τους 

εξεταζόμενους περιβαλλοντικούς τομείς τότε βαθμολογείται με  
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 Εφ' όσον μια συγκεκριμένη ιδιότητα του έργου έχει ουδέτερο αντίκτυπο σε κάποιον από 

τους εξεταζόμενους περιβαλλοντικούς τομείς τότε βαθμολογείται με - 

 Εφ' όσον μια συγκεκριμένη ιδιότητα του έργου έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάποιον από τους 

εξεταζόμενους περιβαλλοντικούς τομείς τότε βαθμολογείται με  

Οι τυχόν επιπτώσεις εκτιμώνται ως προς τα εξής επιμέρους χαρακτηριστικά: 

- Χαρακτήρας επιπτώσεων (αρνητικές – ουδέτερες – θετικές). Αφορά στο είδος των 

επιπτώσεων – επιδράσεων και αποδίδει το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της εκτιμώμενης 

περιβαλλοντικής μεταβολής. 

o Θετικές: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που συνεπάγονται ευνοϊκές μεταβολές και 

αναβάθμιση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Ως αναβάθμιση χαρακτηρίζεται η θετική 

εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών που διαμορφώνουν το 

ανθρωπογενές περιβάλλον και η βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μέσων, όπως 

του τοπίου, της ατμόσφαιρας, των υδάτων κλπ. 

o Ουδέτερες: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που δεν προκαλούν σημαντική μεταβολή 

της κατάστασης του περιβάλλοντος. 

o Αρνητικές: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

- Ένταση επιπτώσεων (Ισχυρές, μέτριες, ασθενείς). Ο εν λόγω χαρακτηρισμός 

σχετίζεται άμεσα με την εξέταση των παραμέτρων εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και αφορά στο μέγεθος της επίπτωσης. 

- Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς επιπτώσεων (Τοπικό, ευρύτερο). Ο εν λόγω 

χαρακτηρισμός σχετίζεται άμεσα με την εξέταση των παραμέτρων εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφορά στη χωρική εξάπλωση της περιβαλλοντικής 

επίπτωσης μεταβολής. 

- Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης (Βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη) και παραμονής 

επιπτώσεων (Προσωρινή-Μόνιμη). Αφορά στο χρόνο που αναμένεται να μεσολαβήσει μεταξύ 

υλοποίησης του έργου και εμφάνισης της περιβαλλοντικής μεταβολής (βάσει του οποίου η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως άμεση – βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) και 

αφετέρου ο χρόνος παραμονής, δηλαδή το εάν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη επίπτωση. 

- Aθροιστικότητα ή συνέργεια. Αφορά τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής μεταβολής να 

αλληλεπιδράσει με άλλες επιπτώσεις, με τρόπο που να μεταβάλλεται η τελική ένταση ή έκτασή 

της και παρουσιάζεται υπό μορφή "ναι" ή "όχι". 
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- Δυνατότητα αντιμετώπισης ή περαιτέρω βελτίωσης. Παρουσιάζεται υπό μορφή 

"ναι" ή "όχι". Η επίπτωση εμπεριέχει δυνατότητες πρόληψης, αναστροφής ή ουσιαστικής 

ελαχιστοποίησης. Για θετικού χαρακτήρα επιπτώσεις, παρουσιάζεται η ύπαρξη ή μη 

δυνατότητας για περαιτέρω βελτίωση. 

9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Το προτεινόμενο έργο λόγω της φύσης του, κατά τη φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας, δεν 

προκαλεί μεταβολή στη διεύθυνση του ανέμου, ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, ή μεταβολή της 

θερμοκρασίας και των κατακρημνισμάτων της περιοχής και πολύ περισσότερο μεταβολές στο 

κλίμα της περιοχής. Συνεπώς, δεν πρόκειται να επηρεάσει τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής 

Στη φάση κατασκευής οι κύριες μορφολογικές επιπτώσεις σχετίζονται με τις εκσκαφές, τη διάθεση 

των προϊόντων εκσκαφής και την προσωρινή απόθεση των υλικών κατασκευής του έργου. 

Αναμένονται κάποιες επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου από τη λειτουργία των συνεργείων οι 

οποίες όμως θα είναι περιορισμένες και προσωρινού χαρακτήρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η 

κατασκευή του έργου. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί δίνοντας 

έμφαση στην καθαριότητα του χώρου, τη συντήρηση των μηχανημάτων, την επικράτηση τάξης 

και σωστής χωροθέτησης υλικών και οχημάτων. Ο χαρακτήρας του τοπίου δεν αλλοιώνεται, 

καθώς από τη μια πλευρά πρόκειται για τεχνικά έργα βελτίωσης των υπαρχόντων δικτύων 

άρδευσης, και από την άλλη πλευρά η κατασκευή δικτύου άρδευσης για τον οικισμό της Κερασιάς 

θα γίνει με ταυτόχρονη αποκατάσταση του χώρου. Από την κατασκευή των έργων αναμένεται 

μικρή μεταβολή της μορφολογίας της περιοχής και μόνο στα τρία τμήματα που προτείνονται οι 

παρεμβάσεις, ενώ οι εκσκαφές περιορίζονται μόνο στο χώρο κατασκευής των τεχνικών.  

Φάση λειτουργίας  

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στο τοπίο και τη μορφολογία της 

περιοχής. Θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της περιοχής διέλευσης των αγωγών μετά το 

πέρας της φάσης κατασκευής, που συνεπάγεται μηδενική επίπτωση στο τοπίο και το αισθητικό 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του έργου.  
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9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Φάση κατασκευής 

Οι χωματουργικές εργασίες αφορούν στις εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών και των 

επιμέρους μικρών τεχνικών (φρεάτια, βάθρα κλπ). Συνεπώς θα υπάρξουν μετατοπίσεις μόνο του 

επιφανειακού στρώματος του εδάφους έως το βάθος τοποθέτησης/θεμελίωσης (για τους αγωγούς 

και τα φρεάτια). Δεδομένου ότι το βάθος αυτό είναι μικρό και ως επί το πλείστον γίνεται επί του 

επιφανειακού μανδύα του εδάφους σε συνδυασμό με τη μικρή επιφάνεια επέμβασης, δεν 

αναμένεται καμιά μεταβολή στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής παρέμβασης.  

Φάση λειτουργίας 

Η λειτουργία του έργου λόγω της φύσης του δεν προκαλεί αλλαγές στα γεωλογικά και τεκτονικά 

χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής μελέτης. Το προτεινόμενο έργο δεν δύναται να προκαλέσει 

καθιζήσεις, ερπυσμούς ή κατολισθήσεις του εδάφους. Κανένας κίνδυνος διαφυγής επικίνδυνων 

ουσιών, όπως PCB’s/PCT’s  (Πολυχλωροδιφαινύλια/τριφαινύλια), δεν υπάρχει από τη λειτουργία 

του υπό μελέτη έργου δεδομένου ότι τέτοιες ουσίες δεν χρησιμοποιούνται. 

9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.5.1 Οικοσυστήματα 

Φάση κατασκευής 

Οι όποιες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα αφορούν τις χωματουργικές εργασίες που αφορούν 

στις εκσκαφές για την τοποθέτηση των αγωγών και την κατασκευή των φρεατίων. Η κατασκευή 

του έργου θα αλλοιώσει τοπικά τη φυσική κατάσταση των οικοτόπων (θέσεις αντικατάστασης 

αγωγών) καθώς απαιτείται η εκχέρσωση και διαμόρφωση του εδάφους εντός της ζώνης 

κατάληψης τους. Το φυσικό τοπίο θα αποκατασταθεί σχετικά γρήγορα με φυσική διαδικασία. 

Έτσι, η άμεση επίπτωση της κατασκευής του υπό μελέτη έργου μπορεί να χαρακτηριστεί 

παροδικά δυσμενής για τα οικοσυστήματα και τους οικοτόπους, αλλά τοπικά. Δεν αναμένεται να 

απειληθεί η ακεραιότητα προστατευόμενων περιοχών ή οικολογικές λειτουργίες τους. Περαιτέρω 

δεν απειλείται η  συνεκτικότητα περιοχών του δικτύου Natura 2000 καθώς το σύνολο των 

παρεμβάσεων χωροθετείται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου. 

Φάση λειτουργίας 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσότητες νερού που θα λαμβάνονται κατά την αρδευτική περίοδο 

από τις υδροληψίες θα είναι οι απολύτως απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση θα διατηρείται 
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αυστηρά η οικολογική παροχή των ποταμών, ώστε να διατηρούνται τα υδροβιολογικά και 

οικολογικά χαρακτηριστικά στα κατάντη των υδροληψιών οικοσυστήματα, δεν αναμένεται να 

προκληθούν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στα παραποτάμια οικοσυστήματα κατάντη του υπό 

μελέτη έργου κατά τη φάση λειτουργίας (λεκάνη απορροής Μ. Ποτάμι και π. Κερασιώτη). 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου οι όποιες εργασίες συντήρησης (π.χ. καθαρισμός) δεν 

απαιτούν ειδικές ενέργειες προστασίας. 

