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I. Γενικά 

Η παρούσα δομή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) εφαρμόζεται 

κατάτηνπεριβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που προτείνονται προς υλοποίηση 

σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, για τις οποίεςυπάρχουν επαρκή, 

τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία και καταγραφές γιατην περιοχή έρευνας πεδίου 

με την προϋπόθεση ότι αθροιστικά: 

i) τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αναλυτικά, προερχόμενα από μελέτες και παρατηρήσεις των αρμοδίων 

Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ ή των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου 

NATURA 2000 (ΤΚΣ, πΤΚΣ, ΕΖΔ, ΖΕΠ), ή από άλλες πηγές,  

ii) τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πρόσφατα (τελευταίας 10ετίας) 

iii) τα διαθέσιμα στοιχεία κριθούν επαρκή από τον μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. 

Η διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης της χαρτογράφησης των περιοχών NATURA 2000, που είχε 

προηγούμενα υλοποιηθεί την περίοδο 1999 – 2001, καλύφθηκε με την υλοποίηση του έργου 

«Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝATURA2000». Το έργο είχε ως αντικείμενο τον ακριβέστερο 

προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων των χερσαίων ΕΖΔ και ΖΕΠ και την επικαιροποίηση, περιγραφή 

και οριοθέτηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων σε 241 ΕΖΔ του δικτύου «NATURA 2000 σε κλίμακα 

1:5.000.Τα αποτελέσματα της νέας αυτής χαρτογράφησης καθώς και τα επικαιροποιημένα 

Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/) τον Μάρτιο του 2018. 

Τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με την φύση της σχεδιαζόμενης δραστηριότητας κρίθηκαν ότι 

ικανοποιούν στο σύνολό τους τις παραπάνω συνθήκες. 

Η παρούσα ΕΟΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ και εντάσσεται σ’ αυτή με τη μορφή 

Παραρτήματος. 

Για το μελετούμενο έργο αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και 

δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 είναι η Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

Η παρούσα μελέτη ΕΟΑ συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ170225/2014 (ΦΕΚ 

135/Β') "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικήςαδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α2 της απόφασης τουΥπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β1 21)όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011 

(Α1 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας". Συνοπτικά, το Νομικό Πλαίσιο που διέπει 

την εκπόνηση της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

 ΚΥΑ 33318/3028 (ΦΕΚ 1289/Β'/28.12.1998). «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιώνγια τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριαςπανίδας και χλωρίδας», με 

την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία92/43/ΕΕ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 

για "τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (HabitatDirective)". 

 ΚΥΑ υπ'αριθμ. Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008). «Τροποποίηση των υπ'αριθμ. 

33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β' 1289) και υπ'αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β' 992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του 

Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σχετικά με το σύστημα 

ταξινόμησης του Παραρτήματος Ι περί "Τύπων Φυσικών Οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί 

τον χαρακτηρισμό εδαφών ως Ειδικών Ζωνών Προστασίας 

 ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β'/2010). «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 79/409/ΕΕ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας 

Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ».   

 Η.Π. 8353/276/Ε.103 (ΦΕΚ 415/Β'/2012). «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'αριθ. 

37338/1807/2010 ΚΥΑ σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
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άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΕ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 

 ΥΑ 110/1205322 (ΦΕΚ Β 1419/30-4-2012). Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για εκπόνηση 

μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου NATURA 2000. 

 Ν.3937 (ΦΕΚ 60/Α'/31.3.2011). «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις».  

 Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Α'/21-9-2011). «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων καιδραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» 

Σκοπός της εκπόνησης της μελέτης ΕΟΑ είναι η καταγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος στη 

περιοχή μελέτης και ηεκτίμηση των επιπτώσεων από την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού 

έργου (ΜΥΗΕ) στην ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης, ΠΕ Τρικάλων. 

 

II. Περιοχή Μελέτης –Περιοχή Έρευνας Πεδίου 

Α. Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) 

Περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης της περιοχής NATURA 2000 που εμπίπτει το έργο 

(συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών λύσεων του). 

Για το υπό μελέτη έργο, η περιοχή μελέτης ορίζεται στο σύνολο της έκτασης της ακόλουθης περιοχής 

του δικτύου NATURA 2000: 

 Της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ)με κωδικό GR1440002 και ονομασία «Κερκέτιο Όρος 

(Κόζιακας) 

 

Β. Περιοχή Έρευνας Πεδίου 

Με βάση τις προδιαγραφές που θέτει η ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β'), ο καθορισμός 

Περιοχής Έρευνας Πεδίου δεν προβλέπεται για αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 

που προτείνονται προς υλοποίηση σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 

2000, για τις οποίες υπάρχουν επαρκή, τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα 

στοιχεία όπως στη συγκεκριμένη μελέτη. 

Παρόλα αυτά, για τον εμπλουτισμό της μελέτης και τη καταγραφή επιπλέον 

βοηθητικών στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στη πληρέστερηγνώση της περιοχής, 

στην οποία χωροθετείται το έργο, καθορίστηκε Περιοχή Έρευνας Πεδίου, στην οποία 

πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων. 

Η χαρτογράφηση αυτή πραγματοποιήθηκε επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων της 

ΕΚΧΑ Α.Ε.(ορθοεικόνες LSO πρόσφατης λήψης μεγάλης ακρίβειας, κλίμακας 1:5.000). Η 

χαρτογράφηση αυτή ελέγχθηκε για την ακρίβεια με αυτοψίες στο πεδίο, ενώ οι τύποι 

οικοτόπου επιβεβαιώθηκαν με τη λήψη Δειγματοληπτικών επιφανειών. Η Περιοχή Έρευνας Πεδίου 

καθορίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 170225/2014,ως μια ζώνη πλάτους 500 

μέτρων περιμετρικά των προβλεπόμενων από τη δραστηριότητα έργων. 
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1. Υφιστάμενη Κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος 

1.1. Καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 

1.1.1 Συνοπτική Περιγραφή 

Η πρώτη συλλογή στοιχείων και η ένταξη της περιοχής με κωδικό GR1440002 και ονομασία 

«Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)», στο Δίκτυο NATURA 2000, έγινε τον Απρίλιο του έτους 1995. Με το 

νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011): «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 

εντάσσεται πλέον στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και χαρακτηρίζεται ως Ειδική 

Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ). 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων του Τυποποιημένου Έντυπου δεδομένων (Τ.Ε.Δ.), καθώς και 

των χαρτογραφικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016. 

Βάση τουεπικαιροποιημένου Τ.Ε.Δ., όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/), το κέντρο της περιοχής βρίσκεται στις συντεταγμένες 39,57000 (φ) 

και21,47417 (λ). Η έκταση που αναφέρεται είναι 50.636,99ha. Τέλος, ανήκει στην Μεσογειακή 

Βιογεωγραφική  

Περιοχή.Βάση του επικαιροποιημένου Τ.Ε.Δ., όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/), έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Κωδικός περιοχής: GR1440002 

Τύπος: Β 

Γεωγραφικό Μήκος: 21.474167 

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.570000 

Έκταση: 50.636,99 εκτάρια 

Μέγιστο υψόμετρο: 2200 μ. 

Ελάχιστο υψόμετρο: 117 μ. 

Κωδικός Nuts: GR144 (Trikala) 

Ο Κόζιακας, το Κερκέτιον Όρος, είναι ένα πανέμορφο μακρόστενο βουνό δυτικά των Τρικάλων. 

Bρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της κεντρικής Πίνδου. Είναι πυκνά δασωμένος κατά το μεγαλύτερο 

τμήμα του. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά ασβεστολιθικά λιβάδια, ξηρά 

πυριτικά λιβάδια και αυτόχθονα δάση κωνοφόρων. Χαρακτηρίζεται από γυμνές και βραχώδεις ράχες 

και κορυφές αλλά και από δασωμένα φαράγγια και δάση ελάτης. Είναι χαρακτηριστική και 

ενδιαφέρουσα η βλάστηση και η χλωρίδα των βραχωδών βιοτόπων όπως οι λιθώνες, οι εκτεθειμένες 

βραχώδεις επιφάνειες και οι απότομοι γκρεμοί. Στις ανατολικές και δυτικές πλευρές του υπάρχουν 

πυκνά δάση με φυλλοβόλα. Πιο ψηλά επικρατούν τα έλατα. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες 

είναι η γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός. Στον Κόζιακα επίσης λειτουργεί 

χιονοδρομικό κέντρο κοντά στο χωριό Περτούλι. 

Το γεωανάγλυφο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των γεωτεκτονικών 

ζωνών της Υποπελαγονικής ή Ανατολικής Ελλάδας και αυτής της Ωλονού – Πίνδου. 

Η Υποπελαγονική ζώνη παρουσιάζει τρεις διαφορετικές στρωματογραφικές – τεκτονικές 

διαδοχές των πετρωμάτων της. 

 Φλύσχης: Είναι σχηματισμός που αποτελείται κυρίως από αργιλικούς σχιστόλιθους, ψαμμίτες, 

κροκαλοπαγή πετρώματα και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Τα πετρώματα αυτά εναλλάσσονται σε 

στρώσεις. Ο φλύσχης είναι ένας από τους συχνά απαντώμενους σχηματισμούς στην Ελλάδα. Έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα τεχνικά έργα εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώνονται κυρίως στα 

επιφανειακά του στρώματα. Ειδικότερα, κατολισθίσεις του φλύσχη σημειώνονται σε έργα 

οδοποιίας και σε εκσκαφές και διανοίξεις άλλων τεχνικών έργων (Δεμίρης , 1986). 

 Ασβεστόλιθοι Θεόπετρας: Πρόκειται για ασβεστόλιθους που συναντώνται στην περιοχή της 

Κοινότητας Θεόπετρας Ν.Α. της Καλαμπάκας. Τα ιζήματα αυτά πάχους περίπου 20 m, είναι 

κυρίως ερυθρόχρωμα με φλεβίδια ασβεστίτη και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στην οφειολιθική 

σειρά. 
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 Οφειολιθική Σειρά: Είναι βασικά πετρώματα, που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξαλλοίωσης, 

καστανού χρώματος με μεγάλους υπόλευκους ή ερυθρόχρωμους αστρίους. 

Στην περιοχή του Κόζιακα συναντάμε τις εξής λιθοστρωματογραφικές ενότητες της ζώνης Πίνδου: 

 2ος Φλύσχης: Εναλλαγές ασβεστιτικών ψαμμιτών με ψαμμιτομαργαϊκούς πηλίτες και 

κροκαλοπαγή. Οι ψαμμίτες συναντώνται πάντα ως ασβεστιτική συγκολλητική ύλη και περιέχουν 

κυρίως μεγάλες ποσότητες χαλαζία, λίγα θραύσματα κερατολίθων και οφειολίθων, καθώς και 

κροκάλες ασβεστολίθων διαφόρων φάσεων. Τα κροκαλοπαγή εντός του 2ου φλύσχη της Πίνδου 

σπανίζουν, αλλά η κατανομή τους είναι χαρακτηριστική. 

 Πελαγικοί Ασβεστόλιθοι: Πρόκειται για ασβεστόλιθους με πυριτικές ενστρώσεις πάχους 10 cm 

καθώς και μεγαλύτερου πάχους ενστρώσεις μικρολατυποπαγών ασβεστολίθων. 

 1ος Φλύσχης: Αποτελείται από ρυθμικές εναλλαγές πελιτών, ψαμμιτών, μαργών, 

μικρολατυποπαγών, ραδιολαριτών, καθώς και πελαγικών – λατυποπαγών ασβεστολίθων. Η όλη 

σειρά υπολογίζεται ότι έχει πάχος περίπου 70 – 80 m. 

 Κερατόλιθοι: Ποικιλόχρωμοι ερυθροί, πράσινοι κερατόλιθοι, με ενστρώσεις πελαγικών 

ασβεστολίθων. 

Το κλίμα του Κόζιακα διαφοροποιείται σύμφωνα με το υψόμετρο και επηρεάζεται άμεσα το 

υψόμετρο καθώς και από τον προσανατολισμό των πλαγιών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κόζιακα 

είναι τα ποικίλα μικροκλίματα που απαντούν στον ευρύτερο ορεινό όγκο, βάση του προσανατολισμού 

του ποσοστού υγρασίας, της θερμοκρασίας και του υψομέτρου. Στα χαμηλά υψόμετρα (έως 1000μ.), 

το κλίμα χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα το κλίμα είναι διαφορετικό με 

χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνια που παραμένουν μέχρι αργά την άνοιξη. 

Ο Κόζιακας είναι περιοχή με καλά διατηρημένους φυσικούς οικοτόπους, από τους οποίους οι 

πιο σημαντικοί είναι τα δάση ελάτης και δρυός καθώς και οι βραχώδεις οικότοποι, που αποτελούν 

ενδιαιτήματα ενδημικών ή απειλούμενων και σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. 

Η ευρύτερη περιοχή εποπτεύεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.  

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων καταλαμβάνει 

έκταση περίπου 3.380 km2 που γεωγραφικά απλώνεται στις ορεινές περιοχές, των Περιφερειών 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρικό και Νότιο τμήμα της οροσειράς 

της Πίνδου). 

Αρχικά η περιοχή θεσμοθετήθηκε ως Εθνικό Πάρκο το 2009 με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 

49Δ/12.02.2009) και στα όριά του περιείχε δύο μεγάλα ορεινά συγκροτήματα: τον Λάκμο (ή Περιστέρι) 

και τα Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα). Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, το 2016 η περιοχή 

εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έχουν πιστοποιηθεί ως Βιώσιμοι 

Προορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc). 

Στη συνέχεια με το Νόμο 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 

άλλες διατάξεις» άλλαξε η ονομασία του Εθνικού Πάρκου και τα όρια αρμοδιότητας. Συνολικά, στο 

Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνονται δεκατρείς (13) περιοχές που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

Δίκτυο περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) από τις οποίες: 

 Επτά (7) έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), για τη διατήρηση σε 

ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

κοινοτικού ενδιαφέροντος (Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

 Πέντε (5) ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για τη διατήρηση των ειδών της Ορνιθοπανίδας 

(Οδηγίες 79/409/EK και 2009/147/EΚ) 

 Μια (1) έχει χαρακτηριστεί παράλληλα ως ΖΕΠ και ΕΖΔ. 

Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε το 2009, με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009). 

Με το Ν.4519/20-02-2018, η Προστατευόμενη Περιοχή μετονομάστηκε σε Εθνικό Πάρκο 

Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με διευρυμένα όρια περιοχής ευθύνης. 
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1.1.2 Αναλυτική Περιγραφή των Περιοχών NATURA 2000 

1.1.2.1. Καταγραφή των τύπων Οικοτόπων 

Φυσικοί οικότοποι (ενδιαιτήματα) ονομάζονται οι χερσαίες περιοχές ή οι υγρότοποι που 

διακρίνονται χάριν στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι 

είτε εξ ολοκλήρου φυσικές, είτε ημιφυσικές. 

Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών οργανισμών και αλλοίωσης της σύνθεσης και 

υποβάθμισης πολλών οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο 

επίπεδο, οδήγησαν στη διακήρυξη της Διάσκεψης του Ρίο το 1992 και στην έκδοση της Οδηγίας 92/43 

από μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σκοπός της έκδοσης αυτής της Οδηγίας είναι τόσο η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της προστασίας 

ορισμένων φυσικών τύπων οικοτόπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και ορισμένων ειδών 

φυτών και ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Η αρχική χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων για την μελετώμενη περιοχή 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων (1999-

2000). 

Στα αρχικά αυτά δεδομένα υπήρξε μια επικαιροποίηση το έτος 2018, με τα αποτελέσματα του 

έργου «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τιςχερσαίες 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000». 

Η κατανομή των οικοτόπων της περιοχής GR1440002, σύμφωνα με το τυποποιημένο Δελτίο 

Δεδομένων, ακολουθεί στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 1: Χαρτογράφηση οικοτόπων στην περιοχή GR1440002 

A/A Τύπος Οικοτόπου Εκταση 
(στρ.) 1 1011: Χωριά και οικισμοί 8.252,84 

2 1012: Χώροι εξυπηρετήσεων 6,13 

3 1024: Δρόμοι επαρχιακοί 22,45 

4 1050: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής 965,87 

5 1051: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή 28.412,86 

6 1056: Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής 9.271,82 

7 1057: Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή 13.492,79 

8 1058: Λειμώνες μεικτοί 1.026,66 

9 1065: Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις) 11,60 

10 1066: Οπωροφόρα δέντρα & φυτείες (αμιγή) 3,83 

11 3240: Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salixelaeagnos 154,80 

12 5150: Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες) 5.776,14 

13 5350: Ψευδομακκί 59.001,55 

14 6170: Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες 45.166,89 

15 6510: Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecuruspratensis, Sanguisorbaofficinalis) 1.788,02 

16 8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 4.455,21 

17 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 7.086,28 

18 8250: Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1.183,36 

19 91M0: Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea 121.283,96 

20 9270: Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis 189.585,02 

21 92C0: Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanionorientalis) 9.421,83 
Πηγή: Επικαιροποιημένα στοιχεία χαρτογράφησης (ΥΠΕΝ, 2018) 

 

1.1.2.2. Καταγραφή των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Η δασική βλάστηση της περιοχής, ως αποτέλεσμα των επικρατούντων κλιματοεδαφικών 

παραγόντων και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, μπορεί να υπαχθεί στις παρακάτω 

φυτοκοινωνικές διαπλάσεις: 

i. Στην διάπλαση των φυλλοβόλων κατά τον χειμώνα πλατύφυλλων (ΑESTATI SILVAE), 

εμφανιζόμενη υπό την φυτοκοινωνική ένωση της δρυός QUERCETUM  και εξαπλώνεται επί των 

κλιτύων του Καμνιαϊτικου ποταμού σε μίξη με τον πλάτανο και λοιπά υδροχαρή είδη, είτε σε αμιγή 

κατάσταση είτε σε μίξη με άλλα φυλλοβόλα πλατύφυλλα (οστρυά, γαύρο, φράξο κ.λ.π.) 
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iii. Στην διάπλαση των κωνοφόρων Στη διάπλαση των κωνοφόρων (CONII LIG-NOSA), η 

οποία εμφανίζεται από τη φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης (ABIETUM), με χαρακτηριστικό είδος την 

υβριδογενή ελάτη, η οποία συγκροτεί πολύξυλα και συμπαγή τμήματα από το υψόμετρο των 900μ. 

μέχρι και των ανωτέρων ορίων εξάπλωσής της 

iii. Στην διάπλαση των παραποτάμιων ειδών (FLUVILLI GNOSA) που εμφανίζεται με την 

μορφή επιμηκών δασοκομικών ενώσεων κατά μήκος των κυριότερων ρεμάτων και με 

αντιπροσωπευτικότερο είδος τον πλάτανο τον ανατολικό (PLATANUS ORIENTAL-IS). 

iv. Στην χορτολιβαδική διάπλαση που καταλαμβάνει τα διάκενα των τμημάτων και τις 

γυμνές δασικής βλάστησης εκτάσεις και συνίσταται από αγροστώδη είδη (GRAMINAE), σύνθετα 

(COMPOSITAE) και ψυχανθή (PAPILIONACEAE). 

Μελετώντας την εξέλιξη της διαδοχής των φυτοκοινωνιών στο υπό μελέτη δάσος, 

διαπιστώνεται ότι κάτω από τις σημερινές συνθήκες τόπου και κλίματος, η φυτοκοινωνική ένωση της 

ελάτης αποτελεί την τελική φυτοκοινωνική ένωση KLIMAX ABIETUM 

Στο Δημοτικό δάσος Πύρρας συναντώνται τα κάτωθι δασικά είδη, ενώ παρατίθενται με τυχαία 

σειρά: 

Ελάτη η υβριδογενής AbiesBorissiiRegis 

Δρυς η ευθύφλοια Quercuscerris 

Δρυς η άμισχος QuercusSessiliflora 

Δρυςηπλατύφυλλη Quercus Conferta 

Οξυά                           Fagus Silvatica 

Άρκευθοςηκοινή JuniperusCommunis 

Άρκευθοςηοξύκεδρος JuniperusOxycedrus 

Πλάτανοςοανατολικός PlatanusOrientalis 

Λεύκηητρέμουσα PopulusTremula 

Ιτιάηλευκή              Salix Alba 

Ιτιάηάγρια              Salix Carpea 

Σφένδαμοςοτρίλοβος Acer Trilobus 

Σφένδαμοςοπλατανοειδής Acer Psudoplatanus 

Οστρυά OstriaCarpinifolia 

Γαύροςοανατολικός CarpinusOrientalis 

Κρανιά Cornus Mass 

Επίσης εντός των ανωτέρω διαπλάσεων φύονται οι κατωτέρω θάμνοι, γράστεις, ποώδη φυτά, 

αναρριχόμενα και παράσιτα: 

Αγριοτριανταφυλλιά Rosasemprevirens 

Αγιόκλημα Clematisvutara 

Βάτα Rubus ideus 

Ρίγανη Origanum vulgaris 

Σπάρτο Spartiumlunceum 

Ακανθόκλαδο Potenium spinosum 

Φτέρη                           Pteris aquillina 

Χαμοκέρασο MagariaVesca 

Σκάρφη Heleboruscyclophyllus 

Τσουκνίδα Urtika Piolca 

 

 

Πανίδα - Ιχθυοπανίδα 

Στα αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, της περιοχής GR1440002 όπως αυτά είναι 

αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, καταγράφονται τα είδη τουπαραρτήματος ΙΙ της 

οδηγίας 92/43/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 

645/Β'/11.4.2008). 

Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας Κατάλογος σπονδυλωτών (εκτός πουλιών) Ιχθύς, Αμφίβια, Ερπετά, Θηλαστικά της περιοχής 

Group Code Scientific Name Sensitive NP Type SizeMin SizeMax Unit Category Data Quality 

F 5094 Barbus peloponnesius 
  

p 
   

C DD 

F 5256 Barbus sperchiensis 
  

p 
   

P DD 

M 1355 Lutra lutra 
  

p 
   

P M 

M 1310 Miniopterus schreibersii 
  

p 
   

P P 

M 1306 Rhinolophus blasii 
  

p 
   

P P 

M 1305 Rhinolophus euryale 
  

p 
   

P P 

M 1371 Rupicapra rupicapra balcanica 1 
 
P 1 8 i V M 

F 5350 Salmo farioides 1 
 
p 

   
C DD 

M 1354 Ursus arctos 1 
 
p 

  
i C G 

ΠΗΓΗ: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018)  

Υπόμνημα 

Group: M=Θηλαστικό, F= ψάρι 

Type: p=Παρουσία του είδους στο site 

Unit: i=άτομα - ----- Category: V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Dataquality: G= Καλή Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD: Μη επαρκή δεδομένα 

Τα είδη Barbus peloponnesius και B. sperchiensis αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΕ (Πηγή: Freyhof, J. 

and Brooks, E. 2011. European Red List of Freshwater Fishes. Luxembourg: PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion.) 

