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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα έκθεση αφορά στην ειδική οικολογική αξιολόγηση (Ε.Ο.Α) του έργου :  
 

Κατασκευή κτιρίου τυροκομείου που περιλαμβάνει χώρο παραγωγής και συσκευασίας, 
ψυκτικούς θαλάμους, χώρο γραφείων και προσωπικού συνολικού εμβαδού 1.240,00 τ.μ., και 
κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού όπως προβλέπεται στα σχέδια της υπό εκπόνηση μελέτης. 
 
1.1.1. Κωδικοί  ΚΑΔ 2008 :    
10.51.40.00 : Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί) 
 
1.1.2 Κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων :   
Κατηγορία Α2 : Τόνοι/ημέρα : 10 tn/ημέρα 
 10 tn/ημέρα < 20 tn/ημέρα και 160 μόρια  > 90 μόρια σύμφωνα με το α/α 16 : Τυροκόμηση 

γάλακτος  
Αριθμός μορίων : 

 Χρήσεις γης  α/α : 1.6 : Εντός εγκεκριμένου Ρυθμιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ ή λοιπών σχεδίων 
καθορισμού χρήσεων γης κλπ όπου προβλέπεται η χρήση : 20 μόρια 

 Ευαισθησία περιβάλλοντος α/α : 2.2 : Περιοχές του Ν.3937/11 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 
ειδική ΚΥΑ ή ΠΔ προστασίας : 100 μόρια 

 Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων α/α : 3.4 : Σε απόσταση < 100m από το εγκεκριμένο 
σχέδιο πόλης ή από οικισμό προ του ‘23 : 40 μόρια 

Σύνολο μορίων : 20+100+40 =  160 μόρια 
Κατηγορία οχλήσεως δραστηριότητας :          ΧΑΜΗΛΗ    
  Α/Α (1 + 2 + 3) : (10 tn/ημέρα <100 tn/ημέρα Α΄ ύλης) 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ :  

 Όχληση   :  (σύμφωνα με την απόφαση 3137/191/Φ.15/04-04-2012) 
 Χαμηλή όχληση (10 tn/ημέρα <100 tn/ημέρα Α΄ ύλης)  
 Κωδικός 10.51, α/α 14 : Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 
 Κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (σύμφωνα με την απόφαση 37674/10-08-2016) 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   :   Α2 

 
 
Το οικόπεδο της  υπό εξέταση μονάδας    βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή NATURA  2000  και 
ειδικότερα εντός της Περιοχής Ελασσόνας με κωδικό GR1420014, η οποία χαρακτηρίζεται ως Τόπος 
Κοινοτικής Σημασίας (SPA). 
 Σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο Άρθρο 10, παράγραφο 1 του Νόμου 4014/2011 (Φ.Ε.Κ.209Α 
21/09/2011) απαιτείται η εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η κατάθεσή της στην αρμόδια 
υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή στο 
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ της  Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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1.2  ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
- N. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-86), "Για την προστασία του Περιβάλλοντος".  
- Οδηγία 79/409/ΕΟΚ « Περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών» 
- Οδηγία 92/43/ΕΟΚ « Περί της διατηρήσεως των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας» 
- Απόφαση 33318/3028/98 (ΦΕΚ 1289/β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
όπως ισχύει 
- Απόφαση ΗΠ/14849/853/Ε103/08 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ.  29459/1510/2005 κοινών 
υπουργικών αποφάσεων  (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας  2006/105 του Συμβουλίου 
της 20ης Νοεμβρίου 2006  της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
- Απόφαση Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-10), «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» 
- Απόφαση Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-12)  «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» 
- Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α /31-03-2011), "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες Διατάξεις".  
- Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και  
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού  ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".  
- Ν. 4042/2011 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 
- Αποφ- 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012), "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4, του Ν. 
4014/2011  
- Αποφ-15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012), "Εξειδίκευση διαδικασιών για  την ενσωμάτωση στις 
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και  
δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ  21/Β΄/13-01-
2012), σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4014/2011".  
-  Αποφ-110/1205322  (ΦΕΚ 1419/Β/30-4-12) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση 
μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 - επικαιροποίηση, περιγραφή 
και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» 
- Απόφαση αρ. πρωτ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012), «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ….. με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 
πολεοδομικά διατάγματα» 
- Την υπ' αριθμ. 52983/1952/2013 (ΦΕΚ 2436 Α/2013) Υπουργική Απόφαση Προδιαγραφές της Ειδικής 
Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β  του άρθρου 10 του 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», καθορίστηκαν οι  
προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα εντός περιοχής Δικτύου Natura 2000.  
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1.3  ΟΙΚΟΠΕΔΟ &  ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ :  
1.3.1 Οικόπεδο : 
 Το οικόπεδο έχει έκταση 5.380,00 τ.μ.    
Ακολουθούν οι ακριβείς συντεταγμένες του έργου μας σε ΕΓΣΑ ’87   
 
Πίνακας 1.3.1. Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87  κορυφών οικοπέδου  
Γεωγραφικές  Συντεταγμένες οικοπέδου βάσει   ΕΓΣΑ ’87 

ΚΟΡΥΦΗ Χ Ψ                ΥΨΟΣ 
Α 344076,3807 4412588,7045                     257 m 
Β 344068,4069                        4412657,7664                   257 m 
Γ 344167,0010                         4412621,8423                   258 m 
Δ 344140,4500                         4412565,3600                     257 m 

 
Πίνακας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του γηπέδου της εγκατάστασης στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό 
Σύστημα (WGS 84). 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ                 Πλάτος (Lat) Μήκος (Lon)    ΥΨΟΣ 

Κ1                                            39.851620° 22.179080194271° 257 m 

Κ2                                            39.852240° 22.178971°  257 m 

Κ3                                            39.851935° 22.180131°  258 m 

Κ4                                            39.851421° 22.179834°  257 m 

 
1.3.2 Κτιριακές εγκαταστάσεις και τρόπος κατασκευής  :  
 

Το τυροκομείου θα ανεγερθεί σε γήπεδο εμβαδού 5.380,00 τ.μ. με στοιχεία Κ1-Κ2-Κ3-Κ4 (βλ. 
Τοπογραφικό διάγραμμα). Το τυροκομείο βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗ: (45.00Χ15.00)+(5.00Χ8.00)+(4.00Χ2.00)+ (12.00Χ7.00)=807.00 τ.μ. 
ΔΟΜΗΣΗ: (45.00Χ15.00)+(5.00Χ8.00)=715.00 τ.μ. 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: 1 
ΥΨΟΣ: 6.00 μ. + 1.20 μ. = 7.20 μ. 
ΟΓΚΟΣ: 4671.1 κ.μ. 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΜΟΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ: 10.00 μ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Τρόπος κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων :  

 Ο φέροντας οργανισμός των κτιρίων θα είναι μεταλλικός, με έτοιμο σκυρόδεμα, για την 
πλαγιοκάλυψη και την οροφή θα χρησιμοποιηθούν πάνελ πολυουρεθάνης, ενώ για τα δάπεδα των 
κτιρίων προβλέπεται διάστρωση τσιμεντοκονίας. Τα ανοίγματα πόρτες και παράθυρα θα είναι 
κατασκευασμένα από μεταλλικά κουφώματα.     
 Η Μονάδα Επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων θα αποτελείται από χάλυβα και σκυρόδεμα. Για να 
γίνει η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα υπάρξει  κατασκευή σκάφης και ασφαλτόστρωση.  
   
 1.4  Πρώτες και δευτερεύουσες ύλες – Παραγόμενα προϊόντα. – Δυναμικότητα :  

1. Πρώτες ύλες: Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι το αιγοπρόβειο γάλα  
2. Δευτερεύουσες ύλες: Οι δευτερεύουσες ύλες είναι αλάτι σε ποσοστό 2 %, χλωριούχο ασβέστιο 

(αν απαιτείται για την παραγωγή της φέτας, εξαρτώμενο από την ποιότητα του γάλακτος) σε ποσοστό 
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2-3%, πυτιά σε αναλογία 100 gr/tn γάλακτος, οξυγαλακτικές καλλιέργειες σε αναλογία 5 gr/tn γάλακτος 
Υλικά συσκευασίας :  Πλαστικές σακούλες, κεσεδάκια, τάπερ, μεταλλικά και πλαστικά 

3.Παραγόμενα προϊόντα : Τα παραγόμενα προϊόντα θα είναι τυρί φέτα ΠΟΠ, μυζήθρα, και 
βούτυρο.  
 
Υποπροϊόντα   - Παραπροϊόντα:  
Τα στραγγίσματα κατά την παραγωγή τυριού οδηγούνται σε φυγοκεντρικό διαχωριστή απ’ όπου 
λαμβάνεται σε ένα ποσοστό 2% περίπου η κρέμα, η οποία στην συνέχεια  οδηγείται στο MIXER απ’ 
όπου διαχωρίζεται από το βούτυρο και το υπόλοιπο αποτελεί το τυρόγαλο το οποίο δεν αξιοποιείται 
περαιτέρω. Το υπόλοιπο υγρό (98%) από τον διαχωριστή αποτελεί το άπαχο τυρόγαλο από το οποίο με 
θέρμανση παράγεται η μυζήθρα σε ποσοστό 4% περίπου ενώ το υπόλοιπο είναι το μη αξιοποιήσιμο 
πλέον τυρόγαλο. Το άχρηστο πλέον τυρόγαλο θα συγκεντρώνεται σε βυτίο και θα διατίθεται σε 
χοιροστάσια της περιοχής. 
 

1.5  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
ΤΕΜ. ΚΙΝΗΤΗΡΙ

Α 
ΙΣΧΥΣ  
(Kw) 

ΘΕΡΜΙΚΗ 
ΙΣΧΥΣ  
(KW) 

ΑΞΙΑ  
(ευρώ)  

1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ     
1.α ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1 1,10   
1.β ΔΙΔΥΜΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ DN 40 1 0,00   
1.γ ΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 3000 ΛΙΤΡΩΝ 1 1,47   
1.δ ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΗ 6000 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ 1 0,14   
1.ε ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3000 LT/H 1 1,10   
1.στ ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ CIP 5000 LT/H 1 1,10   
1 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   4,91 Kw  41.000,00 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ     
2.α ΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 1 

15,00 

  
2.β ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1   
2.γ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ-ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗΡΑ 1   
2.δ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1   

2.ε ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ 1   
2.στ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΜΗ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
1   

2.ζ ΚΟΡΥΦΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 5000 LT/H 1 7,5   
2.η ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΤΜΟΥ 1000 LT 1 0,37   
2 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   22,87 Kw  173.500,00 

3. ΤΜΗΜΑ CIP     
3.α ΜΟΝΑΔΑ CIP 1000 LT ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1 2,00   
3 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   2,00 Kw  37.000,00 

4. ΤΜΗΜΑ ΦΕΤΑΣ     
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4.α ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΤΥΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΦΕΤΑΣ 4 0,00   
4.β ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ 1 0,00   
4.γ ΤΕΖΑΚΙ 3 ΜΕΤΡΩΝ 4 0,00   
4.δ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΦΕΤΑΣ 2x5 ΘΕΣΕΩΝ 65 0,00   
4.ε ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ INOX ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ 10 0,00   
4.στ ΒΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ  10 0,00   
4.ζ ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 1 0,00   
4.η ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3000 LT 1 0,88   
4.θ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΦΕΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7000x1280 mm 
1 18,00   

4.ι ΚΟΠΤΙΚΟ 1 5,00   
4.κ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 0,90   
4 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   24,78 Kw  102.500,00 

5. ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ     
5.α ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΤΜΟΥ 500 L-ΠΙΕΣΕΩΣ 1 0,75   
5 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  0,75 Kw    17.000,00 

6. ΤΜΗΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ     
6.α ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ BITZER 2 34,00   
6.β ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ GUNTNER ΘΑΛΑΜΟΥ 3 3,00 8,00  
6.γ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΕΣ GUNTNER ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3 1,50 4,00  
6 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   38,50 Kw   12,00 Kw 110.100,00 
7 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ 1000 KGR/H 1 7,00 Kw  29.000,00 
8 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 8 BAR 1 5,00 Kw  2.500,00 
9 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ  2   1.200,00 
10 Η/Z PETROGEN ΤΥΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ T165PE 1   21.480,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  105,81 KW 12,00 KW 535.280,00 

 
 
 
 
 
Στην εγκατάσταση θα υπάρχει επίσης δεξαμενή υγραερίου όγκου 5m3, και Μονάδα Επεξεργασίας 
Αποβλήτων 4,85 ΚW 
 
1.6 Διαδικασία παραγωγής : 
Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας και έχει ως εξής : 
Το γάλα μεταφέρεται στο εργοστάσιο με βυτιοφόρα οχήματα. Ακολουθεί άντληση,  αρχική 
φίλτρανση με δίδυμο φίλτρο παραλαβής και αποθήκευση του εισκομιζόμενου γάλακτος, 
μέσω σύνδεσης του βυτίου με εύκαμπτο σωλήνα σε ανοξείδωτα σιλό αποθήκευσης 
(παγολεκάνες) νωπού γάλακτος κατάλληλης χωρητικότητας υπό ψύξη. Επακολουθεί ποιοτικός 
έλεγχος του γάλακτος. Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος και καζεΐνη, η δομή των 
λιπαρών οξέων και άλλων συστατικών, η μικροβιολογική χλωρίδα του γάλακτος και η 
παρουσία ή μη αντιβιοτικών σε αυτό, επηρεάζουν την απόδοση των παραγόμενων 
τυροκομικών προϊόντων, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ποιοτικού 
ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας.  

ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟ ΥΨΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΨΥΓΕΙΟ 9,9 9,90 98,01 5,00 490,05 
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Κατόπιν το γάλα συγκεντρώνεται σε σιλό ψύξης και συντηρείται σε θερμοκρασία 2-4 οC 
περίπου. Στη συνέχεια καθαρίζεται εκ νέου, με φίλτρανση και φυγοκέντριση στους 
αυτοκαθαριζόμενους διαχωριστήρες, για την απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών. Το ποσοστό 
των σκουπιδιών είναι αμελητέο (της τάξεως 0,1-0,2 %).Κατόπιν γίνεται μεταφορά νωπού 
γάλακτος προς προθέρμανση, παστερίωση, ψύξη σε θερμοκρασία αποθήκευσης (2-4 oC) και 
αποθήκευση σε ανοξείδωτα σιλό παστεριωμένου γάλακτος. Η μεταφορά από τα οχήματα 
μεταφορά στις δεξαμενές καθώς και εσωτερικά στα διάφορα τμήματα παραγωγής από 
δεξαμενή σε δεξαμενή γίνεται μέσω κλειστών και στεγανών σωληνώσεων με τη χρήση 
κατάλληλων αντλιών. Επίσης σε κάθε παραγωγική διαδικασία εφαρμόζονται σύγχρονα 
συστήματα συλλογής και συγκέντρωσης των παραπροϊόντων, χωρίς διαρροές στον γύρω 
χώρο, με μεταφορά τους στα τμήματα αποθήκευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας.  Η  
παστερίωση του γάλακτος γίνεται  σε θερμοκρασία 69-72 oC επί 15" περίπου σε ειδικούς 
βραστήρες.  Η θερμοκρασία εξαρτάται βασικά από την οξύτητα του γάλακτος (υψηλότερη 
οξύτητα, χαμηλότερη θερμοκρασία) και την περίοδο του έτους (χαμηλότερη θερμοκρασία το 
καλοκαίρι, υψηλότερη το χειμώνα). 
 
 
 

ΡΟΪΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
  

ΖΥΓΙΣΗ  
ΔΕΞ. ΑΠΟΘ/ΣΗΣ 

  

                                          
ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ  

 Σκουπίδι
α  
0,1% 

                                          
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ   Σκουπίδι

α  
0,1% 

                                          
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

                                           
 
                                                   
                                           

ΨΥΞΗ 
                                         

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   
                                
Β) Παραγωγή Τυριού 

Στην επόμενη φάση η μεγαλύτερη ποσότητα (περίπου το 80%) του γάλακτος που 
προορίζεται για τυροκόμηση οδηγείται σε μία δεξαμενή όγκου 500 lt, όπου με την βοήθεια της 
πυτιάς που προστίθεται το γάλα πήζει σε χρόνο 45-60 min. 
Στη συνέχεια τεμαχίζεται το σχηματισθέν τυρί και τοποθετείται σε καλούπια και αφού 
στραγγίσει οδηγείται στην άλμη όπου παραμένει στους 12-14 οC. Σημειώνεται ότι η 
θερμοκρασία όλων των ανωτέρω διεργασιών είναι περίπου 16 οC. 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ 
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Κατόπιν το τυρί τοποθετείται σε δοχεία τα οποία οδηγούνται στην αίθουσα ωρίμανσης όπου 
παραμένουν για διάστημα 8 ημερών περίπου και κατόπιν μεταφέρονται στο ψυγείο όπου 
παραμένουν για δύο περίπου μήνες οπότε το προϊόν είναι πλέον έτοιμο για το εμπόριο. 
 
Γ) Παραπροϊόντα 

Τα στραγγίσματα κατά την παραγωγή τυριού οδηγούνται σε φυγοκεντρικό διαχωριστή 
απ’ όπου λαμβάνεται σε ένα ποσοστό 2% περίπου η κρέμα, η οποία στην συνέχεια  οδηγείται 
στο MIXER απ’ όπου διαχωρίζεται από το βούτυρο και το υπόλοιπο αποτελεί το τυρόγαλο το 
οποίο δεν αξιοποιείται περαιτέρω. Το υπόλοιπο υγρό (98%) από τον διαχωριστή αποτελεί το 
άπαχο τυρόγαλο από το οποίο με θέρμανση παράγεται η μυζήθρα σε ποσοστό 4% περίπου 
ενώ το υπόλοιπο είναι το μη αξιοποιήσιμο πλέον τυρόγαλο. Το άχρηστο πλέον τυρόγαλο θα 
συγκεντρώνεται σε βυτίο και θα διατίθεται σε χοιροστάσια της περιοχής. 

 
 

ΡΟΪΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
                                                        Πυτιές τυριού 0,1 Kg/tn γάλακτος  
                                                        Οξυγαλακτικές καλ/γειες 5 gr/tn γάλακτος 
                                                        Χλωριούχο Ασβέστιο 3% 
                                                            
 
 
 
 
                                   Στραγγίσματα 
 
                                       
 
                                 Αλάτι 3%                                          Κρέμα                                        
 
 
                                  
 
 
                                                                          Απαχο τυρόγαλο 
 
 
                                                                      
 
                                                                
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΠΗΞΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

ΤΟΠΟΘ. ΣΕ 
ΑΛΜΗ 

ΣΥΣΚ. ΣΕ 
ΔΟΧΕΙΑ 

MIXER 

ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΨΥΞΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΜΥΖΗΘΡΑ 

BΟΥΤΥΡΟ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΦΥΓΟΚ/ΚΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΜΟΣ 

ΤΥΡΟΓΑΛΟ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΗ 
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 1.7. Συνοπτική εικόνα διαχείρισης αποβλήτων μονάδας : 
1.7.1 Υγρά Απόβλητα 
 Η Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Τυροκομείου Αστέριος & Ευάγγελος Σανίδας 
Ε.Ε. θα εγκατασταθεί στο Στεφανόβουνο του Δήμου Ελασσόνας. 

Προτείνεται η τοποθέτηση μονάδας compact η οποία, με τη μέθοδο του Παρατεταμένου Αερισμού και 
της χημικής επεξεργασίας θα επεξεργάζεται πλήρως τα ξεπλύματα που θα προκύπτουν μετά τη 
διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας των τυροκομικών προϊόντων (με απομάκρυνση του 
τυρογάλακτος σε ποσοστό 90% στη χοιροτροφία ή οπουδήποτε αλλού). Ενώ το νερό που θα προκύπτει 
θα έχει χαρακτηριστικά νερού άρδευσης (όπως ορίζεται από την Ελληνική – Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 όπου θα πληρούνται όλες οι προδιαγραφές.   

 Προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και η μέσω αυτής 
εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από:  
1.την έντονη ταπείνωση και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων από την υπεράντληση, τα

 ην προϊούσα λειψυδρία και την είσοδο του θαλάσσιου μετώπου σε παραλιακές περιοχές.  
2.η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου μέσω τροφοδότησης των υπόγειων υδροφορέων.  

Η επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται μόνο για βιομηχανική χρήση, για περιορισμένη άρδευση μέσω 
υπεδάφιου συστήματος άρδευσης και τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ51/2007. 
 Η παραγόμενη λάσπη αφού αφυδατωθεί φυσικά θα μπορεί να διατεθεί είτε σε οργανωμένο υποδοχέα 
(ΧΥΤΑ) βάση της ΚΥΑ 83484/2002 καθώς και της 69728/96 για λάσπες οι οποίες προέρχονται από μη 
επικίνδυνα απόβλητα, είτε να χρησιμοποιηθεί, μετά από ανάλυση, ως εδαφοβελτιωτικό. 
 Η εγκατάσταση θα χωροθετηθεί και θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

  Δεξαμενή εξισορρόπησης 
1) Δύο αντλίες ανοιχτού καναλιού TSURUMI 80B21  1,8-19,8 m3/ώρα 0,55 kW /1,1 Amp, 

μανομετρικο H=8,9-1m με βάνες και βαλβίδες αντεπιστροφής. 
2) Παροχόμετρο του οίκου ΚROHNΕ για τη μέτρηση της παροχής εισόδου στη δεξαμενή 
3) Συλλέκτης αντλιών με βαλβίδες αντεπιστροφής και βάνες 2 ΄΄ 
4) Συλλέκτης αντλιών ΙΝΟΧ Φ5 ιντσών με σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών και ελαστικούς 

δακτυλίους σύνδεσης. 
5) Σωληνώσεις ΙΝΟΧ 2 ιντσών για την ανάδευση της δεξαμενής 
6) Κατανομείς ροής INOX διαστάσεων 0,70 x 0,80, πάχους 2mm λαμαρίνας, με δυο 

διαφράγματα ακροσωλήνια 2’ με βάνες ρύθμισης παροχής  4-6 m3/h καθώς και την 
σύνδεση των αντλιών στον κατανομέα με τα απαραίτητα εξαρτήματα. 

 Δεξαμενή αερισμού  
Προσφέρεται compact δεξαμενή αερισμού κατασκευασμένη από μαύρη λαμαρίνα ΙΝΟΧ 3 mm η οποία 
θα συγκοινωνεί και με τη διεργασία της καθίζησης με λαμέλλες 

1) Compact δεξαμενή αερισμού από ΙΝΟΧ 304, 3mm πάχος 
2) Διαχυτές πλακοειδείς τύπου MF650 1in, με σέλα Φ63, του οίκου SUPRATEC, λεπτής 

φυσαλίδας 
3) Ένα συγκρότημα φυσητήρων ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της μονάδας στη δεξαμενή 

αερισμού CL 420 HS 2.2 k W, του οίκου MAPRO, 42 m3/hr στα 350 mbar 
4) Τοποθέτηση του συστήματος, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση αυτού. 
5) Προμήθεια και τοποθέτηση αεραγωγού DN 80 κατά μήκος της δεξαμενής από την απέναντι 

πλευρά. Στο νέο αεραγωγό θα υπάρχουν αναμονές με όλα τα υλικά για να συνδεθούν με 
τους νέους διάχυτες καθώς και με τον συλλέκτη των φυσητήρων  
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6) Συλλέκτες διαχυτών με κoιλοδοκό ΙΝΟΧ 80x80 με βάσεις στήριξης ανάλογα με τον πυθμένα 
της δεξαμενής και με σύστημα ανέλκυσης. Ο κάθε συλλέκτης θα συνοδεύεται με σωλήνα 
ΙΝΟΧ 2 ιντσών με ρακόρ σύνδεσης και βάνα σφαιρική. 

7) Δυο διαφράγματα ΙΝΟΧ που πρέπει να τοποθετηθούν στην δεξαμενή αερισμού για την 
είσοδο των αποβλήτων 

 Δεξαμενή καθίζησης  
1) Μία αντλία VARISCO 25 m3 /h  για την απομάκρυνση της λάσπης από τις καθιζήσεις και την 

ανακυκλοφορία λάσπης με τις φλάντζες και τις σωληνώσεις αέρος. 
2) Δυο SKIMΜER ΙΝΟΧ 4 ιντσών για την απομάκρυνση της επιφανειακής λάσπης με τις 

σωληνώσεις και την σχετική ρύθμιση. 
3) Διάφραγμα περιμετρικά της καθίζησης ΙΝΟΧ  για να συγκρατεί τα επιπλέοντα, καθώς και 

σύστημα ψεκασμού της δεξαμενής για να αποφύγουμε επιπλέουσα λάσπη  που τους 
καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί δυσοσμία.  

4) Οδοντωτού υπερχειλιστή ΙΝΟΧ με διάφραγμα 2,5 mm περιμετρικά της δεξαμενής με τα 
στηρίγματα. 

