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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα έκθεση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης συντάσσεται στα πλαίσια της εκπόνησης 

της ΜΠΕ του έργου «ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»» και με βάση τα όσα ορίζονται 

στο άρθρο 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ειδικότερα στην ΥΑ 

52983/1952  ΦΕΚ 2436/27-09-2013. 

Με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω νομοθεσία, στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων 

που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών 

διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. 

Σε περίπτωση ελλείψεως επαρκών, τεκμηριωμένων, αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων στοιχείων 

και καταγραφών υποβάλλεται, ως τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ειδική 

οικολογική αξιολόγηση και εντάσσεται σε παράρτημα της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας: 

α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα 

αντικείμενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του 

νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη 

δραστηριότητα, 

β) δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος 

άρθρου, 

γ) μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων και πρόγραμμα παρακολούθησης 

Η ειδική οικολογική αξιολόγηση εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων 

διατήρησής της. Η σημασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά 

χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόμενη 

περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους 

στόχους διατήρησης της περιοχής. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

Οι προδιαγραφές ΕΟΑ του ΦΕΚ 2436/27-09-2013, εφαρμόζονται για έργα και δραστηριότητες 

που προτείνονται προς υλοποίηση σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 για 

τις οποίες υπάρχουν επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία καταγραφών για την περιοχή έρευνας 

πεδίου ή όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο «πεδίο εφαρμογής», τα διαθέσιμα στοιχεία 
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κριθούν επαρκή από τον μελετητή λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το είδος του έργου ή της 

δραστηριότητας . 

Στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία των καταγραφών των οικοτόπων των προστατευόμενων 

περιοχών  θεωρούνται επαρκή σε σχέση και με το μελετώμενο έργο για τους κάτωθι λόγους:  

 Η μικρή έκταση του έργου εντός της προστατευόμενης περιοχής σε σχέση με την έκταση 

των προστατευόμενων περιοχών που είναι συνολικά πάνω από 50.000 εκτάρια. 

 Η φύση του έργου που αφορά σε πολύ μικρές κατασκευές και κυρίως υπόγειες 

κατασκευές φρεατίων, αγωγών, κλπ που τοποθετούνται κάτωθεν υφιστάμενων δρόμων 

ή μονοπατιών και τέλος ένα πολύ μικρό έργο υδρομάστευσης στην πηγή με ασήμαντη 

αλλοίωση του φυσικού τοπίου και του οικοσυστήματος. 

 Η υδρομάστευση από την πηγή Κεφαλοπόταμο κυρίως κατά τη θερινή περίοδο που 

υπάρχει ζήτηση νερού είναι μικρή σε σχέση με το διαθέσιμο νερό της πηγής οπότε δεν 

δημιουργείται πρόβλημα στο κατάντη οικοσύστημα του ρέματος, ενώ ακόμα έχει 

προβλεφθεί η εξασφάλιση οικολογικής παροχής καθόλη τη διάρκεια του έτους. 

 Η θέση του έργου εντός προστατευόμενης περιοχής βρίσκεται στο ΝΑ. τμήμα της 

προστατευόμενης περιοχής «ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ-ΚΟΖΙΑΚΑΣ» όπως και της 

προστατευόμενης περιοχής «ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ». 

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν τα περιεχόμενα του Παρ. 3.2.2 

που δεν απαιτούν τη διενέργεια έρευνας πεδίου.   

 

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή μελέτης του εξεταζόμενου έργου αφορά στην υδρομάστευση από την πηγή 

Κεφαλοπόταμο για την υδροδότηση των οικισμών Γοργογύρι, Δίλοφο, Πρίνος, Γενέσι  μέσω 

κατασκευής αγωγού μεταφοράς νερού από την υδροληψία του Κεφαλοπόταμου προς το δίκτυο 

του Πρίνου. Η υδρομάστευση αφορά σε μέγιστη ωριαία παροχή 20 μ3/ώρα και το μήκος του 

αγωγού σε περίπου μήκους 5.940 m διατομής Φ140, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος οδεύει 

κατά μήκος υφιστάμενου δρόμου με εξαίρεση μικρό τμήμα στην αρχή που οδεύει σε μονοπάτι 

παράλληλα προς το ρέμα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το 

σύνολο της έκτασης των πλησιέστερων προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 όπου θα θίγει 

η καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και η αξιολόγηση της 

τυχόν επίπτωσης του έργου επί αυτών. 

Η περιοχή όπου θα κατασκευαστεί το νέο έργο υδρομάστευσης και ο αγωγός μεταφοράς νερού, 

βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων, της Δημοτικής 

Ενότητας (Δ.Ε.) Κόζιακα και της Τ.Κ. Γοργογυρίου, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Κόζιακα, περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) 

Γενεσίου, Γοργογυρίου, Ξυλοπάροικου, Πρίνου και Προδρόμου, καταλαμβάνει  συνολική έκταση 

59 km2 και έχει πραγματικό πληθυσμό 2.123 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή 2011 της 

ΕΣΥΕ. Το νέο έργο αναπτύσσεται εντός των ΤΚ Γοργογυρίου και Πρίνου ενώ το υφιστάμενο εντός 
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των ΤΚ Διλόφου και Γενεσίου, στις νότιο ανατολικές πλαγιές του Κερκέτιου όρους ή Κόζιακα με 

ασήμαντο μόνιμο πληθυσμό αλλά σημαντικό εποχιακό πληθυσμό λόγω παραθεριστών κατά 

τους εαρινούς και θερινούς μήνες καθώς και Σαββατοκύριακα και στις εορτές.  

Η γεωγραφική θέση και η διοικητική υπαγωγή του έργου φαίνονται στο Χάρτη 1 «Χάρτης 

Προσανατολισμού» και στο Χάρτη 2 «Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης» που συνοδεύουν 

την Μ.Π.Ε. όπου φαίνεται και η έκταση των προστατευόμενων περιοχών. 

Η περιοχή μελέτης υπάγεται εντός των κάτωθι δύο περιοχές του δικτύου Natura : 

1. « Κερκέτιο Όρος -Κόζιακας» GR1440006 (περιοχή SCI, SAC) 

2. “Κορυφές Όρους Κόζιακα ” GR1440002, (περιοχή SPA)  

Οι περιοχές  προστασίας  σε σχέση με το έργο φαίνονται σε αεροφωτογραφία στο Σχήμα 1. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι για το συγκεκριμένο έργο ύδρευσης οι εναλλακτικές λύσεις είναι οι 

ακόλουθες  : 

Μηδενική Λύση,  

Στη Μηδενική Λύση δεν προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη νέου 

υδραγωγείου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα παραμείνει τα παλαιό υδραγωγείο με 

ελαχιστοποίηση παροχής υδρευτικού νερού την περίοδο Μαίου – Οκτωβρίου. 

Ετσι καθίσταται αναγκαία καθόλο το χρόνο να γίνεται συμπληρωματική υδροδότηση των 

οικισμών με πηγαίο νερό, με αποτέλεσμα την ορθολογικότερη διαχείριση του υπάρχοντος 

επιφανειακού νερού αλλά και του υπόγειου νερού από γεώτρηση κατάντη του Πρίνου. 

Το σημαντικότερο όφελος για τους οικισμούς και τον υδρευόμενο πληθυσμό είναι η προμήθεια 

και χρήση ποιοτικότερου νερού με επάρκεια από την μεγαλύτερη αξιοποίηση του πηγαίου νερού 

που κατέρχεται στη δεξαμενή με βαρύτητα, κατόπιν τοπικής άντλησης στην πηγή, με παράλληλη 

σημαντική μείωση της απόληψης υπόγειου νερού από τη γεώτρηση που είναι ποιοτικά κατώτερο 

του πηγαίου. 

Για την επιλογή της θέσης  υδροληψίας νερού για υδροδότηση του οικισμού εξετάστηκαν 2 

εναλλακτικές θέσεις (βλ. Χάρτη 5 «Οριζοντιογραφία των έργων»): 

Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης κύριας όδευσης σε σχέση με την εναλλακτική είναι : 

 Η υφιστάμενη όδευση προς Δίλοφο είναι Φ63 η οποία έχει σχεδιαστεί μόνο για το 
υφιστάμενο δίκτυο προς Γοργογύρι και Δίλοφο, ενώ η προτεινόμενη όδευση είναι Φ140, 
αναγκαία για την μεταφορά του νερού προς τη δεξαμενή Πρίνου με δυνατότητα να 
καλύψει περαιτέρω ανάγκες του οικισμού Γενέσι. 
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 Η προτεινόμενη λύση δίνει τη δυνατότητα άμεσης υδροδότησης των οικισμών Πρίνου 
και Γενέσι από τα νερά του Κεφαλοπόταμου, αντί της γεώτρησης. 

 Η κύρια όδευση του αγωγού είναι προτιμότερη από την Εναλλακτική όδευση καθώς 
παρακάμπτει τον οικισμό Γοργογύρι. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκρίνεται η κύρια λύση η οποία υπερτερεί υδραυλικά καθώς ο 
υφιστάμενος αγωγός δεν είναι επαρκής για να μεταφέρει νερό από την υδρομάστευση στους 
οικισμούς Πρίνο και Γενέσι, ενώ παρακάμπτει τον οικισμό Γοργογύρι, καθώς οδεύει βόρεια 
αυτού. 