9.5.2 Χλωρίδα – Βλάστηση 

Φάση κατασκευής 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής, κατά την κατασκευή του έργου θα 

υπάρξει αποψίλωση δασικής βλάστησης αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις ανακατασκευής των 

ανοικτών αγωγών και μόνο σε θέσεις όπου φύονται δένδρα ακριβώς δίπλα στην αρδευτική 

διώρυγα καθώς οι ρίζες τους καταστρέφουν την τάφρο. Παρόλα αυτά, το προτεινόμενο έργο δεν 

απειλεί σπάνια ή υπό εξαφάνιση είδη φυτών, ενώ η μετακίνηση των ζώων της περιοχής δεν 

επηρεάζεται από τη στιγμή που η ζώνη κατάληψης του έργου είναι περιορισμένη. Θα υπάρξουν 

άμεσες επιπτώσεις στα φυτά της παρόδιας ζώνης του έργου κυρίως λόγω της σκόνης. Η όποια 

όχληση είναι περιορισμένη και πλήρως αναστρέψιμη, μετά το τέλος των εργασιών (με φυσική 

διαδικασία).  

Τα είδη χλωρίδας που αναμένεται να δεχτούν πιέσεις, στη φάση κατασκευής του έργου, είναι 

εκείνα που φύονται στα τμήματα που θα καταληφθούν από το έργο (ορύγματα αγωγών και 

φρεατίων). Οι πληθυσμοί των ειδών χλωρίδας στην περιοχή κατάληψης του έργου θα δεχτούν 

τοπικά ισχυρές πιέσεις δεδομένου ότι θα αποψιλωθούν. Λόγω της ευρείας όμως κατανομής των 

εν λόγω ειδών, δεν αναμένονται αξιοσημείωτες επιπτώσεις σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής. 

Δεν αναμένεται εισαγωγή νέων ειδών φυτών ή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των 

υπαρχόντων ειδών, διότι οι φυτοκοινωνικές διαπλάσεις της βλάστησης της περιοχής είναι 

σταθερές και προσαρμοσμένες στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες που έχουν ασκηθεί κατά το 

παρελθόν. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα και στη βλάστηση 

της περιοχής λόγω της φύσης του έργου, ενώ οι όποιες εργασίες τυχόν ελέγχων και συντήρησης 

του έργου δεν απαιτούν ειδικές ενέργειες προστασίας και σε καμιά περίπτωση δεν απαιτούν 

αποψίλωση βλάστησης παρά μόνο κοπή μεμονομένων ατόμων που θα φύονται ακριβώς δίπλα 

στους ανοικτούς αρδευτικούς αγωγούς.  
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποσότητες νερού που θα λαμβάνονται κατά την αρδευτική περίοδο 

από τις υδροληψίες θα είναι οι απολύτως απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση θα διατηρείται 

αυστηρά η οικολογική παροχή των ποταμών, ώστε να διατηρούνται τα υδροβιολογικά και 

οικολογικά χαρακτηριστικά στα κατάντη της υδροληψίας οικοσυστήματα, δεν αναμένεται να 

προκληθούν αξιοσημείωτες επιπτώσεις στα παραποτάμια οικοσυστήματα και κατ' επέκταση στην 

παρόχθια χλωρίδα κατάντη των υδροληψιών του υπό μελέτη έργου κατά τη φάση λειτουργίας. 

Επιπλέον, κατά τη λειτουργική περίοδο λόγω της φύσης τους τα αρδευτικά έργα δεν σχετίζονται 

με κανενός είδους επίπτωση στη χλωρίδα της περιοχής μελέτης και ως εκ τούτου η επίπτωση 

τους στη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο είναι πρακτικά μηδενική. 

9.5.3 Πανίδα 

Φάση κατασκευής 

Μπορεί να υπάρξει διατάραξη της πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής μελέτης, 

από το θόρυβο των μηχανημάτων, η όποια όμως επιβάρυνση θα σταματήσει μετά το πέρας των 

εργασιών. Δεν αναμένεται μεταβολή ποικιλίας ή αριθμού ή μεταβολή στις μετακινήσεις ή 

εισαγωγή νέων ειδών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ειδών χερσαίας πανίδας 

και πτηνοπανίδας από τις εργασίες κατασκευής των έργων. 

Φάση λειτουργίας 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής από τη λειτουργία του έργου καθώς δεν 

παράγεται θόρυβος ή άλλου είδους ρύπος που να επηρεάζει την πανίδα της περιοχής.  

9.5.4 Προστατευόμενες περιοχές 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Η κατασκευή των προτεινόμενων παρεμβάσεων και έργων δεν επηρεάζει κανένα οικότοπο 

προτεραιότητας κατά τα προβλεπόμενα στην οδηγία 92/43 της Ε.Ε, ούτε αναμένεται να απειληθεί η 

ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής ή οι οικολογικές λειτουργίες της, ούτε η συνεκτικότητα 

περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στις προστατευόμενες περιοχές 

λόγω της φύσης του έργου, ενώ οι όποιες εργασίες τυχόν ελέγχων και συντήρησης του έργου δεν 

απαιτούν ειδικές ενέργειες προστασίας και σε καμιά περίπτωση δεν απαιτούν αποψίλωση 

βλάστησης.  
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9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός - Χρήσεις γης 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Η κατασκευή του έργου δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό 

και τις χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης. Απεναντίας, η βελτίωση του δικτύου άρδευσης έχει 

θετικό αντίκτυπο στην οργάνωση και διατήρηση των χρήσεων γης. Η κατασκευή δικτύου 

άρδευσης για τον οικισμό της Κερασιάς θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση των 

κατολισθητικών φαινομένων και διασφάλιση των ιδιοκτησιών από φαινόμενα διάβρωσης.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου διατηρείται ο χαρακτήρας της περιοχής και δεν υπάρχουν 

αλλαγές στις χρήσεις γης. 

9.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Δομημένο 

περιβάλλον) 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Το έργο λόγω της φύσης του δεν έχει σημαντική επίδραση στη διάρθρωση και λειτουργία του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο έργο δεν δημιουργεί ανάγκη για πρόσθετη 

κατοικία και άλλες κοινωνικές υποδομές. Από τη φύση του το έργο δεν περιέχει κανένα κίνδυνο 

βλάβης της ανθρώπινης υγείας. Απεναντίας, η κατασκευή δικτύου άρδευσης για τον οικισμό της 

Κερασιάς θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων του 

οικισμού. Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας αναμένεται μικρή αύξηση των πολύ μικρών 

κυκλοφοριακών φόρτων στις οδούς της άμεσης περιοχής μελέτης που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εξυπηρέτηση των εργασιών.   

9.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας  

Το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής κατά 

την φάση κατασκευής και λειτουργίας του. Οι συνολικές επεμβάσεις αφορούν στην βελτίωση των 

υφιστάμενων αγωγών και στην κατασκευή νέων εντός του οικισμού της Κερασιάς, και κατά 

συνέπεια δεν αναμένεται να επηρεάσουν κανένα ιστορικό ή πολιτιστικό στοιχείο της περιοχής. 

Περαιτέρω τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του προτεινόμενου έργου 

προβλέπεται η γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών σχετικά με την ύπαρξη ή 

μη προστατευόμενου πολιτιστικού στοιχείου στην περιοχή.   
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9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας  

Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στη δημογραφία της 

περιοχής, ενώ δεν αναμένεται αύξηση των απαιτήσεων σε κατοικίες και κοινωνικές υποδομές.  

Η κατασκευή του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων (νερού) στις 

εξεταζόμενες περιοχές και πιθανή αύξηση της παραγωγής λόγω επάρκειας ύδατος. Αυτή η 

βελτίωση μπορεί να οδηγήσει στην παραμονή των κατοίκων των μελετώμενων περιοχών στις 

εστίες τους και να αποτραπεί η μετακίνησή τους στα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.  

Στον τομέα της οικονομίας, είναι δυνατόν κατά τη φάση κατασκευής να υπάρξει θετική συμβολή 

στην απασχόληση των κατοίκων της περιοχής, λόγω των θέσεων εργασίας που θα 

δημιουργηθούν. Τέλος, η κατασκευή του έργου δεν έχει άμεση επίπτωση στο δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα. 

Η σημαντικότερη ωστόσο θετική επίδραση είναι ότι με το υπό μελέτη έργο οι γεωργικές 

καλλιέργειες που θα αρδευθούν καθίστανται παραγωγικές και ανταγωνιστικές και ως εκ τούτου 

δημιουργούνται σημαντικές θετικές κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις στους γεωργούς της 

περιοχής. 

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Από την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων δεν αναμένονται επιπτώσεις στις 

υποδομές κοινής ωφελείας (δίκτυα ύδρευσης, ΔΕΗ, τηλεπικοινωνιών), καθώς δεν διέρχονται 

πλησίον αυτών.  

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων, θα υπάρξουν τοπικής σημασίας μεταβολές της 

κυκλοφορίας. Η κίνηση στους τοπικούς δρόμους θα αυξηθεί δεδομένης της κίνησης μηχανημάτων 

και οχημάτων μεταφοράς υλικών καθώς και εργαζομένων. Δεδομένου όμως ότι η άμεση περιοχή 

μελέτης δεν είναι κυκλοφοριακά πολυσύχναστη, οι επιπτώσεις κρίνονται ως ασθενείς. 

Τα προβλεπόμενα έργα άρδευσης αναμένεται να έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στις 

τεχνικές υποδομές της περιοχής, καθώς θα αναβαθμίσουν τις υφιστάμενες υποδομές άρδευσης. Η 

λειτουργία του έργου αποτελεί κίνητρο για τη διατήρηση και προαγωγή της αγροτικής παραγωγής 

της περιοχής, με την εξασφάλιση του πόρου νερού που θα επέλθει.  

9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 
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Το εξεταζόμενο έργο δεν έχει άμεση συσχέτιση με τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτές περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 8.9 

(Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον) και κατά συνέπεια δεν ενισχύει τις εν λόγω 

ανθρωπογενείς πιέσεις. 