 

1.1.2.3. Καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Στα αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, της περιοχής GR1440002,αναφέρονται 

μια σειρά σημαντικών προστατευόμενων ειδών, με την Κατηγορία παρουσίας τους στην κάθε 

περιοχή, καθώς και το Καθεστώς Προστασίας τους. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 

που ακολουθεί. 
Πίνακας: Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας που αναφέρονται στην περιοχή GR1440002 

Ομάς Κωδ. Επιστημονική ονομασία Κατη 
γορία 

Κατηγορία προστασίας 

   Α Β C D IV V 

P 
 

Aegonychon goulandriorum P 
 

X 
 

X  
 

P 
 

Allium heldreichii P 
 

X 
  

 
 

P 
 

Anthyllis vulnerariassp. bulgarica P 
   

X  
 

P 
 

Aurinia gionae P 
 

X 
  

 
 

M 1352 Canis lupus 
 

X 
 

X 
 

 X 

P 
 

Dianthus biflorus P 
 

X 
  

 B 

M 1342 Dryomys nitedula C X 
 

X 
 

X  

M 1363 Felis silvestris C X 
 

X 
 

X  

P 
 

Geranium humbertii P 
   

X  
 

M 5365 Hypsugo savii P X 
 

X 
 

X  

M 
 

Microtus felteni R X 
   

  

M 5004 Myotis aurascens P X 
 

X 
 

X  

M 1331 Nyctalus leisleri P X 
 

X 
 

X  

P 
 

Ophioglossum vulgatum P 
   

X  
 

M 2016 Pipistrellus kuhlii P X 
 

X 
 

X  

M 1309 Pipistrellus pipistrellus P X 
 

X 
 

X  

M 5009 Pipistrellus pygmaeus P X 
 

X 
 

X  

P 
 

Poa thessala P 
   

X  
 

M 1332 Vespertilio murinus P X 
 

X 
 

X  

ΠΗΓΗ: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Ομάδα: M= Θηλαστικό, R= Ερπετό, Α= Αμφίβιο, P= Φυτό, Ι= Έντομο 

Κατηγορία: V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Κατηγορία Προστασίας: ΙV, V= Παραρτήματα της 92/43/ΕΕ, A= Εθνική Κόκκινη Λίστα, B= Ενδημικό, C= 

Διεθνείς Συνθήκες, D: Άλλη αιτία 

 

1.1.2.4. Καταγραφή κύριων χαρακτηριστικών των τύπων οικοτόπων 

Ακολουθεί περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών των Τύπων Οικοτόπων, που απαντώνται 

στην Περιοχή Μελέτης και αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι περιγραφές προέρχονται από 

τον Τεχνικό Οδηγό Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας 
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(Ντάφης κ.α. 2001). Οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης προέρχονται από τα αποτελέσματα 

της 3ης εθνικής έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με SalixelaeagnosΚωδικός 

«NATURA 2000»: 3240 

Περιγραφή: Θάμνοι ή δέντρα, μεταξύ άλλων, Salixspp., Hippophaerhamnoides, Alnusspp., 

Betulaspp., στις όχθες με χαλίκια των ορεινών ρεμάτων και στις βόρειες αλπικές περιοχές με υψηλή 

ροή κατά το καλοκαίρι. Σχηματιμοί με Salixelaeagnos, Salixpurpureassp. gracilis, Salixdaphnoides, 

Salixnigricans, Hippophaerhamnoides στις αλπικές και υπαλπικές κοιλάδες που εκτείνονται μέσα και 

γύρω από τα Καρπάθια και Δειναρικές Άλπεις. 

Οικολογικές συνθήκες: Ο οικότοπος απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 450-1500 μ., κυρίως επί 

αλλουβιακών αποθέσεων, κατά μήκος και εντός της κοίτης ρεμάτων και αποτελείται από μικρής 

έκτασης ακανόνιστες συστάδες ή συνδενδρίες ιτιάς (Salixelaeagnos). Εμφανίζεται σε κοιλώματα και 

μικρές επίπεδες εκτάσεις, με μηδενικές μέχρι ήπιες κλίσεις καθώς και σε Δ και Α εκθέσεις. Η δομή 

του κυριαρχείται από το είδος Salixelaeagnos, ενώ συμμετέχει και μεγάλος αριθμός ποωδών ειδών. 

Άλλα δενδρώδη είδη που συμμετέχουν με καλή παρουσία είναι τα 

Abiesborisii-regis, Platanusorientalis, Salixalba. Στον Ασπροπόταμο (GR1440001) η φυτοκοινωνία 

διαφοροποιείται φυσιογνωμικά από την έντονη παρουσία στον ποώδη όροφο του 

είδουςPetasiteshybridus. 

Κατάσταση διατήρησης – Απειλές: Δεν έχουν καταγραφεί απειλές για τον οικότοπο. 

Εξάπλωση:GR1250001, GR1440001, GR1440002 

 
Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 3240. 

 

Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες) 

Κωδικός «NATURA 2000»: 5150 

Περιγραφή: Εκτάσεις με Pteridiumaquilinum της ζώνης Quercetaliapubescenti-petraeae.  

Οικολογικές συνθήκες: Απαντάται συνήθως σε υγρά πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία εδάφη, ενώ το 

μητρικό υπόστρωμα ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να είναι ασβεστόλιθοι, γνεύσιοι, σχιστόλιθοι 

ή υπερβασικά-βασικά της σειράς των οφιολίθων. Το ανάγλυφο επίσης ποικίλει από επίπεδο έως 

έντονα κεκλιμένο, όπως ποικίλει και η έκθεση, ενώ το υψόμετρο κυμαίνεται από 0 - 1700 m. Είδη 
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φυτών που επικρατούν είναι κύρια το Pteridiumaquilinum, ενώ με μικρότερη συμμετοχή εμφανίζονται 

τα: Dactylis glomerata, Fragaria vesca, Berberis cretica 

Χλωριδική σύνθεση: Είδη που χαρακτηρίζουν τη σύνθεση του οικοτόπου είναι τα: Pteridiumaquilinum, 

Carexotrubae, Phleumexaratum, Filagocretensis, Leontodontuberosus, Luzulaforsteri. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις συμμετέχουν με σχετικά μικρή κάλυψη τα είδη Ericaarborea, Arbutusunedo, 

Sarcopoteriumspinosum, Hypericumempetrifolium και άλλα είδη φρυγάνων. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές:Η οικολογική κατάσταση διατήρησης του παρόντος τύπου 

οικοτόπου κρίνεται καλή, γενικά δεν διατρέχει κινδύνους από ανθρωπογενείς επεμβάσεις, ενώ η 

αντιπροσωπευτικότητα της εν λόγω κοινότητας κρίνεται από καλή έως άριστη. 

Εξάπλωση:Για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου δεν υπάρχει αναφορά της εξάπλωσης και του 

εύρους εξάπλωσης στην 3η Έκθεση αναφοράς της εφαρμογής της οδηγίας 92/43. 

Ψευδομακκί 

Κωδικός «NATURA 2000»: 5350 

Περιγραφή:Θαμνώδεις σχηματισμοί, δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion 

στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ιταλία, με μείξη αειφύλλων και φυλλοβόλων ειδών (θάμνων), στα 

οποία περιλαμβάνονται τα είδη Quercuscoccifera, Juniperusoxucedrus, Quercustrojana, 

Carpinusorientalis, Ostryacarpinifolia, Pistaciaterebinthus, Buxussempervirens, Jasminusfruticans, 

Fraxinusornus, Cercissiliquastrum (Coccifero - CarpinetumHorvat). 

Οικολογικές συνθήκες: Απαντά σε μια ποικιλία εδαφών από σχετικά ρηχά και βραχώδη μέχρι βαθιά 

και γόνιμα. Οι κλίσεις επίσης ποικίλουν από ήπιες έως έντονες. Το υψόμετρο στο οποίο απαντάται 

αυτός ο τύπος κυμαίνεται από 600-1100 μέτρα, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής ξηράς σε σημαντική 

απόσταση από τη θάλασσα. Αφορά θάμνους ύψους 2-5 μέτρα στους οποίους συμμετέχουν σε μίξη 

σκληρόφυλλα αείφυλλα είδη (με κύριο εκπρόσωπο το Quercuscoccifera) και φυλλοβόλα (όπως 

Carpinusorientalis, Ostryacarpinifolia, Acermonspessulanus κλπ.). Οι θαμνώνες αυτοί συνήθως είναι 

πυκνοί και αδιαπέραστοι με σχετικά φτωχό υπόροφο ποών. Σε περιπτώσεις υποβάθμισης λόγω 

υπερβόσκησης ή πυρκαγιάς η βλάστηση μπορεί να είναι πιο αραιή και χαμηλή και ο ποώδης 

υπόροφος πλουσιότερος. 

Χλωριδική σύνθεση:Τα είδη που κατά περίπτωση μπορούν να επικρατούν είναι τα: Quercuscoccifera, 

Agrimoniaeupatoria, Acercampestre, Carpinusorientalis, Chrysopogongryllus, Sileneitalica, 

Juniperusoxycedrus, Ballotaacetabulosa, Trifoliumrepens, Fraxinusornus, Berberiscretica, 

Ostryacarpinifolia, κ.ά. 

Εξάπλωση: Για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου δεν υπάρχει αναφορά της εξάπλωσης και του 

εύρους εξάπλωσης στην 3η Έκθεση αναφοράς της εφαρμογής της οδηγίας 92/43. 

Πεδινοί λειμώνες σανού (κοφτολίβαδα) 

Κωδικός «NATURA 2000»: 6510 

Περιγραφή: Εκτεταμένα κοφτολίβαδα από τις πεδιάδες μέχρι το υποορεινό επίπεδο (Arrhenatherion, 

Brachypodio – Centaureionnemoralis). Πλούσια σε είδη κοφτολίβαδα σε ολίγο ή μέτρια λιπαινόμενα 

εδάφη των πεδινών μέχρι υποορεινών περιοχών, τα οποία ανήκουν στους συνδέσμους 

Arrhenatherion και Brachypodio - Centaureionnemoralis. Οι εκτεταμένοι αυτοί λειμώνες είναι πλούσιοι 

σε άνθη και θερίζονται μετά από την άνθηση των γράστεων μία ή δύο φορές τον χρόνο. 

Οικολογικές συνθήκες: Απαντάται σε υγρό από αλλουβιακές αποθέσεις υπόστρωμα που είναι 

επίπεδο. 

Χλωριδική σύνθεση:Alopecuruspratensis, Trisetumflavescens, Cichoriumintybus, 

Sanguisorbaofficinalis, Knautiaarvensis, Tragopogonpratensis, Dancuscarota, Campanulapatula, 

Leontodonhispidus, Oenanthepimpineloides, Malvamoshataκ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές:Ο οικότοπος είναι έντονα υποβαθμισμένος και απειλείται από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (καλλιέργειες, ανοικοδόμηση κλπ). 

Εξάπλωση: GR1270005, GR1440002 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 6510 

Αλπικοί ασβεστούχοι λειμώνες 

Κωδικός «NATURA 2000»: 6170 

Περιγραφή: Αλπικοί και υπαλπικοί λειμώνες σε εδάφη πλούσια σε βάσεις των δυτικών 

Άλπεων(Οροσειρές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης) και πολύ τοπικά στις Δορυφορικές 

Οροσειρές της Γιούρα, Ηρκυνίας και Καληδονίας, με Dryasoctapetala, Gentiananivalis, 

Gentianacampestris,Alchenillaflabellata, Anthyllisvulnenaria, Astragalusalpinus, Asteralpinus, 

Drabaazoides,Globularia nudicaulis, Helanthe mumnummulariumspp. grandiflorum, Helianthe 

mumoelandicumspp. alpestre,Pulsatillaalpinaspp. alpina, Phyteumaorbiculare, Astrantiamayor, 

Polygalaalpestrii(37.41 μέχρι37.43). Επίσης περικλείονται οι λειμώνες της υπαλπικής (όριο-

Μεσογειακής) και αλπικής περιοχής από τα υψηλότερα όρη της Κορσικής (36.37) και οι μεσόφιλοι 

κλειστοί, χαμηλοί χορτοτάπητες τωννοτίων και κεντρικών Απεννίνων οι οποίοι αναπτύσσονται τοπικά 

πάνω από τα δασοόρια σεασβεστολιθικό υπόστρωμα (36.38). 

Οικολογικές συνθήκες:Το υπόστρωμα είναι συνήθως ασβεστόλιθος, αλλά σπανιότερα και φλύσχης ή 

σχιστόλιθοι, με ποικίλεςκλίσεις και έκθεση, ενώ το υψόμετρο βρίσκεται μεταξύ 1350 - 2200 m. Έχουν 

μεγάλη οικολογική καιοικονομική σημασία (λιβαδοπονική). 

Χλωριδική σύνθεση:Festucavaria, Daphneoleoides, Astragalusangustifolius, Stipapennata, 

Festucasp., Thalictrumminus, Teucriummontanum, Eryngiumcreticum, Thymuslongicaulis, 

Thymussibthorpii, κ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές:Η μεγαλύτερη απειλή για τον οικότοπο αυτόν αποτελεί η βόσκηση. 

Παρόλο που έχουν μειωθείσημαντικά τα βόσκοντα ζώα της νομαδικής κτηνοτροφίας, η διάνοιξη των 

περιοχών αυτών με δρόμους και η μεταφορά των ζώων με αυτοκίνητα, προκαλεί πρόωρη έναρξη της 

βόσκησης, πριν προλάβουννα αναπτυχθούν αρκετά οι γράστεις, με αποτέλεσμα τη διάβρωση του 

εδάφους και την υποβάθμισητων αλπικών λειμώνων. 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

6173 (36.43) Στεππικοίασβεστόφιλοι και garland λειμώνες: Ξηρο - θερμόφιλοι, αραιοί, 

sculptured, στεππικοί, ή garland λειμώνες των Άλπεων, των Καρπαθίων,Πυρηναίων των ορέων της 

Βαλκανικής χερσονήσου και των Μεσογειακών ορέων, με πολύ τοπικές“προφυλακές”στη Γιούρα 

(Jura). 
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36.437 Ελληνικοί ζωνοειδείς λειμώνες, Daphno – Festucetalia: Αραιοί, sculptured, 

στεππικοί, ή garland λειμώνες της αλπικής και υπαλπικής ζώνης τωνασβεστολιθικών βουνών της 

Ελλάδας με Sesleriatenerrima (=S. korabensii) S. coerulans, Festucavaria (=F. gratea), 

Carexkitaibeliana, Stipapulcherrima, με Violaheteroplyllassp. gratea, Minuartiaverna, 

Paronynchiarechingeri, Sileneciliata, Diantusminutiflorus, Drabaathoa, 

Iberissempervirens,Anthyllisvulnerariassp. pulchella, Acinosalpinus, Edraianthusgraminifolius, 

Centaureapindicola,Galiumanisophyllum, Morinapersica, Bornmuellerabaldaccii, B. tymphaea, 

Poaalolosa, (=P.pirinica), P. thessala, Festucaolympica και μερικά ξυλώδη είδη, συγκεκριμένα 

Daphneoleoides καιJuniperusnana. 

 
Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 6170 

Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 

Κωδικός «NATURA 2000»: 8140 

Περιγραφή:Λιθώνες των υψηλών ορέων της Ελλάδας με βλάστηση της τάξης Drypetaliaspinosae 

Οικολογικές συνθήκες:Εμφανίζονται σε ασταθή ασβεστολιθικά υποστρώματα (λιθώνες) που 

αποτελούνται από κινούμενες πετρώδεις μάζες διαφόρων μεγεθών, με ελάχιστη μεταξύ τους 

ποσότητα εδάφους, σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 1600 μ. Οι κλίσεις σε αυτές τις περιοχές είναι 

μέτριες ως ισχυρές (20-60%) ενώ οιεκθέσεις ποικίλουν. Τα φυτά που αποικίζουν ασβεστολιθικές 

σάρες υπόκεινται σε ιδιαίτερα δριμείς οικολογικές συνθήκες, όπως:  

• μηχανική δυσκολία στήριξης λόγω της απουσίας εδάφους 

• έλλειψη νερού λόγω της μικρής παρουσίας λεπτών υλικών όπως αργίλων στο υπόστρωμα 

• ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας λόγω της υπερέκθεσης στο ηλιακό φως. 

Σε αυτούς τους ακραίους βιότοπους λίγα είδη μπορούν να αναπτυχθούν, ενώ παρατηρείται 

μικρός βαθμός φυτοκάλυψης (οι φυτοκαλύψεις κυμαίνονται από 10-40%). Τα περισσότερα είδη έχουν 

λεπτούς άτακτους βλαστούς και ριζώματα που έρπουν ανάμεσα στις πέτρες αναζητώντας το λίγο 

έδαφος και την υγρασία που υπάρχει από κάτω. 

Χλωριδική σύνθεση: Είδη που χαρακτηρίζουν τις κοινότητες των λιθώνων χωρίς όμως όλα να 

περιορίζονται σε αυτούς είναι τα: Clematiscirrhosa, Aethionemasaxatile, Cymbalarialongipes, 

Cymbalariamicrocalyx, Scrophularialucida, Coronillavalentinassp. glauca, Veronicacymbalaria 

καθώς επίσης και τα είδη της συνανθρωπικής βλάστησης Geraniumrobertianumssp. purpureum, 
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Centranthuscalcitrapa, Mercurialisannua, Theligonumcynocrambe, Thlaspiperfoliatum. 

Χαρακτηριστικά είδη των λιθώνων είναι τα τοπικά ενδημικά Ricotiacretica (Κρήτη) και Ricotiaisatoides 

(Κάρπαθος) καθώς και τα ενδημικά Scutellariasporadum και Malcolmiamacrocalyx(Σποράδες, 

απαντούν και σε άλλες κοινότητες με μικρότερη πληθοκάλυψη). Επίσης παρατηρήθηκαν κοινότητες 

με Origanumonites (Σποράδες) και με είδη ξηρών στεπών Ferulacommunis-

Alkannatinctoria(Σαντορίνη).Στη χλωριδική σύνθεση συμμετέχουν συχνά χασμοφυτικά είδη όπως τα 

Putoriacalabrica, Sedumsediforme και μονετή (συχνά Thero-Brachypodietea) όπως τα 

Andrachnetelephioides, Misopatesorontium, Plantagoafra, Parapholisincurva, Parietariacretica, 

Valantiamuralis, Sedumlitoreum. 

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα:Οι λιθώνες (σάρες) αποτελούν συχνό τμήμα του 

τοπίου στο Αιγαίο, σε απότομες πλαγιές, πυθμένεςφαραγγιών, βάσεις βράχων, παράκτιες θέσεις, 

ωστόσο δεν έχουν πάντα τυπική βλάστηση, πολλέςφορές είναι γυμνοί ή εποικίζονται από φρυγανικά 

είδη. Οι κοινότητες που αναπτύσσονται στουςλιθώνες είναι σποραδικές, αραιές, με μικρό αριθμό 

ειδών και χαρακτηρίζονται από είδη που έχουν τηνικανότητα να επιβιώσουν σε συνθήκες αντίξοες όχι 

μόνο ως προς την επάρκεια του νερού και θρεπτικών αλλά και ως προς τη στήριξη. Καθώς οι 

περισσότερες σάρες είναι σχεδόν πρακτικά απρόσιτες και είναι δύσκολη ή αδύνατη όχι μόνο η 

διενέργεια δειγματοληψιών αλλά και η απλή εξακρίβωση του αν έχουν ή όχι κάποιο τύπο βλάστησης 

οι γνώσεις για το βιότοπο αυτό, ειδικά στοΑιγαίο, είναι περιορισμένες και ενδέχεται να απαντά σε 

πολύ περισσότερες περιοχές από εκείνες στις οποίες τεκμηριώθηκε η παρουσία του. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Η κατάσταση διατήρησης της πλειοψηφίας των κοινοτήτων που 

παρατηρήθηκαν είναι άριστη έωςκαλή. Οι κοινότητες αυτές είναι ενδογενώς ευμετάβλητες με μικρή 

έκταση και εξάπλωση κατά τόπους, αλλά συνήθως δεν εκτίθενται σε άμεση απειλή από ανθρώπινες 

δραστηριότητες καθώς είναι συνήθως δυσπρόσιτες.Συνήθως ακόμα και η βόσκηση τις επηρεάζει 

ελάχιστα. Παράγοντα απειλής σε ορισμένες θέσεις αποτελούν τα κατασκευαστικά έργα και για τις 

κοινότητες των παράκτιων θέσεων η ενδεχόμενη τουριστική αξιοποίηση. Σε πιο ευπρόσιτες θέσεις, 

πολύ κοντά σε καλλιέργειες ή σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες η χλωριδική σύνθεση των 

κοινοτήτων είναι υποβαθμισμένη (εισβολή ειδών). 

Η ευαισθησία των σπάνιων ειδών που τις χαρακτηρίζουν έγκειται κυρίως σε ενδογενείς 

παράγοντες που έχουν σχέση με την εξέλιξη και την εξειδίκευσή τους. 

Εξάπλωση:GR1110004, GR1120004, GR1240001, GR1250001, GR1320002, GR1330002, 

GR1430004, GR1440001, GR1440002, GR2110002, GR2130001, GR2130002, GR2130007, 

GR2220002, GR2320002, GR2320007, GR2320008, GR2420002, GR2420006, GR2440004, 

GR2450001, GR2450002, GR2450005, GR2530001, GR2550006, GR4210002, GR4210003, 

GR4210005, GR4210009, GR4210011, GR4220003, GR4220007, GR4310002, GR4310006, 

GR4320001, GR4320002, GR4320005, GR4330003, GR4330005, GR4340008, GR4340012 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Ελληνικοί ασβεστολιθικοί λιθώνεςDrypionspinosae (Silenioncaesiae): Σχηματισμοί των 

υψηλότερων ορέων της Ελλάδος (Πίνδος, Όλυμπος, Παρνασσός, Γκιώνα, Ταϋγετος,Κυλήνη) με 

Drypisspinosa, Ranunculusbrevifolius, Seneciothapsoides, Aethionemasaxatile. 

Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα: Ασβεστολιθικοί λιθώνες της βόρειας και κεντρικής Πίνδου, με 

Geraniumaristatum, Achilleaabrotanoides, Arenariaconferta. 

Λιθώνες του Ολύμπου:με Asperulamuscosa, Rhynchosinapisnivalis, Alyssumhandeli, 

Achilleaambrosiaca. 

Λιθώνες νότιας ηπειρωτικής Ελλάδος: Λιθώνες του Παρνασσού, της Γκιώνας και άλλων κορυφών 

της νότιας Πίνδου με Astragalushellenicus,Corydalisbulbosa, Sclerochortonjunceum, 

Euphorbiadeflexa, Geraniummacrorrhizum, Rumexscutatus. 

Ασβεστολιθικοί λιθώνες της Πελοποννήσου:Λιθώνες του Ταΰγετου, της Κυλλήνης, και άλλων 

ορέων της Πελοποννήσου με Valantiaaprica,Minuatriajuniperina. 

Λιθώνες του Αιγαίου: Λιθώνες της Κρήτης και Καρπάθου. 