 

Σχήμα 1: Προστατευόμενες περιοχές δικτύων Natura 2000 με τη θέση του έργου (με κόκκινη 
γραμμη η προτεινόεμνη λύση αγωγού, μπλε κύκλο η πηγή, με μπλε τετράγωνο οι υφιστάμενες 
δεξαμενές) 
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1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.1 Καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 

1.1.1.Α1 Συνοπτική περιγραφή της περιοχής Natura 2000 “Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)” με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Κωδικός Περιοχής:   GR1440002 

Τύπος:          SCI (2006-09) 

   SAC (2011-03) 

Ημ/νία πρώτης καταγραφής : 1995-04, επικαιρ. 05/2009 

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 3937/29-03-11  

Γεωγραφικό Μήκος:     21,474 

Γεωγραφικό Πλάτος:     39,570 

Μέσο Υψόμετρο (m):     944 

Έκταση (ha):       50.431  

 

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένος Φορέας Διαχείρισης της ανωτέρω περιοχής Natura. Υπεύθυνος 

φορέας είναι η Δ/νση Δασών Τρικάλων. Δεν υφίσταται Σχέδιο Διαχείρισης του περιοχής το οποίο 

βρίσκεται υπό εκπόνηση. 

 

Το έργο βρίσκεται εντός της περιοχής Natura στο ΝΑ τμήμα της αλλά εκτός του πυρήνα του 

προστατευόμενου οικοσυστήματος, σε θέση δασική για την υδρομάστευση και το αρχικό τμήμα 

της όδευσης και κατά μήκος υφιστάμενου δρόμου για την υπόλοιπη όδευση μέχρι τη δεξαμενή 

του οικισμού Πρίνου, όπου μετά τον οικισμό Γοργογύρι κινείται στα όρια της ζώνης. Ακόμα το 

έργο κυρίως αποτελείται από υπόγειες κατασκευές (αγωγοί, φρεάτια) αλλά χωρίς αξιόλογη 

βλάστηση, ενώ ακόμα θα απαιτηθεί ένα πολύ μικρό έργο υδρομάστευσης στην πηγή,  ώστε να 

μπορεί με βεβαιότητα να διατυπωθεί η άποψη ότι το έργο  δεν θίγει το φυσικό περιβάλλον και 

τα οικοσυστήματα της προστατευόμενης περιοχής. 

 

Χαρακτηριστικά 
Το όρος Κερκέτιο (Κόζιακας) είναι ένα βουνό στην αριστερή άκρη της κεντρικής οροσειράς της 

Πίνδου, με γυμνές και βραχώδεις κορυφογραμμές και κορυφές, αλλά και με έλατα και ανοικτά 

δάση δομών χαράδρας. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά ασβεστολιθικά 

λιβάδια, ξηρά πυριτικά λιβάδια, φυσικά δάση από κωνοφόρα δέντρα, στρώματα, εκτεθειμένους 

βράχους και εσωτερικούς βράχους. Ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης είναι τα δάση ελάτης του 

βασιλιά Boris (Abies borisii-regis). Το Abies borisii regis σχηματίζει αμιγή, αρκετά καλά δομημένα 

δάση και αναμιγνύεται μόνο με οξιά σε μικρές κηλίδες (ο οικότοπος περιγράφεται με τον κωδικό 

9270, ο οποίος όμως αντιστοιχεί σε μικτά δάση οξιάς). Κατά μήκος της συνεχούς ροής μικρών 

τοπικών ποταμών υπάρχουν δάση Platanus orientalis με Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix alba, 

Salix incana και Salix sp. Οι υποαλπικοί λειμώνες χαρακτηρίζονται από τη ζώνη Junipero-
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Daphnion. Υπάρχουν επίσης βαθμιδωτά λιβάδια γιρλάντας (6173). Τέλος, ο χώρος περιλαμβάνει 

το Πανεπιστημιακό δάσος του Περτουλίου, που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους και 

διατηρείται σε μία πολύ υψηλή ποιοτική κατάσταση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή, που βρίσκεται στην Κεντρική Πίνδο (Κερκέτιο όρος 1901 m), μπορεί να 

θεωρηθεί τμήμα της αλπικής περιοχής. Η παρουσία των Quercion cerris και Fagetalia θα 

μπορούσε να τοποθετήσει μέρος του τόπου στην υποηπειρωτική και ηπειρωτική βιογεωγραφική 

περιοχή. 

 

1.1.2.Α1 Αναλυτική Περιγραφή της Περιοχής Μελέτης (ΠΜ) 

Α. Ποιότητα και σπουδαιότητα 

Το όρος Κερκέτιο είναι μια περιοχή με σημαντική ποικιλομορφία, υποστηρίζοντας καλά 

διατηρημένα φυσικά ενδιαιτήματα, κυρίως τα έλατα και τα δρύινα δάση καθώς και τους 

βραχώδεις βιότοπους και φιλοξενώντας ενδημικά και απειλούμενα ή σπάνια είδη της χλωρίδας 

και της πανίδας, κυρίως της ορνιθοπανίδας και πανίδας θηλαστικών. Το βουνό έχει 

χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA) για μεγάλα αρπακτικά πουλιά και έχει 

μεγάλους πληθυσμούς αρπακτικών, ειδικά για γύπες. Οι σημαντικοί πληθυσμοί θηλαστικών που 

βρέθηκαν στην περιοχή οφείλονται εν μέρει στη διαχείριση του τόπου ως καταφύγιο θηραμάτων 

και ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή : τα ζώα τρέφονται και προστατεύονται από φυσικές και 

ανθρώπινες απειλές (κυνήγι). Επιπρόσθετα, εισήχθησαν και εκτρέφονται τρία είδη θηραμάτων 

στην περιοχή: ένα είδος ελαφιού Dama, ένας φασιανός (Phasianus colchicus) και ένα είδος  

πέρδικας. Η οικολογική ποιότητα και η ισορροπία του τόπου όπως διαμορφώνεται από τη 

διαχείριση του τόπου είναι εύθραυστα και απαιτούν συνεχή συντήρηση από την αρμόδια Δ/νση 

Δασών. Ωστόσο, είναι σημαντικό το φυσικό περιβάλλον να προστατεύεται και να διατηρείται 

αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για την περιοχή, 

λειτουργώντας ως τουριστικό αξιοθέατο (για κυνήγι).  

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ  

α) Ζώα: Τα ασπόνδυλα είδη Kirinia climene, Heodes alciphron, Eumedonia eumedon, Strimonida 

walbum και Closiana dia θεωρούνται απειλούμενα σημαντικά είδη στην Ευρώπη (Heath 1981, 

Dabrowski). Το Closiana dia προστατεύεται επίσης από τον ελληνικό νόμο (Προεδρικό Διάταγμα 

67/81). Το Syricthus tesselum (= Muschampia tesselum) θεωρείται σημαντικό και απειλούμενο 

είδος (Heath 1981, Dabrowski, Koomen & van Helsdingen, 1993, Corine, 1988, IUCN, 1993) και 

προστατεύεται επίσης από τον ελληνικό νόμο (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Τα είδη Gonepteryx 

rhamni, Coluber gemonensis, Glis glis, Mustela nivalis, Sciurus vulgaris, Triturus alpestris 

προστατεύονται από τον ελληνικό νόμο (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Τα ερπετά Elaphe 

longissima και Coronella austriaca θεωρούνται απειλούμενα (κατάλογος απειλούμενων ειδών 

Corine) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύονται από 

τον ελληνικό νόμο (Π.Δ. 67/81). Τα είδη Vipera ammodytes και Felis sylvestris περιλαμβάνονται 

στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43 / ΕΟΚ. Το Lacerta viridis, το L. trilineata και το Podarcis 
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muralis περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύονται από τον 

ελληνικό νόμο (προεδρικό διάταγμα 67/81).  

Β) Φυτά: Nepeta spruneri, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Dianthus viscidus, Sideritis raeseri 

ssp. raeseri (= Sideritis sicula ssp. raeseri), Carum graecum ssp. graecum, Campanula spatulata 

ssp. η spatulata και η Poa thessala είναι ενδημικά της βαλκανικής. Η Carlina frigida είναι ένα 

Βαλκανικό ενδημικό που εμφανίζεται στην νότια και κεντρική Ελλάδα και πιθανότατα 

επεκτείνεται στην Αλβανία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Το Ophioglossum vulgatum 

απαντάται στις εύκρατες περιοχές της βόρειας αιμόσφαιρας, αλλά είναι σπάνιο και 

διασκορπισμένο στην Ελλάδα. Το Geranium humbertii προστατεύεται από τον ελληνικό νόμο 

(Π.Δ. 67/81), όπως και τα ενδημικά είδη Lithospermum goulandriorum και Allium heldreichii 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κόκκινων δεδομένων της IUCN (1993) στην κατηγορία των 

απειλούμενων φυτών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια και προστατεύονται από τον ελληνικό 

νόμο (Π.Δ. 67/81). 