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Φάση κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων προβλέπεται επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με εκπομπές 

σκόνης, αέριων ρύπων και οσμών καυσαερίων από τα μηχανήματα εκσκαφών, διαμόρφωσης των 

αγροτικών δρόμων και σκυροδέτησης των φρεατίων. Οι εκπομπές αυτές αναμένονται μικρές, 

τοπικής και περιορισμένης κλίμακας και πλήρως αντιστρέψιμες. Εργοτάξιο δεν θα εγκατασταθεί 

στην περιοχή. Τα οχήματα θα πηγαινοέρχονται στο χώρο των εργασιών ενώ για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής, θα 

πρέπει κατά τη μεταφορά και απόθεση των γαιωδών υλικών να λαμβάνονται μέτρα προστασίας 

που θα περιλαμβάνουν διαβροχή ή επικάλυψη των σωρευμένων γαιωδών υλικών. Επιπλέον, η 

συχνή διαβροχή των περιοχών εκχωμάτωσης, μετώπων και προϊόντων εκσκαφής και σωρών 

υλικών, των επιφανειών των οδών κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων, η εναπόθεση υλικών σε 

σωρούς χαμηλού ύψους και η συστηματική συντήρηση οχημάτων και εξοπλισμού συμβάλλουν 

στη μείωση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας. 

Όπως αναλύθηκε και στην παράγραφο 6.3.7 οι όποιες επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα είναι 

παροδικές και μικρής έκτασης. 

Φάση λειτουργίας 

Λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένεται εκπομπή αέριων ρύπων στη φάση λειτουργίας του. 

Αναμένονται μόνο πολύ μικρές εκπομπές σωματιδίων και αερίων ρύπων από τη κίνηση 

οχημάτων κατά τις περιόδους συντήρησης του έργου. 

9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Η ΑΠΟ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Φάση κατασκευής 

Παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις σε ότι αφορά στην 

ελαχιστοποίηση εκπομπής θορύβου στην πηγή, δηλαδή στα μηχανήματα, η ηχορρύπανση αυτών 

παραμένει σημαντικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί λήψη μέτρων. Στην περιοχή μελέτης 

προβλέπεται μικρή αύξηση της στάθμης του θορύβου από τα μηχανήματα εκσκαφής και 

μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών κατά την κατασκευή του έργου. 
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Για τον περιορισμό των θορύβων, οφείλουν να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που 

ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο για την ελαχιστοποίηση του θορύβου, χρήση κατασιγασμένων μηχανημάτων. 

Ο θόρυβος του μετώπου εργασιών είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς παράμετροι που τον 

επηρεάζουν, όπως θερμοκρασία, διεύθυνση του ανέμου και υγρασία της ατμόσφαιρας είναι 

μεταβαλλόμενα μεγέθη. Γενικά όμως, η ακουστική επιβάρυνση που προέρχεται από το μέτωπο 

εργασιών είναι της τάξης μεγέθους των 76–78 dB(A). Συγκριτικά, η πρόκληση ηχορύπανσης από 

τα φορτηγά που μεταφέρουν τα υλικά για την κατασκευή του έργου, εκτιμάται ότι είναι της τάξης 

των 52–58 dB(A). Βέβαια, η διάδοση του θορύβου είναι μεγαλύτερης κλίμακας από αυτή του 

μετώπου εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα στο έργο θα πρέπει να διαθέτουν 

πιστοποιητικό θορύβου τύπου ΕΟΚ, όπως αναφέρεται και στις ΥΑ 56206/1613 (ΦΕΚ 

570/Β/9.986) και  ΥΑ 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.10.88, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 

10399Φ5.3/361/91, (ΦΕΚ 359/Β/28.5.91). 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εκτιμάται ότι ο θόρυβος του μετώπου εργασιών θα 

αποτελέσει την κύρια πηγή θορύβου. Η πηγή όμως αυτή επηρεάζει κυρίως τον άμεσο χώρο 

κατασκευής του έργου και εξασθενεί σημαντικά με την απομάκρυνση από αυτόν (μείωση περίπου 

6dB για κάθε διπλασιασμό της απόστασης από μια σημειακή πηγή). Επίσης, η απλή 

ατμοσφαιρική απορρόφηση του θορύβου προκαλεί μείωση της στάθμης του θορύβου σε 

απόσταση 300m από το μέτωπο εργασιών κατά 15-30 dB(Α), σε σχέση με την ηχοστάθμη στο 

χώρο των εργασιών. Εξάλλου, η κλίμακα του έργου είναι μικρή και η διάρκεια των εργασιών δεν 

θα είναι μεγάλη. 

Συμπερασματικά, δεν αναμένεται ιδιαίτερη όχληση από τα μηχανήματα του μετώπου εργασιών 

στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. Σημειώνεται εξάλλου ότι η όποια αύξηση των επιπέδων 

θορύβου και δονήσεων είναι χωρικά και χρονικά μεταβαλλόμενη, περιορίζεται σε συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και πλήρως αναστρέψιμη μετά το πέρας των έργων. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει, λόγω της φύσης του, 

αλλαγές στο υφιστάμενο ακουστικό και δονητικό περιβάλλον της περιοχής.  

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2398&cat_id=814
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Τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία των υπό μελέτη έργων δεν σχετίζεται με εκπομπές 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Κατά συνέπεια, το υπό μελέτη έργο δεν σχετίζεται με την 

πρόκληση σχετικών επιπτώσεων. 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ  

Οι επιπτώσεις του έργου στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής προσδιορίζονται από τις 

προβλεπόμενες μεταβολές στο υδρολογικό ισοζύγιο δηλαδή στην κίνηση, ποιότητα και ποσότητα 

των επιφανειακών και υπόγειων νερών. 

9.13.1 Ζητήματα Σχεδίου διαχείρισης 

Φάση κατασκευής - λειτουργίας 

Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν ζητήματα επί του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης του 

υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας έχουν αναλυθεί ενδελεχώς στο υποκεφάλαιο 8.13.1.2 

Όσον αφορά ζητήματα επί του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας έχουν αναλυθεί 

ενδελεχώς στο υποκεφάλαιο 8.13.1.3 

9.13.2 Επιφανειακά νερά 

Φάση κατασκευής 

Δεν αναμένεται να υπάρξει μεταβολή στην ποσότητα των επιφανειακών νερών κατά την 

κατασκευή του έργου λόγω του ότι το έργο για την κατασκευή του δεν απαιτεί ποσότητες νερού 

που είναι δυνατό να μεταβάλλουν το ισοζύγιο των επιφανειακών υδάτων της περιοχής.  

Οι δυνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου στα επιφανειακά νερά 

σχετίζονται με τη μεταβολή της ποιότητας των υδάτων από τις χωματουργικές εργασίες. 

Όσον αφορά στην κατασκευή των αγωγών, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην υδρολογία των 

περιοχών από τις οποίες αυτοί θα διέλθουν. H όδευση του κλειστού δικτύου θα γίνεται κατά μήκος 

οδών του οικισμού και επομένως δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στην υδρολογία της 

περιοχής. Ειδικά για τον οικισμό της Κερασιάς, το δίκτυο θα κατασκευαστεί υπόγειο. Στις θέσεις 

που οι αγωγοί διέρχονται εγκάρσια από μισγάγγεια μικρών ρεμάτων θα ληφθούν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την απρόσκοπτη υδραυλική λειτουργία τυχόν χειμαρρικής απορροής. 

Ενδεχόμενο πρόβλημα για τα επιφανειακά νερά μπορεί επίσης να είναι και η απορροή 

πετρελαιοειδών μιγμάτων στο νερό των ρεμάτων από τα μηχανήματα του έργου σε περίπτωση 

ατυχήματος. Αυτού του είδους η ρύπανση προέρχεται συνήθως από ανεξέλεγκτες διαρροές των 
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κινητήρων και συστημάτων μετάδοσης, ή από τροφοδοσία / λίπανση εφόσον αυτή λαμβάνει χώρα 

στην περιοχή του έργου, γεγονός το οποίο είναι και το πιθανότερο. 

Φάση λειτουργίας 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου στα επιφανειακά νερά 

σχετίζονται κυρίως με την τροποποίηση του υδρολογικού καθεστώτος των ποτάμιων υδάτινων 

σωμάτων (Μ. Ποτάμι και π. Κερασιώτης) κατάντη των θέσεων των υδροληψιών. Σημειώνεται 

βέβαια πως οι εν λόγω υδροληψίες λειτουργούν ήδη από 1980 με αποτέλεσμα την παγίωση μιας 

υδρολογικής ισορροπίας των υδάτινων σωμάτων. 

Η λειτουργία των έργων θα προκαλέσει μείωση της κατάντη απορροής από τη θέση των 

υδροληψιών σε ποσότητα ανά έτος (για όλες τις υδροληψίες) ίση με 338.878,80 (υδροληψίες Μ. 

Ποτάμι) + 167.100 (Υδροληψία Κερασιώτη) + 16.710 (πηγή Μάνα νερό) = 522.688,80m3/έτος 

από τα εκτιμώμενα αποθέματα των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου αλλά και της 

υδρογεωλογικής λεκάνης της πηγής Μάνα νερό. 

Όπως έχει αναλυθεί ενδελεχώς στην ενότητα 8.13 στην κοίτη των ποταμών διατηρείται πάντα και 

κατά προτεραιότητα η οικολογική παροχής των ποταμών. Έτσι οι επιπτώσεις στο υδατικό σώμα 

χαρακτηρίζονται ως μικρές αλλά μη αναστρέψιμες καθώς η άντληση των 505.978,80 κυβ. 