Ελληνικοί λιθώνες σε οφιολίθους. Campanulionhawkinsonianae: Λιγότερο διαδεδομένοι λιθώνες 

περιοριζόμενοι στους οφιολίθους της Πίνδου, με Campanulahawkinsoniana, Arenariaserpentini, 

Cardamineglauca, Violamagellensis, Alysseumsardicum, Silenehaussknechtii. 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 8140 

 

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 

Κωδικός «NATURA 2000»: 8210 

Περιγραφή:Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών, στη Μεσογειακή περιοχή και στην 

Ευρω– Σιβηρική πεδινή περιοχή μέχρι το αλπικό επίπεδο, η οποία ανήκει κυρίως στις τάξεις 

Potentilletaliacaulescentis και Asplenietaliaglandulosi. Εδώ μπορούν να αναγνωρισθούν δύο 

επίπεδα. α) θερμο –μεσο μεσογειακό επίπεδο (Onosmetaliafrutescentis, με Campanulaversicolor, C. 

rupestris, Inulaattica, I. Mixta, Odontitesluskii, β) Ορεινο – ορομεσογειακό επίπεδο 

(Potentilletaliaspeciosaeπεριλαμβανομένων των Silenionarticulatae, Galiondegenii και 

Ramondionnathaliae). Αυτοί οι τύποι οικοτόπωνπαρουσιαζουν μία μεγάλη τυπική ποικιλότητα με 

πολλά ενδημικά είδη. 

Οικολογικές συνθήκες: Απαντάται σε απόκρημνους βράχους με κλίσεις 65-100%. 

Υψομετρικάεξαπλώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 2500 μέτρα περίπου. Σε περιοχές 

που ηηπειρωτικότητά τους κυμαίνεται ως τις ακραίες τιμές, μπορεί να είναι παραθαλάσσιοι 

βράχοιυψομέτρου 10 μέτρα μέχρι και κορυφές υψηλών βουνών της κεντρικής Ελλάδας. Πρόκειται 

γιακοινότητες που συγκροτούνται από χασμόφυτα είδη τα οποία έχουν τις προσαρμογές που 

απαιτούνταιγια να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν μέσα στις σχισμές των βράχων, ακόμη και σε 

ελάχιστο έδαφος. 

Χλωριδική σύνθεση:Sedum album, Saxifragapaniculata, Campanula rotundifolia, Sileneparnassii, 

Poathessala, Inulaverbascifolia, Sedum hispanicum, Centaurea salonitana, Sedum caespitosum, 

Centaurea graeca,Sedum acre, Festuca valesiaca, Sesleriatenerrina, Carexkitaibeliana, Globularia 

cordifolia, Thymuspraecox, Minuartiastojanovii, Anthyllis aurea, Staehelinauniflosculo, Pinus nigra, 

κ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές:Οι μόνες απειλές που διαπιστώθηκαν μέχρι σήμερα οφείλονται στη 

διάνοιξη δρόμων και στηλειτουργία λατομείων εξόρυξης φυσικού χαλικιού. 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 8210 

 

Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός 

Κωδικός «NATURA 2000»: 91Μ0 

Περιγραφή: Περιλαμβάνει δρυοδάση, κυριαρχούμενα από τα είδη Quercusfrainetto, Quercuspetraea, 

Quercuscerris. 

Οικολογικές συνθήκες: Ο τύπος οικοτόπου εμφανίζεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, σε υψόμετρα 

συνήθως 400-1200 μ., σε διάφορες ενθέσεις, κλίσεις και πετρώματα. Ταα δάση που περιλαμβανει 

αυτός ο τύπος οικοτόπου, είναι συνήθως πυκνά με καλή ανάπτυξη των δέντρων τα οποία ξεπερνούν 

τα 15 μ.  

Χλωριδική σύνθεση: Τα πιο σημαντικά και χαρακτηριστικά είδη του τύπου οικοτόπου είναι τα: 

Aremoniaagrimonoides, Aspleniumadiantum-nigrum, Brachypodiumsylvaticum, 

Campanulaspatulata, Cornusmas, Euphorbiaamygdalofoides, Fraxinusornus, Lathyruslaxiflorus, 

Lathyrusniger, Luzulaforsteri, Melicauniflora, Ostryacarpinifolia,Physospermumcornubiense, 

Poanemoralis, Potentillamicrantha, Pteridiumaquilinum, Quercuscerris, Qurcusfrainetto, 

Quercuspetraea, Rosaarvensis, Sileneitalica, Sileneviridiflora, Sorbusdomestica, Sorbustorminalis, 

Symphytumbulbosum, Veronicachamaedrys, Violaalba. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Ο τύπος οικοτόπου απειλείται κυρίως από την λαθρουλοτομία. Η 

κατάλληλη διαχείριση τους (σπερμοφυής) θα οδηγήσει σε παραπέρα σταθερότητα και προοδευτική 

εξέλιξη. 

Περιοχές εμφάνισης:GR1110003, GR1110004, GR1110005, GR112003, GR1130007, GR1130009, 

GR1140002, GR1140003, GR1150005, GR1150010, GR1210001, GR1210002, GR1220003, 

GR1240001, GR1240002, GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1250001, GR1250002, 

GR1250003, GR1260001, GR1260004, GR1260007, GR1270001, GR1270005, GR1310001, 

GR1320002, GR1330001, GR1330002, GR1340001, GR1340003, GR1340006, GR1410001, 

GR410002, GR1420001, GR1420003, GR1420004, GR1430001, GR1440001, GR1440002, 

GR1440003, GR2110002, GR2130002, GR2130004, GR2130007, GR2130008, GR2310004, 

GR2310005, GR2310010, GR2320004, GR2320008, GR2330002, GR2440003, GR2440004, 

GR2450001, GR2520006, GR2550006 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 91M0 

 

Ελληνικά δάση οξυάς με Abiesborisii- regis 

Κωδικός «NATURA 2000»: 9270 

Περιγραφή: Δάση οξιάς της Κεντρικής και Βόρειας Πίνδου, του Γράμμου, Βιτσίου, Βόρα, Ροδόπης, 

Βερμίου, Πιερίων, Β.Α. Χαλκιδικής, Όσσας, Πηλίου, Χασίων και Ολύμπου τα οποία παρουσιάζουν 

στη χλωριδική σύνθεση της παρεδαφιαίας βλάστησης έναν έντονο μεσευρωπαϊκό χαρακτήρα και 

υψηλόενδημισμό, χαρακτηριζόμενα από την παρουσία των Abiesborisiiregis, Doronicumcaucasium, 

Galiumlaconicum, Lathyrusvenetus, Helleboruscyclophyllus(Fagionhellenicum). 

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμα ποικίλει πολύ και μπορεί να είναι ανθρακικό (ασβεστόλιθος, 

κρυσταλικός ασβεστόλιθος, μάρμαρα), οφιολιθικό ποικίλης σύστασης (σερπεντίνης, πρασινόλιθος), 

φλύσχης, γνεύσιος και σπάνια γρανίτης. Συνήθως σε πλαγιές με ποικίλη κλίση και έκθεση και σε 

υψόμετρο 300 - 1600 m. 

Πρόκειται συνήθως για μεικτά δάση με διαρκή μείξη κατ’ άτομο, συνδεδρίες, ομάδες ή και λόχμες. Οι 

δασοκομικο-βιολογικές ιδιότητες και οι αυξητικοί ρυθμοί των δύο ειδών σχεδόν συμπίπτουν, η 

αναγέννηση και των δύο ειδών εξασφαλίζεται μ’ αυτήν την μείξη και παρατηρείται μια 

διαρκήςαναγέννηση η οποία συντελεί στη δημιουργία πολύ ωραίων κηπευτών συστάδων. Η 

οικολογικήσημασία και η οικονομική και αισθητική αξία αυτών των δασών είναι πολύ μεγάλη. Στον 

ίδιο κωδικό 9270 περικλείονται και τα αμιγή δάση υβριδογενούς ελάτης (Abiesborisiiregis) (Corine 

42.17), ταοποία ανήκουν επίσης στο Fagionhellenicum. Είναι από τα παραγωγικότερα δάση της 

χώρας μας με μεγάλη οικολογική, οικονομική και αισθητική αξία. 

Χλωριδική σύνθεση:Τα δάση αυτά παρουσιάζουν στη σύνθεση της παρεδαφιαίας βλάστησης έναν 

έντονο μεσευρωπαϊκό χαρακτήρα στην οποία συμμετέχουν ενδημικά είδη. Τα δάση αυτά 

χαρακτηρίζονται από την παρουσίατων ειδών Abiesborisii-regis, Lathyrusvenetus, 

Campanulapatulassp. abietina, Helleboruscyclophyllus, Fragariavesca, Luzulaforsteriκαι πλήθους 

ειδών βρύων (Scleropodiumpurum, Hypnumcupressiformis, Dicranumscoparium, 

Aglocomiumspledens κ.ά.). Απαντούν κυρίως σε κοιλώματα ή σε πλαγιές με μέτριες ή μεγάλες κλίσεις 

και εκθέσεις ποικίλες με κύριες τις Β, ΒΑ, ΒΔ. Εμφανίζονταικατά κύριο λόγο σε υψόμετρα 1000-1400 

μέτρα. Εμφανίζονται σε ποικίλα γεωλογικά υποστρώματα φλύσχη, ρετζίνες, ασβεστόλιθο και 

αποτελούν πολύτιμο βλαστητικό στοιχείο με ιδιαίτερη οικολογική, περιβαλλοντική και εκπαιδευτική 
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αξία. Είδη φυτών που επικρατούν είναι τα: Abiesborisii-regis, Fagussylvatica, Rubus idaeus, Abies 

alba, Buxus sempervirens, Juniperus communis, Taxus baccata, Juniperus oxycedrus, 

Cynosurusechinatus, Acer obtusatum, Acer Platanoides, Quercum cerris, Ulmus glabra, Salix caprea, 

Laburnum anagyroides κ.α. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές:Τα δάση υβριδογενούς ελάτης δεν είναι ευπαθή. Τα όποια 

προβλήματα προκαλούνται από μη ορθολογικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως είναι η βόσκηση. 

Η ρύθμιση της βόσκησης προβάλειεπιτακτική για να διευκολυνθεί έτσι η αναγέννηση του είδους 

ακόμη και στις πλέον υποβαθμισμένες θέσεις της περιοχής. Τα τελευταία έτη παρατηρείται προσβολή 

και ξήρανση ατόμων ελάτης από φλοιφαγή έντομα. Η προσβολή αυτή είναι δευτερογενής και 

οφείλεται στην ξηρασία των τελευταίων ετών. 

Εξάπλωση:GR1150005, GR1210001, GR1240001, GR1240002, GR1250001, GR1250002, 

GR1320002, GR1330001, GR1340003, GR1410001, GR1410002, GR1420001, GR1420003, 

GR1430001, GR1440001, GR1440002, GR2110002, GR2110003, GR2130001, GR2130002, 

GR2130004, GR2130006, GR2130007, GR2130008, GR2450001 

Σε συνδυασμό με: Μεικτά δάση με υβριδογενή ελάτηΔάση ελάτης της Πίνδου με 

Abiesborisiiregis σε επαφή με τα δάση οξιάς και δάση οξιάς - ελάτης του Fagionhellenicum. 

 
Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 9270. 

 

Δάση Platanus orientalisκαι Liquidambar orientalis (Platanionorientalis) 

Κωδικός «NATURA 2000»: 92C0 

Περιγραφή:Δάσηκαιδένδραστομεγαλύτερομέροςτουςπαραποτάμια, με κυρίαρχο είδος το Platanus 

orientalis ήτ ο Liquidambar orientalis που ανήκουν στην ένωση Platanionorientalis. 

Οικολογικές συνθήκες:Αποτελούν κυρίως δάση ή δένδρα στο μεγαλύτερο μέρος τους παραποτάμια 

με κυρίαρχο είδος το Platanus orientalis. Αποικίζουν ελαφρώς σταθεροποιημένες αποθέσεις 

ποταμών, κολλούβια,χαλικώνες, πηγές, καθώς και τη βάση βαθιών απότομων σκιερών φαραγγιών, 

με τη δημιουργίαπλούσιων σε είδη φυτοκοινότητες. Η υψομετρική τους κατανομή ποικίλει από πολύ 

χαμηλά υψόμετραέως και ψηλά (στον Ταϋγετο τα δάση πλατάνου των φαραγγιών φτάνουν μέχρι και 

τα 1300 μέτρα). Σταχαμηλά υψόμετρα με επίπεδο ή με μικρές κλίσεις ανάγλυφο το υπόστρωμα είναι 

αλλουβιακέςαποθέσεις με ποικίλη σύσταση. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα με μεγαλύτερες κλίσεις και 
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υψόμετρο μέχρι1000 m, το υπόστρωμα ποικίλει και ανάλογα με την περιοχή μπορεί να είναι: 

ασβεστόλιθος, γνεύσιος,σχιστόλιθος, μάρμαρα ή οφιόλιθοι με ποικίλη σύσταση. 

Χλωριδική σύνθεση:Δάση ηπειρωτικής Ελλάδας: Platanusorientalis (επικρατές είδος), Salixalba, 

Alnusglutinosa, Acersempervirens, Rubusfruticosus. Χαρακτηριστική συμμετοχή ειδών των Nerio-

Tamaricetea: Nerium oleander, Vitexagnus-castus. Σημαντικό ρόλο στη φυσιογνωμία και στη δομή 

παίζουν τα υγρόφιλα ποωδών είδη Equisetumarvense, Equisetum ramossisimum, Equisetum 

telmateia, Carex pendula, Carex spicata, είδη των υγρών λιβαδιών Festuca arundinacea, 

Plantagomajor, Juncusinflexus, Carex distans και διάφορα είδη αγρωστωδών: Poa sylvicola, 

Brachypodium sylvaticum, Piptatherummiliaceum, Poa bulbosa, Calamagrostisepigejos και σε 

ορισμένες περιοχές το Pteridium aquilinum. 

Επίσης συμμετέχουν νιτρόφιλα είδη: Utricadioica, Rubuscaesius,Sabucusembulus 

Δάση Αιγαίου: Platanusorientalis (επικρατές είδος), Salixalba, Acersempervirens, Alnus 

glutinosa, Osmundaregalis, Pteridium aquilinum. Σημαντική συμμετοχή των ειδών των Nerio-

Tamaricetea:Neriumoleander, Vitexagnus-castus, Arundodonax, των Rhamno-Prunetea Rubus 

sanctus,Crataegus monogyna και των ειδών των Querceteailicis Laurus nobilis, Myrtus communis, 

Ruscus aculeatus, Rhamnus alaternus, Smilaxaspera, Rosa sempervirens, Lonicera etrusca, 

Arisarumvulgare. Στον ποώδη όροφο σημαντική συμμετοχή κυρίως αγρωστωδών των υγρών 

λιβαδιών αλλά καιάλλων ειδών: Brachypodiumsylvaticum, Poatrivialis, Equisetumtelmateia, 

Bromussterilis,Dracunculusvulgaris, Dorycniumrectum, Milliumvernale, Vitisviniferassp. sylvestris, 

Galiumaparine.Άλλα ποώδη είδη που χαρακτηρίζουν τη βλάστηση είναι τα Arumconcinnatum, 

Arumnickelii, Carex pendula, Cyperusglaber, Galium samium, Hypericumhircinumssp. 

albimontanum, Hederahelix. Χαρακτηριστική συμμετοχή στο θαμνώδη όροφο των Arbutusunedo, 

Ceratonia siliqua, Clematis cirrhosa, Oleaeuropaeassp. oleaster, Styraxofficinalis, Aristolochia 

sempervirens, Ficus carica, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius,Tamus communis και στον ποώδη 

των Bellisperennis, Cyperuslongus, Carex distachya, Gaudiniafragilis, Trifoliumcampestre, 

Aristolochiahirta, Campanulaerinus,Catapodiumrigidum, Euphorbiacharacias, Geranium lucidum, 

Galium murale, Cyclamen hederifolium, Crepis fraasii, κ.α. Ενίοτε συμμετέχει και ο 

Phragmitesaustralis. Σε βραχώδεις θέσεις συμμετέχουνσυχνά χασμοφυτικά είδη, 

Lamiumgarganicum, Parietariajudaica, Anogrammaleptophylla, Umbilicusparviflorus, 

Parietarialusitanica, Adiantumcapillusveneris, Saxifragarotundifolia. 

Δάσος Liquidambar orientalis: Myrtuscommunis, Nerium oleander, Pistacialentiscus, 

Samolusvalerandii, Arum sp., Cyclamen sp. καικατάθέσεις Quercus coccifera, Arbutus andrachne. 

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα:Τα δάση ανατολικής πλατάνου (Platanusorientalis) 

αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο παρόχθιαςΜεσογειακής βλάστησης. Συνοδεύουν κυρίως μόνιμα 

ρέοντα ποτάμια ή μικρούς ορεινούς χείμαρρους και η παρουσία τους εξαρτάται από το υπεδάφειο 

νερό. Αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από τα δάση Salix-Populus αλλά 

χρειάζονται θέσεις με μεγαλύτερη υγρασία από ότι οι κοινότητες των Nerio-Tamaricetea. 

Η οικολογική τους αξία είναι μεγάλη λόγω των λειτουργιών που επιτελούν, με σημαντικότατα 

μεταξύτων λειτουργικών τους οφελών την αντιδιαβρωτική ικανότητα, τη σταθεροποίηση των οχθών, 

τησυγκράτηση του νερού και των στερεών υλικών, τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους, 

τηδιατήρηση μεσοκλιματικών συνθηκών.Ως προς τη βιοποικιλότητα, η αξία τους έγκειται στην 

προσφορά ενδιαιτήματος (αποτελούν μοναδικούς βιοτόπους για πληθώρα ζωικών ειδών αλλά και 

υγρόφιλων φυτικών ειδών), τη θέση διαδρόμου που έχουν σε επίπεδο τοπίου, τη συνεισφορά στη 

μωσαϊκότητα του τοπίου. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί και η αισθητική και ψυχαγωγική αξία των 

πλατανοδασών. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές:Καλή έως άριστη κατάσταση διατήρησης των υφιστάμενων 

πλατανοδασών στις περισσότερες περιοχές. Οι κοινότητες αυτές εξαρτώνται από τη μόνιμη παρουσία 

του νερού είναι ευαίσθητες στις μεταβολές της υδρολογικής κατάστασης (αρδευτικά έργα, έργα 

ύδρευσης, διευθέτηση των ρεμάτων) και στη ρύπανση των υδάτων, δραστηριότητες που διαρκώς 

εντείνονται χωρίς να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των επιπτώσεών τους. Η ρύπανση των υδάτων 

μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της χλωριδικής σύνθεσης, το ίδιο και άλλες δραστηριότητες όπως 

η βόσκηση, η γειτνίαση με καλλιέργειες και η εναπόθεση απορριμάτων. 
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Εξάπλωση:GR1110004, GR1120004, GR1130006, GR1130007, GR1140006, GR1150003, 

GR1150005, GR1210001, GR1210002, GR1220001, GR1220003, GR1240001, GR1240002, 

GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1260001, 

GR1260003, GR1260004, GR1260006, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1410001, 

GR1420001, GR1420002, GR1420003, GR1420004, GR1430001, GR1430003, GR1440001, 

GR1440002, GR1440003, GR1440004, GR2110001, GR2110002, GR2110003, GR2120004, 

GR2130001, GR2130003, GR2130004, GR2130006, GR2140001, GR2310001, GR2310004, 

GR2310009, GR2310010, GR2320002, GR2320003, GR2320005, GR2320007, GR2320008, 

GR2330003, GR2420001, GR2420002, GR2420003, GR2420004, GR2420005, GR2430001, 

GR2440002, GR2440003, GR2440004, GR2450001, GR2450002, GR2520005, GR2520006, 

GR2530001, GR2530005, GR2540004, GR2540005, GR2550001, GR2550006, GR3000007, 

GR4110003,GR4110005, GR4120003, GR4120004, GR4210006, GR4210008, GR4220001, 

GR4220014, GR4220019, GR4310002, GR4310006, GR4320002, GR4320005, GR4330001, 

GR4330003, GR4330004, GR4340004, GR4340006, GR4340007, GR4340010, GR4340012 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

44.71 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanionorientalis) 

44.711. Ελληνο-Βαλκανικά παραποτάμια δάση στοών του είδους Platanusorientalis σε 

ελληνικά και βαλκανικά υδάτινα ρέματα, προσωρινούς ποταμούς και φαράγγια: Κατανέμονται σε όλη 

την ηπειρωτική χώρα και τα αρχιπελάγη, αποικίζοντας ελαφρώςσταθεροποιημένες αποθέσεις 

μεγάλων ποταμών, χαλικώνες, πηγές και ιδιαίτερα τη βάση βαθιών απότομων σκιερών φαραγγιών, 

όπου δημιουργεί πλούσιες σε είδη φυτοκοινότητες. Η συνοδεύουσα χλωρίδα, μπορεί να 

περιλαμβάνει: Salixalba, S. eleagnos, S. purpurea, Alnusglutinosa, Cercissiliquastrum, 

Celtisaustralis, Populusalba, P. nigra, Juglansregia, Fraxinusornus, Crataegusmonogyna, 

Cornussanguinea, Ruscusaculeatus, Vitexagnus - castus, Neriumoleander, Rubusspp., 

Rosasempervirens, Hederahelix, Clematisvitalba, Vitisviniferassp, sylvestris, Ranunculusficaria, 

Anemoneblanda, Aristolochiarotunda, Saponariaofficinalis, Symphytumbulbosum, 

Hypericumhircinum, Calaminthagrandiflora, Melissaofficinalis, Helleboruscyclophyllus, 

Cyclamenhederifolium, C. repandum, C. creticum, Galanthusnivalisssp. reginaeolgae, 

Dracunculusvulgaris, Arumitalicum, 

Biarumtenuifolium, Brachypodiumsylvaticum, Dactylisglomerataκαι μπορεί να είναι επίσης πλούσια 

σε βρύα, λειχήνες και πτέριδες, μεταξύ των οποίων αφθονότερα εμφανίζεται το 

Pteridiumaquilinum.Έχουν περιγραφεί διάφορες φυτοκοινωνίες, οι οποίες αντανακλούν τοπικές και 

οικολογικέςπαραλλαγές της σύνθεσης του υπορόφου. Τα δάση στοών της πλατάνου 

εκπροσωπούνται πολύ καλάστις ακτές του Ιονίου και στην Πίνδο. Άλλα σημαντικά τοπικά 

συμπλέγματα εμφανίζονται στηΜακεδονία, τη Θράκη, γύρω από τον ορεινό όγκο του Ολύμπου, στο 

Πήλιο, στην Πελοπόννησο καιιδιαίτερα στον Ταϋγετο, στον οποίο δαψιλά δάση πλατάνου φαραγγιών 

φθάνουν μέχρι τα 1300m, στηνΕύβοια και την Κρήτη. Τοπικές σημαντικές εμφανίσεις συναντώνται 

και σε άλλα νησιά του Αιγαίουόπως στη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο. Όσο προχωρούμε 

προς το Νότιο μέρος της χώραςτόσο εντονότερα εκδηλώνεται ο περιορισμός των πλατανιών στα 

φαράγγια (στις μισγάγγειες). 