5) Θάλαμος ηρεμίας ΙΝΟΧ 3mm Φ600 στο κέντρο των δεξαμενών με τον σωλήνα ΙΝΟΧ 
σύνδεσης 

6) Μπλοκ λαμελλών του γερμανικού οίκου ΕΝΕΧΙΟ 
 Σακόφιλτρα 

1) Μια αντλία στραγγιδίων 1,8-25 m3/ώρα 0,50 kW /0,8 Amp, μανομετρικό Η=5,5-2,6m 
MXV 09T2 με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής 

2) Αντλιοστάσιο στραγγιδίων με όλες τις σωληνώσεις και τις βάνες για την μεταφορά των 
στραγγιδίων στην δεξαμενή εξισορρόπησης αντλίες 0,75kw/1,5A, 5-9 m3/ώρα, 
μανομετρικό: Η=4,5-6m MXV 02T9 

 Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμοί 
1) Προμήθεια και κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα δυο πεδίων με ενσωματωμένο PLC και 

όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία της μονάδας 
2) Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων φλοτέρ, ηλεκτροβάνες και κάθε υλικό 

απαραίτητο για τις συνδέσεις των μηχανημάτων, προμήθεια και τοποθέτηση 
ηλεκτρικού πίνακα στις κλίνες ξήρανσης.                                                             

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΩΝ 

 Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης σύμφωνα χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία, που προσκομίστηκαν 
από την επιχείρηση και αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα. 
Α/Α Στοιχεία Μονάδες μέτρησης 
1 Φορτίο υδραυλικό Qd 15 m3/day 
2 TSS (mg/L) 260 
3 Οργανικό φορτίο εισόδου BOD5 900mg/lt 
4 COD 2000mg/lt 
 
Περιγραφή λειτουργίας 
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων του τυροκομείου «ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΑΝΙΔΑ Ο.Ε.» θα 
αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 

  Αντλιοστάσιο συγκέντρωσης αποβλήτων με ενσωματωμένη λιποπαγίδα και δεξαμενή 
εξισορρόπησης ροής 

 Compact μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενή αερισμού σε συνδυασμό δεξαμενής 
καθίζησης με λαμέλλες) 

 Πολυστρωματικό φίλτρο  
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 Δεξαμενή χλωρίωσης  
 Μονάδα αφυδάτωσης ιλύος (συστοιχία σακόφιλτρων) 

Η μεταφορά αποβλήτων του τυροκομείου θα γίνεται με φυσική ροή μέσω υπόγειου σωλήνα από το 
τυροκομείο. Στο αντλιοστάσιο συγκέντρωσης των αποβλήτων το οποίο θα κατασκευστεί κάτωθι των 
δεξαμενών επεξεργασίας του αποβλήτου, θα εμπεριέχεται λιποπαγίδα με σκοπό την απομάκρυνση 
λιπών και ελαίων από την επιφάνεια και μία δεξαμενή εξισορρόπησης ροής, για την εξισορρόπηση των 
υδραυλικών αιχμών και την ομογενοποιήση των αποβλήτων. Τα λίπη θα απομακρύνονται, στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια βυτίων. Στη δεξαμενή εξισορρόπησης θα είναι εγκατεστημένο σύστημα 
αερισμού για την ομογενοποίηση αλλά και την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών. Έπειτα, τα απόβλητα 
θα οδηγούνται τα απόβλητα θα εισέρχονται στην compact δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας η οποία 
θα είναι κατασκευασμένη από ΙΝΟΧ λαμαρίνα 3 mm. Αυτή η δεξαμενή θα διαθέτει και το κατάλληλο 
σύστημα αερισμού για τη βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος και συνδυάζεται με 
δεξαμενή καθίζησης με λαμέλλες. Υπό αυτές τις συνθήκες λειτουργίας στο τμήμα βιολογικής 
επεξεργασίας της compact δεξαμενής θα λαμβάνει χώρα: 

- Απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου σε ανοξικές και αναερόβιες συνθήκες 
- Μείωση του διαλυτού οργανικού φορτίου (COD) και νιτροποίηση των αποβλήτων σε αερόβιες 

συνθήκες και 
- Διαχωρισμός της αιωρούμενης βιομάζας από την επεξεργασμένη εκροή σε συνθήκες ηρεμίας. 

Για την πλήρη εκμετάλλευση του υφιστάμενου χώρου που προβλέπεται από το τυροκομείο και με 
γνώμονα την άριστη επεξεργασία των αποβλήτων προτείνεται η χρήση βιοφορέων οι οποίοι αποτελούν 
ένα σύστημα που βασίζεται στην αρχή της προσκολλημένης βιομάζας και μειώνουν τον απαιτούμενο 
όγκο των δεξαμενών αλλά αυξάνουν την ποιότητα των επεξεργασμένων υγρών εκροής. 
Η μέθοδος καθίζησης με λαμέλλες που συμπληρώνει την επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος 
επιτρέπει την επίτευξη καθίζησης της λάσπης και προσκόλλησης μεγάλης ποσότητας βιοστερεών στις 
λαμμέλες με τη χρήση μικρότερου ωφέλιμου όγκου και έχοντας ως αποτέλεσμα ένα άριστα 
επεξεργασμένο διαυγάζον υγρό. 
Το διαυγάζον υγρό από το τμήμα της καθίζησης θα διοχετεύται σε μαιανδρική δεξαμενή απολύμανσης 
με χλώριο και έπειτα θα διηθείται από πολυστρωματικό φίλτρο άμμου,  πριν τη τελική του υπεδάφια 
διάθεση σε απορροφητικούς βόθρους. 
     Η πλεονάζουσα ιλύς της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας θα αντλείται σε σακόφιλτρα για την 
ξήρανση της, πριν τη τελική διάθεση της στο ΧΥΤΑ Λάρισας. 
Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διατίθενται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – 
απορροφητικού βόθρου. 
Πίνακας 2: Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων 

Παράμετρος Τιμή 
ΕC/100 ml ≤ 200 διάμεση τιμή 
BOD5 (mg/L) ≤ 10 
COD (mg/L) ≤ 80 
TSS ≤ 35 
 
Χρήση υγρών καυσίμων 
Δεν χρησιμοποιούνται   
Χρήση φυσικού αερίου 
Δεν προβλέπεται χρήση φυσικού αερίου  
 Ατμολέβητες – ατμογεννήτριες : 
Ατμολέβητας κατηγορίας Γ 
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1.7.2 Στερεά Απόβλητα 
Γενικά, δεν προβλέπεται παραγωγή στερεών αποβλήτων πέρα από το τυρόγαλο, το οποίο θα 
συγκεντρώνεται σε βυτίο και θα στέλνεται σε χοιροστάσια της περιοχής. Τα αστικά στερεά απόβλητα θα 
τοποθετούνται στους κάδους του δήμου.  
 
1.7.3 Αέρια Απόβλητα 
Αέρια απόβλητα θα μπορούσαν να εκλυθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου (κυρίως 
σκόνη). Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν προβλέπεται η εκπομπή αποβλήτων στον αέρα, 
πέραν από τις εκπομπές των αυτοκινήτων που θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα και θα μεταφέρουν τις 
πρώτες ύλες. 

 
1.8  Χρόνος υλοποίησης της επένδυσης : Οι εγκαταστάσεις θα ολοκληρωθούν εντός ενός περίπου έτους 
από την έκδοση των απαραίτητων οικοδομικών αδειών και λοιπών εγκρίσεων.  

 
1.9 Εναλλακτικές λύσεις 
      Η εταιρεία διαθέτει το εν λόγω οικόπεδο και η εγκατάσταση είναι ήδη υφιστάμενη στην περιοχή. 
Συνεπώς, δε θα αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, αφού η λειτουργία της μονάδας μετά την επέκταση 
δεν προβλέπεται να επιβαρύνει σημαντικά  την κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής. 
 
2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

Το οικόπεδο βρίσκεται ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ στην Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ. 

 Η γύρω περιοχή έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα και σε μικρότερο βαθμό κτηνοτροφικό.  
Στην γύρω και ευρύτερη   περιοχή υπάρχουν επίσης καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κύριες 

καλλιέργειες  δημητριακά (καλαμπόκι, σιτάρι),  βαμβάκι, καλαμπόκι και λίγες δενδροκαλλιέργειες 
(όπως αμύγδαλα).  

 
Χάρτης 2.1  Αμεσης γειτνίαση Οικοπέδου     
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Άμεση γειτνίαση οικοπέδου :  
Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης: 

Ανατολικά: Αγροτεμάχιο  

Δυτικά: Αγροτικός δρόμος αναδασμού πλάτους 18 μ.   

Βόρεια: Αγροτικός δρόμος 

Νότια:    Αγροτεμάχιο 

Υπερκείμενος όροφος:       

Υποκείμενος όροφος: Έδαφος     

 

 

Χάρτης 2.2. Ευρύτερης Περιοχή έργου   

 

 
 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Η γύρω περιοχή έχει κυρίως αγροτικό χαρακτήρα και σε μικρότερο βαθμό κτηνοτροφικό.  

Στην γύρω και ευρύτερη   περιοχή υπάρχουν επίσης καλλιεργήσιμες εκτάσεις με κύριες καλλιέργειες  

δημητριακά (καλαμπόκι, σιτάρι),  βαμβάκι, καλαμπόκι και λίγες δενδροκαλλιέργειες.  
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Οι κοντινότεροι στη μονάδα οικισμοί είναι : 

 

α/α Όνομα οικισμού Θέση οικισμού  

ως προς τη μονάδα 

Απόσταση οικισμού 

από τη μονάδα (Κm)(*) 

1 Ελασσόνα ΒΑ 4,7 

2 Τσαριτσάνη Α 5,1 

3 Δρυμός ΒΔ 7,4 

4 Γαλανόβρυση Ν 0,7 

5 Στεφανόβουνο Ν 1,2 

6 Αγιονέρι Δ 5,1 

7 Αετοράχη ΝΑ 2,5 

8 Ευαγγελισμός ΝΔ 6,7 

 

 (*) Οι αποστάσεις θεωρούνται σε ευθεία διαδρομή από το κέντρο των οικισμών. 

 

Αποστάσεις από το υπάρχον οδικό δίκτυο    

Δυτικά της μονάδας και σε απόσταση 220μ. διέρχεται η Επαρχιακή οδός Τυρνάβου - Ελασσόνας, Βόρεια 

της μονάδας και σε απόσταση  3.900 μ. διέρχεται η  Ε.Ο Ελασσόνας – Δεσκάτης και σε απόσταση 4.700μ 

ΒΑ διέρχεται η Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης.  

 

Αποστάσεις από ποταμούς    

Βορειοδυτικά της μονάδας και σε απόσταση 3.300 περίπου μέτρων, διέρχεται ο ποταμός Ελασσονίτης.  

  

 
4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &   

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA      
 

4.1 Γενικά :  
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν 
φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:  
Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 

 202 «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, 
όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK και δημοσιεύτηκε ως παράρτημα στο ΦΕΚ 
1495/Β/06.09.2010  στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε 
με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) &   

 241 «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI) όπως ορίζονται 
στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις 
όσον αφορά τις εκτάσεις τους. 

Σημ. : 239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με το 
Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011). 
Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ), αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι 
ζωτικές για την διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που 
εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να 
εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή στάση κατά μήκος των 
μεταναστευτικών διαδρόμων. Οι περιοχές αυτές έχουν αναγνωριστεί με βάση καθαρά επιστημονικά 
κριτήρια και στην Ελλάδα υπάρχουν 196.  
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Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται κυρίως από  : 
❖ Τη   σχετική  νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2 της παρούσας μελέτης. 
❖ Τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – ΥΠΕΚΑ) 
❖ To Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους 
ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας της περιοχής:  GR1420014 / GR055 “Περιοχή 
Ελασσόνας” των  Τ. Δημαλέξης – Δ. Μπούσμπουρας – Θάνος Καστρίτης,  Οκτώβριος 2009, που 
περιλαμβάνει : 
❖ Έκθεση  Ορνιθολογικής Αξιολόγησης της περιοχής    GR055 για τον χαρακτηρισμό της ως ΖΕΠ 
❖ Σχέδιο δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας της ΖΕΠ 
❖ Το τυποποιημένο φύλλο δεδομένων (STANDARD DATA FORM) του  Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#) 
❖ Άλλες  πρόσφορες δικτυακές πηγές. 
  
  4.2 Χαρακτηρισμένες ζώνες – Διαχειριστικό καθεστώς περιοχής έργου  
Τα οικόπεδο της υπό εξέταση μονάδας βρίσκονται σε τμήμα της προστατευμένης περιοχής NATURA  
2000  µε κωδικό αριθμό GR1420014 (Περιοχή Ελασσόνας), που αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας 
ορνιθοπανίδας (SPA).   
 
 Ακολουθεί πίνακας για τον γεωγραφικό προσδιορισμό της περιοχής και άλλα στοιχεία, σύμφωνα με το 
τυποποιημένο φύλλο δεδομένων της περιοχής. 
 
  Πίνακας 4.2.1. Αναγνώριση του τόπου-γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής Natura 1420014 
 
Όνομα περιοχής  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

(PERIOCHI ELASSONAS) 
Κωδικός περιοχής GR1420014 
Τύπος SPA (Special Protection Areas) 
ΕΚΤΑΣΗ (ha) 7.369,38  
Συντεταγμένες Γ. ΜΗΚΟΣ  22.50.22  

Γ. ΠΛΑΤΟΣ 39.36.25 
 
Υψόμετρο (m) 

Ελάχιστο 260 

Μέγιστο 554 

Ονομασία διοικητικής περιοχής / κάλυψη 
επιφάνειας: 

GR142 : Λάρισα   Κάλυψη 100% 
  
  

Βιογεωγραφική περιοχή Μεσογειακή (Mediteranean) 
 
H περιοχή του έργου βρίσκετε 750 μέτρα από το βόρειο όριο της Περιοχής Ελασσόνας όπως φαίνεται 
στους χάρτες που ακολουθούν. 
  
Η μελετώμενη ΖΕΠ αποτελεί τη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) κατά ΙΒΑ 2000: GR055 «Περιοχή 
Ελασσόνας». Η εν λόγω ΣΠΠ εκτείνεται σε υψόμετρο 400 - 564 m και έχει εμβαδόν 75.000 στρέμματα. 
Πρόκειται για πεδιάδα νότια της Ελασσόνας, όπου κυριαρχούν οι αγροτικές καλλιέργειες. 
 
Ακολουθούν χάρτες με τα όρια της συγκεκριμένης Natura GR1420014, στην περιοχή του έργου: 
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Χάρτης 4.2.1   Όρια περιοχής   Natura 2000 µε κωδικό αριθμό GR1420014 με θέση έργου.  
 
 
 
 

ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 
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4.3 Κλιματολογικά στοιχεία περιοχής έργου 
 

Σταθμός Λάρισας                   

  
Γεωγραφικό 
μήκος/πλάτος 

22,2
5 

39,38                 

  Ύψος σταθμού 73                   

Μήν
ας 

΄Ώρες 
ηλιο- 
φάνει
ας 

Βαρο- 
μετρική 
πίεση 

Μέσ
η 
θερμ
ο- 
κρασ
ία 
αέρα 

Απόλυ
τη 
μέγιστ
η 
θερμο
- 
κρασί
α 

Απόλυ
τη 
ελάχισ
τη 
θερμο
- 
κρασί
α 

Σχετικ
ή 
Υγρασ
ία 

Μέση 
Νέφω
ση 

Βροχ
ό- 
πτωσ
η 

Διεύθυνση 
ανέμου 

Ολική 
ηλιακή 
ακτινο- 
βολία 
σε 
οριζόντ
ιο 
επιπ. 