μέτρων θα γίνεται σε κάθε αρδευτική περίοδο (ταυτίζεται με το έτος). 

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι το σύνολο των ανωτέρω υδρομορφολογικών μεταβολών 

του υδατικού συστήματος είναι σύμφυτο με την εξυπηρέτηση των σκοπών του έργου που 

είναι η άρδευση και η τόνωση της παραδοσιακής αγροτικής παραγωγής κηπευτικών της 

περιοχής. Με άλλα λόγια, οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να αναταχθούν χωρίς να 

καταργηθεί η ωφελιμότητα των έργων. 

9.13.3 Υπόγεια νερά 

Φάση κατασκευής  

Λόγω της φύσης του υποβάθρου της περιοχής μελέτης (φλύσχης) που θεωρείται πρακτικά 

αδιαπέρατος το σύνολο σχεδόν των υδάτων διοχετεύονται επιφανειακά και ελάχιστες ποσότητες 

νερού διηθούνται. Δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις αφορούν σε πολύ μικρές περιοχές σε σχέση με 

τις λεκάνες απορροής των ποταμών δεν αναμένεται καμιά μεταβολή στα υπόγεια νερά της 

περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

Πιθανότητα μόλυνσης του επιφανειακού στρώματος του εδάφους μπορεί να υπάρξει από 

ενδεχόμενη διαρροή λιπαντικών και καυσίμων που μπορεί πιθανά να δημιουργήσει κάποια 

προβλήματα ρύπανσης στην υπόγεια υδροφορία, ανάλογα με την ένταση και έκταση της 
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διαρροής. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της καλής 

λειτουργίας των μηχανημάτων και την κατάλληλη διαχείριση των πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το πλύσιμο των οχημάτων σκυροδέματος θα απαγορεύεται 

στους χώρους του έργου, ενώ το πλύσιμο όλων των άλλων οχημάτων θα αποφεύγεται. Ο 

ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται από γειτονικά αδειοδοτημένα πρατήρια 

υγρών καυσίμων, ενώ και η προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων θα 

γίνεται σε εξουσιοδοτημένα, νομίμως λειτουργούντα συνεργεία. Τυχόν μικροσυντηρήσεις - 

επιδιορθώσεις μικρών βλαβών και τυχόν μικροδιαρροές, θα αντιμετωπίζονται με περιβαλλοντική 

μέριμνα και πάντα βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 

Η έκταση, ένταση και πιθανότητα εμφάνισης της πιθανής επίπτωσης κρίνεται περιορισμένη 

εξαιτίας της φύσης του έργου. 

Φάση λειτουργίας 

Οι δυνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου στα υπόγεια νερά 

σχετίζονται με την επίδραση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδροφορέων και ειδικότερα στην 

απόληψη νερού από την υδρομάστευση της πηγής «Μάνα Νερό». Έτσι από τη λειτουργία του 

έργου αναμένεται απόληψη νερού σε μέγιστη ποσότητα ανά έτος που ανέρχεται σε 16.710m3 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχεδίου διαχείρισης υδάτων της ΛΑΠ Αχελώου σχετικά με 

την υδρογεωλογική λεκάνη Ωλονού-Πίνδου (ΕΛ0400130) βλέπουμε ότι η μέση ετήσια τροφοδοσία 

του καρστικού συστήματος είναι της τάξης των 1.450 χ106 m3, ενώ οι απολήψεις σε ετήσια βάση 

εκτιμήθηκαν μόνο σε 35x106m3. Έτσι η απόληψη της ποσότητας των 16.710 m3/έτος 

χαρακτηρίζεται ως «μηδαμινή» στα μεγέθη περίσσειας του υπόγειου υδροφορέα. Επιπρόσθετα το 

νερό της πηγής δεν αντλείται από τον υδροφορέα αλλά μέσω φυσικών διεργασιών εξέρχεται στην 

επιφάνεια του εδάφους.  
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9.14. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται υπό μορφή πίνακα οι επιπτώσεις κατασκευής του έργου: 

Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΈΝΤΑΣΗ 

Ασθενείς   

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Θετικές ↑ 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Βραχυχρόνιες         ○ 

Μέτριες   Ουδέτερες − Μακροχρόνιες ∞ 

Ισχυρές   Αρνητικές ↓     

                      

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τοπικό Τ. 

  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Ναι   

  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ναι Ν 

Ευρύτερο Ε. Όχι   Όχι Ο 

                        

Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  

Μελέτη 

βελτίωσης και 

επέκτασης 

αρδευτικών 

δικτύων Δήμου 

Λίμνης 

Πλαστήρα 

Κλιματικά,  
Βιοκλιματικά  

Μορφολογικά, 
Τοπιολογικά 

Γεωλογικά - 
τεκτονικά 

και 
εδαφολογικά 

Οικοσυστή-
ματα 

Χλωρίδα - 
βλάστηση Πανίδα 

Προστατευ-
όμενες 

περιοχές 

Χωροταξικός 
σχεδιασμός 
& χρήσεις 

γης 
Δομημένο 

περιβάλλον 
Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Κοινωνικο -
οικονομικό 
περιβάλλον 

- ↓  ○   Τ.    Ν - ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν - ↑  ○   Τ.    Ν ↑  ○   Τ.    Ν - ↑  ○   Τ.    Ν 

 

Τεχνικές 
υποδομές 

Ποιότητα 
αέρα  

Θόρυβος - 
Δονήσεις 

Ηλεκτρομα-
γνητικά 
πεδία 

Επιφανειακά 
Ύδατα 

Υπόγεια 
Ύδατα      

↑  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν - - -      

Πιν. 99: Μήτρα επιπτώσεων κατά το διάστημα κατασκευής του έργου 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται υπό μορφή πίνακα οι επιπτώσεις λειτουργίας του έργου: 

Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΈΝΤΑΣΗ 

Ασθενείς   

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Θετικές ↑ 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Βραχυχρόνιες         ○ 

Μέτριες   Ουδέτερες − Μακροχρόνιες ∞ 

Ισχυρές   Αρνητικές ↓     

                      

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τοπικό Τ. 

  
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Ναι   

  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ναι Ν 

Ευρύτερο Ε. Όχι   Όχι Ο 

                        

Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης αρδευτικών δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  

Μελέτη 

βελτίωσης και 

επέκτασης 

αρδευτικών 

δικτύων Δήμου 

Λίμνης 

Πλαστήρα 

Κλιματικά,  
Βιοκλιματικά  

Μορφολογικά, 
Τοπιολογικά 

Γεωλογικά - 
τεκτονικά 

και 
εδαφολογικά 

Οικοσυστή-
ματα 

Χλωρίδα - 
βλάστηση Πανίδα 

Προστατευ-
όμενες 

περιοχές 

Χωροταξικός 
σχεδιασμός 
& χρήσεις 

γης 
Δομημένο 

περιβάλλον 
Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Κοινωνικο -
οικονομικό 
περιβάλλον 

- - - - - - - ↑  ○   Τ.    Ν - - ↑  ○   Τ.    Ν 

 

Τεχνικές 
υποδομές 

Ποιότητα 
αέρα  

Θόρυβος - 
Δονήσεις 

Ηλεκτρομα-
γνητικά 
πεδία 

Επιφανειακά 
Ύδατα 

Υπόγεια 
Ύδατα      

↑  ○   Τ.    Ν - - - ↓  ○   Τ.    Ν ↓  ○   Τ.    Ν      

Πιν. 100: Μήτρα επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το υπό μελέτη έργο δεν δύναται να μεταβάλει τις παραμέτρους του κλίματος / βιοκλίματος, τόσο 

στην περιοχή των έργων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιπτώσεις, λοιπόν, δεν εντοπίζονται 

σε καμία από τις δύο φάσεις που εξετάζονται (φάση κατασκευής και λειτουργίας) και επομένως, 

δεν απαιτείται η λήψη προληπτικών ή επανορθωτικών μέτρων προστασίας. 

10.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Φάση κατασκευής 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το έργο θα προκαλέσει μικρές επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής. Η 

οργανωμένη αποκατάσταση του χώρου παρεμβάσεων και η καθαριότητα του περιβάλλοντος 

χώρου κατά την περίοδο εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών απαλύνουν τις όποιες 

επιπτώσεις στην αισθητική του χώρου. 

Όσον αφορά στην παρουσία των μηχανημάτων κατασκευής προτείνονται τα εξής: 

 Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου να περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την 

κατασκευή του έργου. 

 Η κίνηση των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται πάντα εντός του υφιστάμενου οδικού 

δικτύου, ενώ η στάθμευση των βαρέων οχημάτων και των τροχοφόρων που εξυπηρετούν 

το έργο απαγορεύεται εντός των γειτονικών οικισμών. 

Προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατό οι αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και το αισθητικό 

περιβάλλον που οφείλονται στην κατασκευή του νέου έργου προτείνεται να εφαρμοστούν τα 

παρακάτω: 

 Να απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν 

τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου. 

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων και 

αποβλήτων, οποιασδήποτε κατηγορίας, στην περιοχή του έργου αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 Για όλα τα απορρίμματα και απόβλητα που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες κατά 

την κατασκευή των έργων (στερεά και υγρά, επικίνδυνα ή μη) θα πρέπει να εφαρμόζεται 

κατάλληλη διαχείριση ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση της περιοχής (εδάφους, 
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υπεδάφους, επιφανειακών και υπογείων υδάτων) από την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους ή 

από τυχόν διαρροές. 

 Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) περί «Καθορισμού μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων», το οποίο αντικατέστησε 

την KYA 98012/2001/96. 

 Η διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ383Β/28-3-2006) «Αντικατάσταση της KYA 

19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-1997)». 

 Η απόθεση των εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό επιχωμάτων θα πρέπει να 

γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και αποπλύσεων υλικών. Οι 

αποθέσεις αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ήπια πρανή και να διαβρέχονται ώστε να 

περιορίζεται η διασπορά του υλικού. 

 Σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπεται η διάθεση υλικών, έστω και προσωρινή, σε 

σημεία του υδρογραφικού δικτύου της άμεσης ή της ευρύτερης περιοχής. 

 Η απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών εκσκαφής να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν. 

 Η διακίνηση των υλικών θα πρέπει να γίνεται με καλυμμένα φορτηγά για την αποφυγή 

διασποράς σκόνης. 

 Οι ποσότητες των αδρανών υλικών για τις ανάγκες του έργου να περιορίζονται στις άκρως 

απαραίτητες. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν απαιτούνται ιδιαίτερα επιπρόσθετα μέτρα πέραν της συντήρησης 

του συνόλου του έργου, έτσι ώστε να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε αυτό παντός είδους 

απορρίμματα τα οποία πέραν της αισθητικής υποβάθμισης, επιδρούν και στη λειτουργικότητα του 

έργου. Ως εκ τούτου, τυχόν στερεά απορρίμματα που θα προκύπτουν κατά τη συντήρηση του 

έργου θα απομακρύνονται άμεσα με ευθύνη των τεχνικών συντηρητών. 

10.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις και ως εκ 

τούτου δεν απαιτούνται κάποια συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης. 

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων στα έδαφος (φάση κατασκευής) από τις εκσκαφές στην 

περιοχή των έργων προτείνεται η βελτιστοποίηση του προγραμματισμού του έργου, με σκοπό την 
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άμεση επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή των 

επιχωμάτων και την ορθολογική διαχείριση των ακατάλληλων υλικών εκσκαφής και των 

απαραίτητων αδρανών υλικών. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου μιας και το έργο δεν 

επηρεάζει τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

10.4. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.4.1 Οικοσυστήματα 

Φάση κατασκευής 

Όπως αναλύεται στην παράγραφο 9.5.1 οι επιπτώσεις κατασκευής του έργου είναι μικρές όσον 

αφορά τα οικοσυστήματα της περιοχής. Έτσι προτείνεται στη φάση κατασκευής η ζώνη 

κατάληψης των εργασιών να είναι η κατά το δυνατόν μικρότερη, ενώ κατά τη διάρκεια των 

χωματουργικών εργασιών να εφαρμόζονται μέθοδοι μείωσης της διασποράς σκόνης με διαβροχή 

του χώματος. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και έργα δεν επηρεάζουν κανένα οικότοπο προτεραιότητας κατά 

τα προβλεπόμενα στην οδηγία 92/43 της Ε.Ε, ούτε αναμένεται να απειληθεί η ακεραιότητα της 

προστατευόμενης περιοχής ή οικολογικές λειτουργίες της ούτε η συνεκτικότητα περιοχών του 

δικτύου Natura 2000. 

Όσον αφορά στα παραποτάμια οικοσυστήματα, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή 

τυχόν παράσυρσης εδαφικού υλικού εντός των κοιτών των ποταμών κατά τη διάρκεια των 

κατασκευαστικών εργασιών (αντικατάσταση τμημάτων αγωγών πλησίον κοιτών). 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, για την προστασία των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας θα 

πρέπει οι ποσότητες νερού που λαμβάνονται κατά την αρδευτική περίοδο από τις υδροληψίες να 

είναι οι απολύτως απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση να διατηρείται αυστηρά η οικολογική 

παροχή των ποταμών, ώστε να διατηρούνται τα υδροβιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά στα 

κατάντη των υδροληψιών οικοσυστήματα του υπό μελέτη έργου. 

10.4.2 Χλωρίδα / Βλάστηση – Πανίδα  

Φάση κατασκευής 

Δεν απαιτείται η λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας της χλωρίδας της περιοχής καθώς δεν 

πρόκειται να υπάρξει εκτοπισμός κάποιου σημαντικού είδους. Εξάλλου, οι εκχερσώσεις θα είναι 
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περιορισμένες και μικρής έκτασης (μόνο στα τμήματα των παρεμβάσεων). Επίσης, κατά τη 

διάρκεια των χωματουργικών εργασιών θα εφαρμόζονται μέθοδοι μείωσης της διασποράς σκόνης 

με διαβροχή του χώματος ώστε να μειώνονται τα ποσά σκόνης που θα επικαθίσουν στα 

γειτνιάζοντα φυτά.   

Όσον αφορά την πανίδα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου αφορούν κυρίως σε μέτρα για τη μείωση του θορύβου και ισχύουν όσα αναφέρονται στα 

σχετικά υποκεφάλαια 10.6 και 10.7.  

Μετά την περάτωση των κατασκευών αναμένεται ο επανεποικισμός της περιοχής από τα 

περισσότερα από τα απομακρυθέντα είδη πανίδας. Η εικόνα της άμεσης περιοχής μελέτης μετά 

την ολοκλήρωση των προτεινόμενων έργων αποκατάστασης θα βελτιωθεί με την επαναφορά της 

φυσικής βλάστησης και την αποκατάσταση της παρόδιας βλάστησης. Οι συνθήκες υγρασίας της 

περιοχής μελέτης σε συνδυασμό με το έδαφος ευνοούν την ταχεία φυσική αναγέννηση και 

αναβλάστηση των ακάλυπτων εδαφών. 

Φάση λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας, για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει οι ποσότητες 

νερού που λαμβάνονται κατά την αρδευτική περίοδο από τις υδροληψίες να είναι οι απολύτως 

απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση να διατηρείται αυστηρά η οικολογική παροχή των ποταμών, 

ώστε να διατηρούνται τα υδροβιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά στα κατάντη των 

υδροληψιών. 

10.4.3 Προστατευόμενες περιοχές 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και έργα δεν επηρεάζουν κανένα οικότοπο προτεραιότητας κατά 

τα προβλεπόμενα στην οδηγία 92/43 της Ε.Ε, ούτε αναμένεται να απειληθεί η ακεραιότητα της 

προστατευόμενης περιοχής ή οικολογικές λειτουργίες της, ούτε η συνεκτικότητα περιοχών του 

δικτύου Natura 2000. 

10.5. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

10.5.1 Χρήσεις γης 

Δεν απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου μιας 

και το έργο δεν επηρεάζει αρνητικά τις χρήσεις γης της περιοχής. Απεναντίας, έχει θετικό 

αντίκτυπο στην διατήρηση των χρήσεων γης και γενικότερα στον χωροταξικό σχεδιασμό της 

ευρύτερης περιοχής και στην πρόληψη των κατολισθητικών φαινομένων του οικισμού της 

Κερασιάς.  
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10.5.2 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Δεν απαιτείται η λήψη κανενός μέτρου μιας και το έργο δεν επηρεάζει το πολιτιστικό περιβάλλον 

της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Επίσης, στα πλαίσια της 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου προβλέπεται η γνωμοδότηση των αρμοδίων 

αρχαιολογικών υπηρεσιών. Εγκαίρως, και πάντως πριν από την έναρξη των εργασιών, ο 

ανάδοχος του έργου θα ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού προκειμένου η κατασκευή του έργου να γίνει υπό την επίβλεψη 

αρμοδίων υπαλλήλων τους (Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας). 

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία των υπό εξέλιξη μελετών ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Πλαστήρα και Δ.Ε. 

Νεβρόπολης (στάδιο Β2) στην περιοχή κατάληψης των έργων δεν εντοπίζεται κάποιος 

αρχαιολογικός χώρος. 

10.5.3 Κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον  

Όπως έχει αναφερθεί, από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναμένονται θετικές 

επιδράσεις στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Έτσι στα πλαίσια κατασκευής και λειτουργίας του έργου δεν προτείνονται μέτρα που να αφορούν 

στο κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. 

10.5.4 Δομημένο περιβάλλον - κάτοικοι/επισκέπτες της περιοχής  

Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στις θέσεις όπου εκτελούνται οι 

εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση απαιτούμενων, αναλόγως της φύσεως των έργων, 

σημάτων και πινακίδων εν γένει ασφαλείας και θα επιμελείται για τη συντήρηση αυτών. Στις 

επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα 

σήματα (flash lights). Επίσης, θα χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη και τροχονόμοι 

υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση των τροχοφόρων και ασφαλή κυκλοφορία 

επί των οδών και επί των παρακαμπτηρίων και προσπελάσεων κατά την ημέρα και τη νύχτα. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται η λήψη μέτρων που αφορούν το δομημένο 

περιβάλλον. 

10.6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

Φάση κατασκευής 

Στην φάση της κατασκευής και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της σκόνης προτείνεται:  
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 η συχνή διαβροχή των περιοχών εκσκαφών ή διέλευσης βαρέων οχημάτων σε 

χωματόδρομο, 

 η κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής αλλά και υλικών 

κατασκευής,  

 η συχνή διαβροχή και σκέπασμα των αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής και η κατά το 

δυνατόν συντομότερη μεταφορά τους σε περιοχές όπου θα επαναχρησιμοποιηθούν για 

την κατασκευή επιχωμάτων ή σε περιοχές με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την 

υποδοχή τους, 

 η αποφυγή διασποράς της σκόνης και ιδιαίτερα των άχρηστων υλικών, σκουπιδιών κλπ 

στις παρακείμενες εκτάσεις με την οργάνωση κατάλληλων συνεργείων αποκομιδής, 

 η κατασκευή των εξατμίσεων των οχημάτων έτσι ώστε να είναι μακριά από το έδαφος και 

στραμμένες προς τα πάνω. 