44.712. Ελληνικά δάση πλατάνου κλιτύων 

Δάση πλατάνου σε κολλούβια, κώνους αποθέσεων, κλιτύες φαραγγιών και σε άλλα ασθενώς 

σταθεροποιημένα υποστρώματα. 

44.72 Δάση υγράμβαρης (Liquidambarorientalis) 

44.721 Δάση υγράμβαρης της Ρόδου. 

Παρόχθια δάση, στοές του Liquidambarorientalisστην κοιλάδα με τις πεταλούδες της Ρόδου με 

πολύ φτωχό υποόροφο, με κυριαρχία στο παρεδαφιαίο στρώμα του Adiantumcapillus-veneris. Τα 

δάση αυτά συνιστούς τον μοναδικό στην Ευρώπη σχηματισμό στον οποίο συγκεντρώνονται σμήνη 

του λεπιδοπτέρουPanaxiaquadripunctaria. 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους του Τ.Ο. 92C0. 

 

1.1.2.5. Καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Ακολουθεί περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας και πανίδας του 

Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/34/ΕΕ, που απαντώνται στο σύνολο της περιοχής του Δικτύου 

NATURA 2000,που αποτελεί την Περιοχή Μελέτης. Η αναφορά των ειδών προέρχεται από το 

επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ, της ΕΖΔ με κωδικό GR1440002. 

Τα στοιχεία των ειδών προέρχονται από τα παραδοτέα του έργου «Εποπτεία και 

αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» καθώς 

επίσης από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις Α. & 

Μαραγκού Π., 2009), ενώ οι χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης προέρχονται από τα 

αποτελέσματα της 3ης εθνικής έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

 

1.1.2.5.Α. Καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των ειδών πανίδας 

Εκτός των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/34/ΕΕ, περιγράφονται και τα 

χαρακτηριστικά του Λύκου (Canis lupus), καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικά είδη 

θηλαστικών που αναφέρονται στην Περιοχή Μελέτης. 

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Rhinolophus blasii - Ρινόλοφος του Μπλάζιους 

Προτιμά καρστικές περιοχές με χαμηλή βλάστηση και αραιά δέντρα σε περιοχές χαμηλού και μέτριου 

υψομέτρου. Συνήθως, σχηματίζει αποικίες σε ασβεστολιθικά σπήλαια αλλά και σε ορυχεία. 

Διαχειμάζει σε σπήλαια. 

Ο ρινόλοφος του Blasius είναι μια μεσαίου μεγέθους νυχτερίδα με μήκος σώματος, 

συμπεριλαμβανομένης της ουράς, μέχρι 85 χιλιοστά, άνοιγμα φτερών μέχρι τα 28 εκατοστά και βάρος 

μέχρι και 14 γραμμάρια. Χαρακτηριστικά -όπως σε όλες τις νυχτερίδες- είναι τα πολύ μεγάλα πρόσθια 

άκρα με μεμβράνη μεταξύ των δακτύλων που δημιουργούν φτερά ικανότατα για πτήση. Έχει σώμα 

ογκώδες, μεγάλο κεφάλι με μεγάλα αυτιά και χαρακτηριστικό ρύγχος και μικρά μάτια. Η γούνα του 

είναι φουντωτή, ανοικτή καστανή/κιτρινωπή, με την κοιλιακή περιοχή να είναι ελαφρώς ανοικτότερη. 

Εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και απαντάται σε ένα μωσαϊκό ανοικτών οικοτόπων, θαμνότοπων 
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και δρυοδασών, χαμηλών υψομέτρων. Κουρνιάζει σε σπήλαια όπου δημιουργεί αποικίες μέχρι και 

εκατοντάδων ατόμων, μένει όλο το χρόνο και το χειμώνα πέφτει σε χειμέρια νάρκη. Είναι νυχτόβιο 

ζώο και τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση μέσω ηχοεντοπισμού: ήχοι που 

παράγουν οι νυχτερίδες στο λαιμό και ενισχύονται από τη μύτη τους «χτυπούν» το θήραμα (ή κάποιο 

εμπόδιο κινούμενες στο σκοτάδι) και οι αντανακλάσεις των ήχων συλλαμβάνονται από τα αυτιά 

προειδοποιώντας τη νυχτερίδα για την απόσταση του «στόχου». 

Η προστασία του ρινόλοφου του Blasius σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

«αυστηρή» καθώς περιλαμβάνεται στους καταλόγους πλήθους συμβάσεων και νόμων, ενώ για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί «Είδος Προτεραιότητας». Οι άμεσες πιέσεις πάνω στους πληθυσμούς 

του σχετίζονται με την όχληση των σπηλαίων που κουρνιάζει και ιδιαίτερα κατά την χειμερία νάρκη 

και την περίοδο της λοχείας. Οι έμμεσες πιέσεις σχετίζονται με τη συρρίκνωση, υποβάθμιση και 

κατακερματισμό των οικοτόπων που τρέφεται και γενικά τη συνεχή απώλεια της φυσικότητας του 

περιβάλλοντος, ενώ και η εκτεταμένη χρήση εντομοκτόνων επηρεάζει αρνητικά τα ζώα μέσω της 

τροφής τους. 

Στην περιοχή ο ρινόλοφος του Blasius φαίνεται – από τα μέχρι στιγμής δεδομένα- ότι είναι ο 

περισσότερο κοινός ρινόλοφος. Ο νυκτόβιος τρόπος ζωής του δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον 

επισκέπτη ή τον κάτοικο της περιοχής να τον δει και να θαυμάσει την απαράμιλλη κυνηγετική του 

ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Η ενόχλησή του από περιέργεια σε σπήλαια κατά της διάρκεια 

της ημέρας δεν είναι θεμιτή σε καμιά περίπτωση καθώς μπορεί να αποβεί μοιραία για το ζώο, οπότε 

ας μας αρκεί η γνώση ότι ένα ιδιαίτερο και εκπληκτικό ζώο δε στοιχειώνει τις νύχτες μας αλλά 

ακούραστα τρέφεται εργαζόμενο προς όφελός μας. 

Προστατεύεται από το ΠΔ 67/1981, από τη σύμβαση της Βέρνης, από το ΚΒ-IUCN και από την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ.  

Για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει αναφορά της εξάπλωσης και του εύρους 

εξάπλωσης στην 3η Έκθεση αναφοράς της εφαρμογής της οδηγίας 92/43. 

 
Rhinolophus euryale - Μεσορινόλοφος 

Η κεφαλή και το σώμα είναι κανονικά μεταξύ 43 και 58 mm, με ουρά 22-30 mm. Το πτύγιο του R. 

euryale είναι μεταξύ 300 και 320 mm, με τυπικό βάρος μεταξύ 8 και 17,5 γραμμάρια. Η ανώτερη 

διαδικασία σύνδεσης είναι μυτερή και ελαφρώς λυγισμένη προς τα κάτω και είναι σαφώς μεγαλύτερη 

από την κατώτερη διαδικασία σύνδεσης, η οποία είναι κατά κύριο λόγο στρογγυλεμένη όταν φαίνεται 

από κάτω. Η γούνα είναι χνουδωτή, με ανοιχτόχρωμη βάση. Η ραχιαία πλευρά είναι γκρίζο-καφέ, με 

μερικές φορές μια ελαφρά κοκκινωπή απόχρωση, ενώ η κοιλιακή πλευρά είναι γκρίζο-λευκό ή κίτρινο-

άσπρο. 

Προτιμά τις δασωμένες εκτάσεις και τις δενδροκαλλιέργειες, συνήθως σε καρστικές περιοχές (συχνά 

κάτω από τα 1000 μ υψόμετρο). Σχηματίζει τόσο τις χειμερινές όσο και τις αναπαραγωγικές αποικίες 

του σε υπόγεια καταφύγια (σπήλαια, αλλά και ορυχεία εκτός ασβεστολιθικών περιοχών), βορειότερα 

της Ελλάδας και σε κτίρια. 

Μέχρι σήμερα, έχει βρεθεί σε σχετικά λίγες θέσεις της ηπειρωτικής κυρίως χώρας, στη δυτική και 

κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη, την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Επίσης απαντάται 

στην Κεφαλονιά και τη Λέσβο. Πιθανότατα η εξάπλωσή του στη χώρα μας είναι ευρύτερη. 

Αν και έχει καταγραφεί σε σχετικά λίγες θέσεις, τοπικά εμφανίζεται με μεγάλες πυκνότητες και πιθανά 

είναι ένα από τα σχετικά άφθονα είδη στη χώρα. Στην Κεφαλονιά, τη Θράκη και την περιοχή των 

Πρεσπών σχηματίζει αναπαραγωγικές αποικίες εκατοντάδων ατόμων. 

Στην Ελλάδα είναι γνωστές λίγες (και ευαίσθητες) μεγάλες αποικίες. Οι πληθυσμοί του έχουν υποστεί 

δραματικές μειώσεις στη Γαλλία και τη Σλοβακία, λόγω της όχλησης στα καταφύγια και της χρήσης 

αγροχημικών στις περιοχές τροφοληψίας. Στην Ελλάδα απειλείται από την όχληση και τις 

παρεμβάσεις στα καταφύγιά του (ανεξέλεγκτες επισκέψεις και βανδαλισμοί, τουριστική εκμετάλλευση 

ή αποφράξεις εισόδων των σπηλαίων και των ορυχείων), αλλά και την κατάρρευση εισόδων παλαιών 

ορυχείων. Απειλή αποτελεί και η υποβάθμιση των βιοτόπων όπου αναζητάει την τροφή του. 

Για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει αναφορά της εξάπλωσης και του εύρους 

εξάπλωσης στην 3η Έκθεση αναφοράς της εφαρμογής της οδηγίας 92/43. 

Miniopterus schreibersii - Πτερυγονυχτερίδα 
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Η πτερυγονυχτερίδα μπορεί να αναγνωριστεί από το 3ο της δάχτυλο, που είναι 4 φορές μεγαλύτερο 

από το μεσαίο, δίνοντας την εντύπωση ενός λυγισμένου φτερού (εξ ου και το όνομα 

πτερυγονυχτερίδα). Επιπλέον, έχει ένα μικρό ρύγχος και ένα στρογγυλό κεφάλι με κοντά, 

στρογγυλεμένα, και περίπου τριγωνικά αυτιά. 

Αναζητά την τροφή του σε μεγάλη ποικιλία οικοτόπων. Συχνά απαντάταισευγρότοπους, αλλά και σε 

κατοικημένες περιοχές, ενώ αποφεύγει την πολύ πυκνή βλάστηση. Σχηματίζει αποικίες 

σε σπήλαια και ορυχεία, σπανιότερα σε ανθρώπινες κατασκευές. 

Έχει βρεθεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων νησιών 

(Κρήτη, Κεφαλονιά, Σάμος, Λέσβος, Θάσος). Είναι από τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα, καθώς 

σχηματίζει αποικίες εκατοντάδων ως χιλιάδων ατόμων. 

Καθώς σχηματίζει τοπικά μεγάλες αποικίες με προτίμηση σε συγκεκριμένα καταφύγια (σπήλαια, 

ορυχεία), τυχόν υποβάθμιση των καταφυγίων του (όχληση, κατάρρευση 

εισόδων, περιφράξεις, τουριστική εκμετάλλευση κ.α.) θέτει σε κίνδυνο ολόκληρους πληθυσμούς. 

Επίσης, η χρήση των αγροχημικών πιστεύεται ότι ευθύνεται για τις σημαντικές συρρικνώσεις των 

πληθυσμών του στο βόρειο άκρο της κατανομής του. 

Για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει αναφορά της εξάπλωσης και του εύρους 

εξάπλωσης στην 3η Έκθεση αναφοράς της εφαρμογής της οδηγίας 92/43. 

 

Lutra lutra - Βίδρα 

Οικολογία: Η βίδρα ζει σε υγροτοπικές περιοχές. Απαντάται κυρίως σε ποτάμια, ρυάκια, λίμνες, 

δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και σε αρδευόμενες 

εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Έχει 

ημιυδρόβιες συνήθειες. Κολυμπά με μεγάλη άνεση και ικανότητα, ωστόσο περνά μεγάλο μέρος του 

χρόνου της στην ξηρά. Τρέφεται κυρίως με ψάρια καθώς και με άλλα υδρόβια ζώα (καβούρια, 

καραβίδες, βατράχια, νερόφιδα, μικρά θηλαστικά, πουλιά κλπ).Ο χώροςφωλιάσματός της βρίσκεται 

πάντα στην ξηρά, συνήθως όμως κοντά στονερό. Οι βίδρες ζουν μεμονωμένα, διατηρώντας μεγάλες 

επικράτειες, πουοριοθετούν με τα περιττώματα και τις εκκρίσεις των αδένων τους και οιοποίες 

ποικίλλουν ως προς την έκταση ανάλογα με το είδος τουενδιαιτήματος. Ενδεικτικά, στα ενδιαιτήματα 

των ποταμών, όπου οζωτικός τους χώρος είναι γραμμικός, η επικράτεια ενός ζώου μπορεί 

ναεκτείνεται μέχρι και σε 40 χιλιόμετρα μήκος κοίτης ποταμού,ανάλογαπάντα με τη διαθεσιμότητα της 

υπάρχουσας τροφής. Στην Ελλάδα, στις πεδινές περιοχές και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η 

βίδραπαρουσιάζεισυνήθως μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση της χρήσης τωνενδιαιτημάτων της. 

Συγκεκριμένα, καθώς πολλά ποτάμια στερεύουν και οιπερισσότεροι μικροί υγρότοποι 

αποξηραίνονται, οι βίδρες μετακινούνται σε λιγότερο κατάλληλα ενδιαιτήματα, όπως παραθαλάσσιες 

περιοχές, κανάλια κλπ. Η παρουσία του γλυκού νερού είναι πάντοτε απαραίτητη γιατην παρουσία 

του είδους σε μια περιοχή. Έχει κυρίως νυκτόβιες συνήθειεςκαι, παρότι είναι ευπροσάρμοστο είδος, 

αποφεύγει τον άνθρωπο και τηνανθρωπογενή όχληση. 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η βίδρα απαντάται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και 

σε ορισμένα νησιά. Στα Ιόνια νησιά απαντάται μόνο στην Κέρκυρα. Στο Αιγαίο υπάρχει στηνΕύβοια, 

στη Λέσβο και στη Χίο. Το είδος διατηρεί καλούς πληθυσμούς στην Ήπειρο, στην Ανατολική 

Μακεδονία και στη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι πληθυσμοί της βίδρας είναι σαφώς 

μειωμένοι. Οι νησιωτικοί πληθυσμοί, ιδίως αυτοί της Χίου, της Λέσβου και της Κέρκυρας, είναιμικροί 

και απομονωμένοι και ως εκ τούτου ιδιαιτέρως απειλούμενοι. ΣτηνΕύβοια η κατάσταση είναι μάλλον 

καλύτερη, ωστόσο και στο νησί αυτό οιπληθυσμοί είναι απομονωμένοι και υπάρχουν ενδείξεις 

συρρίκνωσης της εξάπλωσης του είδους, ιδίως στις πεδινές περιοχές. 

Απειλές: Σοβαρότατο πρόβλημα για τη βίδρα είναι η καταστροφή και η υποβάθμιση 

των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων. Ειδικότερα, η αποξήρανση υγροτόπων και η καταστροφή της 

παρόχθιας βλάστησης(π.χ. κάψιμο καλαμιώνων, κοπή δέντρων, εκχέρσωση κλπ.), ιδίως στις πεδινές 

περιοχές, τα υδροηλεκτρικά φράγματα (τα μεγάλα ή ακόμα και τα μικρά) και τα έργα ευθυγράμμισης 

ποταμών και ρεμάτων αποτελούν σοβαρές απειλές, οι οποίες εντείνονται τα τελευταία χρόνια και 

οδηγούν στη συρρίκνωση της εξάπλωσης του είδους αυτού στην Ελλάδα. Μακροπρόθεσμα, οι 

επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα οι παρατεταμένες ξηρασίες ενδέχεται να έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας. Επίσης, η ρύπανση των νερών με τοξικούς και 
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υπολειμματικούς ρύπους (από απόβλητα και εκπλύσεις γεωργικών καλλιεργειών) αποτελεί ένα 

δυνητικά σημαντικό κίνδυνογια τους πληθυσμούς της βίδρας. Εμμέσως, αρνητική επίδραση έχει και 

η μη τοξική ρύπανση των υδάτων, η οποία συνδέεται με φαινόμενα ευτροφισμού στους ελληνικούς 

υγροτόπους και μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των ψαριώνκαι ως εκ τούτου της τροφής της βίδρας. 

Ανάλογο πρόβλημα δημιουργεί και η εντατική ή και παράνομη αλιεία Τέλος, μικρότερο πρόβλημα (αν 

και τοπικά σημαντικό) είναι η τυχαία θνησιμότητα σε αλιευτικά εργαλεία ή από διερχόμενα αυτοκίνητα 

στους δρόμους. Τυχαία είναι συνήθως και η θανάτωση από κυνηγούς. 

Καθεστώς προστασίας: Η βίδρα θεωρείται απειλούμενο είδος και προστατεύεται από την εθνική, 

ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς 

Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (ΙUCN) καθώς και στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Επίσης, προστατεύεται σύμφωνα με το Π.Δ. 67/81, τη Σύμβαση της Βέρνης για τη 

διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979) και τη Σύμβαση της 

Ουάσιγκτον για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (CITES, 

1973). Τέλος, περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και 

Φυτών, των Ηνωμένων Εθνών. 

    
Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του είδους Lutra lutra 

 

Ursus arctos - Καφέ αρκούδα 

Eξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην 

Ελλάδα καλύπτει μια συνολική έκταση 13.500 τ.χλμ και αποτελείται από δύο βασικούς και 

γεωγραφικά απομονωμένους πληθυσμιακούς πυρήνες. Ο πρώτος καλύπτει 

την ευρύτερη οροσειρά της Ροδόπης και ο δεύτερος την ευρύτερη οροσειρά της 

Πίνδου, που αποτελεί και το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης της αρκούδας στην Ευρώπη (Mertzanis 

1990, 1991, 1994, Mertzanis et al. 1994, Μερτζάνης & Μπούσμπουρας 1996). Εσωτερικά οι εν λόγω 

πληθυσμιακοί πυρήνες παρουσιάζουν περαιτέρω τάσεις αποκοπής, λόγω υποβάθμισης δασικών 

περιοχών που λειτουργούν ως συνδετικές ζώνες, διαμορφώνοντας 4 μικρότερους υποληθυσμούς, 

ενώ η επαναποίκηση νέων περιοχών από το είδος (Όλυμπος, Πιέρια, Αντιχάσια, νότια Πίνδος) έχει 

διαμορφώσει 2 τουλάχιστον μετα-πληθυσμούς (στο ορεινό τόξο του Βόρα και τη 

Νότια Πίνδο) (Ηλιόπουλος 2005b, Merztanis et al. 2005). Ο ελάχιστος συνολικός 
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πληθυσμός εκτιμάται σε 190-260 άτομα και, παρά τις ετήσιες απώλειες (λόγω λαθροθηρίας) της τάξης 

του 5,6%, φαίνεται σταθεροποιημένος, με ανοδικές τάσεις σε τοπική κλίμακα. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Σε επίπεδο Βαλκανίων (πλην 

Ρουμανίας) το 8,2% του πληθυσμού καφέ αρκούδας βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε επίπεδο Ευρώπης 

το 0,9% του πληθυσμού καφέ αρκούδας βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Οικολογία: Αμιγή και μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων της ορεινής και ημιορεινής ζώνης 

αποτελούν το κατεξοχήν ενδιαίτημα της καφέ αρκούδας. Σημαντικό 

ρόλο σε ό,τι αφορά τα τροφικά διαθέσιμα παίζουν και οι αγρο-δασικές διαπλάσεις 

της ημιορεινής ζώνης, με υψηλή μωσαϊκότητα (διάκενα) αλλά και οι βραχώδεις εξάρσεις, ως 

κατάλληλοι τομείς διαχείμασης. Η χρήση της υπο-αλπικής ζώνης αφορά κυρίως μετακινήσεις προς 

γειτονικούς τομείς, με κατάλληλο ενδιαίτημα ή και τομείς διαχείμασης. Το διαιτολόγιο της αρκούδας 

αποτελείται κατά ~85% από τροφές φυτικής προέλευσης και κατά ~15% από τροφές ζωικής 

προέλευσης (Mertzanis 1991, 1992, Μερτζάνης & Μπούσμπουρας 1996, Κριτσέπη & Μερτζάνης 

1998). Το αναπαραγωγικό μεσοδιάστημα εκτιμάται σε 2 έτη και η κάθε γέννα κυμαίνεται 

από 1-3 μικρά και σπανιότατα τέσσερα. Η χωροκράτεια των αρσενικών καλύπτει κατά μέσο όρο ~250 

τ. χλμ, με μέγιστο τα 500 τ.χλμ, ενώ η χωροκράτεια των θηλυκών με μικρά κυμαίνεται κατά μέσο όρο 

στα 25 τ.χλμ (Μερτζάνης 2009). Η επικάλυψη των χωροκρατειών αρσενικών και θηλυκών είναι 

σύνηθες φαινόμενο, ενώ τα θηλυκά με μικρά αποφεύγουν συστηματικά τα μεγάλα αρσενικά 

(Mertzanis & Vogiatzis 1997, Mertzanis et al. 2005). Η δραστηριότητα τροφοληψίας και μετακίνησης 

είναι κυρίως νυκτόβια. Η σήμανση κορμών δένδρων (κυρίως κωνοφόρων) και στύλων ΔΕΗ 

και ΟΤΕ σε κομβικά σημεία της χωροκράτειας είναι κυρίαρχο γνώρισμα των αρσενικών κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο (Μάιος-Ιούλιος) (Karamanlidis et al. 2004a, Karamanlidis et al. 2004b). 

Πρόσφατες έρευνες (Γιαννακόπουλος et al. 2007) έδειξαν ευαισθησία της αρκούδας σε 

ανθρωπογενείς θορύβους άνω των 47dB. 

Απειλές: Λαθροθηρία, χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (Antoniou et al. 1998) 

και καταστροφή/υποβάθμιση του ενδιαιτήματος από μεγάλα έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, π.χ. 