Β. Απειλές, πιέσεις και δραστηριότητες με επιπτώσεις στην περιοχή  

Οι σπουδαιότερες επιπτώσεις και δραστηριότητες με μεγαλύτερη επίπτωση στην περιοχή 

είναι: 

 

Αρνητικές επιπτώσεις 

Κατάταξη 
Απειλές & 

πιέσεις  [Κωδ.] 
Ρύπανση (προαιρ.) 

[Κωδ.] 

Εσωτερικά/εξωτερικά 

[i|o|b] 

M G02.10  i 

L A05.01  i 

L D01.02  o 

M A01  o 

M A04  i 

L D01.01  i 

M E01.01  o 

M G02.08  i 

M G05  i 

M E01.01  i 

L E01.02  i 

M A04  o 

M A05.01  o 

M A01  i 
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L E01.02  o 

L D01.02  i 

L D01.01  o 

 

Θετικές επιπτώσεις 

Κατάταξη 
Διαχείριση 

δραστηριοτήτων  [Κωδ.] 

Ρύπανση 

(προαιρ.) [Κωδ.] 

Εσωτερικά/εξωτερικά 

[i|o|b] 

H B  i 

H B02.04  i 

H B02.01  i 

Κατάταξη: H = high (υψηλή), M = medium (μεσαία), L = low (χαμηλή) 

Ρύπανση: N = Nitrogen input (είσοδο αζώτου), P = Phosphor/Phosphate input (είσοδος 

φωσφόρου), A = Acid input/acidification (είσοδος οξέων), T = toxic inorganic chemicals (τοξικά 

ανόργανα), O = toxic organic chemicals (τοξικά οργανικά), X = Mixed pollutions (ανάμικτη 

ρύπανση), i = inside, o = outside, b = both  

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Είδος οικοτόπου (Κωδικός) % κάλυψης 

N06 0.26 

N08 11.46 

N10 0.13 

N11 10.63 

N15 10.97 

N16 65.14 

N20 0.20 

N22 0.27 

N23 0.94 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 

Την μεγαλύτερη έκταση των οικοτόπων καλύπτουν τα ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii- 

regis, ενώ άλλοι οικότοποι που αναπτύσσονται κατά μήκος ποταμών και ρεμάτων είναι τα Δάση 

Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis). 
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Πίνακας 1. Οικολογικές πληροφορίες του τόπου και αξιολόγηση 

Annex I Habitat types Site assessment 

Code  PF  NP  
Cover 

[ha]  

Cave 

[number]  

Data 

quality 
A|B|C|D A|B|C 

           
Represen-

tativity 

Relative 

Surface 

Conse-

rvation 
Global 

3240   0 0.00  B A B B 

6170   0 0.00  B A B B 

6510   0 0.00  B A B B 

8140   0 0.00  B C B B 

8210   0 0.00  B C B B 

9270   0 0.00  B A B B 

92C0   0 0.00  B B B B 

 PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 

7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.  

 NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)  

 Cover: decimal values can be entered  

 Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated 

surface is not available.  

 Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial 

data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)  

Χερσαία οικοσυστήματα 

Πίνακας 2. Προστατευόμενα είδη ζώων βάσει άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/EC και το 

Παραρτ. ΙΙ της Οδηγίας 92/43/EEC: 

Species Population in the site Site assessment 



 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση          11 

 

G Code 
Scientific 

Name 
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

 
     Min Max    Pop. Con. Iso. Glo. 

R 1293 Elaphe situla   p    P  C B C C 

R 1219 
Testudo 

graeca 

  p    P  C B C C 

R 1217 
Testudo 

hermanni 

  p    P  C B C B 

R 1218 
Testudo 

marginata 

  p    P  C B C C 

M 1354 Ursus arctos   p 1 5 i   B B B B 

R 1298 
Vipera 

ursinii 

  p    P  C B C B 

 A (ασπόνδυλα), M = Mammals (θηλαστικά), P = Plants (φυτά), R = Reptiles (ερπετά) 

 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any 

public access enter: yes  

 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  

 Type: p = permanent (μόνιμο), r = reproducing (αναπαραγόμενο), c = concentration 

(συγκεντρωμένο), w = wintering (διαχειμάζον)   

 Unit: i = individuals (άτομα), p = pairs (ζευγάρια) or other units according to the Standard 

list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see 

reference portal)  

 Abundance categories (κατηγορία πληθυσμού) (Cat.): C = common (κοινό), R = rare 

(σπάνιο), V = very rare (πολύ σπάνιο), P = present (παρόν) - to fill if data are deficient 

(DD) (ελλειπή δεδομένα)  

 Data quality (ποιότητα δεδομένων): G = 'Good' (καλά); M = 'Moderate' (μέτρια); P = 'Poor' 

(φτωχά); VP = 'Very poor' (πολύ φτωχά). 

Πίνακας 3. Λοιπά σημαντικά είδη Χλωρίδας και Πανίδας 

Species Population in the site Motivation 

Group CODE 
Scientific 

Name 
S NP Size Unit Cat. 

Species 

Annex 
Other categories 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+situla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+graeca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+graeca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+hermanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+hermanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+marginata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+marginata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ursus+arctos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vipera+ursinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vipera+ursinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D 

P  
Allium 

heldreichii  

     P    X   

P  
Anthyllis 

vulneraria ssp. 

bulgarica  

     P      X 

P  Aurinia gionae       P    X   

I  Brenthis hecate       P      X 

M 1352 Canis lupus       P   X    

M  
Capreolus 

capreolus  

     C   X    

M  Cervus elaphus       R   X    

I  Clossiana dia       P      X 

R  
Coluber 

gemonensis  

     P     X  

R 1283 
Coronella 

austriaca  

     P     X  

P  
Dianthus 

biflorus  

     P    X   

R 1281 
Elaphe 

longissima  

     P     X  

I  
Eumedonia 

eumedon  

     P      X 

M 1363 Felis silvestris       P     X  

P  
Geranium 

humbertii  

     P      X 

M  Glis glis       P     X  

I  
Heodes 

alciphron  

     P      X 

R 1251 
Lacerta 

trilineata  

     P     X  

R 1263 Lacerta viridis       P     X  

M  
Lepus 

europaeus  

     C     X  

P  
Lithospermum 

goulandriorum  

     P    X   

M  Martes foina       C     X  

M  Meles meles       C     X  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Allium+heldreichii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Allium+heldreichii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthyllis+vulneraria+ssp.+bulgarica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthyllis+vulneraria+ssp.+bulgarica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthyllis+vulneraria+ssp.+bulgarica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aurinia+gionae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Brenthis+hecate&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Canis+lupus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Capreolus+capreolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Capreolus+capreolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cervus+elaphus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Clossiana+dia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+gemonensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coluber+gemonensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+austriaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+austriaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+biflorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dianthus+biflorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eumedonia+eumedon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eumedonia+eumedon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Felis+silvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Geranium+humbertii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Geranium+humbertii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glis+glis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Heodes+alciphron&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Heodes+alciphron&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+trilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+trilineata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lacerta+viridis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lepus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lepus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lithospermum+goulandriorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lithospermum+goulandriorum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Martes+foina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Meles+meles&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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M  Mustela nivalis       C     X  

M 1328 
Nyctalus 

lasiopterus  

     P   X    

P  
Ophioglossum 

vulgatum  

     P      X 

P  Poa thessala       P      X 

R 1256 
Podarcis 

muralis  

     P     X  

M  Sciurus vulgaris       C     X  

I  
Strymonidia w-

album  

     P      X 

M  Sus scrofa       R      X 

I  
Syrichtus 

tessellum  

     P      X 

A  
Triturus 

alpestris 

     P     X  

R 1295 
Vipera 

ammodytes  

     P     X  

 Group: A = Amphibians (αμφίβια), B = Birds (πουλιά), F = Fish (ψάρια), I = Invertebrates 

(ασπόνδυλα), M = Mammals (θηλαστικά), P = Plants (φυτά), R = Reptiles (ερπετά) 

 CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal 

should be used in addition to the scientific name  

 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any 

public access enter: yes  

 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  

 Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population 

units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)  

 Cat.: Abundance categories: C = common (σύνηθες), R = rare (σπάνιο), V = very rare (πολύ 

σπάνιο), P = present (παρόν) 

 Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; 

B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons. 

Μέτρα προστασίας-διατήρησης 

Το Κερκέτιο Όρος είναι ελεγχόμενη περιοχή κυνηγιού. Η Δασική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση και συντήρηση της περιοχής. Υπό αυτή την κατάσταση:  

1) έχουν καθιερωθεί στην περιοχή οι λεκάνες ποτίσματος και τροφής τόσο για τα θηλαστικά όσο 

και για τα πουλιά, Επίσης, τα είδη θηραμάτων προστατεύονται από τις επιδρομές των λύκων 

(Canis lupus).  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+nivalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nyctalus+lasiopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nyctalus+lasiopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophioglossum+vulgatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ophioglossum+vulgatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Poa+thessala&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Podarcis+muralis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sciurus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Strymonidia+w-album&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Strymonidia+w-album&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sus+scrofa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Syrichtus+tessellum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Syrichtus+tessellum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+alpestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+alpestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vipera+ammodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vipera+ammodytes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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2) Το κυνήγι είναι υπό αυστηρό έλεγχο: επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη υπαλλήλων της 

Δασικής Υπηρεσίας και μόνο για συγκεκριμένο αριθμό θηραμάτων.  

3) ο νομός Τρικάλων επωφελείται από την εκμετάλλευση της περιοχής: το κυνηγετικό επίδομα 

και οι αγώνες κυνηγιού καταβάλλονται από τους κυνηγούς, αυτή η λειτουργία της περιοχής 

αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο. Διαχείριση γίνεται από δημόσιους, πανεπιστημιακούς, 

μοναστηριακούς και δημοτικούς φορείς, όπως και μελέτη για την αποκατάσταση των 

κατεστραμμένων δασικών συγκροτημάτων και επίσης διαχείριση της βόσκησης και των 

κομμένων δέντρων. 

 

1.1.1 Α2 Συνοπτική περιγραφή της περιοχής Natura 2000 “Κορυφές Όρους Κόζιακα”  

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Κωδικός Περιοχής:   GR1440006 

Τύπος:          SPA (2002-10) 

Θεσμικό πλαίσιο: KYA 37338/1807/E103/1-09-12 (ΦΕΚ 1495Β)  

Γεωγραφικό Μήκος:     21,572 

Γεωγραφικό Πλάτος:     39,498 

Έκταση (ha):       19.726,47 

 

Κερκέτιο  Όρος ( Κόζιακας ) είναι ένα βουνό στην αριστερή άκρη της κεντρικής οροσειράς Πίνδου, 

με γυμνές και βραχώδεις κορυφογραμμές και κορυφές, αλλά και με έλατα και ανοικτά δάση 

δομών χαράδρας.  Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά ασβεστολιθικά 

λιβάδια, ξηρά πυριτικά λιβάδια, Quercus  τα δάση frainetto, τα γειτονικά δάση του coniferus, τα 

ερείπια, τους εκτεθειμένους βράχους και τους εσωτερικούς γκρεμούς. 

 

Το έργο βρίσκεται εντός της περιοχής Natura στο Α. τμήμα της και εκτός του πυρήνα του 

προστατευόμενου οικοσυστήματος που αφορά κυρίως στην ορνιθοπανίδα, σε θέση πριν τον 

οικισμό Γοργογύρι (σε μικρό τμήμα του έργου) με πολύ μικρή κατάληψη χώρου. Ακόμα το έργο 

λόγω ότι αποτελείται κυρίως από υπόγειες κατασκευές (αγωγοί, φρεάτια) μπορεί με βεβαιότητα 

να διατυπωθεί η άποψη ότι το έργο  δεν θίγει το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα της 

προστατευόμενης περιοχής. 

Α. Ποιότητα και σπουδαιότητα 

Ο τόπος είναι σημαντικός για την αναπαραγωγή αρπακτικών.  Τα απειλούμενα είδη που 

ανησυχούν περιλαμβάνουν το  Falco biarmicus. 

 

Πίνακας 4. ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΚΥΑ ΗΠ 37338/1807/Ε103/1.9.2010 (ΦΕΚ 

1495Β/6.9.2010) 



 

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση          15 

 

Species Population in the site Site assessment 

G Code 
Scientific 

Name 
S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C 

      Min Max    Pop. Con. Iso. Glo. 

B A402 
Accipiter 

brevipes 

    r 2 2 i   C B B B 

B A085 
Accipiter 

gentilis  

    r    P  C B C B 

B A086 Accipiter nisus      r    P  C B C B 

B A256 Anthus trivialis      c    P  C B C B 

B A226 Apus apus      r    P  C B C B 

B A228 Apus melba      r    P  C B C B 

B A227 Apus pallidus      r    P  C B C B 

B A091 
Aquila 

chrysaetos  

    p    P  C B C B 

B A404 Aquila heliaca      c    P  A B B B 

B A215 Bubo bubo      p    P  C B C B 

B A087 Buteo buteo      r    P  C B C B 

B A403 Buteo rufinus      c 1 1 i   C B B B 

B A224 
Caprimulgus 

europaeus  

    r    P  C B C B 

B A365 
Carduelis 

spinus  

    w 20 20 i   C B C B 

B A136 
Charadrius 

dubius 

    r    P  C B C B 

B A031 Ciconia ciconia      r 2 2 i   C B C B 

B A030 Ciconia nigra      r 1 1 i   B B B B 

B A080 
Circaetus 

gallicus  

    r 2 2 i   C B C B 

B A081 
Circus 

aeruginosus  

    c 1 1 i   C B C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+brevipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+brevipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+gentilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+gentilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+trivialis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+apus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+melba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apus+pallidus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+heliaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubo+bubo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+rufinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+spinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carduelis+spinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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B A373 
Coccothraustes 

coccothraustes  

    r    P  C B C B 

B A208 
Columba 

palumbus  

    r    P  C B C B 

B A231 
Coracias 

garrulus  

    r 1 1 i   C B C B 

B A253 Delichon urbica      r    P  C B C B 

B A239 
Dendrocopos 

leucotos  

    p    P  C B B B 

B A238 
Dendrocopos 

medius 

    p    P  C B C B 

B A429 
Dendrocopos 

syriacus  

    p    P  C B B B 

B A236 
Dryocopus 

martius 

    p    P  C B B B 

B A447 
Emberiza 

caesia  

    c    P  C B C B 

B A376 
Emberiza 

citrinella  

    r    P  C B C B 

B A379 
Emberiza 

hortulana  

    c    P  C B B B 

B A269 
Erithacus 

rubecula  

    r    P  C B C B 

B A101 Falco biarmicus      p 1 1 i   A B C B 

B A100 
Falco 

eleonorae  

    c 20 20 i   C B B B 

B A103 
Falco 

peregrinus  

    p    P  C B C B 

B A321 
Ficedula 

albicollis  

    c    P  C B C B 

B A442 
Ficedula 

semitorquata  

    c    P  C B C B 

B A359 
Fringilla 

coelebs  

    r    P  C B C B 

B A078 Gyps fulvus      c    P  C B C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coccothraustes+coccothraustes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coccothraustes+coccothraustes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Columba+palumbus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Delichon+urbica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+leucotos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+leucotos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+syriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+syriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+caesia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+caesia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+citrinella&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+citrinella&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Erithacus+rubecula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+biarmicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+eleonorae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+eleonorae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+semitorquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+semitorquata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fringilla+coelebs&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gyps+fulvus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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B A252 Hirundo daurica      r    P  C B C B 

B A251 Hirundo rustica      r    P  C B C B 

B A338 Lanius collurio      r    P  C B C B 

B A341 Lanius senator      r    P  C B C B 

B A246 Lullula arborea      p    P  C B C B 

B A271 
Luscinia 

megarhynchos  

    r    P  C B C B 

B A073 Milvus migrans      r 1 1 i   C B C B 

B A262 Motacilla alba      c    P  C B C B 

B A261 
Motacilla 

cinerea  

    r    P  C B C B 

B A319 
Muscicapa 

striata  

    r    P  C B C B 

B A077 
Neophron 

percnopterus  

    r 2 2 i   C B C B 

B A278 
Oenanthe 

hispanica  

    c    P  C B C B 

B A277 
Oenanthe 

oenanthe 

    r    P  C B C B 

B A214 Otus scops      p    P  C B C B 

B A072 Pernis apivorus      r    P  C B C B 

B A273 
Phoenicurus 

ochruros  

    c    P  C B C B 

B A315 
Phylloscopus 

collybita  

    r    P  C B C B 

B A250 
Ptyonoprogne 

rupestris 

    r    P  C B C B 

B A317 
Regulus 

regulus  

    r    P  C B C B 

B A275 
Saxicola 

rubetra  

    r    P  C B B B 

B A210 
Streptopelia 

turtur  

    r    P  C B C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+daurica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hirundo+rustica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+senator&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+megarhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Motacilla+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscicapa+striata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Neophron+percnopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Neophron+percnopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+hispanica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+oenanthe&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Otus+scops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoenicurus+ochruros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phylloscopus+collybita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ptyonoprogne+rupestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+regulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Regulus+regulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Saxicola+rubetra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Streptopelia+turtur&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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B A311 
Sylvia 

atricapilla  

    r    P  C B C B 

B A285 
Turdus 

philomelos  

    r    P  C B C B 

B A232 Upupa epops      r    P  C B C B 

 Group: A = Amphibians (αμφίβια), B = Birds (πουλιά), F = Fish (ψάρια), I = Invertebrates 

(ασπόνδυλα), M = Mammals (θηλαστικά), P = Plants (φυτά), R = Reptiles (ερπετά) 

 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any 

public access enter: yes  

 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  

 Type: p = permanent (μόνιμο), r = reproducing (αναπαραγόμενο), c = concentration 

(συγκεντρωμένο), w = wintering (διαχειμάζον)   

 Unit: i = individuals (άτομα), p = pairs (ζευγάρια) or other units according to the Standard 

list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see 

reference portal).  

 Abundance categories (κατηγορία πληθυσμού) (Cat.): C = common (κοινό), R = rare 

(σπάνιο), V = very rare (πολύ σπάνιο), P = present (παρόν) - to fill if data are deficient 

(DD) (ελλιπή δεδομένα)  

 Data quality (ποιότητα δεδομένων): G = 'Good' (καλά); M = 'Moderate' (μέτρια); P = 'Poor' 

(φτωχά); VP = 'Very poor' (πολύ φτωχά)  

Πίνακας 5. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας 

Species Population in the site Motivation 

Grou

p  

COD

E  

Scientifi

c Name  
S  

N

P  
Size  

Uni

t  
Cat.  

Specie

s 

Annex  

Other 

categories  

          
Mi

n 

Ma

x 
  

C|R|V|

P 
IV V A B C D 

 Group: A = Amphibians (αμφίβια), B = Birds (πουλιά), F = Fish (ψάρια), I = Invertebrates 

(ασπόνδυλα), M = Mammals (θηλαστικά), P = Plants (φυτά), R = Reptiles (ερπετά) 

 CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal 

should be used in addition to the scientific name  

 S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any 

public access enter: yes  

 NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)  

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+atricapilla&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Turdus+philomelos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Upupa+epops&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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 Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population 

units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)  

 Cat.: Abundance categories: C = common (σύνηθες), R = rare (σπάνιο), V = very rare (πολύ 

σπάνιο), P = present (παρόν) 

 Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; 

B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons  

Β. Οικότοποι-χερσαία οικοσυστήματα 

Πίνακας 6  – ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Είδος οικοτόπου % κάλυψης 

N04 1.00 

N08 46.00 

N10 5.00 

N12 2.00 

N15 1.00 

N16 14.00 

N17 18.00 

N19 1.00 

N23 12.00 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 

 

 

1.1.Α3 Χάρτες Τεκμηρίωσης 

Οι παραπάνω προστατευόμενες περιοχές απεικονίζονται στον χάρτη 4 της ΜΠΕ σε κλίμακα 1: 

50.000 για την ευρύτερη περιοχή σε χαρτογραφικό υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ. 

 

1.2 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα 

Το έργο αυτό δεν σχετίζεται άμεσα με άλλα νέα έργα αλλά με παλαιότερο έργο κατά το οποίο 

κατασκευάστηκε δίκτυο ύδρευσης προς οικισμό Δίλοφο και οικισμό Γενέσι, καθώς και δεξαμενές 

νερού των τσσάρων οικισμών μελέτης και η υπάρχουσα υδροληψία από την πηγή. Επίσης το 

έργο σχετίζεται έμμεσα και με άλλα προγραμματιζόμενα έργα ύδρευσης της ΔΕΥΑ  Τρικάλων που 

αφορούν σε κατασκευή νέων έργων ύδρευσης ή αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων σε παλαιά 

δίκτυα όπως σε περιοχές της πόλης Τρικάλων και σε διάφορους άλλους οικισμούς που σταδιακά 

υλοποιεί η ΔΕΥΑΤ όπως είναι και η συμπληρωματική υδροδότηση από τον Κεφαλοπόταμο στον 

οικισμό Κόρη.  

1.3 Σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ΠΜ 

Σχετικές πληροφορίες για την Περιοχή Μελέτης αντλήθηκαν τόσο από παλαιότερες μελέτες που 

είχαν εκπονηθεί σχετικά με περιβαλλοντική αδειοδότηση άλλων έργων ύδρευσης και κυρίως 

αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρικκαίων όσο και στα πλαίσια εκπόνησης της 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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ΜΠΕ για την ΕΕΛ Καλονερίου, ΠΠΔ για την ύδρευση Κόρης, καθώς και από άλλες μελέτες και 

καταγραφές χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του όρους Κόζιακας. 

Δυσκολίες που προέκυψαν σε σχέση με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση έχουν να κάνουν με 

την έλλειψη πολλών στοιχείων και πρωτογενών δεδομένων. Οι δυσκολίες όμως ξεπεράστηκαν 

με την χρήση στοιχείων από πρόσφατες καταγραφές της χλωρίδας και πανίδας στην περιοχή του 

όρους Κόζιακα. 

 

1.4 Φωτογραφική τεκμηρίωση 

 

Εικόνα 1 : Αποψη της ευρύτερης περιοχής –όρος Κόζιακας  
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Εικόνα 2 : Αποψη δασικών συστημάτων της άμεσης περιοχής μελέτης  

 

Εικόνα 3 : Ρέμα Κεφαλοπόταμο και παρόχθια βλάστηση κατάντη της υδρομάστευσης. 
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Εικόνα 4: Δασική βλάστηση  στην περιοχή μελέτης. 

 

1.5 Καταγραφή της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος 

Η καταγραφή της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στις προστατευόμενες περιοχές έχει 

προηγηθεί στο Κεφάλαιο 1.1 όπου αξιολογείται η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, οι 

οικότοποι και η κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων. Ακολουθεί συνοπτική  καταγραφή της 

κατάστασης της χλωρίδας και πανίδας.  

 

1.5.1 Χλωριδική ανάλυση  

 

Η βλάστηση είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης μακροχρόνιας επίδρασης του κλίματος, της 

γεωλογικής σύστασης, του εδάφους, της χλωρίδας και της ανθρώπινης επίδρασης.   

Ολόκληρη η περιοχή του Κόζιακα αποτελείται από ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις με κύριο 

χαρακτηριστικό την ύπαρξη αρκετά εκτεταμένων αμιγών δασών ελάτης στην ορεινή περιοχή. Στα 

μεγάλα υψόμετρα πάνω από τα δασόρια απαντώνται μεγάλης έκτασης λιβαδικές διαπλάσεις, 

κυρίως στις κορυφές των ορεινών όγκων. Στις στενές λωρίδες κατά μήκος των ρεμάτων και 

ποταμών της περιοχής εμφανίζεται χαρακτηριστική παραποτάμια βλάστηση.  
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Ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής αποτελείται από αγροτικές εκτάσεις, καλλιεργειών κυρίως 

σιτηρών, στις χαμηλότερες θέσεις σε εδάφη με ομαλές κλίσεις, διάσπαρτες ανάμεσα στα 

δρυοδάση της περιοχής. Τέλος ένα μικρό ποσοστό αποτελείται από άγονες βραχώδεις εκτάσεις.  

 

Συγκεκριμένα στην υπό μελέτη περιοχή εμφανίζονται οι παρακάτω μονάδες βλάστησης:  

1. Η βλάστηση των φυλλοβόλων δέντρων  

2. Η βλάστηση της ελάτης  

3. Η βλάστηση της μαύρης πεύκης  

4. Η βλάστηση των συστάδων οξιάς  

5. Η βλάστηση της ζώνης πουρναριού – γαύρου  

6. Η βλάστηση των ορεινών λιβαδιών  

7. Η αζωνική παραποτάμια βλάστηση  

 

Παραδοσιακά τα παραπάνω δάση προσέφεραν στο παρελθόν την πρώτη ύλη για καυσόξυλα και 

τροφή για τα κοπάδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αξίζει να προσθέσουμε την αρνητική 

επίδραση των πυρκαγιών που εκδηλωνόταν κατά καιρούς στο παρελθόν.  

Σήμερα τα δάση βρίσκονται κάτω από τη συστηματική διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας με 

στόχο την αναγωγή τους σε υψηλά δάση, κυρίως μέσω της καλλιεργητικής οδού. Επίσης, μέριμνά 

της είναι η διατήρηση και βελτίωση του προστατευτικού και οικολογικού χαρακτήρα των δασών.  

Οι λιβαδικές διαπλάσεις είναι συνήθως δευτερογενείς που προήλθαν από τη μακροχρόνια και 

συνεχή υποβάθμιση των δασών. Κύρια αίτια της υποβάθμισης αποτελούν οι πυρκαγιές και η 

υπερβόσκηση.  

 

 

Πίνακας 7.  Χλωριδικά είδη στην περιοχή Ασπροποτάμου-Κόζιακα 

 

Ταξινομική Ομάδα Taxa Ποσοστό (%) 

Πτεριδόφυτα 7 2 

Γυμνόσπερμα 4 1 

Αγγειόσπερμα: 

Δικοτυλήδονα 
286 77 

Αγγειόσπερμα: 

Μονοκοτυλήδονα 
76 20 

Σύνολο 373 100 

 

1.5.2 Πανίδα  

Οι ζωικοί οργανισμοί, η παρουσία των οποίων αναφέρεται στην περιοχή Ασπροποτάμου – 

Κόζιακα είναι πολλοί και αναδεικνύουν την πλούσια βιολογική ποικιλομορφία της περιοχής.  

Σημαντικά είδη σπονδυλωτών είναι οι ανώτεροι καταναλωτές, που θεωρούνται είδη κλειδιά για 

τα οικοσυστήματα. Αυτά στην περιοχή μελέτης είναι η αρκούδα, ο λύκος και τα αρπακτικά πτηνά.  

Τα είδη, η παρουσία των οποίων προέκυψε από τις επιτόπου παρατηρήσεις τρίτων έχει ως εξής:  
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Πίνακας 8. Είδη πανίδας στην περιοχή Ασπροποτάμου-Κόζιακα 

 

Ταξινομική Ομάδα Είδη Ποσοστό (%) 

Ασπόνδυλα 11 8 

Ιχθυοπανίδα 9 6 

Αμφίβια 7 5 

Ορνιθοπανίδα 89 63 

Ερπετά 15 10 

Θηλαστικά 10 8 

Σύνολο 141 100 

 

Οι λόγοι δραματικής ελάττωσης των νεκροφάγων πτηνών φαίνεται να είναι κυρίως η διασπορά 

παράνομων δηλητηριωδών δολωμάτων για τον έλεγχο πληθυσμού αλεπούδων, αδέσποτων 

σκύλων και λύκων που προξενούν ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με τη μείωση της 

ορεινής κτηνοτροφίας. Επιπροσθέτως, η καλύτερη φύλαξη των κοπαδιών, η μειωμένη 

θνησιμότητα των ζώων και η καλύτερη «διαχείριση» των νεκρών ζώων (απομάκρυνση, ταφή 

κ.λπ.) μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαθέσιμη τροφή των αρπακτικών πτηνών.  

 

Η αρκούδα, η οποία κατατάσσεται στα κινδυνεύοντα είδη, απαντάται σε όλη την περιοχή 

Ασπροποτάμου – Κόζιακα, η οποία αποτελεί τμήμα της συνολικής συνεχούς κατανομής του ζώου 

στην οροσειρά της Πίνδου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων των χωριών όλης της περιοχής, ο 

πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 

την αύξηση των ζημιών στο κτηνοτροφικό και ζωικό κεφάλαιο και τη μόνιμη παρουσία ζώων τα 

τελευταία χρόνια σε περιοχές οριακού βιοτόπου. Η αρκούδα έχει συνεπώς καταλάβει όλον τον 

υπάρχοντα βιότοπο, με ενδείξεις πολύ καλής αναπαραγωγικής επιτυχίας. 

 

1.5.3 Περιοχές προστασίας της φύσης  

Οι θεσμοθετημένες ζώνες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Ασπροποτάμου – Κόζιακα 

είναι οι εξής:  

 

α) Καταφύγια Άγριας Ζωής  

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέτρο για την προστασία της άγριας πανίδας και κυρίως της 

θηραματοπανίδας. Μέσα στις περιοχές αυτές, οι οποίες είναι καθορισμένες και οριοθετημένες 

με πινακίδες σήμανσης, επικρατούν ευνοϊκές οικολογικές συνθήκες, που δίνουν τη δυνατότητα 

στο θήραμα να προστατευτεί και να αναπτυχθεί, αφού εξασφαλίζονται εντός των περιοχών 

αυτών, οι βασικές ανάγκες του ζώου σε ό,τι αφορά την τροφή και το νερό, διότι απαγορεύεται 

αυστηρά η άσκηση της θήρας, εντός των ορίων τους. Στην περιοχή υπάρχουν τα εξής καταφύγια 

άγριας ζωής:  

• Έλατος – Σεκόρες – Νάνα κ.λπ. περιοχή δημόσιου δάσους Στεφανίου – Ασπροποτάμου  
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• Κούτσουρα – Τζακούτα – Μνήματα κ.λπ. Το καταφύγιο βρίσκεται στην περιοχή του 

Ασπροποτάμου στα όρια των κοινοτήτων Κατάφυτου, Πλάκα, Ανθούσα.  

 

β) Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή «ΚΟΖΙΑΚΑ»  

Η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή «ΚΟΖΙΑΚΑ» έχει έκταση 483.000 στρέμματα. Η Ε.Κ.Π. είναι μια 

προστατευόμενη περιοχή επαρκώς οριοθετημένη και καθορισμένη με πινακίδες σήμανσης και 

χαρακτηριστικά φυσικά όρια όπως ποτάμια, δρόμοι κ.λπ.  

Εντός της Ε.Κ.Π. ζουν διάφορα θηραματικά είδη, των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται σε κυνηγούς 

υπό όρους, δηλαδή κατόπιν ειδικής άδειας.  

 

γ) Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου  

Το Δημόσιο Δάσος Περτουλίου παραχωρήθηκε από το Δημόσιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών της Δασολογίας, ερευνητικούς 

και εγκατάστασης πρότυπης Δασοπονίας.  

 

δ) Ένταξη σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την προστασία  

Μέχρι σήμερα η περιοχή του Κόζιακα – Ασπροποτάμου έχει ενταχθεί στις εξής βάσεις δεδομένων 

ως προτεινόμενη περιοχή για προστασία.  

•  Πρόγραμμα CORINE της Ε.Ε. (περιλαμβάνει σημαντικές περιοχές για τη χλωρίδα και την 

πανίδα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.)  

•  Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά στην Ελλάδα (περιλαμβάνει περιοχές με σπάνια και 

απειλούμενα είδη πουλιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Η περιοχή του Κόζιακα χαρακτηρίσθηκε 

ως σημαντική λόγω της διαβίωσης σπάνιων αρπακτικών και δασόβιων ειδών.  

•  Πρόγραμμα «Φύση 2000», το οποίο περιλαμβάνει περιοχές, στις οποίες έχουν καταγραφεί 

σημαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων και οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οικοτόπων. Οι περιοχές Ασπροπόταμος – Κόζιακας έχουν ενταχθεί στον 

Εθνικό Κατάλογο «Φύση 2000».  

 

ε) Αναδασωτέες εκτάσεις  

Για την περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα στοιχεία της Δασικής Υπηρεσίας έχουν κηρυχθεί ως 

αναδασωτέα, δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιές. 
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2. ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Α. Γενικά 

Είναι αναμενόμενο, ότι κάθε μορφής επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης 

δασικής έκτασης που βρίσκεται εντός της περιοχής Natura θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 

προστατευόμενο οικοσύστημα λόγω της αλλοίωσης που μπορεί να αυτή να επιφέρει στους 

οικοτόπους. 

Το περιβάλλον της άμεσης περιοχής του έργου που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης 

περιοχής, δέχεται ήδη κάποιες περιορισμένες πιέσεις από διάφορες ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες της περιοχής. Έτσι το δασικό περιβάλλον ενδεχομένως επηρεάζεται από τους 

μικρούς οικισμούς της περιοχής και το οδικό δίκτυο ή από περιορισμένες δραστηριότητες του 

πρωτογενή τομέα όπως γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία, κλπ. 

Τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά της περιοχής μπορεί επίσης να επηρεαστούν σε μικρό 

βαθμό λόγω της υδρομάστευσης για κάλυψη αναγκών ύδρευσης και δευτερευόντως άρδευσης 

μπορεί να μειώσουν την επιφανειακή απορροή ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που οι απορροές 

είναι σημαντικά μειωμένες.  Ακόμα η απόρριψη πάσης φύσεως λυμάτων οικισμών ή αποβλήτων 

από παραγωγικές μονάδες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των επιφανειακών νερών, όπως 

μικρά ελαιουργεία, τυροκομεία ή μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το πολεοδομικό συγκρότημα των Τρικάλων διαθέτει πλήρες δίκτυο 

αποχέτευσης ακαθάρτων που οδηγούνται για την πλήρη επεξεργασία τους στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων των Τρικάλων. Ακόμα τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν δίκτυα 

αποχέτευσης σε οικισμούς περιμετρικά των Τρικάλων ενώ είναι ακόμα προγραμματισμένα και 

άλλα δίκτυα αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της πόλης που δεν έχουν μέχρι σήμερα 

υλοποιηθεί λόγω έλλειψης πόρων όπως είναι ο οικισμός Μεγάλων Καλυβίων με ανεξάρτητη ΕΕΛ 

και σήμερα είναι υπό μελέτη έργο αποχέτευσης για τους οικισμούς Πλάτανος και Ρίζωμα με 

επίσης ανεξάρτητη ΕΕΛ, ενώ ακόμα έχει προγραμματιστεί τοπική ΕΕΛ για τον οικισμό Καλονέρι. 

Ακόμα έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για μια μελλοντική ανάπτυξη δικτύων αποχέτευσης σε μία 

ευρύτερη περιοχή οικισμών που βρίσκονται στα βόρεια και ΒΔ των Τρικάλων με συγκέντρωση 

αυτών σε κοινή ΕΕΛ για την τελική επεξεργασία τους. Συνεπώς οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων προς το φυσικό περιβάλλον και τα προστατευόμενα οικοσυστήματα μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως περιορισμένες.  

Όπως γίνεται αντιληπτό η κατασκευή νέας υδρομάστευσης στην πηγή Κεφαλοπόταμο μαζί με 

έργο μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή του οικισμού Πρίνου και κατόπιν στον οικισμό Γενέσι, 

θα λύσει το πρόβλημα της αδιάληπτης παροχής πόσιμου νερού στους οικισμούς αυτούς, όπου η 

σημερινή τροφοδοσία με νερό είναι προβληματική καθώς γίνεται από γεώτρηση που είναι 

επιβαρυμένη σε χημικά στοιχεία όπως νιτρικά, ενώ την θερινή περίοδο μειώνεται η παροχή της. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η αποληπτόμενη ποσότητα νερού με μέγιστη ωριαία τιμή των 

20μ3/ώρα, μέγιστη ημερήσια των 480 μ3/ημ και μέση ετήσια ποσότητα των 182.640 μ3, δεν είναι 

σημαντική σε σχέση με την παροχή της πηγής η οποία θεωρείται ότι παρέχει ελάχιστη 
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φθινοπωρινή παροχή περί τα 100 μ3/ώρα. Ετσι το έργο θα έχει ελάχιστη επίδραση επί της 

απορροής των επιφανειακών νερών του Κεφαλοπόταμου και κατ΄ επέκταση επί του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής Natura.  

Ασήμαντες επιπτώσεις στο οικοσύστημα αναμένονται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής και σε 

ελάχιστο βαθμό κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Μερικές από τις πιθανές επιπτώσεις στη 

φάση κατασκευής περιλαμβάνουν : 

 Η απώλεια και υποβάθμιση οικοτόπων και ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας που μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μηδαμινή λόγω ότι τα έργα θα εκτελεστούν στο μεγαλύτερο μέρος 

κατά μήκος υφιστάμενων δρόμων και δεν επηρεάζουν τους οικοτόπους. 

 Όχληση από θόρυβο, ανθρώπινη παρουσία, λειτουργία μηχανημάτων κυρίως προς την 

ορνιθοπανίδα της περιοχής που και αυτή θεωρείται πολύ μικρή, τοπικά σε μικρή ακτίνα 

γύρω από το έργο και παροδική λόγω του μικρού χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής, 

η οποία όταν εκτελείται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

πολύ χαμηλή.  

Η κρισιμότητα αυτών και η δυνατότητα μετριασμού τους αλλά και τα οφέλη από τη λειτουργία 

του έργου αποτελούν το βασικό κριτήριο για την σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου, καθώς 

αυτό εξασφαλίζει πόσιμο νερό καθόλη τη διάρκεια του έτους για τους μελετούμενους οικισμούς 

που είναι πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία. 

Η κατασκευή του έργου δεν συνδέεται με φαινόμενα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους, 

αλλά ούτε και των υδάτων (επιφανειακά και υπόγεια νερά), ούτε με παραγωγή πρόσθετου 

θορύβου. Επίσης τα έργα λόγω ότι θα υλοποιηθούν επί υφιστάμενων δρόμων, κάποιων 

μονοπατιών (υδροληψία), με πολύ μικρή έκταση κατάληψης χώρου και δεν επηρεάζουν τα 

προστατευόμενα είδη χλωρίδας, πανίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας που αποτελούν το κύριο 

προστατευτέο αντικείμενο των περιοχών Natura.   

 

Β. Αέρια απόβλητα 

Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, που εντοπίζονται σε μικρό βαθμό στη φάση 

κατασκευής του έργου, εστιάζονται στις εκπομπές αερίων ρύπων από τα μηχανήματα και τα 

βαρέα οχήματα που εξυπηρετούν την κατασκευή του έργου. Επίσης εκτός από τις εκπομπές 

αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών, που προέρχονται από τα καυσαέρια των οχημάτων και 

μηχανημάτων, προκαλείται σωματιδιακή ρύπανση από τη διακίνηση και εναπόθεση διαφόρων 

υλικών. Ιδιαίτερα όταν πνέουν άνεμοι, τα υλικά δημιουργούν σκόνη (dust fall) σε μικρή 

απόσταση από το έργο. Τα σωματίδια που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 30microns 

καθιζάνουν στο έδαφος σε απόσταση λίγων μόνο μέτρων. Τα μικρότερα όμως παρασύρονται 

από τον άνεμο και μεταφέρονται σε σημαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις. 

Τόσο οι εκπομπές αερίων ρύπων όσο και οι εκπομπές σκόνης αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα 

χαμηλές και σε κάθε περίπτωση άμεσα συγκρίσιμες με τις σημερινές εκπομπές λόγω της 
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κυκλοφορίας στους κύριους δρόμους της περιοχής. Στην εκτίμηση αυτή συναξιολογούνται τα 

ακόλουθα: 

 Το μέγεθος του έργου είναι μικρό. 

 Η υφιστάμενη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην περιοχή συνδέεται με την περιορισμένη 

κυκλοφοριακή κίνηση στους δρόμους της περιοχής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, δεν αναμένονται εκπομπές ρύπων από έργο. 

 

Γ. Υγρά απόβλητα 

Στη φάση κατασκευής είναι πιθανόν λόγω της παρουσίας μικρού αριθμού φορτηγών οχημάτων 

μεταφοράς υλικών και προϊόντων εκσκαφών, των χωματουργικών μηχανημάτων καθώς και των 

εργαζομένων να παραχθούν υγρά απόβλητα, τα οποία θα οφείλονται αποκλειστικά στους 

προαναφερόμενους παράγοντες. Τα υγρά απόβλητα που ενδεχομένως εντοπιστούν θα 

προέρχονται: 

1. Από τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά και τα ορυκτέλαια των βαρέων οχημάτων μεταφοράς 

υλικών και των μηχανημάτων, που θα εργαστούν για την περάτωση του έργου. 

2. Από διαρροή καυσίμων, λιπαντικών, ελαίων κ.λπ. από τα βαρέα οχήματα μεταφοράς υλικών 

και τα μηχανήματα, τα οποία θα εργαστούν για την περάτωση του έργου. 

3. Από τα λύματα των εργαζομένων. 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου δεν παράγονται υγρά απόβλητα. 

 

Δ. Στερεά απόβλητα 

Οι διαδικασίες κατασκευής του παρόντος έργου περιλαμβάνουν περιορισμένες χωματουργικές 

εργασίες που θα δημιουργήσουν κάποιες ποσότητες στερεών αποβλήτων με την μορφή 

προϊόντων εκσκαφής και προϊόντων καθαίρεσης ή κατεδάφισης. Άλλα στερεά απόβλητα 

ενδέχεται να προκύψουν και από άλλους παράγοντες, όπως οι εργαζόμενοι, μηχανήματα κ.λπ. 

Συνοπτικά, στην συγκεκριμένη φάση του έργου, οι παράγοντες, που συμβάλουν στην δημιουργία 

στερεών αποβλήτων είναι οι εξής: 

1. Οι ποσότητες των υλικών, που προέρχονται από τις εκσκαφές και τις άλλες χωματουργικές 

εργασίες και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία φάση του έργου. 

2. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, οι ηλεκτρικές στήλες, τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, και 

τα διάφορα ανταλλακτικά των μηχανημάτων και των οχημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν στο 

έργο. 
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3. Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά των μηχανημάτων και των οχημάτων του έργου. 

4. Τα χαρτοκιβώτια των διαφόρων ανταλλακτικών των μηχανημάτων και των οχημάτων και τα 

υλικά συσκευασίας τους. 

5. Τα λοιπά στερεά απόβλητα, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια και τα προσομοιάζοντα με αστικά 

απόβλητα. 

Κατά την φάση λειτουργίας του έργου δεν παράγονται απόβλητα. 

 

Ε. Θόρυβος 

Ο θόρυβος στη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου προέρχεται είτε από τα μηχανήματα που 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, είτε από την κυκλοφορία των φορτηγών που μεταφέρουν 

υλικά και τον εξοπλισμό του έργου. 

Λόγω του μικρού μεγέθους του έργου ο παραγόμενος θόρυβος από την κατασκευή προβλέπεται 

να είναι πολύ μικρός ώστε δεν αναμένεται να δημιουργηθούν αξιόλογες οχλήσεις. 

Σημειώνουμε ότι κατά την κατασκευή δεν θα έχουμε θόρυβο ή δονήσεις από τη χρήση 

εκρηκτικών υλών, αφού το σύνολο των εκσκαφών του έργου θα γίνει σε εδάφη στα οποία η 

εκσκαφή με μηχανικά μέσα είναι εφικτή. 

Κατά τη λειτουργία το έργο δεν θα προκαλέσει αύξηση της στάθμης του θορύβου καθώς ο 

χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είναι μικρής ισχύος και εγκατεστημένος εντός οικίσκων 

(αντλιοστάσιο).  

 

Ζ. Φυσικό Τοπίο 

Κατά την κατασκευή θα υπάρξει ασήμαντη και τοπική επιβάρυνση στο χερσαίο περιβάλλον από 

αισθητικής άποψης στη θέση της υδρομάστευσης της πηγής. Η δημιουργία και λειτουργία του 

εργοταξίου με τις προσωρινές αποθέσεις υλικών και μηχανημάτων για μικρό χρονικό διάστημα 

δεν θα επιφέρει αξιόλογη αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά μήκος των έργων.  

Μετά το τέλος του έργου προβλέπεται να αποκατασταθούν οι δρόμοι στην αρχική τους 

κατάσταση και έτσι δεν θα υπάρξει αισθητική επιβάρυνση για το φυσικό περιβάλλον. 

Η κατασκευή του έργου θα έχει ασήμαντες επιπτώσεις στη χλωρίδα και κυρίως κατά την φάση 

κατασκευής του έργου (λόγω π.χ. χωματουργικών εργασιών) ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αυτές 

είναι σαφώς αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες, 

Σε ότι αφορά στην πανίδα, δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις γιατί η περιοχή επέμβασης 

καλύπτεται κυρίως από χρήσεις που δεν ευνοούν την διαβίωση προστατευόμενου είδους ή 

σημαντικού αριθμού ειδών σ' αυτήν. 
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Η. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης, στην πολιτιστική 

κληρονομιά ούτε στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Στη φάση λειτουργίας το όφελος από το έργο θα είναι σημαντικό για το ανθρωπογενές 

περιβάλλον καθώς διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή νερού στους υπό μελέτη οικισμούς και 

βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες υγιεινής και η ποιότητα ζωής στους οικισμούς. 
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3. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Α. Αέρια απόβλητα 

Θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της σκόνης όπως 

περιγράφονται στην ΜΠΕ κατά τη φάση κατασκευής. 

 

Β. Υγρά απόβλητα 

Τα ανωτέρω προβλήματα που περιγράφηκαν μπορούν να αντιμετωπιστούν και κυρίως να 

προληφθούν. Η απαγόρευση κίνησης εργοταξιακών οχημάτων σε ευαίσθητες οικολογικά 

περιοχές για την αποφυγή μόλυνσης και πρόκλησης ρύπανσης του εδάφους και των 

επιφανειακών νερών. Έτσι προστατεύεται συγχρόνως και το οικοσύστημα της περιοχής 

περιλαμβανομένης και της πανίδας. Ακόμα πρέπει να προβλέπονται σύγχρονες και 

εγκαταστάσεις υγιεινής (χημικές τουαλέτες) για τους εργαζόμενους του εργοταξίου. 

 

Γ. Στερεά απόβλητα 

Για τη μικρότερη επιβάρυνση του εδάφους πρέπει ο χρόνος εκσκαφών να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερος. Σε ότι αφορά στα στερεά απόβλητα προερχόμενα από τις εκσκαφές και 

κατεδαφίσεις πρέπει η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό περί ΑΕΚΚ, ενώ τα 

στερεά απορρίμματα τα παρόμοια με τα οικιακά κατά τη φάση κατασκευής, θα πρέπει να 

συλλέγονται προσεκτικά μέσα σε κάδους ή σε ειδικά container. Τέλος τα ειδικά ρεύματα 

αποβλήτων και τα επικίνδυνα όπως ελαστικά, λάδια, συσσωρευτές, κλπ θα πρέπει να 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

Στη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένεται παραγωγή στερεών αποβλήτων.   

 

Δ. Θόρυβος 

Κατά τη φάση κατασκευής η ακουστική όχληση μπορεί να περιοριστεί με τα εξής μέτρα: 

 Επιλογή εξοπλισμού και μηχανημάτων τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

 Κατάλληλη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων, π.χ. κλείσιμο κάποιων μηχανών όταν δεν 

απαιτείται η λειτουργία τους. 

 Καλή λειτουργία εργοταξίου, όπως σιγαστήρες στις εξατμίσεις των οχημάτων που 

κινούνται στο χώρο κλπ. 

 Χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού από τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 
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Στη φάση λειτουργίας η παραγωγή΄ θορύβου θα είναι ασήμαντη αφού ο Η/Μ εξοπλισμός του 

αντλιοστασίου είναι μικρής ισχύος και βρίσκεται εντός οικίσκου, ενώ ακόμη βρίσκεται στο όριο 

της περιοχής Natura. Έτσι δεν προκαλείται θόρυβος στο εξωτερικό περιβάλλοντος και συνεπώς 

δεν δημιουργείται επιβάρυνση στην πανίδα του άμεσου οικοσυστήματος. 

 

Ε. Φυσικό Τοπίο 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προτείνεται να εξασφαλιστεί η μη απόρριψη υλικών 

εκσκαφής καθώς και κατασκευής (προϊόντα κατεδαφίσεων/καθαιρέσεων, κλπ.) και άλλων 

υλικών (ορυκτέλαια κλπ.) σε περιοχές πολυετούς βλάστησης, στα ρέματα και σε οποιαδήποτε 

άλλη θέση εκτός από οργανωμένους εργοταξιακούς χώρους. Επίσης πρέπει να υιοθετηθούν οι 

βέλτιστες πρακτικές κατασκευής του έργου στην προστατευόμενη περιοχή ώστε να μειωθούν οι 

κίνδυνοι δυσμενών επιπτώσεων σε γειτονικούς οικοτόπους /είδη από τις δραστηριότητες 

κατασκευής (σκόνη, θόρυβος, διάθεση αποβλήτων κτλ). Σε αυτές περιλαμβάνονται κατάλληλες 

εγκαταστάσεις υγιεινής και συλλογής απορριμμάτων όπως προαναφέρθηκε καθώς και η 

οικολογική ευαισθητοποίηση στο προσωπικό κατασκευής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν υπάρχει επίδραση στο φυσικό περιβάλλον και το μόνο μέτρο που 

προτείνεται είναι η καταγραφή της αντλούμενης ποσότητας νερού σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους (ΜΠΕ). 

 

Ζ. Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του εργοταξίου μετά το πέρας της κατασκευής και θα πρέπει 

να υπάρχει τακτικός έλεγχος της λειτουργίας της υδρομάστευσης και του όλου υδραγωγείου 

(αγωγός, αντλιοστάσιο) από εξειδικευμένο προσωπικό της ΔΕΥΑΤ καθώς και τηλεμετρικός 

έλεγχος για την έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων λειτουργίας ώστε να λαμβάνονται 

άμεσα μέτρα αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων λειτουργίας.  
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4. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) 

Δεν προβλέπονται αντισταθμιστικά μέτρα για τα προστατευόμενα οικοσυστήματα. Αντίστοιχα, 

το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης στο τεύχος της μελέτης δεν 

σχετίζονται με την παρακολούθηση του προστατευόμενου φυσικού περιβάλλοντος. 

 

5. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Από την ανάλυση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του έργου όσο και των πιέσεων 

που αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του, 

προκύπτει πως οι όποιες τυχόν επιπτώσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στο 

προστατευτέο οικοσύστημα για τέσσερεις κυρίως λόγους: 

1. Το έργο είναι μικρό από πλευράς έκτασης, κατάληψης χώρου και προβλεπόμενων εργασιών 

εντός των προστατευόμενων περιοχών, ενώ ακόμα θα λάβει χώρα κυρίως κατά μήκος 

υφιστάμενου δρόμου που δεν επηρεάζει καθόλου το δασικό οικοσύστημα. 

2. Ο σχεδιασμός του Έργου και η εφαρμογή των μέτρων μετριασμού και αντιμετώπισης των 
πιθανών επιπτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή απώλειας οποιασδήποτε έκτασης 
εντός των σημαντικών οικοτόπων ή στον κερματισμό των οικοτόπων, καθώς όλες οι επιπτώσεις 
περιορίζονται στην διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής που είναι μικρής διάρκειας. 
 

3. Οι επιπτώσεις στην άμεση περιοχή που μπορεί να προέλθουν κατά τη φάση κατασκευής του 

έργου, είναι εύκολα αναστρέψιμες εφόσον τηρηθούν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 

που αναφέρονται στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους της ΜΠΕ. 

4. Η απόληψη νερού από την πηγή Κεφαλοπόταμο με μέγιστη ποσότητα 20 μ3/ώρα είναι μικρή 

σε σχέση με την πραγματική παροχή της πηγής έτσι ώστε να μην επηρεάζεται το κατάντη υδάτινο 

οικοσύστημα. 

Ως εκ τούτου κρίνεται πως το έργο μπορεί να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει με την 

προτεινόμενη χωροθέτηση, τεχνικό σχεδιασμό και περιβαλλοντικούς όρους (ΜΠΕ) χωρίς να 

υφίσταται αξιόλογη επιβάρυνση του άμεσου ή του ευρύτερου προστατευτέου περιβάλλοντος 

εφόσον τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. 
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Πηγές από διαδίκτυο: 

 www.ypeka.gr 

 www.itia.ntua.gr 

 www.oikoskopio.gr 

 www.biodiversity.gr 

 www.ornithologiki.gr 

 www.fdparnonas.gr 

 www.wwf.gr 

 Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων Ελλάδας 

 Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων του http://natura2000.eea.europa.eu 

 Ντάφης, Σ. 1976. Ταξινόμησις της δασικής βλαστήσεως της Ελλάδος . Υπουργείο 

Γεωργίας. Γενική Δ/νση Δασών. Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ornithologiki.gr/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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7. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η ομάδα μελέτης παρουσιάζεται στο κυρίως τεύχος της ΜΠΕ 

 

Αθήνα, Οκτώβριος 2019 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ       

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 

Γεωλόγος 

 

   Τρίκαλα,  …………./ 2019      Τρίκαλα,  …………./ 2019 

        Ελέγχθηκε              Θεωρήθηκε 

         Ο Μηχανικός                Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

       ΔΕΥΑΤ 
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