Φάση λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για τη φάση λειτουργίας λόγω της φύσης του έργου. 

10.7. ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Φάση κατασκευής 

Ο κύριος του έργου και κατά συνέπεια ο ανάδοχος κατασκευής του θα πρέπει να μελετήσει τη 

διάταξη μηχανημάτων του στο χώρο επέμβασης και να προγραμματίσει την κατασκευή έτσι ώστε 

να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στην περιοχή του έργου και βέβαια η ελάχιστη 

δυνατή αισθητική, ηχητική και λοιπή ρύπανση του περιβάλλοντος.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο θόρυβος κατά τη διάρκεια της κατασκευής κοντά στις θέσεις του 

μετώπου εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει στάθμη LAeq(T) = 70dB(A). Όμως, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί δεν αναμένεται καμία αρνητική επίπτωση σε οικισμούς, πλην όμως είναι βέβαιο ότι θα 

διαταραχτεί προσωρινά το ακουστικό περιβάλλον για διάφορα είδη της άγριας πανίδας. Για το 

λόγο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η ηρεμία του φυσικού περιβάλλοντος με κάθε τρόπο. 

Επιπρόσθετα, 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.  
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Όσον αφορά τις δονήσεις προτείνεται η τήρηση των ορίων που περιγράφονται στην παράγραφο 

6.3.8 του παρόντος τεύχους.  

Φάση λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων για τη φάση λειτουργίας λόγω της φύσης του έργου. 

10.8. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν προτείνονται μέτρα που να αφορούν σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη φάση κατασκευής 

και λειτουργίας του έργου λόγω της φύσης του. 

10.9. ΥΔΑΤΑ  

10.9.1 Επιφανειακά νερά 

Φάση κατασκευής 

Όπως έχει αναλυθεί ενδελεχώς στην ενότητα 8.13 στην κοίτη των ποταμών θα διατηρείται πάντα 

και κατά προτεραιότητα η οικολογική παροχή των ποταμών.  

Τα μέτρα αντιμετώπισης/ ελαχιστοποίησης τυχόν επιπτώσεων στο υδατικό περιβάλλον κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Οι εκσκαφές να γίνουν σε άμεσα γειτνιάζουσες περιοχές με την κοίτη των ποταμών να 

γίνουν σε περίοδο με την ελάχιστη παροχή αυτών (συνήθως Αύγουστος - Σεπτέμβριος). 

 Οι εκσκαφές και θεμελιώσεις αγωγών να διαρκέσουν τον ελάχιστο χρόνο. 

 Η απόθεση των εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν ως υλικό πλήρωσης ορυγμάτων 

θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει φαινόμενα διάβρωσης και 

αποπλύσεων υλικών. Οι αποθέσεις αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν σε ήπια πρανή 

και να διαβρέχονται (εάν απαιτείται) ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού. 

 Όλα τα μηχανήματα του έργου θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα οποία 

θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο 

στις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες. 

 Κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών ώστε να αποφεύγονται οι σημαντικές 

μετακινήσεις υλικών σε περιόδους με αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. έντονη 

βροχόπτωση ή ισχυρούς ανέμους). 

 Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/25.2.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04) περί «Καθορισμού μέτρων και 
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όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων», το οποίο αντικατέστησε 

την KYA 98012/2001/96. 

 Σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπεται η διάθεση υλικών, έστω και προσωρινή, σε 

σημεία του υδρογραφικού δικτύου της άμεσης ή ευρύτερης περιοχής. 

 Ο ανάδοχος του έργου ευθύνεται για την καλή κατάσταση και τη στεγανότητα των 

μηχανικών μέσων. Για την προστασία των υδατικών πόρων από διαρροές ορυκτελαίων, 

καυσίμων και λοιπών πετρελαιοειδών από τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα όπως καλή και τακτική συντήρηση μηχανημάτων, η αλλαγή 

λαδιών και ο ανεφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων σε συγκεκριμένο 

κατάλληλο χώρο και η τήρηση όλων των μέτρων αντιμετώπισης τυχόν διαρροών και 

πυρασφάλειας. Η συντήρηση των μηχανημάτων και ο ανεφοδιασμός τους θα γίνεται σε 

νόμιμα λειτουργούντα πρατήρια καυσίμων και συνεργεία της περιοχής, εκτός και αν 

πρόκειται για έκτακτα περιστατικά (βλάβη, τυχαία διαρροή κ.λπ.). 

Φάση λειτουργίας 

Για την αντιμετώπιση/ ελαχιστοποίηση των τυχόν επιπτώσεων στο υδατικό περιβάλλον κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου προτείνονται τα εξής μέτρα: 

 Οι ποσότητες νερού που θα λαμβάνονται κατά την αρδευτική περίοδο από τις 

υδροληψίες θα είναι οι απολύτως απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση θα διατηρείται 

αυστηρά η οικολογική παροχή των ποταμών, ώστε να διατηρούνται τα υδροβιολογικά 

και οικολογικά χαρακτηριστικά στα κατάντη των υδροληψιών οικοσυστήματα. 

 «Στάγδην» τρόπος άρδευσης των καλλιεργειών για το κλειστό δίκτυο Κερασιάς. 

 Να τηρούνται όλα τα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας – 1η αναθεώρηση. 

10.9.2 Υπόγεια νερά 

Φάση κατασκευής 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου η προστασία των υπογείων υδάτων αφορά κυρίως στην 

πιθανότητα μόλυνσης από ατυχήματα ή αμέλειες στο μέτωπο εργασιών. Τα μέτρα προστασίας 

είναι τα ίδια με αυτά της προστασίας των επιφανειακών υδάτων που αναλύονται στην ενότητα 

10.9.1. 

Φάση λειτουργίας 
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Η λειτουργία του έργου δεν προξενεί καμιά σημαντική μεταβολή στα υπόγεια υδατικά αποθέματα 

της περιοχής καθώς ή απόληψη από το υπόγειο υδατικό σύστημα της περιοχής χαρακτηρίζεται 

ως αμελητέα. Δεν προτείνονται μέτρα καθώς δεν αναμένεται να υπάρξει μεταβολή ποσότητας και 

ποιότητας στους υπόγειους υδατικούς πόρους από τη λειτουργία του έργου.  

 

Για την Παλαιοχωρίτης Κ. – Κανδήλα Θ. Ο.Ε. 

Με δ.τ. «ΚΑ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.» 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

                                                                                

Κων/νος Παλαιοχωρίτης 

Γεωλόγος M.Sc - G.I.S. 

 

Για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα 

 

          Ο Επιβλέπων                        Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.                

 

       Γεώργιος Αυγέρος                Γεώργιος Αυγέρος   

     ΠΕ. Χημικός Μηχανικός           ΠΕ. Χημικός Μηχανικός 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

11.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Στα πλαίσια της αδειοδοτικής νομοθεσίας (Ν.4014/2011) προβλέπεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. 

Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) του έργου αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, παρέχοντας 

μια οργανωμένη μέθοδο καταγραφής και ελέγχου της περιβαλλοντικής απόδοσης αυτού με τους 

εξής στόχους: 

 Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 

 Πρόληψη, περιορισμός και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου στο 

περιβάλλον. 

 Έλεγχο της εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

 Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των παραμέτρων που σχετίζονται 

με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου. 

 Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του έργου. 

 Δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου των επιπτώσεων και δεικτών 

περιβαλλοντικών επιδόσεων. 

Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 

1. Σωστή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον προτεινόμενο από την παρούσα μελέτη 

σχεδιασμό του έργου. Όπως έχει αναλυθεί στην παρούσα μελέτη, ο σχεδιασμός του έργου 

ενσωματώνει ήδη μέτρα και προφυλάξεις ώστε να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου. 

2. Εφαρμογή και τήρηση των προληπτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος τόσο 

κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου που θα 

περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

3. Εφαρμογή και τήρηση των επανορθωτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος 

τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου 

που θα περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 
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11.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου αφορά στα μέτρα διαχείρισης του έργου ώστε να 

ικανοποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που περιλαμβάνονται στις επί μέρους παραγράφους του 

κεφαλαίου των μέτρων αντιμετώπισης.  

Οι περιβαλλοντικοί δείκτες που πιθανόν θα πρέπει να παρακολουθούνται κατά την διάρκεια 

κατασκευής του έργου εστιάζονται στα κάτωθι: 

 Kατά τη φάση κατασκευής και αφορούν στην αέρια ρύπανση και την ηχορύπανση από τα 

μηχανήματα του εργοταξίου, οι οποίες πρέπει να είναι συμβατές με την ισχύουσα 

νομοθεσία και όπως αναφέρονται στα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων.  

 Για την προστασία της βλάστησης και τον περιορισμό κατά το δυνατό των επεμβάσεων 

προτείνεται σε όλη τη φάση της κατασκευής να παρακολουθείται η κατάσταση της 

βλάστησης και να καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι εκτάσεις βλάστησης που θα 

χρειαστεί να απομακρυνθούν. 

 Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κατά τη φάση της κατασκευής 

μόνο, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών για θέματα θολότητας και απόρριψης 

επικίνδυνων ουσιών. 

 Δανειοθάλαμοι και αποθεσιοθάλαμοι δεν προβλέπονται, επομένως δεν απαιτείται η 

αποκατάστασή τους. 

 Πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να ελεγχθεί η κάρτα καυσαερίων και το έντυπο 

του ΚΤΕΟ, όπου θα αναγράφεται η έκλυση των επιπέδων θορύβου από τα μηχανήματα 

του εργοταξίου, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους και η εάν είναι σε ισχύ τα 

παραπάνω έντυπα. 

 Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ειδοποιηθεί η Εφορία Αρχαιοτήτων 

Καρδίτσας για την περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων.  

Τα μέτρα προστασίας κατά τη λειτουργία του έργου αφορούν κυρίως στα επιφανειακά νερά της 

περιοχής μελέτης. Οι θεσμικές ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν προβλέπονται γενικά στην 

υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα: 

1. Κατά τη λειτουργία του έργου πρέπει τουλάχιστον μια φορά το έτος να παρακολουθείται 

και να καταγράφεται η κατάσταση που βρίσκονται τα αρδευτικά έργα. Όταν απαιτείται 

πρέπει να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση αυτών ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής 

και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

2. Προτείνεται να γίνονται χημικές αναλύσεις ποιότητας νερού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, 

στην αρχή της αρδευτικής περιόδου. Τα αποτελέσματα, να σχολιάζονται μετά από 

σύγκριση με τιμές βιβλιογραφίας, ή άλλες που θα προκύψουν από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
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με ευθύνη του συντάκτη της ετήσιας έκθεσης και σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο σχέδιο 

διαχείρισης της ΛΑΠ Αχελώου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή υπολογισμών των 

ποσοτικών ή ποιοτικών παραμέτρων να κοινοποιούνται ετησίως στην αρμόδια Δ/νση 

Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στην αρμόδια για θέματα Υδροοικονομίας 

Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του οικείου Δήμου σε περίπτωση 

αρμοδιότητάς του, ή με τη συχνότητα που ορίζεται στη σχετική άδεια χρήσης νερού. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ποιοτική υποβάθμιση του νερού ο φορέας του έργου 

οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του για 

την εξάλειψη των σχετικών αιτίων, ενώ σε περίπτωση αναρμοδιότητας του ιδίου οφείλει να 

ενημερώνει τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. Ειδικότερα προτείνεται να δίνονται οι 

κατάλληλες οδηγίες στους αγρότες από τις αρμόδιες γι’αυτό υπηρεσίες με σκοπό τη 

σωστή εφαρμογή λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Επίσης προτείνεται ή άμεση 

ένταξη της περιοχής σε προγράμματα νιτρορύπανσης. 

4. Σε περίπτωση υδρολογικών ετών με χαμηλό ύψος κατακρημνισμάτων και διαπίστωση 

κακής ποσοτικής κατάστασης των υδάτινων ποτάμιων σωμάτων προτείνεται η άντληση 

της έλαχιστης ποσότητας νερού ανά αρδευτική περίοδο, όπως αυτή θα καθοριστεί από 

την αρμόδια υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας. 

5. Σε περίπτωση μη τήρησης του ορίου της αντλούμενης ποσότητας νερού (υπέρβαση) σε 

σχέση με τη χορηγούσα άδεια χρήσης νερού επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 13 της απόφασης 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) περί "Κατηγορίες αδειών 

χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των 

αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις". 

Στον φορέα λειτουργίας του έργου (Δήμος Λίμνης Πλαστήρα) προτείνεται να τηρείται «Φάκελος 

Λειτουργίας» των εγκαταστάσεων που θα περιέχει: 

 Την εγκεκριμένη ΜΠΕ. 

 Τους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας του έργου. 

 Εκθέσεις με τις χημικές αναλύσεις του νερού. 

 Δελτίο καταγραφής ανά αρδευτική περίοδο των ενδείξεων υδρόμετρων. 

 Έκθεση τυχόν εργασιών και συντηρήσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις. 

 Κατάλογο αρδευτών με καταναλισκώμενες ποσότητες ύδατος.  
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στις επόμενες παραγράφους προτείνονται οι όροι που θα πρέπει να επιβληθούν για την 

αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του 

έργου. Οι προτάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, χωρίς να δεσμεύει την 

αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή ως προς το είδος και το περιεχόμενο της απόφασης που 

θα εκδώσει. Ειδικότερα προτείνεται: 

 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

 Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Υδάτων του Υδατικού 

Διαμερίσματος Δυτικής Στερέας Ελλάδας και Θεσσαλίας. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων, ιδιαίτερα παιδιών, 

από τους κινδύνους που δημιουργούνται κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

(στόμια αγωγών, μηχανήματα κλπ). 

 Να μη γίνει εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και άλλων υλικών σε ρέματα 

για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε επιφάνειες δασικού 

χαρακτήρα. 

 Η δεσμευόμενη ποσότητα νερού για άρδευση είναι δυνατόν να μειωθεί εφόσον τούτο κριθεί 

αναγκαίο για τη λειτουργία και τη διατήρηση των παραποτάμιων οικοσυστήματων. 

 Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές θα πρέπει να 

είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης.   

 Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής να γίνουν όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται: 

 Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο. 

 Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 

καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 



 

 

 

266 

 Για τον περιορισμό της σκόνης θα πρέπει να πραγματοποιείται συστηματική διαβροχή όλων 

των διαδρόμων διέλευσης οχημάτων, ειδικά χωματοδρόμων, καθώς και των λοιπών χώρων 

εργασιών. 

 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, 

καύσιμα, κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του 

εδάφους. Η διαχείρισή τους θα γίνεται βάσει του Π.Δ/τος 82/25-2-2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-

2004), σχετικό με την αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και 

όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β΄ 40)», Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. 

 Θα πρέπει να γίνεται κάλυψη των αποθέσεων υλικών και των οχημάτων μεταφοράς υλικών, 

γρήγορη αποκομιδή των υλικών σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας 

και να επιλεχθούν διαδρομές των βαρέων οχημάτων εξυπηρέτησης των εργοταξίων οι 

οποίες να διέρχονται εκτός των κατοικημένων περιοχών- όπου είναι εφικτό. Τα κάθε είδους 

σκουπίδια, άχρηστα υλικά κ.λ.π. να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο του 

έργου, η δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Καμία καύση 

υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λ.π.) να μη γίνεται στην περιοχή του έργου. 

 Να γίνει η λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όπως είναι η ευκρινής σήμανση, ο 

συνεχής καθαρισμός και συντήρηση, ο κατάλληλος φωτισμός των οδών του βοηθητικού και 

τοπικού οδικού δικτύου τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των έργων. 

Ιδιαίτερα κατά τη φάση κατασκευής είναι απαραίτητη η επαρκής σήμανση, οι 

προειδοποιητικές πινακίδες και τα λοιπά μέτρα για την ασφάλεια των χρηστών του 

επηρεαζόμενου οδικού δικτύου. Η αποκατάσταση των κύριων επηρεαζόμενων οδών θα 

πρέπει να γίνεται με ασφαλείς παρακάμψεις και πληροφόρηση για τις δυνατές διαδρομές. 

Στις επικίνδυνες, για την κυκλοφορία, θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα 

σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights). Επίσης, θα χρησιμοποιούνται, όπου υπάρχει ανάγκη 

και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση των τροχοφόρων και 

ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαμπτηρίων και προσπελάσεων και 

γενικώς εφ’ όλων των προβλεπόμενων έργων στο εργοτάξιο.  

 Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των απολύτων αναγκαίων για την κατασκευή του έργου. 

 Να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής, κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής, με την απομάκρυνση είτε την επικάλυψη όσο το δυνατόν μικρότερου τμήματος 

βλάστησης  

 Για την πρόκληση της μικρότερης δυνατής όχλησης στην πανίδα της περιοχής, θα πρέπει οι 

εργασίες κατασκευής να περατωθούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 
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 Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου, να ειδοποιηθεί εγγράφως η 

Εφορία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας. Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται 

υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών και για τις απαιτούμενες 

ανασκαπτικές εργασίες, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

 Τα τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να εξασφαλισθούν από νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την 

απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί 

τηρούνται επακριβώς. 

 Να απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν 

τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου. 

 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών. Να 

γίνει πλήρης αποκατάσταση των εργοταξιακών χώρων φυσικού τοπίου μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών και απόδοση τους στις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. 

 Από τις πιστώσεις για τη λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι 

απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση και εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων 

προστασίας και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να 

καθίσταται απόλυτα αποτελεσματικό, όπως αυτές αναλύονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου. 

 Ο κύριος του έργου (Δήμος Λίμνης Πλαστήρα) οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των 

αρδευτικών εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της 

καθαριότητας των χώρων αυτών καθώς και την ασφάλεια αυτών. 

 Να μη γίνει εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και άλλων υλικών σε ρέματα 

για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε επιφάνειες δασικού 

χαρακτήρα. 

 Όσον αφορά τα προϊόντα καθαιρέσεων που θα αποτελούνται από τεμάχη σκυροδέματος 

προτείνεται να διατεθούν από τον ανάδοχο σε νόμιμα λειτουργούντες επιχειρήσεις 

διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ λήφθηκαν στοιχεία από: 

1. Καλογερόπουλος Φ. (2014) – Τοπογραφική Μελέτη Αποτυπώσεων αρδευτικών δικτύων 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  

2. Παλαιοχωρίτης Κ. – Κανδήλα Θ. Ο.Ε. με δ.τ. ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. (2020) – 

Υδρογεωλογική Μελέτη με Υδρολογική ανάλυση Βελτίωσης και Επέκτασης Αρδευτικών 

Δικτύων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

3. Πυργιώτης Ι. (2017) - Μελέτη Βελτίωσης και Επέκτασης Αρδευτικών Δικτύων Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα, Οριστική υδραυλική μελέτη. 