Εγνατία Οδός, Ε65, και ΥΗΕ φράγματα) και δασικές πυρκαγιές. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η καφέ αρκούδα είναι απόλυτα προστατευόμενο 

είδος με βάση την εθνική νομοθεσία [άρθρο 258, παρ. 2ε και 2ζ (ΝΔ 86/69) του 

Δασικού Κώδικα] ενώ περιλαμβάνεται και ως είδος προτεραιότητας στα παραρτήματα ΙΙ και IV της 

Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EΟΚ). Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της 

Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία, ενώ το εμπόριό της καθώς και το εμπόριο τμημάτων της 

απαγορεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. Περίπου το 30% της περιοχής εξάπλωσης 

περιλαμβάνεται σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, Εθνικούς Δρυμούς) ενώ εντός της 

ζώνης εξάπλωσης περιλαμβάνονται και 22 περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του είδους Ursus arctos 

 

Rupicapra rupicapra balcanica – Αγριόγιδο 

Οικολογία: Εκτεταμένοι απότομοι βραχώδεις σχηματισμοί και αλπικά λιβάδια, σε 

υψόμετρο 1600-2500μ, χαρακτηρίζουν τον καλοκαιρινό και φθινοπωρινό βιότοπο του αγριόγιδου 

στην Ελλάδα. Τον χειμώνα απαντάται συνήθως σε απότομες πλαγιές με δάση, κυρίως κωνοφόρων 

(ελάτη, μαύρη πεύκη, μικτά δάση δρυός- μαύρης πεύκης) σε υψόμετρο 1000-1800μ, ενώ την 

άνοιξη και σε δάση οξιάς ή ρόμπολου. Οι πληθυσμοί του αγριόγιδου στην οροσειρά της Ροδόπης 

εμφανίζονται σε διαφορετικούς βιότοπους, συμπεριλαμβανομένων σχετικά χαμηλότερων υψομέτρων 

και πιο ομαλών δασωμένων πλαγιών με οξιά, μαύρη πεύκη, δασική πεύκη και ερυθρελάτη. Κατά 

κανόνα το αγριόγιδο συναντάται σε μια ποικιλία ορεινών τύπων οικοτόπων, όπως είναι οι παρακάτω: 

4090, 5130, 5110, 5210, 5420, 6110, 6170, 6230, 8140, 8210, 8220, 9110, 9130, 9140, 9150, 9180, 

9270, 9410, 9530, 9540, 9560, 5350, 5340. 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το μέγεθος του πληθυσμού του αγριόγιδου στην 

Ελλάδα εκτιμάται σε 480 με 750 άτομα. Το πληθυσμιακό μέγεθος όλων των επιμέρους υπό 

πληθυσμών κυμαίνεται από 10-130 άτομα, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκεται 

μεταξύ 10 και 60 ατόμων. Η Βόρεια Πίνδος φιλοξενεί περίπου το 40% (210-290 άτομα) του 

πληθυσμού του είδους σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους υπό-πληθυσμούς. Τα 

βουνά της Στερεάς Ελλάδας (100-150 άτομα) φιλοξενούν έναν από τους 4 μεγαλύτερους υπό-

πληθυσμούς αγριόγιδου (Όρος Γκιώνα), καθώς και δύο μικρότερους. Τέλος, στην οροσειρά της 

Ροδόπης υπάρχουν 70-100 άτομα, ενώ ο πληθυσμός στον Όλυμπο φτάνει τα 100 άτομα. Όσον 

αφορά τους πληθυσμούς/ υπό-πληθυσμούς αγριόγιδου που βρίσκονται στα σύνορα με 

τις γειτονικές χώρες, και συγκεκριμένα στη Νεμέρτσικα (15 άτομα), στο Γράμμο (40-50 άτομα), στο 

Βαρνούντα, στα όρη Τζένα-Πίνοβο (10-15 άτομα) και στην Ροδόπη είναι πολύ πιθανό πως πρόκειται 

για διασυνοριακούς πληθυσμούς που η γεωγραφική τους κατανομή εκτείνεται 

και στις δύο γειτονικές χώρες 

Απειλές: Η κύρια απειλή για την επιβίωση του αγριόγιδου στην Ελλάδα είναι η λαθροθηρία, οι 

επιπτώσεις της οποίας πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της χρήσης του πυκνού ορεινού οδικού δικτύου, 

το οποίο έχει κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας ή της υλοτομίας εντός και εκτός 

των προστατευόμενων περιοχών. Άλλες απειλές είναι η ανάπτυξη έργων μαζικού τουρισμού και η 

εξόρυξη μεταλλευμάτων στους βιότοπους του είδους. Επίσης, η μαζικού χαρακτήρα ανάπτυξη των 
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δραστηριοτήτων αναψυχής/ περιπέτειας είναι πρόβλημα λόγω του αρνητικού αντίκτυπου 

στη συμπεριφορά και στη δραστηριότητα του αγριόγιδου. Ωστόσο, σε περιοχές με αυξημένη 

παρουσία επισκεπτών/ πεζοπόρων, όπως οι Εθνικοί Δρυμοί Ολύμπου και Βίκου - Αώου, η παρουσία 

των επισκεπτών –παρά την πρόσκαιρη ενόχληση- φαίνεται ότι δρα θετικά καθώς περιορίζει έμμεσα 

τα κρούσματα λαθροθηρίας 

 
 

Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του είδους Rupicapra rupicapra balcanica 
 

Canis lupus -  Λύκος 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν 

600 περίπου άτομα λύκου (ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος 600 ατόμων την εποχή της 

άνοιξης). Η έκταση της κατανομής του είδους ξεπερνά τα 40.000 τ.χλμ (Ηλιόπουλος 1999a, 1999b). 

Με την εξαίρεση του λύκου από τα θηρεύσιμα είδη στις αρχές της δεκαετίας του '90 και την 

απαγόρευση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων τη δεκαετία του '80 άρχισε και η σταδιακή 

επανάκαμψη του πληθυσμού του λύκου σε περιοχές της κατανομής του στην Ελλάδα. Το υψηλό 

αναπαραγωγικό δυναμικό τους και η ιδιαίτερη ικανότητα των λύκων να εποικίζουν μέσω της 

διασποράς νέες περιοχές (Boitani 2000, 2003), είχαν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη επανεμφάνιση τους 

σε περιοχές όπου το είδος είχε εξαφανιστεί ή μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες 

(Hatzirvassanis 1991), ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Ήπειρο (Ηλιόπουλος 2000, 

2003, 2005b). Ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση του αριθμού των λύκων σε κάποιες περιοχές της 

κατανομής του είδους (Β. Πίνδος), πιθανόν εξαιτίας της μείωσης των κοπαδιών ελεύθερης βοσκής, 

που αποτελούν ακόμα και σήμερα βασική τροφή του είδους στην Ελλάδα (Ηλιόπουλος 2005a, 2008). 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: <1. Σε επίπεδο 

Ευρώπης το 3,3% του πληθυσμού του λύκου βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Οικολογία: Οι λύκοι στην Ελλάδα τρέφονται κυρίως από κτηνοτροφικά ζώα ελεύθερης βοσκής, 

πτώματα ζώων από σταυλισμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλα μικρότερα θηλαστικά 

(Papageorgiou et al. 1994, Ηλιόπουλος 1999d, Migli et al. 2005, Iliopoulos et al. 2009). Σε λίγες 

περιοχές με ικανοποιητική πυκνότητα άγριων οπληφόρων ζώων (αγριόχοιρος, ζαρκάδι) έχει 

παρατηρηθεί να τρέφονται περιστασιακά και με τα είδη αυτά (Migli et al. 2005). Το ενδιαίτημα του 

λύκου είναι ουσιαστικά αυτό της τροφής του (Boitani 2000, 2003). Απαντάται στην πεδινή, ημιορεινή 
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και ορεινή ζώνη και όπου η διαθεσιμότητα τροφής είναι υψηλή και συνεχής σε ετήσια βάση (Iliopoulos 

2000). 

Απειλές: Ανθρωπογενής θνησιμότητα, μείωση διαθεσιμότητας τροφής σε όλο το εύρος της κατανομής 

του είδους λόγω της μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας σε 

συνδυασμό με τις χαμηλές σχετικά πυκνότητες των άγριων οπληφόρων (Σφουγγάρης & 

Γιαννακόπουλος 1999) και κατακερματισμός βιοτόπων από κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων και 

λοιπών υποδομών μεταφοράς. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Οι ελληνικοί πληθυσμοί του λύκου νότια του 39ου 

παραλλήλου, δηλαδή νότια μιας ευθείας που ενώνει τον Αμβρακικό με τον Μαλια- 

κό κόλπο, περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων 

(92/43/ΕΟΚ), ενώ οι πληθυσμοί βόρεια του 39ου παραλλήλου περιλαμβάνονται 

στο παράρτημα V. Επίσης απαιτείται η προστασία των ενδιαιτημάτων του σύμφωνα 

με τη Σύμβαση της Βέρνης (παράρτημα ΙΙ), ενώ το διεθνές εμπόριο ατόμων του είδους ή τμημάτων 

του ελέγχεται αυστηρά σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES. 
 

 

Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του είδους Canis lupus 
 

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 

Barbus peloponnesius - Μουστακάτο, Μπριάνα, Χαμοσούρτης, Μυλωνάς, Χαμουζαίος 

Γεωγραφική κατανομή: Στη χώρα μας απαντά στα συστήματα των ποταμών του Αξιού, Αλιάκμονα, 

Λουδία, Εδεσσαίου, Τριπόταμου και Γαλλικού, καθώς και στα περισσότερα από τα ποτάμια της 

δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως o Λούρος, o Καλαμάς, o Αχέρων, o Άραχθος και της 

Πελοποννήσου (Economidis, 2003; Economidis and Banarescu, 1991). Έχει καταγραφεί, επίσης, 

στον ταμιευτήρα των πηγών του ποταμού Αώου (Οικονόμου, 1998). Γενικά, είναι ένα είδος που έχει 

την ικανότητα να επιβιώνει σε διάφορα περιβάλλοντα και κάτω από δύσκολες περιβαλλοντικές 

συνθήκες, κάτι που εξηγεί και την ευρεία γεωγραφική του εξάπλωση σε ένα μεγάλο αριθμό ποτάμιων 

συστημάτων της χώρας (Οικονόμου, 1999). 

Οικολογία: Είναι ένα τυπικά ρεόφιλο, βενθικό είδος που ζει συνήθως στους ποταμούς των υψιπέδων 

(highland), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαλικώδη και πετρώδη βυθό, κρύο και καλά οξυγονωμένο 

νερό, με σχετικά έντονη ροή (Economidis, 2003). Ωστόσο, το είδος εμφανίζεται και σε θέσεις με 

χαμηλό υψόμετρο (lowland), με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα όπου η θερμοκρασία του νερού 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ: 

«Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Κρυόβρυση ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης» 

 

28 

 

ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Economidis, 2003). Τα νεαρά άτομα 

προτιμούν σημεία με σχετικά χαμηλή ροή, όπως οι όχθες των ποταμών και των ρεμάτων (Οικονόμου, 

1999), αλλά βρίσκονται συχνά και μέσα στο κύριο κανάλι ροής του ποταμού όπου κρύβονται κάτω 

από τις πέτρες. Δεν απαντά συχνά σε λίμνες, ωστόσο, υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος πληθυσμός του 

είδους στην τεχνητή λίμνη των πηγών του Αώου (Οικονόμου, 1999). 

Βιολογία: Η αναπαραγωγική ωρίμαση των ατόμων ολοκληρώνεται στην ηλικία των 2 ετών, είναι όμως 

πιθανό σε ορισμένους πληθυσμούς τα αρσενικά άτομα να ωριμάζουν στην ηλικία 1+ (Collares-

Pereiraetal., 2002). Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει τυπικά την άνοιξη και συνεχίζεται 

μέχρι το τέλος του καλοκαιριού (Economidis, 2003). Στο σύστημα του Λουδία ποταμού, για 

παράδειγμα, η αναπαραγωγική περίοδος εμφανίζεται από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και τα μέσα Ιουλίου 

(Βασιλείου, 1999). Στα ορεινά ρέματα, ωστόσο, η αναπαραγωγή του εστιάζεται χρονικά από τα τέλη 

Μαΐου μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ στον ταμιευτήρα των Πηγών Αώου, ο οποίος βρίσκεται σε αλπικό 

περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι αυτή επιτελείται από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τον Ιούλιο (Οικονόμου, 

1999). 

Αναφέρεται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΕ (Πηγή: Freyhof, J. and Brooks, E. 2011. 

European Red List of Freshwater Fishes. Luxembourg: Publications Office of the European Union.) 

 
Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του είδους Barbus peloponnesius 

 

Barbus sperchiensis 

Μικρόσωμη Μπριάνα του Σπερχειού και του Πηνειού (Θεσσαλίας) καθώς και των ρεμάτων της Β. 

Εύβοιας και των ρεμάτων της Αν. Μαγνησίας. Ρεόφιλο είδος που ζει κυριώς σε χαλικώδη και 

κροκαλώδη υποστρώματα. 

Αναφέρεται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΕ (Πηγή: Freyhof, J. and Brooks, E. 2011. 

European Red List of Freshwater Fishes. Luxembourg: Publications Office of the European Union.) 
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Χάρτης εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης του είδους Barbus sperchiensis 

 

Salmo farioides - Ιoνική Πέστροφα  

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: To είδος είναι ενδημικό των δυτικών 

Βαλκανίων (λεκάνες ποταμών που εκβάλλουν στο Ιόνιο και την Αδριατική) αλλά η φυλογενετική και 

συστηματική έρευνα των πληθυσμών δεν έχει ολοκληρωθεί (Kotellat 

1997, Delling 2003). Επομένως, παρ' ότι η σημερινή συστηματική πολλών πληθυσμών παραμένει 

ασαφής, στην Ελλάδα η πιο πρόσφατη περιγραφή αυτής της ταξινομικής μονάδας εμφανίζεται σε 

επτά λεκάνες απορροής (Αλφειού, Μόρνου, Εύηνου, Αχελώου, Άραχθου, Αώου και Καλαμά) (Kottelat 

& Freyhof 2007, Economou et al. 2007). Έχει τεκμηριωθεί σημαντική μείωση πολλών πληθυσμών 

αλλά και μείωση της χωρικής κατανομής του είδους, ιδιαίτερα σε Αλφειό, Άραχθο και Αχελώο, αλλά 

και σε παραποτάμους των τριών άλλων ποταμών της ελληνικής του εξάπλωσης (Οικονόμου κ.ά. 

2004, 2007). Στον Αλφειό το είδος μειώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι επιβιώνει 

μόνο σε μερικά σημεία του άνω Ερύμανθου, του κάτω Λούσιου και του άνω Λάδωνα (Οικονόμου κ.ά. 

2007). Ο πληθυσμός του Αλφειού παρουσιάζει ιδιαίτερο φυλογενετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι 

είναι ο μοναδικός στην Πελοπόννησο και ενδέχεται να έχει διαφοροποιηθεί από τους βορειότερους 

πληθυσμούς του είδους (Kottelat & Freyhof 2007). Σήμερα αυτός ο πληθυσμός βρίσκεται σε κρίσιμο 

κίνδυνο εξαφάνισης. 

Ποσοστό πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Πιθανώς 50%. 

Οικολογία: Στις ελληνικές λεκάνες απορροής η ιονική πέστροφα διαβιώνει σχεδόν 

αποκλειστικά στα ψυχρά νερά ορεινών και ημιορεινών ποταμών και ρεμάτων (συνήθως με θερινή 

θερμοκρασία κάτω των 20οC) και διεξάγει μεταναστεύσεις κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά 

και κατά το θέρος όταν ορισμένα τμήματα ποταμών ή παραπόταμοι στερεύουν. Η αναπαραγωγή 

πραγματοποιείται σε φυσικούς ρύακες με αμμοχαλικώδες υπόστρωμα, κυρίως κατά τους χειμερινούς 

μήνες (Νοέμβριο- Ιανουάριο). Το είδος είναι αρπακτικό και τρέφεται με προνύμφες εντόμων, ενήλικα 

έντομα (υδρόβια και ιπτάμενα), καρκινοειδή, αμφίβια και μικρά ψάρια. Πολλές από 

τις μεγαλύτερες πέστροφες είναι συχνά κυρίως ιχθυοφάγες, ιδίως σε λιμναίους πληθυσμούς. Το είδος 

μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χιλ. σε μέγεθος, αλλά τα μεγέθη άνω των 350 χιλ. είναι πλέον σπάνια. 

Απειλές: Οι απειλές για το είδος στην Ελλάδα είναι πολλαπλές και αυξάνονται σε ένταση και έκταση 

με την ανάπτυξη των ορεινών υδάτινων πόρων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η 
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απόληψη πηγαίων νερών από πολλά ορεινά ποτάμια και αυτό είναι βέβαιο ότι έχει μειώσει τους 

πληθυσμούς στην Πελοπόννησο αλλά και σε παραπόταμους του Αράχθου (Ζόγκαρης 2008). 

Σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι τα εμπόδια στη μετακίνηση, ιδιαίτερα τα μικρά και μεγάλα 

υδροηλεκτρικά φράγματα, καθώς και οι δρόμοι (γέφυρες) και τα έργα ορεινής υδρονομίας, που 

διακόπτουν τη συνεκτικότητα των ποταμών. Στα προβλήματα περιλαμβάνονται η παράνομη και 

εντατική αλιεία, σχεδόν παντού όπου υπάρχουν πέστροφες, και η γενετική μόλυνση, επειδή το είδος 

διασταυρώνεται με άλλα, συγγενικά είδη πέστροφας, που εισάγονται στους ποταμούς από τον 

άνθρωπο ή διαφεύγουν από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Επίσης, τοπικά σημαντικό πρόβλημα 

αποτελεί η υποβάθμιση και απώλεια ποτάμιων ενδιαιτημάτων, λόγω τεχνικών έργων στις παρόχθιες 

ζώνες (παρόχθια οδοποιία, αποψίλωση παρόχθιων ζωνών, αμμοχαλικοληψία, δυσλειτουργία 

μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και άλλες μορφές ρύπανσης) (Economidis 1991, 

Οικονόμου κ.ά. 2007). Τέλος, η πιθανότητα αυξημένης θερινής ξηρασίας στα ορεινά οικοσυστήματα 

λόγω κλιματικής αλλαγής μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά 

τους πληθυσμούς πέστροφας στο εγγύς μέλλον. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Σε αρκετά σημεία η νόμιμη αλεία του είδους απαγορεύεται. Με 

εξαίρεση μόνο ορισμένες προστατευόμενες περιοχές (Βοϊδομάτης, άνω Αχελώος), η ληστρική 

λαθραλιεία εξακολουθεί ακόμη σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 που συντηρούν πέστροφες. 

Ωστόσο, το είδος απαντά και σε πολλές προστατευόμενες περιοχές στον κορμό της οροσειράς της 

Πίνδου. 

Για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει αναφορά της εξάπλωσης και του εύρους 

εξάπλωσης στην 3η Έκθεση αναφοράς της εφαρμογής της οδηγίας 92/43. 

 

 
1.1.2.5.Β. Καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας 

Aegonychon goulandriorum 

Ενδιαίτημα: Ασβεστολιθικοί βράχοι, Πετρώδεις πλαγιές, Ξέφωτα Δασών, Σχισμές βράχων – κρημνοί 

σε υψόμετρo 1700-2100μ 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Κόζιακας , Τύμφη 

Anthyllis vulnerariassp. bulgarica - Ανθυλλίς η τραυματική 

Περιγραφή: Ετήσια διετής ή πολυετής πόα 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Βραχώδη εδάφη, Οφιόλιθοι, Υποαλπικά λιβάδια με υψόμετρο 700-

2100μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση:Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια 

Πίνδος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Άγραφα , Αθαμανικά 

Όρη, Βαρδούσια,  Βέρμιο,  Βούρινος,  Κακαρδίτσα, Καλλιακούδα, Καράβα, Κατάρα, 

Κόζιακας, Οίτη, Όρβηλος,  Παρνασσός, Περιστέρι,  Τζένα,  Τύμφη, Τυμφρηστός , Φαλακρό, Χορτιάτ

ης 

Allium heldreichii -  Άλλιον το χελδράιχειον 
Το Allium heldreichii είναι ένα πολύ όμορφο άγριο σκόρδο, μάλιστα ένα από τα 47 

ενδημικά Allium της Ελλάδας. Βλαστός λεπτός. Φύλλα μακρόστενα και κοίλα. Σκιάδιο ημισφαιρικό. 

Άνθη ρόδινα με σκούρα νεύρωση και στήμονες κοντύτερους από το περιάνθιο.  

Εντοπίζεται στα βουνά Όλυμπος, Βέρμιο, Κίσσαβος, Κόζιακας και Γκιώνα, σε υψόμετρο από 800 έως 

2000 μ., ενώ περιστασιακά κατεβαίνει χαμηλότερα, όπως στην κοιλάδα των Τεμπών. Προτιμά υγρές 

και σκιερές βραχώδεις θέσεις και ανθίζει από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο. 

Βιότοπος: βραχώδεις θέσεις σε ανοιχτά δάση και μέτριο υψόμετρο. 

Aurinia gionae - Άλυσσο 

Περιγραφή: Πολυετής πόα. 

Ενδιαίτημα: Ασβεστολιθικοί βράχοι, Πετρώδεις πλαγιές, Βραχώδη εδάφη, Υποαλπικά λιβάδια, 

Κορφές με υψόμετρο 1800-2450μ 
Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Στερεά Ελλάδα 

 
Dianthus biflorus - Δίανθος ο διανθής, Αγριογαρύφαλλο 
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Περιγραφή: Πολυετές φυτό με βλαστούς 15-60 εκατοστά. Άνθη: ροζ - κόκκινα, με πέταλα οδοντωτά, 

δύο στην κορυφή του βλαστού. Άνθιση: Μάιος - Ιούνιος. 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Πετρώδεις θαμνότοποι, Βραχώδη εδάφη 500-2100 μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Πελοπόννησος, Βαρδούσια , Γκιώνα, Ζήρεια 

(Κυλλήνη), Πάρνων, Ταΰγετος , Χελμός 
 

1.1.3. Αποτύπωση των ανωτέρω Πληροφοριών σε Χάρτες Τεκμηρίωσης 

Παρουσιάζονται οι χάρτες όπου απεικονίζονται, όποιες από τις προαναφερόμενες 

πληροφορίες μπορούσαν να αποδοθούν χαρτογραφικά.  

Αναλυτικότερα οι χάρτες που αφορούν την Περιοχή Μελέτης περιλαμβάνουν: 

 

 
Χάρτης 1: Οριοθέτηση περιοχής μελέτης GR14400002 

 

Ο χάρτης με αριθμό 2 του παραρτήματος, περιλαμβάνει την οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων 

στην περιοχή Μελέτης. 

 

1.2. Αναφορά άλλων υφιστάμενων ή/και εγκεκριμένων έργων ή δραστηριοτήτων στη 

Περιοχή Μελέτης 

Εντός της περιοχής προστασίας που ανήκει το υπό μελέτη έργο, υπάρχουν και άλλα ΜΥΗΕ. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΕ, το πλήθος των ΜΥΗΕ, που εντοπίζονται στην Περιοχή 

Μελέτης, ανέρχονται σε 3 και αφορούν αποκλειστικά άδεια παραγωγής. 

Αποτυπώνονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο χάρτη συσχέτισης έργων, που παρατίθεται 

στην παρούσα. 

 

1.3. Άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στη Περιοχή Μελέτης 

Εκτόςτης περιοχής GR1440002, στην ευρύτερη περιοχήυπάρχουν και άλλες ειδικές περιοχές 

προστασίας της φύσης, οι οποίες ολικώς ή μερικώςεπικαλύπτονται με τις αντίστοιχες περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000. 

MYHE 
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Η περιοχή GR1440002, παρουσιάζει επικάλυψη στο ανατολικό τμήμα της με περιοχές που 

ανήκουν επίσης στο δίκτυο NATURA 2000. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1440005 και ονομασία «Αντιχάσια Όρη και 

Μετέωρα» και 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1440006 και ονομασία «Κορυφές Όρου 

Κόζιακα». 

Εντός της Περιοχής Μελέτης λειτουργεί η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π) του Κόζιακα. 

Αρμόδια αρχή για τη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Κόζιακα είναι η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων, η οποία 

εκδίδει αποφάσεις για την ρύθμιση όλων των θεμάτων λειτουργίας της. 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει επικάλυψη με τα όρια περιοχών χαρακτηρισμένων ως βιότοποι 

CORINE. Πιο συγκεκριμένα η Περιοχή Μελέτης επικαλύπτεται με τους εξής βιοτόπους CORINE: 

• Την περιοχή με την ονομασία «Αθαμανικά Όρη» και κωδικό A00010038, 

• Την περιοχή με την ονομασία «Όρος Αυγό» και κωδικό A00060013. 

• Την περιοχή με την ονομασία «Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)» και κωδικό A00010041. 

Μετά την έκδοση του Νόμου 4519/2018(ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), η Περιοχή Μελέτης 

(ΕΖΔGR1440002) υπάγεται στα όρια αρμοδιότητας τουΦορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με έδρα τα Ιωάννινα. 

 

1.4. Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 
Φωτογραφία 1.  Θέση Υδροληψίας 
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Φωτογραφία 2.  Πορεία προσωρινής διάνοιξης και πορείας αγωγού 

 

 
Φωτογραφία 3.  Θέση Εργοστασίου Παραγωγής 

 

1.5. Καταγραφή της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές του Δικτύου 

NATURA 2000 

1.5.1. Στόχοι Διατήρησης της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 

Για την προστατευόμενη περιοχή GR1440002 που αφορά η παρούσα Ειδική Οικολογική 

Αξιολόγηση δεν έχουν τεθεί στόχοι διατήρησης, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Ειδών. 

Επίσης, δεν έχει εκπονηθεί ακόμη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, και επομένως δεν έχει 

θεσπιστεί ακόμα ΚΥΑ ή ΠΔ που θα ορίζει περιοχές προστασίας της φύσης και 

επιτρεπόμενες χρήσεις. 
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Δεδομένων των συνθηκών, και όπως ορίζουν οι προδιαγραφές για τη παρούσα ΕΟΑ, στην 

περίπτωση που οι στόχοι διατήρησης δεν έχουν οριστεί, καταγράφονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 

8 του Ν. 3937/2011, δηλαδή: 

  οι οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων της ΕΖΔ καθώς και των σημαντικών ειδών 

(Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), για τα οποία έχει οριστεί η οικεία περιοχή NATURA 2000 

 η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

 οι απειλές και οι κίνδυνοι υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής τουςτων τύπων 

οικοτόπων και των σημαντικών ειδών 

 η εθνική και ευρωπαϊκή σημασία των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών 

ειδών,για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

 η συνολική συνοχή του δικτύου NATURA 2000. 

 

1.5.1.1. Οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και τύπων οικοτόπων 

Οι οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών χλωρίδας και 

πανίδας της περιοχής GR1440002, έχουν αναλυθεί στα κεφάλαια 1.1.2.4 και 1.1.2.5, σε συνδυασμό 

με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι οικολογικές απαιτήσεις των 

τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας ικανοποιούνται πλήρως στη 

μελετώμενη περιοχή. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην μακροχρόνια προσαρμογή τόσο των τύπων 

οικοτόπων όσο και των απαντώμενων σημαντικών ειδών, στις περιβαλλοντικές συνθήκες της 

Περιοχής Μελέτης. 

 

1.5.1.2. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων καθώς και των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

που αναφέρονται στοεπικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ.τηςGR1440002 σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, 

παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για την 

κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών σε Εθνικό (στήλη GR) και Ευρωπαϊκό 

(Στήλη ΕΕ) επίπεδο (για την Μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή). 

Για την εκτίμηση σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν τα έντυπα αναφοράς της 3ης Εθνικής 

Έκθεσης Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, ενώ για την εκτίμηση σε επίπεδο Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκε 

η έκθεση «Conservation status of habitattypes and species (Article 17, HabitatsDirective 

92/43/EEC)». 

άσνάΠίνακας: Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των σημαντικών ειδών της περοχής σε Εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των σημαντικών ειδών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Α/Α Είδος 
Εξάπ. Πληθ. Ενδιαίτ. Μελλ. Προοπ. Συν. Αξιολ. 

Συν. Tάση στην 

Κατ. Διατ. 

  GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE 

1 Barbus peloponnesius FV Ν/Α FV Ν/Α ΧΧ Ν/Α FV Ν/Α FV Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

2 Barbussperchiensis FV Ν/Α FV Ν/Α FV Ν/Α FV Ν/Α FV Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

3 Canis lupus FV FV FV U1 U1 FV U1 FV U1 U1 + = 

4 Lutra lutra FV FV FV XX FV FV FV XX FV XX Ν/Α Ν/Α 

5 Miniopterus schreibersii XX U1 XX U1 XX U1 U1 U2 U1 U2 x = 

6 Rhinolophus blasii FV XX XX XX XX XX U1 XX U1 XX x = 

7 Rhinolophus euryale FV U1 XX U1 XX U1 U1 U1 U1 U1 x + 

8 
Rupicapra rupicapra 
balcanica 

FV FV U2 U2 XX U1 U2 U2 U2 U2 x x 

9 Salmo farioides FV Ν/Α U1 Ν/Α U1 Ν/Α U1 Ν/Α U1 Ν/Α - Ν/Α 

10 Ursus arctos U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 FV U1 U1 + x 

 όπου: FV: Επιθυμητή κατάσταση, U1: Μη επιθυμητή - Ανεπαρκής, U2: Μη επιθυμητή - Κακή, ΧΧ: Άγνωστη, Ν/Α: Δεν 

υπάρχουν δεδομένα, +: Βελτίωση,  -: Υποβάθμιση, x: Άγνωστη, =: Σταθερή 
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Πίνακας : Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των φυσικών τύπων οικοτόπων της ΕΖΔGR1440002 

σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 

Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των τύπων οικοτόπων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Α/Α 

Κωδ. 

Οικ. 

Εξάπλωση Επιφάνεια 
Δομή και 

λειτουργίες 

Μελλοντικ. 

Προοπ. 

Συν. 

Αξιολ. 

Συν. Tάση 
στην Κατ. 

Διατ. 
  

GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE 

1 3240 FV FV FV FV FV XX FV U1 FV U1 Ν/Α = 

2 5150 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

3 5350 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

4 6170 FV FV FV U1 FV XX FV U1 FV U1 Ν/Α x 
5 6510 FV U1 FV U1 U1 XX U1 U2 U1 U2 = - 

6 8140 FV FV FV FV FV FV FV XX FV FV Ν/Α = 

7 8210 FV FV FV XX FV XX FV XX FV XX Ν/Α x 

8 8250 Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

9 91M0 FV FV FV FV FV U1 FV U1 FV U1 Ν/Α x 

10 9270 FV FV FV FV FV FV FV FV FV FV Ν/Α = 

11 92C0 FV U1 FV U1 FV FV FV XX FV U1 Ν/Α = 
όπου: FV: Επιθυμητή κατάσταση, U1: Μη επιθυμητή - Ανεπαρκής, U2: Μη επιθυμητή - Κακή, ΧΧ: Άγνωστη, Ν/Α: Δεν υπάρχουν 

δεδομένα +: Βελτίωση, -: Υποβάθμιση, x: Άγνωστη, =: Σταθερή 

 

1.5.1.3. Απειλές και οι κίνδυνοι υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής των 

σημαντικών ειδών και των τύπων οικοτόπων 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πιέσεις ή απειλές για τα 

σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και των τύπων οικοτόπων που απαντώνται στην Περιοχή 

Μελέτης σε Εθνικό Επίπεδο σύμφωνα με το πλαίσιο δράσεων προτεραιοτητας και τα Έντυπα 

αναφοράς της 3ης Εθνικής Έκθεσης Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

 
Πίνακας: Κύριες πιέσεις και απειλές των σημαντικών ειδών που απαντώνται στην Περιοχή Μελέτης 

Είδος Πιέσεις Απειλές 

F 
Barbus peloponnesius A09, H01, F02 A09,  H01, F02 
Barbus sperchiensis A09, H01, F02 A09, H01, F02 
Salmo farioides A09, H01, F02 A09, H01, F02 

M 
Canis lupus A04 F03 F06 D01 I03 A04 F03 F06 D01 J02 I03 
Lutra lutra F01, F02 F03 F06 E01 H01 J02 F02 F03 F06 E01 H01 J02 
Ursus arctos B02 F03 D01 G02 G01 G05 H06 

K05 
B02 F03  E01  D01  G02 G01 
G05 H06 K05 

Rupicapra rupicapra 
balcanica 

A04 F03 C01 F03 D01 

Miniopterus schreibersii A07, F05, F06 A07, F05, F06 
Rhinolophus blasii A07, F05, F06 A07, F05, F06 
Rhinolophus euryale A07, F05, F06 A07, F05, F06 

ΟΜΑΔΑ:A=Amphibians (Αμφίβια), B=Birds (Πτηνά), F=Fish (Ψάρια), M=Mammals (Θηλαστικά), 

P=Plants (Φυτά), R=Reptiles (Ερπετά)  

Πιέσεις-απειλές: A01: Καλλιέργεια, A02: Τροποποίηση Καλλιεργητικών Πρακτικών, Α03: Συγκομιδή 

χορτολίβαδων, A04: Βόσκηση, Α07: Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών, Α08: Λίπανση, 

A09: Άρδευση, Α10: Αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης γεωργικής γης, All: Γεωργικές 

δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω, Β01: Δάσωση ανοιχτών εδαφών, Β02: Διαχείριση 

και χρήση των δασών και των φυτειών, Β03: Εκμετάλλευση των δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική 

αναγέννηση, Β04: Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών ουσιών (δασοκομία), Β06: Υπερβόσκηση 

σε δάση, B07: Άλλες δασικές δραστηριότητες, C01: Εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατόμευση, C03: 

Χρήση ανανεώσιμης αβιοτικής ενέργειας, D01: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια, D02: 

Βοηθητικές γραμμές εξυπηρέτησης, D03: Ναυτιλιακές λωρίδες, λιμάνια, ναυτικές κατασκευές, D05: 

Βελτιωμένη πρόσβαση στη θέση, Ε01: Αστικές περιοχές, κατοίκιση, Ε02: Βιομηχανικές ή εμπορικές 
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περιοχές, Ε03: Απορρίψεις, Ε04: Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο, F01: Ιχθυοκαλλιέργειες (Θάλασσας 

και γλυκέων υδάτων), F02: Ψάρεμα και συγκομιδή υδατικών πόρων, F03: Κυνήγι και συλλογή άγριων 

ζώων (επίγεια), F04: Συλλογή / απομάκρυνση των χερσαίων φυτών γενικά, F05: Παράνομη ανάληψη 

/ απομάκρυνση της θαλάσσιας πανίδας, F06: Αλλες Δραστηριότητες Θήρας, G01: Εξωτερικές 

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής, G02: Αθλητικές και 

ψυχαγωγικές κατασκευές, G03: Ερμηνευτικά κέντρα, G05: Άλλες ανθρώπινες εισβολές και 

διαταραχές, Η01: Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία, χερσαία, θαλάσσια και υφάλμυρα), Η05: 

Ρύπανση του εδάφους και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορριμμάτων), I01: Εισβολή 

ξενικών ειδών, I02: Προβληματικά αυτόχθονα είδη, I03: Εισηγμένο γενετικό υλικό, J01: Πυρκαγιές και 

αντιπυρική προστασία, J02: ανθρωπογενείς μεταβολές στις υδραυλικές συνθήκες, J03: Άλλες 

τροποποιήσεις του οικοσυστήματος, Κ01: Αβιοτικές (αργές) φυσικές διεργασίες, Κ02: Βιοκενολογική 

εξέλιξη, διαδοχή, Κ03: Διαειδικές σχέσεις ειδών πανίδας, Κ05: Μειωμένη γονιμοποίηση / γενετική 

κατάπτωση,L05: Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση, L06: Υπόγειες καταρρεύσεις, L08: Πλημμύρα 

(φυσική διαδικασία), L09: Πυρκαγιές (φυσικές), Μ01: Αλλαγές στις αβιοτικές συνθήκες, Μ02: Αλλαγές 

στις βιοτικές συνθήκες 

Γίνεται αναφορά στις κύριες πιέσεις και απειλές, όλων των οικοτόπων της περιοχής 

GR1440002. 
Πίνακας: Κύριες πιέσεις και απειλές των τύπων οικοτύπων στην Περιοχή GR144002 

Κωδικός 
οικο-

τόπου 
Πιέσεις Απειλές 

3240 
J02 ανθρωπογενείς μεταβολές στις 
υδραυλικές συνθήκες 

J02 ανθρωπογενείς μεταβολές στις υδραυλικές 
συνθήκες 

5150 Δεν αναφέρονται Δεν αναφέρονται 
5350 Δεν αναφέρονται Δεν αναφέρονται 

6170 

A04 Βόσκηση 

E04 Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 

F04 Συλλογή / απομάκρυνση των χερσαίων 
φυτών γενικά 

A04 Βόσκηση 

I02 Προβληματικά αυτόχθονα είδη 

6510 
A04 Βόσκηση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

G02 Αθλητικές και ψυχαγωγικές κατασκευές 

A04 Βόσκηση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

G02 Αθλητικές και ψυχαγωγικές κατασκευές 

8140 
A04 Βόσκηση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

K02 Βιοκενολογική εξέλιξη 

A04 Βόσκηση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

K02 Βιοκενολογική εξέλιξη 

8210 
C01 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατόμευση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

C01 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατόμευση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 
8250 Δεν αναφέρονται Δεν αναφέρονται 

91M0 

A04 Βόσκηση 
Β01: Δάσωση ανοιχτών εδαφών 
Β02: Διαχείριση και χρήση των δασών  
Β06:Υπερβόσκηση σε δάση 
Β07: Αλλες δασικές δραστηριότητες 
D01: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

E03 Απορρίψεις 
Ε04: Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 
G05: Αλλες ανθρώπινες εισβολές  

J01: Πυρκαγιές και αντιπυρική προστασία 
J03:Αλλες τροποποιήσεις του οικοσ/τος 

A04 Βόσκηση 
Α05: Κτηνοτροφία και εκτροφή ζώων 
Β01: Δάσωση ανοιχτών εδαφών 
Β02: Διαχείριση και χρήση των δασών 
Β06:Υπερβόσκηση σε δάση 
Β07: Αλλες δασικές δραστηριότητες 
D01: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 
Ε04: Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 
G05: Αλλες ανθρώπινες εισβολές  
J03:Αλλες τροποποιήσεις του οικοσ/τος 
L09: Πυρκαγιές (φυσικές) 

9270 

A04 Βόσκηση 

A05 Κτηνοτροφία και εκτροφή ζώων 

B02 Διαχείριση και χρήση των δασών και των 
φυτειών 

E03 Απορρίψεις 

F03 Κυνήγι και συλλογή άγριων ζώων 

A04 Βόσκηση 

E04 Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 

K01 Αβιοτικές (αργές) φυσικές διεργασίες 

92C0 

A01 Καλλιέργεια 

A04 Βόσκηση 

B02 Διαχείριση και χρήση των δασών και των 
φυτειών 

A01 Καλλιέργεια 

A04 Βόσκηση 

A05 Κτηνοτροφία και εκτροφή ζώων 
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B03 Εκμετάλλευση των δασών χωρίς 
αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση 

B06 Υπερβόσκηση σε δάση 

C01 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατόμευση 
D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 
E01 Αστικές περιοχές, κατοίκιση 
E03 Απορρίψεις 
E04 Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 
F02 Ψάρεμα και συγκομιδή υδατικών πόρων 
G01 Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής 
G02 Αθλητικές και ψυχαγωγικές κατασκευές 
G05 Άλλες ανθρώπινες εισβολές και 
διαταραχές 
H01 Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία, 
χερσαία, θαλάσσια και υφάλμυρα) 
H05 Ρύπανση του εδάφους και στερεά 
απόβλητα (εξαιρουμένων των απορριμμάτων) 
I01 Εισβολή ξενικών ειδών 
J02 ανθρωπογενείς μεταβολές στις 
υδραυλικές συνθήκες 
K01 Αβιοτικές (αργές) φυσικές διεργασίες 
K02 Βιοκενολογική εξέλιξη, διαδοχή 

B03 Εκμετάλλευση των δασών χωρίς 
αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση 

C01 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατόμευση 

D01 Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 

E01 Αστικές περιοχές, κατοίκιση 

E03 Απορρίψεις 

E04 Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 

G01 Εξωτερικές αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής 

G02 Αθλητικές και ψυχαγωγικές κατασκευές 

G05 Άλλες ανθρώπινες εισβολές και 
διαταραχές 

H01 Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία, 
χερσαία, θαλάσσια και υφάλμυρα) 
H05 Ρύπανση του εδάφους και στερεά 
απόβλητα (εξαιρουμένων των απορριμμάτων) 
I01 Εισβολή ξενικών ειδών  
I03 Εισηγμένο γενετικό υλικό, ΓΤΟ 
J02 ανθρωπογενείς μεταβολές στις 
υδραυλικές συνθήκες 
J03 Αλλες τροποποιήσεις του οικοσυστήματος 
K03 Διαειδικές σχέσεις ειδών πανίδας 
L05 Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση 

 

 

1.5.1.4. Εθνική και ευρωπαϊκή σημασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Στην περιοχή μελέτης απαντώνται 10 διαφορετικοί φυσικοί τύποι οικοτόπων που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Οι οικότοποι αυτοί χαρακτηρίζονταιως «φυσικοί οικότοποι 

κοινοτικού ενδιαφέροντος». Ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται στημεγάλη σημασία τους για τη 

διατήρηση της Βιοποικιλότητας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τους οικοτόπους αυτούς, 

κανένας δεν χαρακτηρίζεται ως «τύποι φυσικώνοικοτόπων προτεραιότητας», δηλαδή τύπος 

οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν λόγω διαφόρων αιτιών και για τη διατήρηση 

των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της φυσικής 

κατανομής τους. 

Επιπλέον για την Περιοχή Μελέτης αναφέρονται συνολικά 7 είδη χλωρίδας και πανίδας 

πουαναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ. Τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται ως«είδη 

κοινοτικού ενδιαφέροντος», τα οποία έχουν μεγάλη σημασία στην διατήρηση της βιοποικιλότητας σε 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Για την Περιοχή Μελέτης αναφέρονται στα τυποποιημένα δελτία δεδομένων είδη πανίδας 

πουαναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ. Τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται ως«είδη 

κοινοτικού ενδιαφέροντος», τα οποία έχουν μεγάλη σημασία στην διατήρηση της βιοποικιλότητας σε 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τα είδη αυτά, η αρκούδα (Ursus arctos) χαρακτηρίζεται ως 

«είδος προτεραιότητας», για τηδιατήρηση του οποίου ηΚοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του 

μεγέθους του τμήματος της περιοχής της φυσικής τους κατανομής.Ο Λύκος (Canislupus) που 

εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης, δεναποτελεί είδος του παραρτήματος ΙΙ, καθώς εντοπίζεται 

βορειότερα του 39ου παραλλήλου (υπάγεται στο παράρτημα V). 

 

1.5.1.5. Συνολική συνοχή του δικτύου NATURA 2000 

Το δίκτυο των περιοχών NATURA 2000 εξ ορισμού θεωρείται συνεκτικό και συνεχές. 

Ησυνολική συνοχή του επηρεάζεται όταν παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησηςτων 

επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει ναπραγματοποιηθεί για άλλους 

επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος,περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 

οικονομικής φύσεως, και χρειάζεται να παρθούναντισταθμιστικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να 

αποκαθιστούν ή να μετριάζουν ταεπελθόντα προβλήματα συνοχής. 
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Για το παρόν έργο όμως, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικά αρνητικά συμπεράσματα και 

συνεπώς η συνοχή και η συνεκτικότητα του δικτύου δεν επηρεάζεται. 

 

1.5.2. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών για τα οποία έχει 

χαρακτηριστεί η περιοχή του δικτύουNATURA 2000 

Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων καθώς καιτων ειδών χλωρίδας 

και πανίδας, για την περιοχή με κωδικό GR1440002, παρουσιάζεται στο Επικαιροποιημένο 

Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στα στοιχεία που ανακοίνωσε το 

ΥΠΕΝ. 

 

1.5.2.1. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην Περιοχή Μελέτης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων 

για την περιοχή GR1440002. 

Πίνακας : Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων της περιοχής GR1440002 

Τύπος 
Οικοτόπου 

Ποιότητα  
Δεδομένων 1 

 

Αντιπροσω 
-πευτικότητα2 

 

Σχετική 
Επιφάνεια3 

Διατήρηση4 

 

Συνολική 
Αξιολόγηση5 

3240 G A B A A 

6170 G A A A A 

6510 G A A A A 

8140 G A B A B 

8210 G A B A B 

91M0 G A B A B 

9270 G A A A A 

92C0 G A B A B 
 

Πηγή: Επικαιροποιημένο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

1: Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή 

2: A= άριστη αντιπροσωπευτικότητα, B= καλή αντιπροσωπευτικότητα, C= επαρκής αντιπροσωπευτικότητα. 

3: Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό της έκτασης του οικοτόπου στον συγκεκριμένο 

τόπο, σε σχέση με τη συνολική έκταση στην εθνική επικράτεια 

4: A= εξαίρετη διατήρηση, B= καλή διατήρηση, C= μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση 

5: A= εξαίρετη αξία, B= καλή αξία, C= επαρκής αξία. 

 

1.5.2.2. Κατάσταση διατήρησης των ειδών χλωρίδας και πανίδας στην Περιοχή Μελέτης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των ειδών για τηνπεριοχή 

με κωδικό GR1440002, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τ.Ε.Δ. 

Ομάδα Κωδικός Επιστημονική Ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

F 5094 Barbus peloponnesius C DD B B C B 

F 5256 Barbus sperchiensis P DD B B C B 
M 1355 Lutra lutra P M C B C C 

M 1310 Miniopterus schreibersii P P C 
 

 1306 Rhinolophus blasii P P C 
 

M 1305 Rhinolophus euryale P P C 
 

M 1371 Rupicapra rupicapra balcanica V M C B B C 

F 5350 Salmo farioides C DD B C C C 
Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Ομάδα: M=Θηλαστικό, F= Ψάρι, Α=Αμφίβιο, R=Ερπετό 

Κατηγορία (Κ): V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Ποιότητα Δεδομένων (ΠΔ): G= Καλή, Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD= Ελλιπή Δεδομένα 

Πληθυσμός (Π): Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό του πληθυσμού του είδους στον 

συγκεκριμένο τόπο, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του είδους στην εθνική επικράτεια 

Διατήρηση (Δ): A= Εξαίρετη, B= Καλή, C= Μέτρια ή περιορισμένη 

Απομόνωση (Α): A= Πληθυσμός (σχεδόν) απομονωμένος, B= Πληθυσμός όχι απομονωμένος αλλά στα όρια του εύρους 

εξάπλωσης, C= Πληθυσμός όχι απομονωμένος εντός της ζώνης εξάπλωσης 

Συνολική Αξιολόγηση (ΣΑ): A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία, C: επαρκής αξία 
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1.5.3. Υφιστάμενες τιμές αναφοράς (baselineconditions) 

Για τα προστατευόμενα αντικείμενα (τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας), 

πουαπαντώνται στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 GR1440002 και αποτελεί την Περιοχή 

Μελέτης της παρούσας Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης δεν έχουν οριστεί τιμές αναφοράς 

(baselineconditions). 

 

1.5.4. Κύριες πιέσεις και απειλές που υφίστανται στην Περιοχή Μελέτης 

Η πλέον επίσημη εκτίμηση των κυριότερων πιέσεων και απειλών που υφίστανται στηνπεριοχή 

του Δικτύου NATURA 2000, παρουσιάζεται στα αναθεωρημένα 

Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων της περιοχής GR1440002, όπως αυτά παρουσιάζονται στην 

επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/). Τα αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής 

παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 
Πίνακας:  Κύριες πιέσεις και απειλές στην περιοχήGR1440002 

Τύπος Ενταση Απειλές και Πιέσεις (Κωδικός και ονομασία) Θέση 

N M A01: Καλλιέργεια b 

N M A04: Βόσκηση b 
N L A04.01: Υπερβόσκηση I 

N L A04.01.01: Υπερβόσκηση από βοοειδή I 
N L A04.01.02: Υπερβόσκηση από προβατοειδή I 

N L A04.03: Εγκατάλειψη των ποιμενικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης I 
N L A05.01: Αναπαραγωγή ζώων  

N M A05.01: Αναπαραγωγή ζώων o 
N M A10.01: Αφαίρεση των φυτοφραχτών, συστάδων ή θάμνων b 

P H B: Δασοκομία, δασοπονία i 
P H B02.01: Αναδάσωση  

P H B02.04: Απομάκρυνση των νεκρών και υπέργηρων δέντρων i 
N L D01.01: Μονοπάτια, διαδρομές, διαδρομές ποδηλασίας b 

N L D01.02: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι b 
N M E01.01: Συνεχής αστικοποίηση b 

N L E01.02: Ασυνεχής αστικοποίηση b 

N M F03.01: Κυνήγι I 

N M F03.02.03: Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία I 

N M F05.04: Λαθροθηρία I 

N M G01.04.02: Σπηλαιολογία I 

N M G01.04.03: Επισκέψεις σπηλαίων για λόγους αναψυχής I 

N L G02.02: Χιονοδρομικό κέντρο b 
N M G02.08: Κατασκηνώσεις  

N M G02.10: Άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις αναψυχής i 

N M G05: Άλλες ανθρώπινες εισβολές και διαταραχές 
 

N L G05.04: Βανδαλισμός I 
N M G05.07: Ελλιπή ή εσφαλμένης κατεύθυνσης μέτρα διατήρησης I 

N M G05.09: Φράκτες, περιφράξεις I 
N L G05.11: Θάνατος ή τραυματισμός από σύγκρουση b 
N M J03.02: Ανθρωπογενής μείωση της συνεκτικότητας των οικοτόπων b 

N L J03.02.03: Μείωση της γενετικής ανταλλαγής b 

N H K03.06: Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα I 
N M L09: Πυρκαγιές (φυσικές) b 

P L U: Άγνωστη πίεση ή απειλή b 
Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Τύπος: P= Θετική επίδραση, Ν= Αρνητική επίδραση 

Ένταση: Η= Υψηλή, Μ= Μεσαία, L= χαμηλή 

Θέση: i= εντός, ο= εκτός, b= εντός και εκτός 
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1.5.5. Οικολογικές λειτουργίες 

Ο Κόζιακας ή Κερκέτιο όρος είναι βουνό του νομού Τρικάλων, που εκτείνεται από την 

Καλαμπάκα μέχρι την Πύλη Τρικάλων. Αποτελεί ουσιαστικά, τμήμα της νότιας Πίνδου με την οποία 

συνδέεται στα δυτικά. Η κορυφογραμμή του είναι γυμνή και βραχώδης και καλύπτεται από αραιά 

δάση κωνοφόρων, λιβάδια και θαμνώνες. Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται σε υψόμετρο 1.901 

μέτρα. 

Σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαρτίζουν 

περιοχή του δάσους, χωρίζονται κατά κύριο λόγο στην Υποπελαγονική ζώνη καθώς και στη ζώνη 

Ωλονού -Πίνδου. 

Η χλωρίδα της περιοχής είναι εξαιρετικά πλούσια. Οκτώ δάση Ελάτου, Οξυάς, Πεύκου και 

Δρυός συνθέτουν την χλωρίδα της περιοχής. Σημαντική παρουσία έχουν οι Ιτιές που επιλέγουν τις 

όχθες του Αχελώου για να αναπτυχθούν ενώ επίσης συναντώνται η κρανιά, ο πλάτανος, η καρυδιά, 

η βελανιδιά, η αγριοκερασιά και η κορομηλιά. Ο κύριος θάμνος είναι ο κέδρος. Από τα βότανα 

ξεχωρίζουν το τσάι, το σαλέπι, η τσουκνίδα, η ρίγανη κ.α. 

Η δασική βλάστηση του δάσους, ως αποτέλεσμα των επικρατούντων κλιματοεδαφικών 

παραγόντων και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, μπορεί να υπαχθεί στις παρακάτω 

φυτοκοινωνικές διαπλάσεις: 

i. Στην διάπλαση των φυλλοβόλων κατά τον χειμώνα πλατύφυλλων (ΑESTATI SILVAE), 

εμφανιζόμενη υπό την φυτοκοινωνική ένωση της δρυός (Quercetum) με αντιπροσωπευτικότερο είδος 

την πλατύφυλλο δρύ. Βρίσκεται σε μίξη με την άμισχη και την ευθύφλοιοδρύ καθώς και άλλα 

πλατύφυλλα (οστρυά, σφένδαμος, γαύρος) και  με την ελάτη σε μεγαλύτερα υψόμετρα.  

ii. Στην διάπλαση των κωνοφόρων (CONILLIGNOSA) που εμφανίζεται στις δασοσκεπείς και 

μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις υπό την φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης, Abietum, και με 

χαρακτηριστικό είδος την υβριδογενή ελάτη AbiesBorissii-regis η οποία συγκροτεί πολύξυλα και 

συμπαγή τμήματα και φθάνει μέχρι τα δασοόρια καταλαμβάνοντας αμιγώς δασοσκεπείς και μερικώς 

δασοσκεπείς εκτάσεις.  

iii. Στην διάπλαση των παραποτάμιων ειδών (FLUVILLIGNOSA) που εμφανίζεται κατά μήκος 

των κυριότερων υδροφόρων ρεμάτων, με την μορφή επιμηκών δασοκομικών ενώσεων κατά μήκος 

των κυριότερων ρεμάτων και με αντιπροσωπευτικότερο είδος τον πλάτανο τον ανατολικό 

(PlatanusOrientalis). 

iv. Στην χορτολιβαδική διάπλαση που καταλαμβάνει τα διάκενα των συστάδων και των τμημάτων, 

τις γυμνές δασικής βλάστησης εκτάσεις καθώς και την ψευδαλπική ζώνη και συνίσταται από 

αγρωστώδη είδη (Graminae), σύνθετα (Compositae) και ψυχανθή (Papilionaceae). 

 

1.5.6. Τάσεις εξέλιξης της Περιοχής Μελέτης (χωρίς το έργο) 

Αν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μείνει αδιατάρακτο από οποιαδήποτεανθρωπογενή αιτία, τα 

φυσικά οικοσυστήματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε μια κατάσταση ισορροπίας, διατηρώντας τα 

στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Η ισορροπία αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες συνθήκες στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον. Βέβαια εκτός των ανθρωπογενών 

επιδράσεων, την διαμορφωμένη ισορροπία στο οικοσύστημα, δύναται να επηρεάσει και κάποια 

μεγάλης κλίμακας αλλαγή στο αβιοτικό περιβάλλον (λ.χ. μεγάλη έκτασης πυρκαγιά, αλλαγή των 

αβιοτικών συνθηκών λόγω της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής κ.α.). 

 

1.6. Περιοχή Έρευνας Πεδίου 

1.6.1. Καθορισμός της Περιοχής Έρευνας Πεδίου (ΠΕΠ) 

Όπως περιεγράφηκε και στο Κεφάλαιο ΙV, για τις ανάγκες της παρούσας Μελέτης καθορίστηκε 

Περιοχή Έρευνας Πεδίου. Για τον εμπλουτισμό της μελέτης και τη καταγραφή επιπλέον 

βοηθητικώνστοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στη πληρέστερη γνώση της περιοχής, στην οποία 

χωροθετείται το έργο, καθορίστηκε Περιοχή Έρευνας Πεδίου, στην οποία πραγματοποιήθηκε 

χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων, ακόμη και εκτός των ορίων της προστατευόμενης 

περιοχής GR1440002. 
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Η Περιοχή Έρευνας Πεδίου καθορίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Μελέτες Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης έργων κατηγορίας Α2,ως μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων περιμετρικά των 

πολυγώνων των χώρων επέμβασης. 

 

1.6.2. Περιγραφή Εργασιών Πεδίου 

Εντός της ΠΕΠ, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων σύμφωνα με τα 

δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Οι εργασίες πεδίου αφορούσαν κυρίως στον έλεγχο της χαρτογράφησης αυτής, ώστε να 

προκύψει μια κατά το δυνατόν πληρέστερη και ορθότερη εικόνα σχετικά με τους επηρεαζόμενους 

από το μελετώμενο έργο τύπους οικοτόπων. 

Επιπλέον, έγινε αναζήτηση της εμφάνισης σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας. Οι 

εργασίες πεδίου (αυτοψίες), πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι και φθινόπωρο του  2019. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τόσο τον χαρακτηρισμό του τύπου 

Οικοτόπου, όσο και την χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων του. 

 

1.6.3. Καταγραφή των Τύπων Οικοτόπων- Ανάλυση δεδομένων πεδίου 

Για την καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων της μελετώμενης δραστηριότηταςστους τύπους 

οικοτόπων της περιοχής GR1440002, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της επηρεαζόμενης έκτασης 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό των έργων της δραστηριότητας. 

Συμπερασματικά από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την λεπτομερή 

χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων εντός της Π.Ε.Π., θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: 

 Η θέση που προτείνεται να κατασκευαστεί η υδροληψία εντοπίζονται εντός του τύπου οικοτόπου 

9270 (Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis) 

 Η θέση που προτείνεται να κατασκευαστεί ο σταθμός παραγωγής, εντοπίζεται εντός του τύπου 

οικοτόπου 9270 (Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis) και εν μέρει του οικοτόπου 92C0: Δάση 

Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis). 

 Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό των έργων, ο καταθλιπτικός αγωγός και το συνοδό 

έργο της οδοποιίας, εντοπίζονται στον οικότοπο 9270: Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-

regis και 1011: χωριά και οικισμοί 

 Από τα προτεινόμενα έργα της μελετώμενης δραστηριότητας δεν επηρεάζεται 

κάποιος οικότοπος προτεραιότητας. 

 Κατά την διενέργεια των αυτοψιών δεν εντοπίστηκαν σημαντικά είδη χλωρίδας και 

πανίδας.  

 Τέλος, κατά τις επισκέψεις στην Π.Ε.Π.,δεν εντοπίστηκαν είδη ιχθυοπανίδας στο υπό μελέτη 

ρέμα Κρυόβρυση. 

 
1.6.4. Αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε χάρτη 

Τα αποτελέσματα της λεπτομερούς χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στην Περιοχή Έρευνας 

Πεδίου παρουσιάζονται στον ΧΑΡΤΗ 2, του παραρτήματος της παρούσας.  

 

2. Δέουσα Εκτίμηση και Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις 

που ο προτεινόμενος σχεδιασμός του έργου ενδέχεται να προκαλέσει στη δομή και τις λειτουργίες 

της περιοχής μελέτης και εξάγονται συμπεράσματα ως προς το εάν θίγεται η ακεραιότητα και οι στόχοι 

διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 GR1440002, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή. 

Σύμφωνα με το έγγραφο κατευθύνσεων όσον αφορά το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΕ 

για τους οικοτόπους, μια εκτίμηση πρέπει να καταγράφεται ώστε να μπορεί να θεωρηθεί 

αιτιολογημένη. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 ορίζεται ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη των 

αποφάσεων πρέπει να αποφασίζουν βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν το περιβάλλον. 
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Για να είναι δέουσα η εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει κατά καταγραφή της να φαίνεται η 

αιτιολογημένη βάση της σχετικής απόφασης. 

Oι δείκτες σημαντικότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δύνανται να περιλαμβάνουν: 

 Το ποσοστό μείωση της έκτασης των τύπων οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ σε συνάρτηση με το συνολικού εμβαδού της προστατευόμενης περιοχής 

 Τον εκτοπισμό ειδών χλωρίδα, πανίδας και ορνιθοπανίδας που χρησιμοποιούν τους παραπάνω 

οικοτόπους ως ενδιαίτημα.  

 Τις οχλήσεις στην αναπαραγωγική διαδικασία των ειδών  

 Τη μεταβολή του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας των υδάτων  

 Τις μορφολογικές και τοπιακές αλλοιώσεις λόγω τεχνικών επεμβάσεων  

 Τις αλλοιώσεις στις οικολογική ακεραιότητα της περιοχής 

Επίσης η εκτίμηση της σημαντικότητας μιας επίπτωσης στη περιοχή μελέτης εξαρτάται άμεσα 

από το μέγεθος της περιοχής που επηρεάζεται καθώς επίσης και από τη διάρκεια και την ένταση της 

επίπτωσης. 

 

2.1. Επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων 

Η πιο άμεση επίπτωση που μπορεί να έχει ένα έργο σε μια προστατευόμενη περιοχή είναι η 

εκχέρσωση και η καταστροφή των στοιχείων της επιφανείας στη περιοχή της επέμβασης. Αυτό έχει 

ως συνέπεια την υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων, τη μείωση της έκτασης που καταλαμβάνουν ή 

και το κατακερματισμό τους σε τοπικό επίπεδο.  

Αν και το συγκεκριμένο έργο χωροθετείται εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 η 

επέμβαση είναι περιορισμένη και αντίστοιχα οι επιπτώσεις είναι μικρής έκτασης, ιδιαίτερα αφού όπως 

προαναφέρθηκε στην περιοχή των επεμβάσεων δεν έχουν καταγραφεί οικότοποι προστασίας. Οι 

οικότοποι εντός της προστατευόμενης περιοχής που εντοπίζονται στην θέση εγκατάστασης είναι ο 

92C0 (Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis), ο 9270 (Ελληνικά 

δάση οξυάς με Abiesborisii- regis), και ο 1011 (χωριά και οικισμοί), κανένας εκ των οποίων δεν είναι 

οικότοπος προτεραιότητας. 

Το συνολικό εμβαδό εντός της προστατευόμενης περιοχής στο οποίο θα διαταραχθεί η φυσική 

βλάστηση, καλύπτει ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι 

προστατευόμενες περιοχές. 

Συνεπώς το προβλεπόμενο έργο εκτιμάται ότι δε θα έχει καμιά επίπτωση στο βαθμό 

διατήρησης ή στην εξάπλωση των τύπων οικοτόπων. 

 

2.2. Επιπτώσεις στη χλωρίδα 

Όπως προαναφέρθηκε δεν θα υπάρξει απώλεια τύπων οικοτόπων και το συνολικό εμβαδό 

εντός της προστατευόμενης περιοχής στο οποίο θα διαταραχθεί η φυσική βλάστηση, καλύπτει ένα 

πολύ ελάχιστο ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι προστατευόμενες περιοχές. 

Κατά τη διαδικασία συλλογής βιβλιογραφικών αναφορών και δεδομένων δεν εντοπίστηκαν 

αναφορές για είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

Συνεπώς δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα είδη χλωρίδαςτου Παραρτήματος ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΕ 

 

2.3. Επιπτώσεις στη πανίδα 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου δύναται να προκαλέσει επιπτώσεις στα είδη της 

πανίδας της περιοχής. Οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο 

βιολογικό κύκλο των ειδών της πανίδας της περιοχής είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους, ο 

θόρυβος, η σκόνη, η φωτορύπανση και η ανθρώπινη παρουσία. Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν 

αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη διατροφή, την αναπαραγωγή, τη φωλεοποίηση, τις 

μετακινήσεις και την διασπορά των ειδών της πανίδας.  

Η σημαντικότητα των παραγόντων όχλησης εξαρτάται από την ισχύ, τη διάρκεια και την 

εμβέλεια αυτών. Επίσης εξαρτάται από την ύπαρξη διαθέσιμων ενδιαιτημάτων κατάλληλων για τη 

διαβίωση των ειδών σε παρακείμενες περιοχές. 
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Για το συγκεκριμένο έργο η συνολική απώλεια των απαραίτητων ενδιαιτημάτων για τη πανίδα 

είναι χαμηλή, σε σχέση με τη συνολική ύπαρξη αντίστοιχων ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο θόρυβος και η σκόνη κυρίως κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα εκτοπίσουν ορισμένα 

είδη πανίδας κυρίως λόγω των κατασκευαστικών έργων. Αυτές οι αιτίες όχλησης έχουν προσωρινό 

χαρακτήρα και μικρήεμβέλεια και δεν επηρεάζουν μόνιμα τα είδη της πανίδας της περιοχής. Κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου τα επίπεδα θορύβου θα είναι σαφώς χαμηλότερα. 

Η φωτορύπανση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κατά τις βραδινές κυρίως ώρες 

ενδέχεται να προκαλέσει μια μικρή όχληση στη νυκτόβια πανίδα της περιοχής με συνέπεια 

τον εκτοπισμό της από τη πηγή του φωτός χωρίς μόνιμες επιπτώσεις. 

Η ανθρώπινη παρουσία θα είναι εντονότερη κατά τη φάση κατασκευής και λιγότερη κατά τη 

φάση λειτουργίας. Στη πρώτη φάση, λόγω της ύπαρξης των συνεργείων κατασκευής θα υπάρχουν 

αρκετά άτομα στο χώρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αργότερα δεν θα υπάρχει προσωπικό. 

Η ανθρώπινη αυτή παρουσία θα εκτοπίσει προσωρινά τα είδη πανίδας γύρω από το έργο, αλλά η 

όχληση αυτή θα είναι μικρής έντασης και εμβέλειας. 

Τα σημαντικότερα είδη πανίδας στη περιοχή είναι η καφέ αρκούδα (Ursus arctos), η βίδρα 

(Lutra lutra), το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), ο λύκος (Canis lupus) καθώς και τα τρια 

είδη χειροπτέρων. Από αυτά μόνο η καφέ αρκούδα αποτελεί είδος προτεραιότητας. Η καφέ αρκούδας 

προτιμά τα μικτά ή αμιγή δάση κωνοφόρων (μαύρη πεύκη, έλατο, ερυθρελάτη, ρόμπολο κ.ά.) και 

φυλλοβόλων (δρυς, οξιά κ.ά.) της ορεινής και ημιορεινής ζώνης. Συνεπώς η διευθέτηση του χειμάρου 

δεν θα διαταράξει το ενδιαίτημα της. Η κατασκευή των έργων υδροληψίας και προσωρινής οδοποιίας 

για τον εγκιβωτισμό του αγωγού, θα επηρεάσουν το δυνητικό ενδιαίτημα του είδους. Η έκταση όμως 

του ενδιαιτήματος που θα διαταραχθεί είναι αφενός ελάχιστη σε σχέση με τη συνολική έκταση της 

προστατευόμενης περιοχής και αφετέρου η παρακείμενη περιοχή του έργου παρουσιάζει τα ίδια 

οικολογικά χαρακτηριστικά με την διαταραχθείσα. Η επίδραση του ήχου μπορεί να προκαλέσει 

εκτόπιση του είδους τοπικά αλλά αυτό αποτελεί φυσιολογική αντίδραση αποφυγής κινδύνου και δεν 

προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη στη βιολογία του είδους με δεδομένο ότι δε θα διακοπεί ο 

χειμέριος ύπνος της. 

Το αγριόγιδο το συναντάμε κυρίως σε απότομες και βραχώδεις τοποθεσίες σε ορεινές 

περιοχές. Τον χειμώνα απαντούν σε δασωμένες, επικλινείς πλαγιές με κωνοφόρα ή μικτά δάση (σε 

υψόμετρο 700 - 1.400), ενώ το καλοκαίρι ανεβαίνουν πάνω από το δασοόριο (1.500 - 2.900 μέτρα). 

Αυτό σημαίνει πως τα τμήματα κατασκευής των έργων διευθέτησης δεν αποτελούν το αποκλειστικό 

ενδιαίτημα το αγριόγιδου. Συνεπώς και για το αγριόγιδο η επέμβαση σε μια τόσο μικρή έκταση της 

προστατευόμενης περιοχής δεν θεωρείται ότι προκαλεί σημαντική επίπτωση στις βιολογικές του 

ανάγκες. 

Ο λύκος χρησιμοποιεί κάθε φορά ως ενδιαίτημα ολόκληρη τη περιοχή τροφοληψίας του. 

Τρέφεται με κτηνοτροφικά ζώα ελευθέρας βοσκής, με πτώματα από σταβλισμένες κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, με μικρά θηλαστικά αλλά και μεγαλύτερα οπληφόρα (ζαρκάδι, αγριόχοιρος). Η έκταση 

της κατανομής του είδους στην Ελλάδα ξεπερνά τα 40.000 τ.χλμ. Αυτό καθιστά το λύκο ένα είδος με 

μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορά είδη ενδιαιτήματος. Η διευθέτηση του χειμάρρου δε 

διαταράσσει παρά ένα ελάχιστο τμήμα από τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιεί ο λύκος. Μπορεί 

εξαιτίας του έργου να αποφεύγει στο μέλλον τη συγκεκριμένη θέση λόγω της ανθρώπινης παρουσίας 

αλλά αυτό δε θα προκαλέσει σημαντική πίεση στο πληθυσμό και τις βιολογικές απαιτήσεις του. Το 

έργο δεν πρόκειται να μειώσει τη διαθεσιμότητα της τροφής του. 

Η βίδρα καταγράφηκε στο επικαιροποιημένο ΤΕΔ της ΕΖΔ GR1440002. Η βίδρα απαντά σε 

μια μεγάλη ποικιλία υδάτινων ενδιαιτημάτων και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε πολύ καθαρά νερά. 

Ζει στις όχθες των ορεινών ποταμών και των λιμνών, σε έλη με ανεπτυγμένη παρόχθια βλάστηση, 

καθώς και σε παράκτιες περιοχές που διαθέτουν, όμως, πρόσβαση σε γλυκό νερό, το οποίο της είναι 

απαραίτητο για να καθαρίζει τη γούνα της. Στους ποταμούς, ο ζωτικός της χώρος είναι γραμμικός και 

κυμαίνεται από 5 έως 40 χιλιόμετρα, ενώ στις λίμνες και τα έλη έχει πολυγωνική δομή. Δηλαδή ο 

ζωτικός της χώρος εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τη διαταραχθείσα. Λόγω της φύσης 

των έργων θεωρείται ότι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στο συγκεκριμένο είδος δεν θα 

είναι σημαντικές. Σε αυτό συνυπολογίζεται και το γεγονός ότι η έκταση που θίγεται είναι μικρή σε 

σχέση με τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για τη βίδρα στην ευρύτερη περιοχή. 
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Τα είδη χειροπτέρων που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο έντυπο δεδομένων, έχουν ως 

βασικό ενδιαίτημα, στο οποίο σχηματίζουν τις αποικίες τους, τα σπήλαια. Με βάση τον προτεινόμενο 

σχεδιασμό των έργων της μελετώμενης δραστηριότητας, δεν αναμένεται κάποια επίπτωση στο 

ενδιαίτημα αυτό. Οι οχλήσεις στα είδη χειροπτέρων αφορούν κυρίως το θόρυβο και την 

φωτορύπανση, καθώς και την αυξημένη ανθρώπινη παρουσία. Οι επιπτώσεις αυτές είναι παροδικές 

και μικρής σημασίας για την βιολογία των ειδών. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του 

έργου η όποια όχληση στους πληθυσμούς της πανίδας θα είναι μικρής έντασης και έκτασης. Τα 

θηλαστικά και τα υπόλοιπα είδη πανίδας έχοντας το πλεονέκτημα της κίνησης μπορούν να 

απομακρύνονται από τις πηγές που τους προκαλούν όχληση και να επιστρέφουν σε αυτές μόλις 

πάψει η πηγή όχλησης. 

Συμπερασματικά, εξαιτίας της φύσης του έργου, και σε ότι αφορά στα είδη 

πανίδας που περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων και στο παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΕ καθώς και σε άλλα σημαντικά είδη δε προβλέπονται σημαντικές επιπτώσεις ως 

προς τους πληθυσμούς και τη ζώνη εξάπλωσής τους. Αυτό διότι η κατάσταση διατήρησης των 

ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν αυτούς τους πληθυσμούς δεν απειλείται, τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 

 

2.4. Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 

Η υλοποίηση του έργου θα προκαλέσει μικρές οχλήσεις στα είδη της ορνιθοπανίδας της 

περιοχής λόγω του θορύβου, καθώς και της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα. Η σημαντικότητα 

της κάθε όχλησης εκτιμάται με βάση την ένταση και διάρκεια αυτής, την ύπαρξη μόνιμων 

αποτελεσμάτων και την καταλληλόλητα των παρακείμενων περιοχών να φιλοξενήσουν τα άτομα της 

ορνιθοπανίδας που αναγκάζονται να εκτοπιστούν. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του 

έργου η όποια όχληση στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας θα είναι μικρής έντασης και έκτασης, 

καθώς ολα τα είδη της ορνιθοπανίδας, έχοντας το πλεονέκτημα της κίνησης μπορούν να 

απομακρύνονται από τις πηγές που τους προκαλούν όχληση και να επιστρέφουν σε αυτές μόλις 

πάψει η πηγή όχλησης. 

Η προστατευόμενη περιοχή GR1440002, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (ΕΖΔ). Οι ΕΖΔ είναι περιοχές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το κάθε κράτος μέλος 

για τη σημασία τους σχετικά με τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού 

ενδιαφέροντος και στη συνέχεια έχουν αξιολογηθεί και επιλεχθεί με βάση την κοινοτική 

τους σημασία. Οι περιοχές αυτές έχουν θεσπιστεί ώστε να εφαρμοστούν μέτρα διαχείρισης 

που απαιτούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση 

διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων ή/και των ενδιαιτημάτων των ειδών για τα 

οποία ορίστηκε ο τόπος, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ. Η ορνιθοπανίδα δεν αποτελεί αντικείμενο 

της προαναφερθείσας οδηγίας και των παραρτημάτων της, καθώς στα Τ.Ε.Δ. της προστατευόμενης 

περιοχής GR1440002 δεν αναφέρονται σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας, τα οποία να χρήζουν 

ιδιαίτερων μέτρων προστασίας. 

Γενικά οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση δεν 

εκτιμώνται ως σημαντικές για τα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής. 

 

2.5. Επιπτώσεις σε ιχθυοπανίδα- αμφίβια 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου εντός φυσικών υδατορευμάτων μπορεί να προκαλέσει 

οχλήσεις στην ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια του ρέματος στο οποίο κατασκευάζεται. Οι οχλήσεις αυτές 

κατά περίπτωση οφείλονται σε ρύπους, οσμές,θολερότητα των νερών, μεταβολή της υδατοπαροχής, 

αλλαγή της θερμοκρασίας τουνερού, θόρυβο και φραγμούς στη κίνηση της τοπικής ιχθυοπανίδας. 

Η εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων από τις παραπάνω οχλήσεις γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια, την ένταση, και το εύρος της όχλησης. Επίσης συνυπολογίζεται η 

μονιμότητα των επιπτώσεων που αυτή προκαλεί. 
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Βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας δεν εντοπίστηκαν καταγραφές ιχθυοπανίδας και αμφίβιων 

στο συγκεκριμένο ρέμα χωρίς αυτό όμως να αποκλείει την ύπαρξη κάποιων ειδών με μόνιμη ή 

περιστασιακή παρουσία. 

Στην προστατευόμενη περιοχή GR1440002 δεν έχουν καταγραφεί είδη αμφίβιων του 

Παραρτήματος ΙΙ της 92/43/ΕΕ. Παρά το γεγονός όμως ότι δεν αναφέρονται είδη αμφίβιων, αν 

υπάρχουν ή αν εμφανιστούν αργότερα στο εξεταζόμενο ρέμα, η ύπαρξη μιας σταθερής ελάχιστης 

οικολογικής ροής θεωρείται απαραίτητη για την διατήρηση τους. Η οικολογική αυτή ροή συμβάλει στο 

να μην υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες αλλά και να μην διασπαστεί 

το ενδιαίτημα τους. 

Mε το όρο οικολογική παροχή περιγράφεται η ποσότητα, το χρονικό διάστημα και η ποιότητα 

του νερού που απαιτείται για τη βιωσιμότητα των υδατικών οικοσυστημάτων και κατ΄ επέκταση του 

ανθρώπου και του ευ ζην, που εξαρτάται από τα οικοσυστήματα αυτά (BrisbaneDeclaration, 2007). 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ. της περιοχής GR1440002 έχουν καταγραφεί τρία (3) είδη 

ιχθυοπανίδας με αναφορά στην οδηγία 92/43/ΕΕ και τα παραρτήματα της, για τα οποία 

εξετάστηκαν οι επιπτώσεις του έργου: 

1. Barbus peloponnesius 

2. Barbus sperchiensis 

3. Salmo farioides 

Μικρής κλίμακας και παροδικές επιπτώσεις προβλέπονται στη ποιότητα των υδάτων στη 

περιοχή του έργου λόγω της θολερότητας που θα προκληθεί από τις χωματουργικές εργασίες 

εκσκαφών κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και 

τις ορθές εργοταξιακές πρακτικές δε προβλέπεται η δημιουργία και απόρριψη υγρών ή 

στερεώνρύπωνεντός του ρέματος, τέτοιων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τα 

απαραίτητα ενδιαιτήματα για την ύπαρξη και τις οικολογικές απαιτήσεις της δυνητικά υπάρχουσας 

ιχθυοπανίδας. Επίσης δε προβλέπεται κάποια διαδικασία που θα μπορούσε να παράξει δυσάρεστες 

οσμές εντός των υδάτων του ρέματος, οι οποίες θα διατάρασσαν την ιχθυοπανίδα. 

Η υδατοπαροχή του ρέματος θα μεταβληθεί από τη κατασκευή της υδροληψίας για τη 

λειτουργία του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην ιχθυοπανίδα της 

περιοχής,αν δεν εξασφαλιστεί μια συνεχής παροχέτευση προς τακατάντη της απαραίτητης ελάχιστης 

οικολογικής παροχής.  

Σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση του Μ.ΥΗ.Ε. δεν προβλέπεται να επηρεαστεί η 

θερμοκρασία του υδατορεύματος από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου. Κατά τη φάση 

κατασκευής οι πηγές θορύβου που θα είναι και πιο έντονες θα έχουν 

περιορισμένη διάρκεια, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας ο θόρυβος που θα προκαλείται 

από το σταθμό παραγωγής ενέργειας θα είναι μικρής έντασης. 

Η δημιουργία έστω και μικρού φράγματος, όπως της ανάσχεσης, εντός ενός ρέματος 

δημιουργεί περιορισμούς στη κίνηση της ιχθυοπανίδας εντός αυτού. Κάτι τέτοιο θα διατάρασσε τις 

βιολογικές ανάγκες των ιχθύων. Στο συγκεκριμένο έργο όμως προβλέπεται η απρόσκοπτή κίνηση 

της ιχθυοπανίδας με τη δημιουργία διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας (ιχθυόδρομου) της ιχθυοπανίδας. 

Συνεπώς δεν προβλέπονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη της ιχθυοπανίδας της 

προστατευόμενης περιοχής που ενδεχομένως χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υδατορεύμα. Οι 

πληθυσμοί τους δε προβλέπεται να διαταραχθούν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

 

2.6. Συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις με άλλα έργα και δραστηριότητες της 

περιοχής 

Συνεργιστικές θεωρούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των 

επιπτώσεων πολλών έργων και δραστηριοτήτων σε μια περιοχή και αποκτούν 

πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα με μεγαλύτερη επίδραση, σε σχέση με το άθροισμα των επιπτώσεων 

του κάθε έργου χωριστά. Αθροιστικές θεωρούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το άθροισμα 

των επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα ενιαίο προς αδειοδότηση έργο ή 

εντάσσονται σε ένα σύνολο ίδιων ή ανάλογων έργων στην ίδια περιοχή. 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1.2, γύρω της περιοχής του έργου υπάρχουν και άλλα 

ΜΥΗΕ.  
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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΕ, το πλήθος των ΜΥΗΕ, που εντοπίζονται στην 

Περιοχή Μελέτης, ανέρχεται σε 3 και αφορούν αποκλειστικά άδεια παραγωγής. 

Στον επισυναπτόμενο της παρούσας, χάρτη συσχετισμού έργων, παρατίθενται όλα τα έργα 

της περιοχής. 

Συνεκτιμώντας τα προηγούμενα εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές 

επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής δε θεωρούνται σημαντικές διότι 

δεν διαταράσσεται κανένα τμήμα των τύπων οικοτόπων. 

Οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις από το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων 

στη πανίδα της περιοχής θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές μόνο αν ήταν ικανές να 

επηρεάσουν έντονα το πληθυσμό ή την ισορροπία μεταξύ τους. 

Επειδή όμως δεν υπάρχουν έργα που να διαταράσσουν σημαντικά τμήματα των 

ενδιαιτημάτων της πανίδας της περιοχής δεν θεωρείται ότι επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η 

πανίδα. 

Σε σχέση με την ορνιθοπανίδα της περιοχής, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

δεν αναφέρονται είδη που να ανήκουν στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR1440002. 

Γενικότερα όμως ο περιορισμένος χαρακτήρας της διατάραξης, στην άμεση περιοχή του έργου, 

δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς συνθήκες στα πιθανά είδη ορνιθοπανίδας που 

απαντώνται στην Περιοχή GR1440002. 

Συνεπώς εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της 

περιοχής δεν είναι σημαντικές. 

Ως προς τη πυκνότητα εγκατάστασης, ήτοι τη μέγιστη δυνατότητα εγκατάστασης Μ.ΥΗ.Ε. στην 

ίδια «γραμμή» ύπαρξης υδροδυναμικού, δηλαδή στο ίδιο υδατορεύμα, θα πρέπει να μπορεί να 

διασφαλίσει τη συνύπαρξή του ΜΥΗΕ με τις υπόλοιπες χρήσεις που εξυπηρετούνται από το ίδιο 

υδατορεύμα όπως είναι η ύδρευση, η άρδευση και τα υδροβιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά 

αυτού. Ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης δεν εξυπηρετεί το ρέμα Κρυόβρυση και τα οικολογικά του 

χαρακτηριστικά δεν επηρεάζονται, εφόσον διατηρείται η οικολογική παροχή πάνω από την ελάχιστη 

τιμή της. Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού 

πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όταν προβλέπεται εκτροπή του 

νερού από τη φυσική κοίτη του υδατορεύματος και για μήκος μεγαλύτερο των 250m, το μήκος του 

τμήματος φυσικής κοίτης που θα αφήνεται μεταξύ δύο επάλληλων Μ.ΥΗ.Ε. (δηλαδή μεταξύ του 

σημείου επαναφοράς του νερού στη φυσική κοίτη για το ανάντη Μ.ΥΗ.Ε. και του σημείου υδροληψίας 

ή την αρχή της τεχνητής λίμνης του πλησιέστερου κατάντη Μ.ΥΗ.Ε.) δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

των 1.000 m.  

Για το εξεταζόμενο έργο τόσο η υδροληψία όσο και ο σταθμός παραγωγής δεν απέχουν 

λιγότερο από 1.000 μέτρα φυσικής κοίτης από το πλησιέστερο Μ.ΥΗ.Ε 

Συνεπώς εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα και στα 

αμφίβια της περιοχής δεν είναι σημαντικές. 

 

3. Μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων 

Τα μέτρα που προβλέπονται αναφέρονται στην πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών 

επιπτώσεων. Συνεπώς, σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης, πρέπει να προβλέπονται μέτρα 

αντιμετώπισης ακόμα και αν οι επιπτώσεις δεν θεωρούνται βέβαιες αλλά απλώς πιθανές.  

Στόχος των μέτρων αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων είναι η πρόληψη αυτών, 

ομετριασμός τους ή αν είναι δυνατόν η εξάλειψη εφόσον εμφανιστούν. 

Ένα από τα βασικότερα μέτρα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο αλλά βρίσκει 

εφαρμογή σε όλα τα έργα που υλοποιούνται σε φυσικά οικοσυστήματα είναι η τήρησηορθών 

εργοταξιακών μεθόδων και πρακτικών που να στοχεύουν στη προστασία και ανάδειξη των φυσικών 

οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας αυτών. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά την προστατευόμενη περιοχή GR1440002, για να εξασφαλιστεί η 

ακεραιότητα της περιοχής και η κατάσταση διατήρησης των προστατευμένων ειδών τύπων 

οικοτόπων, ειδών χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει εκτός των μέτρων που προβλέπονται στη 

περιβαλλοντική μελέτη να εφαρμοστούν και τα παρακάτω μέτρα. 
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 Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει εφαρομογή του ζωτικού χώρου ανάτπυξης του 

έργου ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη καταστροφή βλάστησης, πέραν του ελάχιστου αναγκαίου. 

 Η οποιαδήποτε καταστροφή της βλάστησης να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και 

οι επεμβάσεις στο τοπίο να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Ιδίως κατά τη προσωρινή 

διάνοιξη για τον εγκιβωτιμσό του αγωγού, να περιοριστεί η υλοτόμηση δέντρων στην απολύτως 

απαραίτητη και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.  

 Για το μετριασμό των επιπτώσεων από τις χωματουργικές εργασίες το στρώμα του εδάφους που 

περιέχει την φυτική γη να συλλέγεται και να φυλάσσεται ξεχωριστά προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 

 Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

φαινομένων αποσταθεροποίησης των πρανών και την απόπλυση εδαφών που θα είχε ως 

συνέπεια την επιπλέον διατάραξη των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούν τα σημαντικά είδη 

χλωρίδα και πανίδας της περιοχής.  

 Για την προστασία την ευρύτερης περιοχής θα πρέπει κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας για την 

αποτροπή και το περιορισμό εξάπλωσης πυρκαγιάς στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις. 

 Όλα τα απορρίμματα και τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να συγκεντρώνονται και 

φυλάσσονται με ενδεδειγμένο τρόπο μέχρι την απόρριψη τους, ώστε να αποφευχθεί οκίνδυνος 

υποβάθμισης και ρύπανσης των βιοτόπων της περιοχής. 

 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την απώλεια των ενδιαιτημάτων των 

σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει γίνει φύτευση, κατόπιν ειδικών φυτοτεχνικών 

μελετών όλων των επιφανειών που διαταράχτηκαν από τα έργα και επιδέχονται φύτευσης. Οι 

φυτεύσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και να 

χρησιμοποιούνται ενδημικά είδη τα οποία είναι εναρμονισμένα με τη περιοχή. 

 Προς αποτροπή της διακοπής του χειμέριου ύπνου της καφέ αρκούδας οι χωματουργικές εργασίες 

προτείνεται να γίνουν εφόσον παρέλθει αυτή η περίοδος. Δηλαδή να αποφεύγονται ισχυρές 

ηχητικές οχλήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση της οριζόμενης ελάχιστης οικολογικής παροχής 

που τίθεται από τον σχετικό περιβαλλοντικό όρο. 

 Η λειτουργία του έργου να διακόπτεται όταν η οικολογική παροχή και η καλή λειτουργία της 

διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα με τη 

λειτουργία του έργου λόγω ανεπαρκούς απορροής. 

 Προκειμένου σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί η προστασία της ιχθυοπανίδας, το νερό να 

κινείται προς τη διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας ελεύθερα και η οικολογική παροχή να ρέει 

ανεμπόδιστα στο ρέμα. 

 Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, η σωστή λειτουργία της 

διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με την 

απομάκρυνση φερτών υλών που συσσωρεύονται ή και τη διαμόρφωση της διατομής της ενεργού 

κοίτης αμέσως κατάντη του χαμηλού άκρου της διόδου ώστε να κινείται ανεμπόδιστα η 

ιχθυοπανίδα. 

 Να εφαρμόζονται οι νομοθετικές προβλέψεις περί ανώτατων επιπέδων θορύβου και να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για το μετριασμό της όχλησης που θα προκληθεί εξαιτίας του θορύβου 

κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

 

4. Αντισταθμιστικά μέτρα 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του 

έργου οι αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών 

χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, δεν είναι σημαντικές και αντιμετωπίζονται εξ' ολοκλήρου με τα 

προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης.  

Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν βλάπτεται σε κανένα βαθμό η ακεραιότητα της 

προστατευόμενης περιοχής και ο σκοπός διατήρησης των ανωτέρω περιοχών,οπότε δεν συντρέχουν 
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οι λόγοι του Άρθρου 10 του Ν.4014/2011για την λήψη πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων για τον 

μετριασμό των επιπτώσεων της ερευνητικής δραστηριότητας. 

 

5. Πρόγραμμα παρακολούθησης (Monitoring) 

Για τις απαιτήσεις της μελετώμενης δραστηριότητας δεν απαιτείται η σύνταξη 

εξειδικευμένου προγράμματος παρακολούθησης, λόγο του περιορισμένου χαρακτήρα (ποιοτικά και 

ποσοτικά) των πιθανών οχλήσεων στα στοιχεία της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000. 

 

6. Σύνοψη συμπερασμάτων 

Η παρούσα Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εκπονήθηκε για λογαριασμό της 

εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ.» για την εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αξιοποίηση νερού 0,75 MW στο ρέμα Κρυόβρυση,της ΤΚ Πύρρας, του Δήμου Πύλης, 

της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

 Η θέση της μελετώμενης δραστηριότητας εμπίπτει εντός της περιοχής του Δικτύου 

NATURA2000, με κωδικό GR1440002 και ονομασία «ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)». 

Η μελέτη ακολούθησε τις προδιαγραφές του παραρτήματος 3.2.2 της Υ.Α170225/20.01.2014 

περί «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ κατηγορίας» σχετικά με την εκπόνηση ειδικής οικολογικής 

αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα οι παρούσες προδιαγραφές ΕΟΑ εφαρμόζονται για έργα και δραστηριότητες που 

προτείνονται προς υλοποίηση σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA2000, για τις 

οποίες υπάρχουν επαρκή, τεκμηριωμένα, αξιόπιστα καιαξιοποιήσιμαστοιχεία και καταγραφές για την 

περιοχή έρευνας πεδίου.  

Σκοπός της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης είναι η περιγραφή της οικολογικής 

κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της προστατευόμενης περιοχής GR1440002. Έγινε 

αναλυτική καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα 

αντικείμενα της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000, που δύναται να επηρεαστούν σημαντικά από 

το υπό εξέταση έργο.  

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των βέβαιων και πιθανών 

επιπτώσεων που μπορούν να προκληθούν στους τύπους οικοτόπων, στα είδη χλωρίδας και πανίδας 

της περιοχής, καθώς και στα είδη ορνιθοπανίδας. Επίσης εξετάστηκε το εάν θίγεται η ακεραιότητα και 

οι στόχοι διατήρησης της περιοχής NATURA 2000. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων δεν αναμένονται σημαντικές 

επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου. Το μέγεθος της έκτασης που θα διαταραχθεί αποτελεί ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης. Εντός της προστατευόμενης περιοχής η ζώνη 

κατάληψης του έργου δεν περιλαμβάνει οικοτόπους προτεραιότητας. Επιπλέον, η έκταση που 

διαταράσσεται αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με την έκταση της προστατευόμενης 

περιοχής. Συνεπώς,δεν προβλέπεταισημαντική ελάττωση της έκτασης ή κατακερματισμός των τύπων 

οικοτόπων της περιοχήςNATURA 2000 απειλώντας την ακεραιότητα της ή επηρεάζοντας την 

αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό διατήρησης της δομής και των οικολογικών λειτουργιών τους. 

Σε σχέση με τη χλωρίδα της προστατευόμενης περιοχής η υλοποίηση του έργου δε 

προβλέπεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο σε 

σχέση με το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής. Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου δεν 

εντοπίζονται σημαντικά είδη χλωρίδας με περιορισμένη χωρική εξάπλωση. 

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

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

προβλεπόμενα μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης. Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι 

τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων 

τους. Συνεπώς, εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα παραπάνω 

είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση όλων των αρνητικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου θα 

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

όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση αδειοδότησης του έργου. 
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Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω δεν προβλέπεται να προκληθεί καθυστέρηση ή 

διακοπή την πρόοδο επίτευξης των στόχων διατήρησης της οικείας περιοχής NATURA 2000 όπως 

έχουν καθοριστεί. Επίσης δεν προβλέπεται να διαταραχθεί η ακεραιότητα της συγκεκριμένης 

περιοχής ως προς τα προστατευτέα αντικείμενα και τη συμβολή της στη συνεκτικότητα του δικτύου 

NATURA 2000. 
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