Διάχυτ
η 
ηλιακή 
ακτινο
- βολία 
σε 
οριζόν
τιο 
επιπ. 

Ταχύτ
ητα 
ανέμο
υ 

  h mm Hg oC oC oC % 8 
σε 
mm 

      m/sec 

1 89,4 1018,4 5,2 22,8 -21,6 79,6 5 32,5 Βόρεια 56,7 30,3 0,8 

2 109,7 1016,7 6,8 25,2 -10,5 75,1 4,8 31,7 Ανατολική 75,0 37,1 1,2 

3 159,1 1015,6 9,4 27,5 -7 73,4 4,8 36,7 Ανατολική 119,5 54,7 1,3 

4 213,1 1012,7 13,8 32,4 -4,4 68,7 4,4 33 Ανατολική 160,0 58,1 1,2 

5 279,8 1013,1 19,7 40 1,4 61,6 4 38,2 Ανατολική 206,6 61,2 1,2 

6 300,2 1012,2 25 42,2 7 49,2 3 25,6 Ανατολική 213,8 59,9 1,8 

7 333,1 1011,8 27,2 45,2 11 46,6 2,1 19 Ανατολική 232,2 54,7 2 

ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΤURA  
-GR1420014 SPA 
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8 322,5 1012,4 26,2 45 10 50 2 16,4 Ανατολική 212,4 46,6 1,6 

9 243,6 1015,5 21,8 39,2 0 58,9 2,7 30,2 Ανατολική 153,1 44,5 1,3 

10 176 1018 16,2 36,8 -2 70 3,9 52,2 Ανατολική 103,0 41,3 1 

11 140,6 1018 10,8 29,6 -7 79,5 4,7 56,9 Ανατολική 70,1 29,9 0,7 

12 95,9 1017,4 6,6 23,2 -17,5 82,2 4,8 50,8 Βόρεια 52,1 26,3 0,6 

Σύν. 2463                 1654,6 544,6   

 
 
4.4 Τα μορφολογικά και οικολογικά    χαρακτηριστικά της  ευρύτερης περιοχής  του έργου 
4.4.1  Περιγραφή των σημαντικών τύπων ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) του οικοσυστήματος  της  
περιοχής μελέτης 
 Φυσικοί οικότοποι (ενδιαιτήματα) ονομάζονται οι χερσαίες περιοχές ή οι υγρότοποι που διακρίνονται 
χάριν στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι είτε εξ 
ολοκλήρου φυσικές, είτε ημιφυσικές. 
Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών οργανισμών και αλλοίωσης της σύνθεσης και 
υποβάθμισης πολλών οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, οδήγησαν στη διακήρυξη της Διάσκεψης του Ρίο το 1992 και στην έκδοση της Οδηγίας 92/43 
από μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σκοπός της έκδοσης αυτής της Οδηγίας είναι τόσο η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της προστασίας 
ορισμένων φυσικών τύπων οικοτόπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και ορισμένων ειδών 
φυτών και ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος.   
 
Ακολουθεί πίνακας με τους σημαντικότερους τύπους ενδιαιτημάτων της περιοχής, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο τυποποιημένο δελτίο του δικτύου Natura για την περιοχή. 
 
Πίνακας 4.4.1 Κανανομή  των σημαντικών τύπων ενδιαιτημάτων εντός του οικοσυστήματος της  
περιοχής μελέτης GR1420014 
 
Κωδικός 
Ενδιαιτήματος 

Τύποι  ενδιατημάτων 
(Habitat classes) 

Κάλυψη 
% 

Ν12 Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular fallowing) 
(Εκτεταμένες καλλιέργειες δημητριακών (συμπεριλαμβανομένων καλλιεργειών  
αμειψισποράς με τακτική αγρανάπαυση) 

59,78 

Ν09 Dry grassland, Steppes (Ξηρά λιβάδια, στέπες) 22,56 
Ν21 Non-forest areas cultivated with woody plants (including οrchards, groves, 

Vineyards, Dehesas) (Μη δασικές εκτάσεις που καλλιεργούνται με ξυλώδη 
φυτά (συμπεριλαμβανομένων οπωρώνων, ελαιώνες, αμπελώνες, Dehesas) 

9,69 

Ν11 Αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες 
(Alpine and sub-Alpine grassland) 
 

2,92 

Ν04 Παράκτιες αμμοθίνες, Αμμώδεις παραλίες, Machair 
(Coastal sand dunes, Sand beaches, Machair) 

1,80 

Ν08 Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 
(Χερσότοποι, Θάμνοι, μακκία και προβηγκιανές, Φρύγανα) 

1,78 

Ν23 Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial 0,84 
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sites) (Άλλες εκτάσεις (συμπεριλαμβανομένων των πόλεων, χωριών, δρόμοι, 
χώροι απορριμμάτων, ορυχεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις) 

Ν17 Coniferous Woodland  (κωνοφόρα δάση) 0,65 
Σύνολο   100 % 
 
Αλλα χαρακτηριστικά της περιοχής 
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, είναι εμφανές ότι στην ευρύτερη περιοχή που προστατεύεται από το 
δίκτυο NATURA 2000 επικρατούν ως επί το πλείστον αρόσιμες καλλιέργειες σιτηρών  αλλά και 
αρδευτικές καλλιέργειες, (με κάλυψη περίπου 60%) και ακολουθούν ο λιβαδικές εκτάσεις στη λοφώδη 
ζώνη (με κάλυψη περίπου 23%).  
Η εξαταζόμενη κτηνοτροφική μονάδα  βρίσκεται πλησίον βοσκοτόπων   με χαμηλή σκληροφυλλική 
βλάστησης και κοντά σε αρόσιμες καλλιέργειες, ενδιαιτήματα τα οποία δεν υπάρχουν περιοριστικά 
στην περιοχή, και επομένως δε δύνανται να απειληθούν με εξαφάνιση - ιδιαιτέρως λαμβανομένης υπ' 
όψιν της ήπιας φύσης της δραστηριότητας που συνάδει με τη λιβαδική φύση της περιοχής του έργου, 
ενώ δεν θα γίνουν  οποιεσδήποτε  δομικές αλλαγές πέραν των υπαρχόντων μικρών κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 
Στην περιοχή ρέουν επίσης δύο ποταμοί, Ο Ελασσονίτης και ο Βούλγαρης. 
 
4.4.2 Χλωρίδα   
Θα γίνει    δεντροφύτευση του οικοπέδου κυρίως με ποικιλία θάμνων και φυτών   σε ελεύθερους  
χώρους και στα όρια του οικοπέδου που παρεμποδίζουν την μετάδοση θορύβων από τα ζώα. Εξάλλου 
όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές γύρω από την μονάδα, οι δε πλησιέστερες 
κατοικίες βρίσκονται σε  μεγάλη απόσταση.  Για την πρόσβαση στη θέση του έργου θα χρησιμοποιηθεί 
ο υπάρχον αγροτικός δρόμος και καμία επιβάρυνση δεν θα προκληθεί στη περιοχή.  Από την λειτουργία 
του έργου   δεν αναμένεται   πρόσθετη επιβάρυνση για την πανίδα της περιοχής, λόγω της φύσης του 
έργου. 
 
4.4.3 Πανίδα  (Θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια ή ασπόνδυλα) 
Το έργο δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη πανίδας της περιοχής. Η παρούσα χρήση του αγροτεμαχίου 
φιλοξενεί πληθυσμούς ορνιθοπανίδας, μικρών θηλαστικών και εντόμων όπως και τα υπόλοιπα 
αγροτεμάχια της περιοχής.   
 
4.5 Είδη χαρακτηρισμού της   Natura 2000 GR1420014    
Σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων της περιοχής αλλά και το παράρτημα Δ της απόφασης υπ΄αριθμ. Η.Π 
8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) των ειδών χαρακτηρισμού των ζωνών ειδικής προστασίας, η 
ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής έγκειται στην αναπαραγωγή του παγκοσμίως απειλούμενου   
Falco naumanii (Κιρνινέζι).  
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Πίνακας 1. Κριτήρια ΙΒΑ 2000 
Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία Πληθυσμός Κριτήριο BirdLife 

Falco naumanni κιρκινέζι 49 ζευγάρια A1, B2, C1, C6 

 
 Άλλα είδη   προτεραιότητας για την οριοθέτηση της περιοχής, περιλαμβάνουν : 
 
Πίνακας 3. Είδη οριοθέτησης για την περιοχή: «GR055 Περιοχή Ελασσόνας» 
 
Α/Α 
Πιν. I 

Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία Είδη οριοθέτησης 

28 Ciconia nigra Μαυροπελαργός >1% εθνικού πληθυσμού 

26 Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς >1% εθνικού πληθυσμού 

241 Coracias garrulous Χαλκοκουρούνα >1% εθνικού πληθυσμού 

240 Merops apiaster Μελισσοφάγος >1% εθνικού πληθυσμού 

263 Riparia riparia Οχθοχελίδονο >1% εθνικού πληθυσμού 

 
4.5.1 Άλλα Αξιόλογα  είδη ορνιθοπανίδας  της   Natura 2000 GR1420014 
Πίνακας : Αξιόλογα είδη πτηνών εντός της ΖΕΠ GR1420014, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΠΤΗΝΑ 
Επιστημονική ονομασία Ελληνική ονομασία 
Apus apus apus Σταχτάρα 
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς 
Buteo buteo buteo Γερακίνα 
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός 
Ciconia nigra Μαυροπελαργός 
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα 
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο 
Egretta alba Αργυροτσικνιάς 
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς 
Falco naumanni Κιρκινέζι 
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα 
Hirundo rustica rustica Χελιδόνι 
Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς 
Merops apiaster Μελισσοφάγος 
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο 
 
Στον παρακάτω  Πίνακα   παρουσιάζονται τα είδη πτηνών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, μαζί με στοιχεία 
πληθυσμού και αξιολόγησης της περιοχής για έκαστο είδος. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται 
επεξηγήσεις για το χρησιμοποιούμενο συμβολισμό. 
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Πίνακας 4.5.1 Είδη  που αναφέρονται στο άρθρο 4  της οδηγίας του  συμβουλίου 2009/147 /EC  και 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/EEC και εκτίμηση κατάστασης 

Είδη Πληθυσμός στην περιοχή Αξιολόγηση περιοχής 

Κωδ. Επιστημ. 
Ονομασί
α 

T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. Δεδ. A|B|C|D A|B|C 

   Ελάχ. Μέγ.    Πληθ. Διατήρ. Απομ. Καθ. 

A027 Egretta 
alba 

w          

A026 Egretta 
garzetta 

c    P      

A339 Lanius 
minor 

r 3 3 p   D    

A028 Ardea 
cinerea 

r 15 15 p   B B C B 

A249 Riparia 
riparia 

r 250 250 p   B B C B 

A026 Egretta 
garzetta 

w 2 2 i       

A030 Ciconia 
nigra 

r 1 1 p   C B C B 

A438 Hippolais 
pallida 

r    P      

A087 Buteo 
buteo 

 2 2 p   D    

A226 Apus 
apus 

r 10 10 p   D    

A251 Hirundo 
rustica 

r    P      

A031 Ciconia 
ciconia 

r 5 5 p   D    

A231 Coracias 
garrulus 

r 2 2 p   C B B B 

A424 --NULL--           
A095 Falco 

naumann
i 

r 20 20 p   C B C B 

A230 Merops 
apiaster 

r 17 17 p   C B C B 

A253 Delichon 
urbica 

r    P      
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Επεξηγήσεις συμβόλων του παραπάνω πίνακα 
Όλα τα παραπάνω είδη ανήκουν στο Group B (birds) 
Τύπος διαμονής Τ : P = permanent / r=reproducing /  c=consetration 

 Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = 
Reptiles                  

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

(συγκέντρωση), w = wintering (διαχείμαση) (for plant and non-migratory species use 
permanent),   

 Unit: i = individuals (άτομα), p = pairs (ζεύγη) or other units according to the Standard list of 
population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting   

 Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present   
     (Κατηγορίες Αφθονία (Κατ.): C = κοινό, R = σπάνιο, V = πολύ σπάνιο, P = παρόν) 

 Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with 
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if 
not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for 
population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in) 

G = «Καλή» (π.χ. με βάση τις έρευνες), Μ = «Μέτρια» (π.χ. βάσει επιμέρους στοιχεία με κάποια 
προβολή), Ρ = «Κακή» (π.χ. πρόχειρη εκτίμηση), VP = «Πολύ κακή» (χρησιμοποιούν αυτή την κατηγορία 
μόνο, αν δεν  μπορεί να γίνει ούτε καν μια πρόχειρη εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού, σε αυτήν 
την περίπτωση τα πεδία για το μέγεθος του πληθυσμού μπορεί να παραμείνει κενό, αλλά το πεδίο 
"κατηγορίες Αφθονία» πρέπει να συμπληρωθεί) 
 
 
 
Site assessment (Κριτήρια  εκτίμησης περιοχής) 
 
POPULATION (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) = Βα) του παραρτήματος ΙΙΙ: Μέγεθος και πυκνότητα του πληθυσμού του 
είδους που είναι παρών στην περιοχή σε σχέση με τους πληθυσμούς που είναι παρόντες στο εθνικό 
έδαφος. Υπάρχει αυτό το κριτήριο για την εκτίμηση  του σχετικού μεγέθους ή της πυκνότητας του 
πληθυσμού στον τόπο σε σχέση με εκείνη του εθνικού πληθυσμού. Η τελευταία αυτή πτυχή είναι γενικά 
πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί. Το βέλτιστο μέτρο θα ήταν ένα ποσοστό, που προκύπτει από την 
αναλογία του πληθυσμού στον τόπο / πληθυσμό στην εθνική επικράτεια. Όπως προτείνεται για το 
κριτήριο Ab) μια εκτίμηση ή ένα διάστημα τάξη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
ακόλουθη προοδευτική μοντέλο: 
Α: 100%> = p> 15% 
Β: 15%> = p> 2% 
C: 2%> = p> 0% 
Επιπλέον, όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας  πληθυσμός του εν λόγω είδους είναι παρών στην εν 
λόγω τοποθεσία σε ένα μη σημαντικό τρόπο πρέπει να αναγράφεται στην τέταρτη κατηγορία D: Μη 
σημαντικό 
CONSERVATION (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ) = ββ) του παραρτήματος III: Βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του 
οικοτόπου που είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο είδος και δυνατότητες για την αποκατάσταση. Το 
εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνει δύο υπο-κριτήρια: 
i) βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικά για τα είδη 
ii) τις δυνατότητες αποκατάστασης 
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i) Βαθμός διατήρησης των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος που είναι σημαντικά για τα είδη 
Κριτήριο i) απαιτεί μια συνολική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος όσον αφορά τις  
βιολογικές  απαιτήσεις του συγκεκριμένου είδους. Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δυναμική 
του πληθυσμού είναι από τα πιο κατάλληλα συγχρόνως και  για τα δύο είδη, δηλαδή των ζώων και των 
φυτών. Η δομή του οικοτόπου και κάποια αβιοτικών χαρακτηριστικά θα πρέπει να αξιολογηθούν. 
 
 Η «βέλτιστη κρίση των εμπειρογνωμόνων» θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ταξινομήσει αυτό το 
κριτήριο: 
Ι: στοιχεία σε άριστη κατάσταση 
ΙΙ: στοιχεία που διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
III: στοιχεία σε μέτρια ή μερικώς υποβαθμισμένη κατάσταση 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπο-κατηγορία «I: στοιχεία σε άριστη κατάσταση» ή  
«II: στοιχεία καλά συντηρημένα" δίνεται το κριτήριο Bb), θα πρέπει στο σύνολό της να χαρακτηριστεί 
ως:  
«Α: εξαίρετη διατήρηση» ή «Β: καλή διατήρηση" αντίστοιχα ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση του από 
άλλα  υπο-κριτήρια. 
 
ii) Δυνατότητες αποκατάστασης. 
Γι 'αυτό το υπο-κριτήριο, το οποίο χρειάζεται μόνο να ληφθεί  υπόψη όταν τα στοιχεία βρίσκονται σε 
μια μέτρια ή μερικώς υποβαθμισμένη κατάσταση, μια προσέγγιση ανάλογη με εκείνη του κριτηρίου 
Aciii), θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, προσθέτοντας μια αξιολόγηση της βιωσιμότητας του πληθυσμού 
υπό εξέταση. Αυτό θα πρέπει να ως αποτέλεσμα το σύστημα ταξινόμησης ως εξής: 
I: εύκολη αποκατάσταση 
II: αποκατάσταση δυνατή με μέση προσπάθεια 
III: αποκατάσταση δύσκολη ή αδύνατη 
  
Σύνθεση που ισχύει για την ταξινόμηση των δύο υπο-κριτηρίων 
Α διατήρηση εξαιρετική = στοιχεία σε άριστη κατάσταση, ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση   της 
δυνατότητας  αποκατάστασης 
Β: καλή διατήρηση = καλά διατηρημένη στοιχεία ανεξάρτητα από τη βαθμολόγηση της δυνατότητας  
αποκατάστασης  = Στοιχεία σε μέτρια ή μερικώς υποβαθμισμένη κατάσταση και αποκατάσταση εύκολη 
C: μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση = όλοι οι άλλοι συνδυασμοί 
 
* ISOLATION  (* ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ)  = Bc) του παραρτήματος ΙΙΙ: Βαθμός απομόνωσης του σημερινού 
πληθυσμού στην περιοχή σε σχέση με την περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών. 
Το κριτήριο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα προσεγγιστικό μέτρο της συμβολής ενός δεδομένου 
πληθυσμού με τη γενετική ποικιλομορφία των ειδών από τη μία πλευρά και από την ευθραυστότητα 
του παρόντος συγκεκριμένου πληθυσμού από την άλλη πλευρά. Χρησιμοποιώντας μια απλοϊκή 
προσέγγιση μπορεί κανείς να πει ότι όσο περισσότερο ένα πληθυσμός είναι απομονωμένος (σε σχέση 
με το φυσικό φάσμα του), τόσο μεγαλύτερη είναι η συμβολή του στην γενετική ποικιλομορφία των 
ειδών. Κατά συνέπεια ο όρος «απομόνωση» πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, NATURA 
2000, η μορφή: επεξηγηματικές σημειώσεις 19 που εφαρμόζεται εξίσου στα αυστηρώς ενδημικά είδη, 
στην υπο-είδη / ποικιλίες / φυλές καθώς και υπο-πληθυσμούς ενός μετα-πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη κατάταξη: 
Α: πληθυσμός (σχεδόν) απομονωμένος 
Β: πληθυσμός μη απομονωμένος, αλλά στις παρυφές της περιοχής της διανομής 
C: πληθυσμός μη απομονωμένος σε εκτεταμένο φάσμα διανομής 
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* GLOBAL (ΣΥΝΟΛΙΚΑ) = Bd) του παραρτήματος III: Συνολική αξιολόγηση της αξίας της περιοχής για τη 
διατήρηση των εν λόγω ειδών. 
Το κριτήριο αυτό αφορά τη συνολική εκτίμηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση των οικείων 
ειδών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνοψίσει τα προηγούμενα κριτήρια και για να αξιολογηθούν 
άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής που θεωρούνται σημαντικά για ένα δεδομένο είδος. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από το ένα είδος στο άλλο και να περιλαμβάνουν ανθρώπινες 
δραστηριότητες στον τόπο ή σε γειτονικές περιοχές οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν την 
κατάσταση διατήρησης των ειδών, τη διαχείριση της γης, τη θεσμοθετημένη προστασία του τόπου, τις 
οικολογικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων οικοτόπων και των ειδών, κ.λπ. 
Μια «βέλτιστη κρίση των εμπειρογνωμόνων» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτήν την παγκόσμια 
αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το  ακόλουθο σύστημα κατάταξης : 
Α: εξαίρετη αξία 
Β: καλή αξία 
C: σημαντική αξία 
 
4.5.3 Περιγραφή της οικολογίας και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων και απειλών των βασικών ειδών 
χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της περιοχής  
Στην παράγραφο αυτή   περιγράφεται συνοπτικά ο ελληνικός πληθυσμός των ειδών χαρακτηρισμού και 
οριοθέτησης, το καθεστώς παρουσίας τους στην περιοχή μελέτης, τα κρίσιμα ενδιαιτήματά (θέσεις 
φωλιάσματος, τροφοληψίας και καταφυγίου) και οι απειλές τους, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα 
διατήρησης. 
Σημ. : Τα περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία προέρχονται από την Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης 
των περιοχών «GR055 Περιοχή Ελασσόνας»,    για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας  
: Μπούσμπουρας Δημήτρης 2009, αλλά και από άλλες σχετικές πηγές.  
 
Κιρκινέζι (Falco naumanni)  
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

                    
Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός 
Φωλιάζει στην Παλαιαρκτική από την Ιβηρική χερσόνησο έως την Κίνα Ο Εθνικός πληθυσμός είναι 2000 
έως 3480 ζευγάρια. 
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Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 25-30 ζευγάρια. Παλαιότερα ο πληθυσμός ήταν μεγαλύτερος κατά 10 
ζευγάρια και είχε καταγραφεί φώλιασμα στον οικισμό της Ελασσόνας. 
Οικολογία 
Μικρό μεταναστευτικό γεράκι που φωλιάζει σε αποικίες. Ζει σε ζεστές ανοικτές περιοχές όπως είναι οι 
στεπικές και ψευδοστεπικές εκτάσεις, λιβάδια, μη αρδεύσιμες καλλιέργειες και ευκαιριακά σε φρύγανα 
και ανοικτά δασολίβαδα. Τρέφεται κυρίως με έντομα (στο μεγαλύτερο ποσοστό >80% με ορθόπτερα) 
και λιγότερο με μικρά θηλαστικά και άλλα μικρά σπονδυλόζωα. Φωλιάζει συνήθως σε αποικίες από 5 
έως 250 ζευγάρια αλλά και μεμονωμένα. Φτιάχνει τη φωλιά του σε τρύπες σε παλιά σπίτια, κάτω από 
στέγες, σε τρύπες δένδρων και σε βραχώδεις ορθοπλαγιές. 
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το θέμα της διαθεσιμότητας τροφής και των θέσεων τροφοληψίας σε 
σχέση με τις θέσεις των αποικιών είναι σύνθετο στο κιρκινέζι. Αναφέρονται στην συνέχεια ορισμένα 
στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα για την οριοθέτηση: 
 
■ Τα κιρκινέζια εμφανίζουν ισχυρή φιλοπατρία στην θέση φωλεοποίησης κάθε υποπληθυσμού. Στην 
Ισπανία η διασπορά των νεαρών κιρκινεζιών την επόμενη χρονιά, που μελετήθηκε με δακτυλιωμένα 
πουλιά, έδειξε ότι το 57% παραμένει στην ίδια αποικία ενώ το 43% διασπείρεται σε άλλες αποικίες. Το 
90% βρέθηκε σε αποικίες σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων (Negro et al 1996). Σε άλλη 
έρευνα (Serrano et al 2001) διαπιστώθηκε ότι η γειτνίαση με άλλες αποικίες ευνοεί την διασπορά ενώ 
εμφανίζεται τάση να φωλιάσουν εντός της περιοχής τροφοληψίας του προηγούμενου έτους1. Η μέση 
απόσταση διασποράς βρέθηκε να είναι 1,6 χιλιόμετρα, με εύρος 100 - 65.220 μέτρων (με απόσταση 
μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων μόνο για το 6,1% του πληθυσμού). 
■ Σε πεδινή έκταση στην Ισπανία, με ψευδοστεπικό περιβάλλον ανάλογο με αυτό των πεδινών ζωνών 
με σιτηρά την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι η επικράτεια (home range) είναι μεγαλύτερη στις εντατικά 
καλλιεργούμενες περιοχές2 (63,65 km2), σε σχέση με τις παραδοσιακά καλλιεργούμενες περιοχές3 
(12,36 km2) (Tella et al 1998). 
Σε διαφορετικές μελέτες και σε διαφορετικές περιοχές εμφανίστηκαν μεγάλες αποκλίσεις ως προς το 
μέγεθος της επικράτειας ή ως προς την μέση ή μέγιστη απόσταση των θέσεων τροφοληψίας από τις 
θέσεις φωλεοποίησης. Αυτό εξαρτάται από τον χαρακτήρα της περιοχής: 
Σε έρευνα με τηλεμετρία διαπιστώθηκε ότι τα κιρκινέζια πετούν σε μεγάλη απόσταση για αναζήτηση 
τροφή (>14,5 km) (Negro et al 1993). Εμφανίζεται τάση η αποικία να βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής 
τροφοληψίας. Η αποικία βρέθηκε να έχει επικράτεια 212 km2 , ενώ τα άτομα εμφάνιζαν επικράτεια από 
27,12 έως 91,25 km2 (51-91 km2 για τα θηλυκά και 27-68 km 2 για τα αρσενικά 
 
■ Σε άλλη περιοχή, σε μελέτη με τηλεμετρία με λιγότερα άτομα, διαπιστώθηκε ότι η επικράτεια, 
κυμαίνεται σε μία περιοχή μεταξύ 28,53 km2 (χρησιμοποιώντας το 95% των σημείων εντοπισμού) και 
39,96 km2 (χρησιμοποιώντας το 100% των σημείων εντοπισμού), ενώ στην ίδια περιοχή σε μελέτη με 
άμεσες παρατηρήσεις από δίκτυο σταθερών θέσεων παρατήρησης διαπιστώθηκε επικράτεια 41,55 km2 
(χρησιμοποιώντας το 95% των σημείων παρατήρησης) και 45,21 km2 (χρησιμοποιώντας το 100% των 
σημείων παρατήρησης). Σ' αυτήν την περίπτωση η μέση απόσταση υπολογίστηκε μεταξύ 1.864 και 
2.557 μέτρων ενώ η μέγιστη 5.184 μέτρα (Banda et all). 
Οι διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται πιθανότατα στην κατάσταση των ενδιαιτημάτων 
τροφοληψίας: 
■ Εμφανίζεται τάση χρήσης των ακαλλιέργητων λιβαδιών και ακολουθούν οι εκτάσεις όπου 
καλλιεργούνται σιτηρά. Στην επιλογή των χώρων τροφοληψίας ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η 
διαθεσιμότητα τροφής. Σε έρευνα με τηλεμετρία στην Ισπανία φάνηκε ότι τα πουλιά δαπανούσαν 
περισσότερο χρόνο για ανεύρεση τροφής σε ακαλλιέργητα λιβάδια παρά την πολύ μικρή διαθεσιμότητά 
τους στον χώρο και ακολουθούσαν οι καλλιέργειες με δημητριακά. Οι άλλες καλλιέργειες εμφάνιζαν 
πολύ μικρότερη χρήση από την διαθεσιμότητά τους ενώ τα δάση δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου 
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(Donazar et al 1993). Σε συνθετική ανάλυση με στοιχεία από την Ισπανία φαίνεται ότι το είδος 
αποφεύγει τις αρδευόμενες εκτάσεις, τα δάση και τους θαμνώνες, ενώ συνδέεται θετικά με την ύπαρξη 
ποταμών και ρεμάτων (Bustamante 1997). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία σε πρώην 
ψευδοστεπική περιοχή με σιτηρά η οποία μετατράπηκε σε αρδευόμενες καλλιέργειες, διαπιστώθηκε 
ότι στο νέο περιβάλλον υπάρχει προτίμηση στις καλλιέργειες άλφα-άλφα (στο οποίο τρέφονται και 
μετά την κοπή) και στα ακαλλιέργητα κράσπεδα των αγρών, ενώ αποφεύγουν άλλες αρδευόμενες 
καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι (Ursua et al 2005). Οι συγγραφείς του προηγούμενου άρθρου 
προτείνουν, προσαρμοσμένη στην διατήρηση του κιρκινεζιού, επιλογή των καλλιεργειών όταν η 
κοινωνική πίεση καθιστά την άρδευση αναπόφευκτη. 
 
Βασικότερο στοιχείο για την επιλογή της φωλιάς είναι η μη ύπαρξη θηρευτών. Η επιλογή 
φωλεοποίησης εντός των οικισμών προφανώς εξυπηρετεί αυτήν την στρατηγική. Φαίνεται ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις προτιμά μεγαλύτερους οικισμούς με πιο ψηλά κτήρια για να αποφεύγει 
προφανώς την θήρευση από άγριους θηρευτές. Στους μικρότερους οικισμούς στους οποίους οι αποικίες 
βρίσκονται και σε πιο χαμηλά σπίτια, η θήρευση από κουνάβια, νυφίτσες, αρουραίους και γάτες είναι 
πολύ περισσότερο πιθανή. Η επιλογή της θέσης φωλεοποίησης μπορεί όμως να «κοστίζει» σε ενέργεια 
για την αναζήτηση τροφής. Στην Ισπανία βρέθηκε ότι στις πόλεις οι νεοσσοί στις φωλιές πεθαίναν 
κυρίως λόγω πείνας ενώ στην ύπαιθρο λόγω θήρευσης (Tella et al 1996). 
Απειλές 
Στις περιοχές αναπαραγωγής του είδους, οι σπουδαιότεροι περιοριστικοί παράγοντες είναι: 
■ Η έλλειψη θέσεων φωλεοποίησης (παλιά σπίτια, αποθήκες, στέγες σε νέα σπίτια με μικρά ανοίγματα 
στα κεραμίδια με λίγο χώρο ικανό να εκκολάψουν τα αυγά και να μεγαλώσουν τους νεοσσούς). Τα 
παλιά σπίτια και αποθήκες καταστρέφονται και αντικαθίστανται από νέες κατασκευές στις οποίες 
συνήθως δεν υπάρχουν κατάλληλες θέσεις για φώλιασμα. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται μεγάλος 
χώρος και δεν χρησιμοποιείται υλικό για φωλιά. Στην Ισπανία φάνηκε ότι η παρουσία ανταγωνιστών για 
θέσεις φωλιάσματος (κάργιες και περιστέρια) δεν περιορίζει τις θέσεις φωλεοποίησης (Forero et al 
1996). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην Ελλάδα αφού τα κιρκινέζια φωλιάζουν ακόμη και σε 
περιστερώνες μαζί με τα περιστέρια σύμφωνα με παρατηρήσεις μας. 
■ Η έλλειψη θέσεων τροφοληψίας (ψευδοστεπικά περιβάλλοντα - ανοικτές ακαλλιέργητες λιβαδικές 
εκτάσεις, ακαλλιέργητες εκτάσεις μεταξύ των καλλιεργειών, σιτηρά, άλλες μη αρδευόμενες 
καλλιέργειες). Η μετατροπή λιβαδιών και μη αρδευόμενων καλλιεργειών σε αρδευόμενες (βαμβάκι, 
καλαμπόκι, τεύτλα κ.λπ.) ή σε οπωρώνες και η δάσωση ή η πύκνωση θάμνων, περιορίζουν δραστικά την 
διαθεσιμότητα τροφής. Η χρήση των εντομοκτόνων και η εκμηχάνιση της γεωργίας πιθανώς να οδηγούν 
επίσης σε περιορισμό της διαθέσιμης τροφής 
■ Η δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα ή εντομοκτόνα (που χρησιμοποιούνται εντατικά σε ορισμένες 
περιοχές της Αφρικής) ενδεχομένως να αποτελεί μια σοβαρή απειλή αλλά δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία για την τεκμηρίωσή της ως απειλής. Δεν υπάρχουν επίσης επαρκείς μετρήσεις για 
υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα κιρκινέζια ή στα είδη με τα οποία τρέφεται στις περιοχές 
αναπαραγωγής στην Ευρώπη, ώστε να αποδοθεί ευθέως η μείωση των πληθυσμών σ' αυτό το αίτιο. Αν 
και βρέθηκαν υπολείμματα οργανοχλωρικών και βαρέων μετάλλων σε όλα τα αυγά που εξετάστηκαν 
στην Ισπανία, δεν φαίνεται να υπήρξε αρνητική επίπτωση στην αναπαραγωγική επιτυχία (Negro et al 
1993). 
■ Η άμεση φόνευση που συνέβαινε παλαιότερα, κυρίως κατά την διάρκεια του ανοιξιάτικου κυνηγίου ή 
από αεροβόλα κ.λπ., και η ενόχληση ή η καταστροφή των αυγών και των νεοσσών και η καταστροφή 
θέσεων κουρνιάσματος (πριν και μετά την αναπαραγωγή). 
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Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός 
Στην περιοχή έχει καταγραφεί ένα ζευγάρι που τρέφεται συστηματικά στον Ελασσονίτικο ποταμό. Δεν 
έχει εντοπιστεί η θέση αναπαραγωγής του. 
Ο Μαυροπελαργός εξαπλώνεται στην Ευρασία (από την Ισπανία μέχρι την Κίνα) αλλά και την νότιο 
Αφρική ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός του εκτιμάται σε 24.00044.000 ζευγάρια (BirdLife International 
2009). Η Ευρώπη φιλοξενεί σχεδόν το ήμισυ του αναπαραγωγικού του πληθυσμού κυρίως στις χώρες 
της ανατολικής Ευρώπης (7.800-12.000 ζευγάρια (BirdLife International 2004). Στην Ελλάδα το είδος 
διατηρεί 30-50 ζευγάρια (Handrinos & Akriotis 1997) κυρίως την δυτική και ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Επίσης αναπαραγωγή του Μαυροπελαργού έχει εξακριβωθεί στην ανατολική Ήπειρο, την 
Θεσσαλία και από τα νησιά μόνο στην Λέσβο. 
 
 Οικολογία 
Μεταναστευτικό είδος, ο Μαυροπελαργός φωλιάζει μεμονωμένα μακριά από τον άνθρωπο (σε 
αντίθεση με τον Λευκοπελαργό) προτιμώντας ημιορεινά και ορεινά δάση με κωνοφόρα αλλά και 
φυλλοβόλα (μέχρι τα 1.300m) κοντά όμως σε ρέματα ή ποτάμια αφού αναζητά την τροφή του σε 
απόσταση 6-15 km από τις θέσεις φωλιάσματος (Cramp & Simmons 1980, Hancock et al. 1992). 
Τρέφεται σε ρηχά ποτάμια και ρυάκια, λιμνούλες, έλη και υγρά λιβάδια κυρίως με ψάρια, αμφίβια, 
καρκινοειδή και υδρόβια έντομα και λιγότερο με ερπετά και μικρά θηλαστικά γι' αυτό εξαρτάται 
περισσότερο από το νερό από ότι ο Πελαργός. Φωλιάζει τα τέλη Μάρτη με τέλη Απρίλη συνήθως σε 
μεγάλα κακόμορφα δέντρα ή σε απρόσιτα βράχια. Γεννά 3-5 αυγά τα οποία επωάζει για 35-36 ημέρες. 
Οι νεοσσοί πτερώνονται σε ηλικία δύο περίπου μηνών. 
Απειλές 
Βασικές απειλές για το είδος είναι η καταστροφή του βιοτόπου τροφοληψίας (αποστράγγιση 
υγροτόπων, ρύπανση ρεμάτων και ποταμών) καθώς και η συρρίκνωση του βιοτόπου φωλιάσματος με 
την υλοτόμηση ώριμων συστάδων και την απομάκρυνση γέρικων δέντρων. Επίσης στην νότιο Ευρώπη 
αρκετά άτομα πέφτουν θύματα λαθροθηρίας, ειδικά κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση ενώ η 
σύγκρουση με ηλεκτροφόρα καλώδια αποτελεί μία επιπλέον αιτία θανάτου (Boettcher-Streim 1992, 
Hancock 1992). Ο Μαυροπελαργός είναι ίσως το πιο άμεσα απειλούμενο είδος της ελληνικής 
ορνιθοπανίδας από την κατασκευή φραγμάτων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων. 
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Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός 
Στην περιοχή έχει εντοπιστεί μια αποικία με 15 ζευγάρια σε ένα δένδρο. 
Αναπαράγεται στην Ελλάδα σε τουλάχιστον 23 αποικίες κοντά σε υγροτόπους κυρίως της βόρειας 
Ελλάδας και ο πληθυσμός του έχει υπολογιστεί σε 1200 ζευγάρια (Καζαντζίδης 2005). 
Οικολογία 
Φωλιάζει σε αποικίες συνήθως με άτομα του ίδιου είδους, σε μεγάλα δέντρα σπανιότερα σε θάμνους 
και καλαμώνες. Κατασκευάζει πλατφόρμες τοποθετημένες στα ψηλότερα σημεία των δέντρων τις 
οποίες επαναχρησιμοποιεί για πολλά χρόνια. Τρέφεται σε υγρότοπους με γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό 
νερό. Η δίαιτά του περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία οργανισμών εποχιακά διαθέσιμων όπως αμφίβια, 
έντομα, ερπετά, πουλιά ακόμη και τρωκτικά, κυρίως όμως ψαροφάγο. Συναντάται εκτός των μεγάλων 
υγροτόπων σε ποικιλία ενδιαιτημάτων αλλά το ρηχό νερό αλμυρό ή γλυκό είναι σημαντικός 
παράγοντας. Τα λιβάδια μακριά από νερό χρησιμοποιούνται συχνά για ανάπαυση και τροφοληψία. 
Κατά τη μετανάστευση συναντάται, εκτός των μεγάλων υγροτόπων, σε κάθε είδους ενδιαίτημα, όπως 
αρδευτικά κανάλια και τάφρους, ορεινά ρυάκια, χωράφια και σε ακτές. 
Απειλές 
Η σχετική σπανιότητα αλλά και συνεχής απώλεια, συρρίκνωση και αλλοίωση των υγροτόπων γλυκού 
νερού, εποχικών ή μόνιμων αποτελεί βασική απειλή για το είδος (Kazantzidis & Goutner, 2008). Η 
όχληση στα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής που προκαλείται από την ανθρώπινη παρουσία ή την 
παρουσία οικόσιτων ζώων είναι σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας. 
Οι ερωδιοί ως κορυφαίοι θηρευτές στην τροφική αλυσίδα των υγροτόπων είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι 
στην αγροχημική ρύπανση (οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα) και ρύπανση από βαρέα μέταλλα, κυρίως 
υδράργυρο και μόλυβδο . 
Οι ερωδιοί ανήκουν στην ομάδα ειδών που είναι ευάλωτα σε παγιδεύσεις στα ηλεκτροφόρα καλώδια 
που παρεμβάλλονται στις παραδοσιακές διαδρομές των υδρόβιων πουλιών μεταξύ γειτονικών 
υγροτόπων. 
Οι ερωδιοί είναι συχνά θύματα λαθροθηρίας στους υγροτόπους. Ο Σταχτοτσικνιάς ενδέχεται να 
καταδιώκεται στις ιχθυοκαλλιέργειες ως θηρευτής ψαριών. 
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Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulous)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 
                                                                                                                                                                                                   
Καθεστώς παρουσίας – πληθυσμός   
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 2-3 ζευγάρια.                                             
Παλιότερα η Χαλκοκουρούνα είχε ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ σήμερα εντοπίζεται 
στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη σε μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς. Επίσης, 
απουσιάζει από την πλειονότητα των νησιών ενώ αναπαράγεται σε ορισμένα όπως τη Σάμο, την Κω και 
πιθανά τη Λέσβο (Handrinos, & Akriotis, 1997). Ο ελληνικός πληθυσμός εκτιμάται σε 200 έως 400 
ζευγάρια (Handrinos, & Akriotis, 1997). 
Οικολογία 
Η Χαλκοκουρούνα φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων που συνήθως ανοίγονται από άλλα είδη πχ 
δρυοκολάπτες ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχισμές βράχων, κτίσματα και σε στοές μέσα στο έδαφος 
σε επικλινή ή κάθετα πρανή. Η διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων φωλιάσματός καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό την παρουσία του είδους σε κατάλληλα ενδιαιτήματα. Χρησιμοποιεί ξερά κλαδιά στις κορυφές 
των δέντρων ή στύλους για να εποπτεύει και να εντοπίζει τη λεία του, η οποία αποτελείται από μεσαίου 
ή μεγάλου μεγέθους έντομα. Προτιμά ηλιόλουστες, θερμές θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες, κοιλάδες, 
λιβάδια και ανοιχτές περιοχές παρουσία διάσπαρτων δέντρων ή ρεματικής βλάστησης. 
Απειλές 
Κυριότερη απειλή για το είδος αποτελεί η εντατικοποίηση της γεωργίας μέσω της οποίας εκτατικές 
καλλιέργειες με διάσπαρτα δέντρα μετατρέπονται σε ανοιχτές εντατικές καλλιέργειες μειώνοντας τη 
διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων για φώλιασμα. Επίσης η εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις 
καλλιέργειες μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα του είδους και επιδρά αρνητικά στους πληθυσμούς του 
 
Μελισσοφάγος (Merops apiaster)  
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Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός 
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 17-22 ζευγάρια. 
Το είδος έχει ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. 
Νοτιότερα παρουσιάζει σποραδική κατανομή και είναι αρκετά σπάνιο στην Πελοπόννησο. Επίσης, 
απουσιάζει από την πλειονότητα των νησιών ενώ αναπαράγεται σε ορισμένα όπως τη Λέσβο, τη Σάμο, 
τη Λήμνο και την Κρήτη (Handrinos, & Akriotis, 1997). Ο Ελλαδικός πληθυσμός εκτιμάται σε 2000 με 
3000 ζευγάρια. 
Οικολογία 
Ο Μελισσοφάγος χτίζει τη φωλιά του σε στοά μέσα στο έδαφος σε επικλινείς ή κάθετα πρανή. Φωλιάζει 
σε αποικίες όπου συνήθως αριθμούν λίγα ζευγάρια (3 -6 ζευγάρια). Οι εδαφικές συνθήκες αποτελούν 
σημαντική παράμετρο για την επιλογή ενός πρανούς ως χώρο εγκατάστασης της αποικίας. Τρέφεται με 
έντομα προτιμώντας σε μεγάλο βαθμό υμενόπτερα που συνθέτουν πάνω από το 60% του διαιτολογίου 
του. 
 
Προτιμά ηλιόλουστες, θερμές θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες, κοιλάδες, λιβάδια, ανοιχτές περιοχές, 
ελαιώνες ή αμπελώνες συνήθως κοντά επιφανειακό νερό. 
Απειλές. 
Κυριότερες απειλές για το είδος αποτελούν η λαθροθηρία και η έλλειψη κατάλληλων θέσεων για 
φώλιασμα. Επίσης η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εκτεταμένη χρήση αγροχημικών στις 
καλλιέργειες μειώνει τα τροφικά διαθέσιμα τους είδους και επιδρά αρνητικά στους πληθυσμούς του. 
 
 
Οχθοχελίδονο (Riparia riparia) 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός 
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 250 - 300 ζευγάρια. 
Το είδος έχει ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. 
Νοτιότερα παρουσιάζει σποραδική κατανομή ενώ απουσιάζει από τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου με 
εξαίρεση ίσως την Λέσβο και την Κέρκυρα (Handrinos, & Akriotis, 1997). Πληθυσμός του εκτιμάται 
μεγαλύτερος από 20.000 ζευγάρια (Handrinos, & Akriotis, 1997). 
 
Οικολογία 
Το οχθοχελίδονο χτίζει τη φωλιά του σε στοά μέσα στο έδαφος σε επικλινείς ή κάθετα πρανή ή βράχια 
(Cramp, 1998). Φωλιάζει κατά μήκος ποταμών ή σε παραλίμνιες ή παραθαλάσσιες θέσεις με πρανή, σε 
αποικίες όπου συνήθως αριθμούν από λιγότερα από 50 ζευγάρια έως 2000 ζευγάρια (Cramp, 1998). Οι 
φωλιές στις αποικίες σχηματίζουν χαλαρές συναθροίσεις όπου η κάθε φωλιά απέχει λίγο από την άλλη. 
Πολυάριθμες αποικίες (> 2000 ζευγαριών) μπορεί να εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση πολλών 
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χιλιομέτρων, ανάλογα τη διαθεσιμότητα κατάλληλων θέσεων για φώλιασμα (Cramp, 1998). Οι εδαφικές 
συνθήκες αποτελούν σημαντική παράμετρο για την επιλογή ενός πρανούς ως χώρο εγκατάστασης της 
αποικίας. Το πορώδες του εδάφους συνήθως δεν πρέπει να είναι χαλαρό έτσι ώστε να μην 
καταστρέφεται εύκολα η φωλιά όπως επίσης να μην είναι σκληρό ώστε να ανοίγεται η στοά εύκολα 
από τα πουλιά (Heneberg, 2008, Handrinos, & Akriotis, 1997). Συνεπώς, η διαθεσιμότητα κατάλληλων 
θέσεων για φώλιασμα μαζί με τα τροφικά διαθέσιμα μιας περιοχής καθορίζουν το μέγεθος και την 
εγκατάσταση μιας αποικίας σε αυτήν. Τρέφεται με έντομα τα οποία συλλαμβάνει εν πτήση. (Cramp, 
1998). Προτιμά ανοιχτές περιοχές πχ υγρά λιβάδια, λίμνες, κοίτες ποταμών κα οι οποίες μπορεί να 
απέχουν μεγάλη απόσταση από την αποικία πχ 600 έως 900 μέτρα (Cramp, 1998). 
Απειλές 
Σημαντική απειλή για το είδος αποτελεί η έλλειψη κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος δηλαδή κάθετα 
χωμάτινα πρανή σε περιοχές χωρίς όχληση. Επίσης, η εντατική γεωργία και η χρήση αγροχημικών 
πιθανά επιδρά αρνητικά στους πληθυσμούς των ασπόνδυλων με τα οποία τρέφεται το είδος (Tucker 
and Heath, 1994). 
 
4.6 : ΣΥΝΟΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ -   ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   
Στη συνέχεια, αναφέρονται   οι κίνδυνοι,    και απειλές για την ορθοπανίδα της περιοχής, όπως αυτοί 
καταγράφονται στο σχέδιο δράσης   της περιοχής «GR1420014 Περιοχή Ελασσόνας»,   για την Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας,  (Μπούσμπουρας Δημήτρης, 2009),  (εκτός από τις ειδικές για το κιρκινέζι) που 
έχουν ήδη αναλυθεί, ήτοι : 
 Επέκταση αρδευόμενων εκτάσεων εις βάρος των αρόσιμων ξηρικών καλλιεργειών. 

 Χρήση βιοκτόνων στην γεωργία σε μεγάλες ποσότητες. 
 Καύση καλαμιάς το καλοκαίρι σε μεγάλες εκτάσεις χωρίς επίβλεψη. Αν και απαγορεύεται είναι 

συνήθης πρακτική στις ζώνες με σιτηρά. Καταστρέφονται ολοσχερώς δένδρα και θάμνοι. 
 Υπεράνληση και μείωση των επιφανειακών υδάτων έχει οδηγήσει σε μεγάλη μείωση αμφιβίων 

και ασπονδύλων που αποτελούν τροφή για αρπακτικά και υδρόβια. 
 Δηλητηριασμένα δολώματα για τους λύκους και δηλητηριασμένοι σπόροι για τα τρωκτικά. 
 Δάσωση αγροτικών εκτάσεων με ακακίες. Έχει υλοποιηθεί σε μικρό βαθμό σε ημιορεινές 

περιοχές (πχ Άνω Σκοτούσα). 
 Θανάτωση πελαργών σε καλώδια και υποσταθμούς της ΔΕΗ. 

 
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και το δελτίο δεδομένων οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και απειλές για τα 
οικοσυστήματα της περιοχής έχουν ως κάτωθι : 
• Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών 
• Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες, ελαιώνες κλπ) 
• Λευκοκαλλιέργειες 
• Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη 
• Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
• Εξορυκτικές δραστηριότητες: λατομεία-ορυχεία 
• Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, 
αρδευτικών δικτύων 
• Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων. 
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4.7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Στη συνέχεια, αναφέρονται   οι προτεινόμενες ενέργειες      για την   περιοχή, όπως αυτοί 
καταγράφονται στο σχέδιο δράσης   της περιοχής «GR1420014 Περιοχή Ελασσόνας»,   για την Ζώνη 
Ειδικής Προστασίας,  Μπούσμπουρας Δημήτρης, 2009 
 
Γενικές προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση των ελληνικών ΖΕΠ: 
• Εθνικός Συντονισμός Διαχείρισης - Παρακολούθησης των ΖΕΠ με κατάλληλο 
μηχανισμό διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης. 
• Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων των ειδών 
χαρακτηρισμού στο σύνολο των ΖΕΠ. 
• Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) 
στο σύνολο των ΖΕΠ. 
• Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών προτεραιότητας των ΖΕΠ. 
• Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού. 
• Απαγόρευση εισαγωγής αλλόχθονων ειδών ή υβριδίων. 
• Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων εντός των ΖΕΠ. 
• Απαγόρευση χρήσης μολύβδινων βολίδων στους υγροτόπους. 
• Υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης για τα έργα των 
κατηγοριών Α1,Α2,Β3 στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών της περιοχής 
Ειδικά μέτρα για την περιοχή 
Μέτρο Προτεραιότητα 

Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείριση για τη ΖΕΠ Υψηλή 

Θεσμοθέτηση Καταφυγίου Άγριας Ζωής για την προστασία των ειδών 
χαρακτηρισμού. 

Υψηλή 

Υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, με 
έμφαση στα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ 

Υψηλή 

Το φράγμα που κατασκευάζεται θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον 
Μαυροπελαργό και στους ερωδιούς. Προτείνεται να πραγματοποιηθεί 
ειδική μελέτη για την διαχείριση των υδάτων ώστε να υπάρχει επαρκής 
ποσότητα νερού στην κοίτη κατά την περίοδο αναπαραγωγής. 

Υψηλή 

Υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την προώθηση 
αγραναπαύσεων και εκτατικών καλλιεργειών (κυρίως σιτηρών). 

Υψηλή 

■ Διατήρηση των αρόσιμων μη αρδευόμενων εκτάσεων και αποφυγή 
μετατροπής τους σε αρδευόμενες για την διατήρηση των θέσεων 
τροφοληψίας του κιρκινεζιού. 
■ Κίνητρα για την ανάπτυξη των βιοκαλλιεργειών και φιλικών στο 
περιβάλλον πρακτικών στην γεωργία. 
■ Κίνητρα για την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για το κιρκινέζι 

 

Περιορισμός της αγροχημικής ρύπανσης αυστηρή τήρηση του κώδικα 
ορθής γεωργικής πρακτικής 

Ενδιάμεση 
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Αποτελεσματική προστασία των σημαντικών για τα είδη χαρακτηρισμού 
οικοσυστημάτων. 
Ο Ελασσονίτης ποταμός συμπληρωμένος με τους παραποτάμου 
Βούλγαρη κλπ συνεχίζει έως τον Τύρναβο ως Τιταρίσιος συνδεόντας την 
περιοχή με την ΖΕΠ Τυρνάβου και στην συνέχεια με τον Πηνειό. Ο 
ποταμός αποτελεί διάδρομο επικοινωνίας μεταξύ δύο ΖΕΠ και αποτελεί 
βασικό χώρο διατροφής των ερωδιών και θα πρέπει στο τμήμα αυτό να 
ληφθούν μέτρα διατήρησης των χαρακτηριστικών του ποταμού σύμφωνα 
με το άρθρο 10 της ΚΟ 92/43. 

Υψηλή 

 
 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΣΧΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
 
5.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Στην περίπτωσή μας δεν τίθεται θέμα εναλλακτικών λύσεων καθότι όπως αναλύθηκε ήδη, η 
εταιρεία διαθέτει το εν λόγω οικόπεδο και έτσι δεν θα χρειαστεί να προβεί σε αγορά νέου οικοπέδου. Η 
επέκταση θα γίνει στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία 
του περιβάλλοντος είναι επαρκή.  
  
5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η αξιολόγηση των συνεπειών του έργου στη χλωρίδα, την πανίδα και τα οικοσυστήματα, 
συνίσταται στην αποτίμηση των μεταβολών που θα προέλθουν από το υπό εξέταση έργο σε  
προστατευτέους οργανισμούς. Στην περίπτωσή μας η περιοχή της μελέτης είναι περιοχή τύπου SPA και 
κατά συνέπεια ως άμεσος στόχος τίθεται η προστασία της   ορνιθοπανίδας. Θα εξετάσουμε όμως 
συνοπτικά και την προστασία  στα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας που 
συναντώνται στην περιοχή.  

 
5.2.1 Χλωρίδα &  Πανίδα :   

 Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές (βάσει του Ν.1650/1986) προστασίας και διατήρησης της 
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, ελέγχονται όλες οι επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου στην 
πανίδα και τους βιότοπούς της. Αξιολογούνται έτσι καταστάσεις ή φαινόμενα που επηρεάζουν γενικά 
τη βλάστηση και την πανίδα και ειδικά τα είδη φυτών και ζώων που κυριαρχούν, καθώς και αυτά που 
ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία.  

Στην άμεση και τριγύρω περιοχή της εγκατάστασης δεν παρατηρούνται σπάνια,  ευαίσθητα ή 
απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τις 
εργασίες λειτουργίας του έργου.  
  Αλλαγή στη σύνθεση της φυσικής βλάστησης στην περιοχή δεν προβλέπεται από τη λειτουργία 
του έργου.   Το οικόπεδο εντός του οποίου σχεδιάζεται η ανέγερση των εγκαταστάσεων δεν διαθέτει 
κάποιο σημαντικό είδος χλωρίδας ή πανίδας.  
 
Πανίδα :  

Ο θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να αποτελέσει σημαντική όχληση 
για την πανίδα. Επιπλέον επειδή τα ζώα σε αντίθεση με τα φυτά έχουν το πλεονέκτημα της κίνησης, 
μπορούν να αποφεύγουν περιοχές με αυξημένη όχληση. Εξάλλου το έργο είναι υπάρχον και η όποια    
"τοπική" μετακίνηση κάποιων ειδών γύρω από την περιοχή έχει ήδη συντελεστεί, ενώ δεν προβλέπεται 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός με ιδιαίτερα υψηλή στάθμη θορύβου. 
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  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν αναμένονται μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του 
έργου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.  
 
5.2.2 Ορνιθοπανίδα : 

Καθώς η περιοχή που εμπίπτει το έργο αποτελεί και Ζώνη Προστασίας της Ορνιθοπανίδας 
ακολούθως αποτιμούνται οι όποιες επιπτώσεις που δύναται να έχει το έργο στην ορνιθοπανίδα της 
περιοχής.  

Η προστασία συνίσταται   από τις χωρικές ενότητες που αποτελούν τα ενδιαιτήματα των 
προαναφερόμενων ειδών από κατάληψη εδάφους ή ακόμη από τους παράγοντες που θα δημιουργήσει 
το υπό εξέταση έργο.  

  
 Μέθοδος εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Ως μέθοδος για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του 

καταλόγου (λίστας) περιβαλλοντικών επιπτώσεων με όλες τις δυνατές επιπτώσεις που πιθανό θα 
μπορούσε να επιφέρει η δραστηριότητα στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Η εκτίμηση θα γίνει σε 
συνάρτηση των συγκεκριμένων  κινδύνων και  απειλών  που έχουν καταγραφεί για τα διάφορα 
προστατευόμενα είδη της οικίας περιοχής Natura 2000.   
 
Στάδιο εγκατάστασης 

Η επιλογή ως τρόπου κατασκευής της μονάδας με μεταλλικές κατασκευές, έτοιμο σκυρόδεμα  
και πλήρωσης με πάνελ, ελαχιστοποιεί τις απαιτούμενες εργασίες καθώς και τον χρόνο κατασκευής του 
έργου. Δεν απαιτούνται μεγάλου βάθους ολικές εκσκαφές, παρά μόνο τοπικές και μικρού βάθους. Η 
εγκατάσταση των μηχανημάτων θεωρείται εύκολη. Για την πρόσβαση στη μονάδα θα χρησιμοποιηθεί 
υπάρχων δρόμος. 
 Έτσι δεν προβλέπονται ιδιαίτερες επιπτώσεις στο στάδιο κατασκευής του έργου και όποιες υπάρξουν 
θα είναι τελείως προσωρινού χαρακτήρα.  
  
 Στάδιο λειτουργίας 
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και κατά τη λειτουργία της μονάδας,  η όποια όχληση στους πληθυσμούς της 
πανίδας   είναι σημειακή και μικρής έντασης και έκτασης.    
  Οι επιπτώσεις όσον αφορά τα πτηνά μελετώνται παρακάτω και αφορούν σε:  
- Μείωση των θέσεων τροφοληψίας.  
- Μείωση των θέσεων φωλεάσματος.  
- Διατάραξη των πουλιών (από τον θόρυβο, την παρουσία των οχημάτων και μηχανημάτων κατά την 
λειτουργία).  
- Κίνδυνο διατάραξης των ζωνών διέλευσης των κυριότερων μεταναστευτικών περασμάτων της 
ορνιθοπανίδας.  
  
Αναφέρεται εξαρχής  ότι οι ανωτέρω επιπτώσεις στα πτηνά από το έργο μας θεωρούνται αμελητέες. 
 
 
Παρατίθενται στη συνέχεια λεπτομερή στοιχεία για τους κινδύνους και τις απειλές για την 
ορνιθοπανίδα με τον αντίστοιχο βαθμό συσχέτισης με το έργο. Η παράθεση των κινδύνων και απειλών 
γίνεται  σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην διαπίστωση και καταγραφή των πιθανών απειλών  : 
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5.3 Κίνδυνοι  και απειλές για την ορνιθοπανίδα της περιοχής και συσχέτιση με το έργο 
 
Κίνδυνοι  και απειλές Συσχέτιση με το έργο 
Πυρκαγιές και καταστολή πυρκαγιών Λόγω της ύπαρξης εστιών φωτιάς, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στην σωστή συντήρηση του 
σχετικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και 
στην τήρηση όλων των μέτρων πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
Φυσικά η γύρω περιοχή δεν είναι δασώδης, ούτε 
διαθέτει βλάστηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει 
συνθήκες εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς ακόμα και στην 
περίπτωση που συνέβαινε εντός της βιομηχανίας. 

Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών    Δεν θα γίνεται χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών    
Συνεχιζόμενη αστικοποίηση Δεν σχετίζεται.  
Τροποποίηση των καλλιεργητικών 
πρακτικών 

Δεν σχετίζεται. 

Απομάκρυνση φρακτών, αλσών και θάμνων Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε να μην 
απομακρυνθούν τυχόν θάμνοι και φράκτες που 
υπάρχουν στο οικόπεδο, αλλά αντίθετα να ενισχυθούν 
με επιπλέον δενδροφυτεύσεις.  

Άλλου είδους αστικοποίηση, βιομηχανικές 
και παρόμοιες δραστηριότητες 

Η μονάδα θα κατασκευαστεί επι της επαρχιακής οδού 
Φαλάνης - Γιάννουλης, σε μικρή απόσταση από τη 
Φαλάνη. Ετσι αν και συμβάλλει στην συνεχιζόμενη 
αστικοποίση, δεν συμβάλλει στην μεγάλη διασπορά της. 

Κυνήγι Δεν σχετίζεται 
Βιομηχανική αποθεματοποίηση Είναι φυσικό ότι η μονάδα θα συμβάλει στην 

βιομηχανική αποθεματοποίηση. Πρόκειται όμως για 
σχετικά μικρή, οικολογική μονάδα.  

Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι Η εξυπηρέτηση της μονάδας θα γίνεται από το ήδη 
υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής. 

Αστικές περιοχές, ανθρώπινη κατοικία Δεν σχετίζεται ιδιαίτερα 
Εγκατάλειψη ποιμενικού συστήματος, 
έλλειψη βόσκησης 

Δεν θα γίνει αλλοίωση λιβαδικής έκτασης  

Άρδευση Δεν σχετίζεται 
Γραμμές ηλεκτρισμού και τηλεφώνων Δεν θα γίνουν επιπλέον γραμμές από τις ήδη 

υπάρχουσες στην περιοχή 
 
 
 
5.4 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Α) Πρόκληση καθυστέρησης ή διακοπής της προόδου επίτευξης των στόχων διατήρησης της οικίας 
περιοχής Natura 2000 :  Το έργο   δεν θα προκαλέσει   διαφοροποίηση στην προσπάθεια επίτευξης των 
στόχων διατήρησης της οικίας περιοχής Natura 2000. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια  η μονάδα να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να αποτραπεί κάθε αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο είναι φανερό ότι δεν πρόκειται να παρακωλύσει ιδιαίτερα τους 
στόχους διατήρησης της περιοχής, αφού δεν προκαλεί υποβάθμιση ή  καταστροφή  των 
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προαναφερθέντων οικοτόπων.  Τέλος, το είδος της δραστηριότητας δεν σχετίζεται ιδιαίτερα με 
κάποιους από τους κινδύνους για την ορνιθοπανίδα της περιοχής όπως αυτοί έχουν ήδη αναλυθεί.   
  Η σταδιακή μείωση της παραδοσιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας αποτελεί επίσης παράγοντα που 
φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την διατήρηση διαφόρων ειδών, λόγω της απώλειας ενδιαιτημάτων  
μέσω της   σταδιακής μετατροπής ανοιχτών εκτάσεων σε δάση. Το εν λόγω έργο βοηθά βασικά την 
διατήρηση της κτηνοτροφίας αφού μειώνει το κόστος διάθεσης των προϊόντων των κτηνοτρόφων της 
περιοχής με ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.  
Β) Ελάττωση της  έκτασης ή κατακερματισμός των τύπων  οικοτόπων της περιοχής Natura 2000 η 
επηρεασμός της αντιπροσωπευτικότητας  και του βαθμού διατήρησης της δομής και των λειτουργιών 
της οικίας περιοχής Natura 2000 : ο όποιος κατακερματισμός, οφειλόμενος κυρίως στην ύπαρξη του 
δρόμου, υφίσταται ήδη.   
Γ) Ελάττωση του μεγέθους του πληθυσμού των ειδών ή επηρεασμός του βαθμού διατήρησης των 
βιοτόπων ή κατακερματισμός ή επηρεασμός της ισορροπίας μεταξύ των ειδών ή επηρεασμός του 
βαθμού απομόνωσής τους:  Το έργο μας όπως έχει καταδειχθεί από την ως τώρα ανάλυση, δεν θα 
επηρεάσει το μέγεθος του πληθυσμού των ειδών ούτε και στον βαθμό διατήρησης των βιοτόπων και 
δεν θα συμβεί  κατακερματισμός ή επηρεασμός της ισορροπίας μεταξύ των ειδών ή επηρεασμός του 
βαθμού απομόνωσής τους. 
Η εγκατάσταση βρίσκεται δίπλα σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο  και θα διαθέτει σύνδεση με το   
επαρχιακό δίκτυο. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί σε επηρεασμό του βαθμού απομόνωσης 
κάποιου είδους, πέραν του ήδη υπάρχοντος. Σε τίποτα επίσης δεν θα επηρεάσει το μέγεθος του 
πληθυσμού των ειδών και του βαθμού διατήρησης των βιοτόπων. 
Δ) Πρόκληση αλλαγών σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (πχ ισορροπία θρεπτικών, υποβάθμιση του 
εδάφους από πιθανή διάβρωση, δυναμική των σχέσεων μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων) 
της οικίας περιοχής Natura 2000 :  Η μονάδα, από τον τρόπο λειτουργίας και της διαχείρισης των 
αποβλήτων της,  δεν φαίνεται να δημιουργεί τις οποιεσδήποτε αλλαγές στις προαναφερόμενες ζωτικής 
σημασίας παραμέτρους. Με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σωστή διαχείριση των αποβλήτων της 
μονάδας τα οποία σε γενικές γραμμές είναι εύκολα αντιμετωπίσιμα,  δεν φαίνεται να υπάρξει 
οποιαδήποτε υποβάθμιση του εδάφους.   
Ε) Αλληλεπιδράσεις με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικής αλλαγές στην οικία περιοχή Natura 
2000 :  Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για φυσικές αλλαγές   στην οικία περιοχή Natura 2000 με τις οποίες 
θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει θετικά ή αρνητικά η μονάδα μας.  
 

6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ   Ή ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

 
6.1 Εναλλακτικές λύσεις 

      Η εταιρεία διαθέτει το εν λόγω οικόπεδο και έτσι δεν θα χρειαστεί να προβεί σε αγορά νέου 

οικοπέδου. Η εγκατάσταση είναι υφιστάμενη και η επέκταση δε θεωρείται ότι θα έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.  Εξάλλου η θέση του οικοπέδου σε ελάχιστη απόσταση από το 

επαρχιακό δίκτυο Ελασσόνας - Τυρνάβου και σε αρκετή απόσταση από τον οικισμό του Γαλανόβρυσης 

ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση ενόχλησης των κατοίκων από τη λειτουργία της επιχείρησης,  

θεωρείται  ιδανική για την απρόσκοπτη λειτουργία του.  
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6.2 Προτεινόμενα Μέτρα  

Η επιχείρηση ανήκει στην Κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α2 (σύμφωνα με την απόφαση 

37674/10-08-2016) και θα πρέπει να συμμορφώνεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία.  

Θα πρέπει σε γενικές γραμμές  να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα κάτωθι: 

 Στην ορθή διαχείριση του παραγόμενου τυρόγαλου και τη διάθεσή του σε κοντινά χοιροστάσια.  

 Στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων με την δημιουργία Μονάδας 

Επεξεργασίας Αποβλήτων και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της. 

 Τα απορρίμματα αστικής φύσεως να συλλέγονται και να διατίθενται στους χώρους που 

καθορίζουν οι αρχές για τα απορρίμματα της περιοχής 

 Να γίνεται  προγραμματισμένη συντήρηση  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με έμφαση 

στον εξοπλισμό καυσίμων και καύσης και να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα πυρασφάλειας 

που προβλέπονται βάσει της ισχύουσας ανά περίπτωση νομοθεσίας. 

 Να γίνουν τέλος δενδροφυτεύσεις με ποικιλία δένδρων και θάμνων σε ελεύθερους χώρους του 

οικοπέδου και στα όρια του οικοπέδου 
 

 6.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μέτρων 

Εκτός βέβαια από τις δενδροφυτεύσεις που θα χρειαστούν τον απαραίτητο χρόνο για να 

αποδώσουν όλα τα άλλα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.  

Οπωσδήποτε θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι ώστε ελαχιστοποιούνται οι 

όποιες επιδράσεις της μονάδας στην ορνιθοπανίδα, αλλά και τη χλωρίδα και  πανίδα της περιοχής.   

 

6.4 Τελικά συμπεράσματα 

  Εφόσον υπάρξει τήρηση των δεσμεύσεων, η καλή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού,  

θεωρείται ότι η ανέγερση και λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας, ελάχιστα  θα επηρεάσει τη  

διαβίωση των πτηνών. 

 

            ΛΑΡΙΣΑ 04 /11/2019 
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