Για την έκδοση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του μελετώμενου έργου δεν απαιτούνται επιπλέον 

ειδικές μελέτες. 

13.2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες. 
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 
1) Δεξαμενές Κερασιάς (ακριβώς ανατολικά της εκτροπής του π. Κερασιώτη στη Λίμνη Πλαστήρα) 

 
2)  Η κοίτη του π. Κερασιώτη ακριβώς κατάντη της εκτροπής (ξηρά κοίτη) 
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3) Η παλιά υδρευτική δεξαμενή του οικσμού της Κερασιάς (προτεινόμενη για χρήση στο κλειστό αρδευτικό οικισμού 

Κερασιάς) 

 

4) Άποψη της οδού διέλευσης αγωγών αρδευτικού δικτύου οικισμού Κερασιάς 
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5) Άποψη τσιμεντένιας ορθογωνικής αρδευτικής διώρυγας (1.1.1.1) 

 

6) Ρυθμιστική αρδευτική δεξαμενή αγωγού 1.1 
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7) Άποψη τσιμεντένιας ορθογωνικής αρδευτικής διώρυγας 1.1.1.1 στο έρεισμα οδού  

 

8) Άποψη της κοίτης του π. Μ. Ποτάμι, κατάντη υδροληψίας «Καλύβια», και έργα αντιστήριξης πρανών παρόδιων 

ιδιοκτησιών (αντικατάσταση τμήμα 3)  
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9) Άποψη της κοίτης του π. Μ. Ποτάμι, ακριβώς κατάντη υδροληψίας «Καλύβια» 

 

10) Άποψη του αγωγού 3 ακριβώς μετά την υδροληψία (αντικατάσταση τμήμα 2) 
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11) Υδροληψία «Καλύβια» 

 

12) Άποψη του αγωγού 1.2 πριν την ρυθμιστική δεξαμενή 



 

 

 

275 

 

13) Ρυθμιστική αρδευτική δεξαμενή αγωγού 1.2 

 

14) Υδροληψία «Βασιαρδάνη» 
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15) Άποψη του αγωγού 1.1 ακριβώς μετά την υδροληψία 

 

16) Υδροληψία «Κερασιώτη» 
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17) Άποψη του αγωγού 4 

 

18) Διέλευση του αγωγού 4 από μικρορέμα (νοτιοδυτικά του οικισμού της Κερασιάς) 
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19) Άποψη θέσης αντικατάστασης αγωγού 1.1 (τμήμα 1) 

 

 

20) Άποψη θέσης αντικατάστασης αγωγού 2.1.2 (τμήμα 4) 
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21) Άποψη θέσης αντικατάστασης αγωγού 1.2.1.1 (τμήμα 5) 

 

22) Άποψη θέσης αντικατάστασης αγωγού 1.2.1.1 (τμήμα 5) 
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23) Άποψη θέσης αντικατάστασης αγωγού 1.2.1.1.3 (τμήμα 6) 

 

24) Άποψη θέσης αντικατάστασης αγωγού 1.2.1.1.3 (τμήμα 6) 
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15. ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ) 

 (1) Χάρτης προσανατολισμού κλίμακας 1 :400.000 

 (2) Τοπογραφικός Χάρτης ευρύτερης περιοχής μελέτης σε κλίμακα 1 :25.000, (Φύλλο 

Μουζάκι) Έκδοση Γ.Υ.Σ. 1987 

 (3.1) Χάρτης εναλλακτικών λύσεων, λήψης φωτογραφιών και διάθεσης περίσσειας 

εκσκαφών κλίμακας 1:5.000 (περιοχή Καλύβια) 

 (3.2) Χάρτης εναλλακτικών λύσεων, λήψης φωτογραφιών και διάθεσης περίσσειας 

εκσκαφών κλίμακας 1:5.000 (περιοχή Κερασιά) 

 (4) Χάρτης χρήσεων γης κλίμακας 1:20.000 

 (5) Τοπογραφικός - υδρογραφικός χάρτης λεκανών απορροής κλίμακας 1:20.000 

 (6) Χάρτης εξάπλωσης χλωρίδας και πανίδας ευρύτερης περιοχής κλίμακας 1: 50.000 

 (7.1) Οριζοντιογραφία περιοχής Καλύβια Πεζούλας και Καλύβια Φυλακτής κλίμακας 

1:5.000 

 (7.2) Οριζοντιογραφία περιοχής Κερασιάς κλίμακας 1:5.000 

 (7.3) Οριζοντιογραφία περιοχής οικισμού Κερασιάς (κλειστό αρδευτικό δίκτυο) κλίμακας 

1:1.000 

 Σχέδιο (1) Τυπικές διατομές – Φρεάτια αγωγών 
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17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

17.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

 : ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Όνομα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Επώνυμο : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : ΖΩΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ  

Ημερομηνία Γέννησης
(2)

 : 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Τόπος Γέννησης : ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : ΑΖ781916 Τηλ : 2441300296 

Τόπος Κατοικίας : ΚΑΡΔΙΤΣΑ Οδός : ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθ: 24 Τ.Κ.: 43100 

Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (Fax) : 2441300296 
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομ. 

(E-mail) : 
oldvil@gmail.com 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της «Παλαιοχωρίτης 

Κ. - Κανδήλα Θ. Ο.Ε.» με διακρ. Τίτλο «ΚΑ.ΠΑ. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε.» ότι η εταιρία μου διαθέτει 

μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Β με αριθμό μητρώου 922. Η 

ισχύς του πτυχίου είναι έως 27/07/2023 και έτος κτήσης το 2019. 

 
 

Καρδίτσα 21/02/2020  
 

Ο Δηλών 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ 
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17.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Σύμφωνα με την απόφαση 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) "Εξειδίκευση των διαδικασιών 

γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού 

στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 

4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", άρθρο 5, η διαδικασία 

Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η 

παροχή γνωμοδοτήσεων γίνεται από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή. 
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17.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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17.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ Μ. ΠΟΤΑΜΙ 

      Μορφοβούνι 03/03/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αρ. Πρωτ. 1000 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Γεώργιος Αυγέρος 

Τηλ. 2441352217 

Fax. 2441095308 

e-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr 

 

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Ή ΜΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ Μ. ΠΟΤΑΜΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.   

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Βελτίωση και Επέκταση Αρδευτικών Δικτύων 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» που περιλαμβάνει αντικατάσταση τμημάτων των αγωγών των αρδευτικών δικτύων 

γίνεται η συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου που περιλαμβάνει τις υδροληψίες, τους αγωγούς 

προσαγωγής και τις δεξαμενές σύμφωνα με τις επιταγές του Ν.4014/2011.  

Ειδικότερα κατά μήκος του ποταμού Μ. Ποτάμι υπάρχουν τρεις υδροληψίες που συνίστανται από φράγματα 

άοπλου σκυροδέματος ύψους 1m τοποθετημένα κάθετα στην κοίτη του ποταμού και πλευρική υδροληψία μέσω 

τσιμενταύλακα και παροχή που καθορίζεται μέσω μεταλλικής Θύρας. Η κατασκευή των έργων έγινε τη δεκαετία 

του 80 από τότε υπηρεσίες της Νομαρχίας Καρδίτσας. 

Για την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Α.Π 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 

21/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1565/Β/2012, το ΦΕΚ 2036/Β/2014 και το ΦΕΚ 2471/Β/2016, 

«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)» όσον αφορά τα φράγματα απαιτείται η γνωμοδότηση της 

υπηρεσίας σας σχετικά με το αν τεκμαίρεται η απουσία ή μη ιχθυοπανίδας σε μήκος 1Km ανάντη και κατάντη 

των υδροληψιών ώστε να δειχθεί η κατάλληλη κατάταξη του έργου (κατηγορία Β ή Α2). 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ ΤΜΗΜΑ 

ΑΛΙΕΙΑΣ 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 46, Καρδίτσα, ΤΚ 

43100 

mailto:dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr
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Η γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας αφορά σε τμήμα της κοίτης του ποταμού από την θέση με συντεταγμένες 

(ΕΓΣΑ 87) x: 300.478,62 - y: 4.352.739,71  που είναι 1Km ανάντη της υδροληψίας «Βασιαρδάνη» και της 

θέσης με συντεταγμένες  (ΕΓΣΑ 87) x: 302.945,95 y: 4.353.998,44 που βρίσκεται 1km κατάντη της υδροληψίας 

Καλύβια. 

Προς διευκόλυνση σας, σας επισυνάπτουμε χάρτη με σημειωμένο το τμήμα της κοίτης που αφορά σε 1Km 

ανάντη και κατάντη των έργων καθώς και τα σημεία των υδροληψιών. 

Παρακαλούμε για την σχετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας σας (Βεβαίωση) σχετικά με το αν τεκμαίρεται η 

απουσία ή μη ιχθυοπανίδας στο προαναφερόμενο τμήμα του ποταμού Μ. Ποτάμι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.  

Συνημμένα: Τοπογραφικός χάρτης περιοχής του έργου 

 

  

  Με τιμή 

Ο Δήμαρχος 

                                                                                                                                                                                                                                                 

  Παναγιώτης Νάνος 

 

 



 

 

 

290 

 

 



 

 

 

291 

 


		2020-03-16T14:47:04+0200


		2020-03-17T13:01:44+0200
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ




