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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1.1 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου

Η παρούσα αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου: “Τροποποίηση της
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του
έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων”.

1.1.1 Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου

Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι τμήμα της περιοχής εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας
Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
ένα μικρό τμήμα κατά μήκος της δεξιάς όχθης του Πηνειού ποταμού της ΔΕ Γόμφων του Δήμου Πύλης και
της ΔΕ Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων για την αποτελεσματική προστασία του σημαντικότερου
στοιχείου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.

1.1.2 Σκοπός – Στόχοι του Σχεδίου

Κεντρικό  στόχο  της  τροποποίησης  της  ΖΟΕ  της  εκτός  σχεδίου  περιοχής  και  εκτός  ορίων  οικισμών
προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων αποτελεί η ολοκληρωμένη παραγωγική
ανάπτυξη και η αντίστοιχη χωρική ανασυγκρότηση του αστικού, εξωαστικού – περιαστικού χώρου στο
πλαίσιο  της  αειφόρου  ανάπτυξης,  ώστε  το  αστικό  κέντρο  των  Τρικάλων  να  μετασχηματιστεί  σε  ένα
σύγχρονο  Πολεοδομικό  Συγκρότημα  με  διεύρυνση  του  εθνικού  και  περιφερειακού  ρόλου  του,  να
προωθήσει περαιτέρω το ρόλο του ως διοικητικό κέντρο, ως συγκοινωνιακός κόμβος, ως κέντρο εμπορίου
και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, αλλά και κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και πόλος
ανάπτυξης τουρισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, αστικού τουρισμού και εναλλακτικών μορφών σε
συνδυασμό με τα Μετέωρα και την όμορη Πίνδο. 

Βασικές επιδιώξεις/στόχοι του σχεδιασμού είναι:

• Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  –  δάση,  τοπίο,  ποταμοί  και  παραποτάμιες  περιοχές  –  και  η
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

• Η  εναρμόνιση  του  αναπτυξιακού  και  χωρικού  προτύπου  του  Δ.  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  τις
κατευθύνσεις των υπερκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, σε
συνάρτηση  με  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  ενδογενούς  παραγωγικού  και  οικιστικού
δυναμικού με μια ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.

• Διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να εκπληρώνονται ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και οι σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. 

1.1.3 Προγραμματικά μεγέθη

Το  Σχέδιο  έχει  ορίζοντα  στοχοθεσίας  το  2023,  και  βασίζεται  σε  σενάριο  πληθυσμιακής  εξέλιξης  που
προβλέπει  μόνιμο πληθυσμό στο Πολεοδομικό  Συγκρότημα Τρικάλων της τάξης  των 71.000 κατοίκων.
Λαμβάνοντας υπόψη ως προγραμματική πυκνότητα d=124 κάτοικοι /Ηα και προκειμένου να καλυφθούν οι
οικιστικές ανάγκες του πληθυσμού – έτους στόχου 2023, προκύπτει η ανάγκη ο συνολικός οικιστικός ιστός
να ανέλθει στα 1.623,18 Ηα, οι αναγκαίες δε οικιστικές επεκτάσεις είναι 450 Ηα.  

1.1.4 Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία του περιβάλλοντος 

Στη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων προτείνεται η δημιουργία νέων ζωνών με στοιχεία:
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• Α για τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας

• Β για τις Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης

• Γ για τις περιοχές που προορίζονται για επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

Α. Περιοχές Ειδικής Προστασίας

Α.  I   Προστασία  υδάτινων  οικοσυστημάτων  ποταμών  –  ρεμάτων  και  παραποτάμιων  –  παραρεμάτιων  
περιοχών 

Η κατηγορία αυτή αφορά τους ποταμούς που διασχίζουν την περιοχή μελέτης (τμήματα εκτός οικιστικού
ιστού),  συγκεκριμένα  δε  τον  Ποταμό  Πηνειό  και  τους  παραποτάμους  του  Αγιαμονιώτη,  Ληθαίο  και
Κουμέρκη, και τις παρόχθιες ζώνες τους που η ζώνη προστασίας εκτείνεται σε πλάτος 100μ εκατέρωθεν
της κοίτης στον Πηνειό μετρούμενη από την φυσική όχθη και σε πλάτος 50μ. εκατέρωθεν της κοίτης των
παραποτάμων του. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μέχρι την οριοθέτηση του ποταμού και των παραποτάμων
του  και  μετά  από  αυτήν  η  ζώνη  προστασίας   προτείνεται  80μ  και  40μ  αντιστοίχως  από  τη  γραμμή
οριοθέτησης. 

Α.ΙΙ  Προστασία  φυσικής  ομορφιάς,  προβολής  –  ανάδειξης  –  ερμηνείας  του  φυσικού  περιβάλλοντος,
προαγωγής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμού, και ήπιας αναψυχής 

Πρόκειται για την περιοχή της Ανάληψης και εκτείνεται από τα βόρεια όρια του λόφου του Πρ. Ηλία και
του διερχόμενου δακτυλίου μέχρι τη βόρεια ζώνη οικοανάπτυξης, η οποία προτείνεται στα ανατολικά του
οικισμού  Περδικοράχη.  Χαρακτηρίζεται  για  το  ιδιαίτερο  τοπίο  που  δημιουργεί  η  γεωμορφολογία  της
περιοχής. Από την ισχύουσα ΖΟΕ επιτρέπονται εγκαταστάσεις αναψυχής, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, και
κτίρια κοινής ωφέλειας.  Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής συνδυάζει  τις  δραστηριότητες και λειτουργίες
ανάδειξης  του  φυσικού  τοπίου  με  περιπατητικά  μονοπάτια,  τον  πολιτισμό  και  την  ήπια αναψυχή και
σχετίζεται με το λόφο του Προφήτη Ηλία και την ζώνη οικοανάπτυξης που αποτελεί βόρεια απόληξή της.
Με  τον  ολοκληρωμένο  χαρακτήρα  που  προσλαμβάνει  η  προστατευόμενη  περιοχή  δεν  θα  πρέπει  να
επιτρέπεται η χρήση των κτιρίων κοινής ωφέλειας.

Α.IΙΙ Προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 

Πρόκειται για την περιοχή μεταξύ του υφιστάμενου και προτεινόμενου στα βόρεια δακτυλίου και των
ορίων της εγκεκριμένης ΖΟΕ και ο χαρακτήρας της είναι αυστηρά αγροτικός. Στόχος των προτεινομένων
χρήσεων και περιορισμών είναι η προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 

Β. Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης

Β.Ι  Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων – Επιχειρηματικό  Πάρκο

Ο  χαρακτήρας  των  ζωνών  Β.Ι  αφορά  σε  δύο  ειδικές  επιχειρηματικές  συγκεντρώσεις  οικονομικών
δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας που απαιτούνται για την δυναμική ανάπτυξη που έχουν τα Τρίκαλα και
αναμένεται  να  αυξηθεί  περαιτέρω.  Ο  χαρακτηρισμός  της  ζώνης  Β.Ι  κρίνεται  απαραίτητος  για  την
λειτουργία της πόλης, καθώς θα αποτελέσει των υποδοχέα αστικών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας,
όπως οι προτεινόμενες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να εγκατασταθούν εντός σχεδίου, διότι είτε είναι
ασύμβατες  με  τις  χρήσεις  της  γενικής  κατοικίας  και  επιβαρύνουν  το  περιβάλλον,  είτε  γενικότερα
επιφέρουν  σημαντικές  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  λειτουργία  της  πόλης  προκαλώντας  κυκλοφοριακά
προβλήματα κλπ. 

Β.ΙΙ   Ζώνη βιοτεχνικών – βιομηχανικών χρήσεων μέσης όχλησης

Η ζώνη αυτή προτείνεται κατ’ επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης που προβλέπεται από το
εγκεκριμένο  ΓΠΣ  και  προτείνεται  να  αλλάξει  χαρακτήρα  ως  υποδοχέας  βιομηχανικών  εγκαταστάσεων
μέσης όχλησης. Με τη νέα αυτή ζώνη εξορθολογίζεται το σχήμα της ζώνης από τραπέζιο σε ορθογώνιο και
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προεκτείνεται προς βορρά. Έτσι η μεγαλύτερη έκταση  θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της ζώνης
η οποία είναι και μοναδική στο Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. 

Β.ΙΙΙ Ζώνη Οικοανάπτυξης, προβολής – ανάδειξης – ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος, προαγωγής της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικοτουρισμού και ήπιας ημερήσιας  αναψυχής στη φύση 

Ο κύριος χαρακτήρας της ζώνης αυτής συνδυάζει τις λειτουργίες και δραστηριότητες  της γεωργίας, της
ανάδειξης του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος μεταξύ των ποταμών Κουμέρκη και Πηνειού, με τις ήπιες
τουριστικές  δραστηριότητες,  τον  πολιτισμό  και  την  ήπια  αναψυχή.  Η  ζώνη  αυτή  του  οικοτουρισμού
κρίθηκε αναγκαία, λόγω της ιδιαιτερότητας των χαρακτηριστικών της παραποτάμιας περιοχής, όπου ο
κύριος  στόχος  είναι  η  επισκεψιμότητά  της  με  την  πρόβλεψη  κατάλληλων  υποδομών  για  την
ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως εξάλλου πρότεινε το ισχύον ΓΠΣ ως κατευθύνσεις για τον εξωαστικό
χώρο,  και  επιπλέον  η  παρούσα  πρόταση  προσθέτει  τα  οικοτουριστικά  καταλύματα  –  ξενώνες  μικρής
δυναμικότητας (μέχρι 50 κλίνες), με ανάλογα αισθητικά χαρακτηριστικά τύπου φάρμας, ξενώνων νεότητας
κλπ,  και  με  κατάλληλες  διαμορφώσεις  στον  περιβάλλοντα  χώρο  σχετικές  των  δραστηριοτήτων  του
εναλλακτικού τουρισμού. 

Β.IV  Περιαστική  ζώνη  λειτουργικής  προστασίας  του  αγροτικού  τοπίου,  ανάπτυξης   πολιτιστικών  και
κοινωφελών λειτουργιών

Η  ζώνη  αυτή  προτείνεται  σε  περιμετρικές  θέσεις  των  οικισμών  Ριζαρειό,  Λογγάκι,  Σωτήρα  και  Άγιοι
Απόστολοι  που  βρίσκονται  εκτός  του  εξωτερικού  οδικού  δακτυλίου  όπου  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της
γεωργικής  γης  προτείνεται  ως  απολύτου  προστασίας  με  τον  χαρακτήρα  της  γεωργικής  γης  υψηλής
παραγωγικότητας (ζώνη Α.ΙΙΙ). Οι εκτάσεις αυτές με το περιεχόμενο των χρήσεων που προτείνονται έχουν
έναν χαρακτήρα ζωνών κοινωνικών εξυπηρετήσεων και μάλιστα υπερτοπικής εμβέλειας, συμβάλλοντας
έτσι στη λειτουργία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Οι χρήσεις που προτείνονται επιπλέον αυτών που
ισχύουν από την εγκεκριμένη ΖΟΕ είναι τα κτίρια κοινής ωφέλειας, τα πολιτιστικά κτίρια και οι ξενώνες
μικρού  δυναμικού  έως  20  κλίνες.  Οι  χρήσεις  αυτές  είναι  ήπιου  χαρακτήρα  και  δεν  δημιουργούν
προϋποθέσεις για εκτεταμένη δόμηση στις περιοχές αυτές.

Β.V  Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης

Η ζώνη αυτή που περιλαμβάνει τη γεωργική γη μεταξύ του ορίου του αστικού χώρου, όπως προκύπτει από
τις νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης και  του εξωτερικού οδικού δακτυλίου των Τρικάλων. Ο χαρακτήρας που
της  αποδίδεται  ως  απλή  γεωργική  γη  με  επιτρεπόμενες  χρήσεις  τις  αγροικίες  και  τις  κοινωφελείς
εγκαταστάσεις, σε αντίθεση με τις ζώνες της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, όπου οι εν λόγω
χρήσεις δεν επιτρέπονται, οφείλεται στο ότι η ζώνη αυτή δέχεται τις μεγαλύτερες οικιστικές πιέσεις  και
αναμένεται  να  αποτελέσει  τον  προθάλαμο  των  επεκτάσεων  της  πόλης  στην  επόμενη  περίοδο  του
μελλοντικού σχεδίου προγραμματισμού των επομένων εντάξεων στο σχέδιο πόλης. 

Γ. Περιοχές κατάλληλες για επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου

Γ.Ι  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Γενική κατοικία 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις εκτάσεις περιμετρικά της πόλης που προτείνει η μελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων για επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση της Γενικής κατοικίας. 

Γ.ΙΙ  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει δύο περιοχές, την περιοχή πέριξ του τοπικού ρυμοτομικού για την χωροθέτηση
του Διοικητηρίου εκατέρωθεν του δρόμου προς Λογγάκι (Νέο διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο πόλης) και
μία μικρή περιοχή στην οδό Καρδίτσης κατ’ επέκταση του πολεοδομικού κέντρου που προτείνεται από την
μελέτη  αναθεώρησης  του  ΓΠΣ  στην  εντός  εγκεκριμένου  ΓΠΣ  περιοχή  κατά  μήκος  της  οδού  (ειδικό
επιχειρηματικό κέντρο πόλης).  Στη ζώνη αυτή προτείνεται η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη
χρήση της Πολεοδομικού κέντρου.
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Γ.ΙΙΙ Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – Ανώτατη Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό
Πάρκο)

Η ζώνη αυτή προτείνεται μεταξύ του εξωτερικού δακτυλίου, της σιδηροδρομικής γραμμής, των οικισμών
Φλαμούλι – Καρυές και της οδού Καρδίτσης με σκοπό την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση
της  Πολεοδομικού  κέντρου  με  αρκετές  εξαιρέσεις,  για  να  εξασφαλιστεί  η  ορθολογική  οργάνωση  της
περιοχής. Η πολεοδόμηση της έκτασης αυτής με βασική χρήση την ανώτατη εκπαίδευση υπαγορεύεται
από την ύπαρξη στην περιοχή αυτή των εγκαταστάσεων των ΤΕΦΑΑ και του ποδηλατοδρομίου δυνάμενες
να επεκταθούν σε μία ευρύτερη έκταση ώστε να υποδεχθούν και επιπλέον τμήματα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, προκειμένου να συστήσουν έναν εκπαιδευτικό πόλο που να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα
σε ένα ειδικά πολεοδομικά σχεδιασμένο περιβάλλον στα όρια της πόλης. 

Γ.ΙV  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης

Περιλαμβάνουν τις δύο ισχύουσες από το εγκεκριμένο ΓΠΣ ζώνες βιοτεχνίας στις οδούς Λαρίσης και Πύλης
επεκτεινόμενες  σε  βάρος  της  ΖΟΕ  σύμφωνα  με  τα  προγραμματικά  μεγέθη  και  τα  σταθερότυπα  του
ΥΠΕΧΩΔΕ  όπως  αυτά  υπολογίστηκαν  κατά  την  μελέτη  αναθεώρησης  του  ΓΠΣ  Δήμου  Τρικκαίων.  Οι
προτεινόμενες χρήσεις γης είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Π.Δ. 23-2-87 ΦΕΚ 166 Δ.

Γ.V  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Χονδρεμπορίου – Εμπορευματικό Πάρκο

Η ζώνη αυτή αποτελεί επέκταση της προταθείσας ζώνης Χονδρεμπορίου από τη μελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ στην οδό Λαρίσης στην οποία προτείνονται οι ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.
Φ.Ε.Κ./166/Δ/1987.

Γ.VΙ  Ζώνη προς πολεοδόμηση με τον μηχανισμό των ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής

Στην  περιοχή της Ζώνης  Τουρισμού –  Αναψυχής η  οποία προτείνεται  να  οργανωθεί  με  το μηχανισμό
ΠΕΡΠΟ επιτρέπονται οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ./166/
Δ/1987 για Τουρισμό – Αναψυχή. 

Γ.VΙΙ  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού πρασίνου

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την πρόταση για την δημιουργία με την ένταξη στο σχέδιο δύο νέων μεγάλων
πάρκων  επιπέδου  πόλης,  το  ένα  παρά  τον  Αγιαμονιώτη  ποταμό  σε  συνέχεια  της  ζώνης  Τουρισμού  –
Αναψυχής (Γ.VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.)  που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.
Γεωργίου  επεκτεινόμενο  προς  βορρά  ώστε  να  συμπεριλάβει  και  τμήμα  της  παραποτάμιας  ζώνης  της
παλιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού. 
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1.2 Συσχέτιση του Σχεδίου με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκε η συμβατότητα του Σχεδίου με τα ακόλουθα Σχέδια:

1. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (ΦΕΚ 128/Α/
2008).  Οι  στόχοι  που  τίθενται  από  το  ΓΠΧΣΑΑ  για  τους  λοιπούς  εθνικούς  πόλους  (όπου
περιλαμβάνεται  και  η  πόλη των Τρικάλων),  όπως η  αναβάθμιση των  τεχνικών και  κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών, η ενίσχυση του ιδιαίτερου παραγωγικού, πολιτιστικού χαρακτήρα τους,
η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνάδουν με τους
στόχους του υπό εξέταση σχεδίου.

2. Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018).
Η υπό εξέταση ΖΟΕ είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις του ΠΧΠ και προωθεί προβλέψεις του,
όπως είναι για παράδειγμα ο καθορισμός συμβατών μεταξύ τους χρήσεων γης ανάλογα με τον
προβλεπόμενο χαρακτήρα της περιοχής, ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, η
προσαρμογή  της  ΖΟΕ  στα  σημερινά  δεδομένα  και  ανάγκες,  η  αποτροπή  της  διάσπαρτης
χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων μεταποίησης
σε οργανωμένους υποδοχείς. 

3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ
151/ΑΑΠ/2009). Από τα εξεταζόμενα στην παρούσα μελέτη καθίσταται σαφής η θετική συσχέτιση
της  υπό  εξέταση  ΖΟΕ  με  το  ΕΠΧΣΑΑ  για  τη  βιομηχανία,  αφού  ρυθμίζει  αποτελεσματικά  τις
βιομηχανικές χρήσεις στον εξωαστικό χώρο του Δήμου Τρικκαίων προβλέποντας συγκεκριμένες
βιομηχανικές  ζώνες  και  συμβάλλοντας  στον  περιορισμό  της  διάσπαρτης  χωροθέτησης  νέων
μονάδων

4. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ
1138/ Β/11.06.2009, 3155/Β/12.12.2013).  Παρότι  δεν υπάρχει σήμερα εν ισχύ ΕΠΧΣΑΑ για τον
Τουρισμό,  μετά τις  ακυρωτικές  αποφάσεις  του  ΣτΕ,  εντούτοις  διερευνήθηκε  η  σχέση  του  υπό
εξέταση  Σχεδίου  με  τις  γενικές  κατευθύνσεις  του  ακυρωθέντος  ΕΠΧΣΑΑ  και  προέκυψε  ότι  το
εξεταζόμενο  με  την  παρούσα  σχέδιο  σε  κανένα  σημείο  του  δεν  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τις
κατευθύνσεις που δίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο.      

5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας  (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008).  Οι ρυθμίσεις της υπό εξέταση ΖΟΕ σε κανένα τους σημείο
δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω προβλεπόμενα του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ. 

6. Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  (ΦΕΚ
2561/Β/25.09.2014  και  ΦΕΚ  4682/Β/29.12.2017). Οι  προβλέψεις  της  εξεταζόμενης  με  την
παρούσα μελέτη ΖΟΕ δεν έρχονται σε αντίθεση με κάποιο από τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ. Αντιθέτως, η
ορθότερη  ρύθμιση  και  διαχωρισμός  των  χρήσεων  γης  (π.χ.  αστικές  λειτουργίες  από
δραστηριότητες  γεωργικής  παραγωγής)  θα  διευκολύνουν  την  εφαρμογή  μέτρων  όπως  π.χ.  οι
δράσεις  για τη μείωση της  διάχυτης ρύπανσης από γεωργία,  αλλά και  τους  ελέγχους από τις
εποπτικές αρχές κλπ. Επίσης προβλέψεις της ΖΟΕ για το χωρικό εξορθολογισμό των βιομηχανικών
χρήσεων και τη μείωση των διάσπαρτων μονάδων στην περιαστική ζώνη της πόλης των Τρικάλων
συμβάλλουν  στον  αποτελεσματικότερο  περιβαλλοντικό  έλεγχο  αυτών,  αλλά  και  σε  οικονομίες
κλίμακας όσον αφορά τις υποδομές περιβαλλοντικής προστασίας. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη
ΖΟΕ δεν έρχεται σε αντίθεση με το ΣΔΛΑΠ, τουναντίον κάποιες προβλέψεις της υποβοηθούν στην
εφαρμογή κάποιων από τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό.  

7. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2685/Β/06.07.2018). Κανένα από τα μέτρα που προτείνεται από το ΣΔΚΠ για τη
Θεσσαλία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της υπό εξέταση ΖΟΕ. Σε γενικές γραμμές η
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προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα διασφαλίζει τις χρήσεις γης και την πολεοδομική ανάπτυξη
και ως εκ τούτου τα δύο σχέδια έχουν αλληλοσυμπληρωματικό χαρακτήρα. 

8. 7ο  Πρόγραμμα  Δράσης  για  το  Περιβάλλον  (1386/2013/ΕΕ  Απόφαση  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου). Κατ’ αναλογία με την κλίμακα των προτεινόμενων παρεμβάσεων το προτεινόμενο
σχέδιο βρίσκεται σε συνάφεια με τους  στόχους του 7ου ΠΔΠ. 

9. Στρατηγική της ΕE για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αρκετοί από τους στόχους της Στρατηγικής της ΕE
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (όπως π.χ. ο στόχος για την επίτευξη ασφαλών, ανθεκτικών, βιώσιμων
και  χωρίς  αποκλεισμούς  πόλεων  και  οικισμών  ή  ο  στόχος  για  προστασία,  αποκατάσταση  και
προαγωγή  της  αειφόρου  χρήσης  των  χερσαίων  οικοσυστημάτων  κλπ)  παρουσιάζουν  θετική
συνάφεια με τις προβλέψεις του προτεινόμενου σχεδίου.  

10. Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους [COM(2006) 231]. COM(2006) 231]. Το προτεινόμενο σχέδιο
παρουσιάζει μερικώς αρνητική συσχέτιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του
εδάφους,  λόγω των οικιστικών επεκτάσεων που προτείνει,  αλλά και των λοιπών χρήσεων που
αναπτύσσονται και περιλαμβάνουν κατάληψη ημιφυσικών εδαφών, αδιαβροχοποίηση και εν γένει
υποβάθμιση ή και απώλεια των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους. 

11. Οδηγία  79/409/ΕΟΚ  περί  της  διατηρήσεως  των  άγριων  πτηνών.  Το  προτεινόμενο  από  την
παρούσα μελέτη σχέδιο δεν παρουσιάζει άμεση συσχέτιση με την εν λόγω Οδηγία, καθώς δεν
προτείνονται  επεμβάσεις  σε  αμιγώς  φυσικές  περιοχές.  Παρόλα  αυτά  θα  μπορούσε  να
υποστηριχθεί  ότι  υπάρχει  μερική  θετική  συνάφεια  με  την  εν  λόγω  Οδηγία,  λόγω  του  ότι
προβλέπεται σημαντική επέκταση της ζώνης προστασίας του Πηνειού στα νότια και νοτιοδυτικά
όρια της ΖΟΕ.   

12. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Όπως παραπάνω.

13. Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 [COM(2006) 231]. COM(2011) 244]. Όπως παραπάνω.
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1.3 Εναλλακτικές λύσεις

Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη συνοψίζονται ως εξής: 

i. Μη παρεμβατικό σενάριο (μηδενική λύση)

ii. Μέτρια παρεμβατικό σενάριο

iii. Έντονα παρεμβατικό σενάριο

1.3.1 Μη παρεμβατικό σενάριο

Το μη παρεμβατικό σενάριο ταυτίζεται ουσιαστικά με τη μηδενική εναλλακτική λύση και προβλέπει τη μη
τροποποίηση της ΖΟΕ και τη συνέχιση ισχύος της εγκεκριμένης από το 1990 υφιστάμενης ΖΟΕ. 

Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει καθαρά αντιαναπτυξιακή κατεύθυνση και θα δυσχεράνει την ανάδειξη των
Τρικάλων σε διοικητικό κέντρο, συγκοινωνιακό κόμβο, κέντρο εμπορίου και υπηρεσιών προς την αγροτική
παραγωγή, αλλά και κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και πόλο ανάπτυξης τουρισμού εθνικής και
διεθνούς εμβέλειας. Πέραν αυτού μία τέτοια επιλογή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς του
φυσικού  και  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος,  όπως  η  διαιώνιση  του  καθεστώτος  της  άναρχης  και
αυθαίρετης δόμησης στην περιαστική ζώνη των Τρικάλων, η επέκταση του φαινομένου των ασύμβατων
χρήσεων και ασύμβατων κατατμήσεων, η διασπορά χρήσεων γης εντός και εκτός του αστικού ιστού του
ΠΣΤ, η μη αποτελεσματική προστασία σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος στην περιαστική
ζώνη των Τρικάλων, η μη επικαιροποίηση της ισχύουσας ΖΟΕ, που αδυνατεί πλέον να παρακολουθήσει τις
αλλαγές  στην  υφιστάμενη  κατάσταση  εντός  και  πέριξ  του  ΠΣΤ,  και  κυρίως  η  μη  συμμόρφωση  με  τις
επιταγές του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού. 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται  σαφές ότι  το  μη παρεμβατικό σενάριο δεν  μπορεί  να αποτελέσει
παραδεκτή  λύση  με  βάση  τόσο  περιβαλλοντικά  όσο  και  αναπτυξιακά  –  χωροταξικά  –  πολεοδομικά
κριτήρια και ως εκ τούτου απορρίπτεται και δεν εξετάζεται περαιτέρω. 

1.3.2 Μέτρια παρεμβατικό σενάριο

Κριτήρια για την επιλογή και την έκταση των παρεμβάσεων του σεναρίου αυτού αποτελούν η προστασία
του περιβάλλοντος και παράλληλα η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η εναρμόνιση του αναπτυξιακού
και  χωρικού  προτύπου  του  Δ.  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  των  υπερκείμενων  σχεδίων
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που δίδονται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις επιταγές της αστικής αειφορίας, ώστε να εκπληρώνονται ταυτόχρονα η
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι προαναφερθείσες σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. 

Συνοπτικά  τα  σημαντικότερα  σημεία  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων  του  σεναρίου  είναι  ο
εξορθολογισμός  των  χρήσεων  γης  και  προσαρμογή,  όπου  θεωρείται  αναγκαίο  και  περιβαλλοντικά
αποδεκτό,  στην  υφιστάμενη  κατάσταση,  η  ρύθμιση  των  ασύμβατων  χρήσεων  και  κατατμήσεων,  η
επέκταση  των  ζωνών  προστασίας  των  ρεμάτων,  ο  καθορισμός  επιπλέον  προστατευόμενων  ζωνών
οικολογικής  σημασίας,  η  ρύθμιση  επί  το  ευμενέστερο  των  χρήσεων  που  προβλέπονται  στην
προστατευόμενη  (και  από  την  ισχύουσα  ΖΟΕ)  ζώνη  της  Ανάληψης,  η  ενθάρρυνση  της  συγκέντρωσης
εμπορικών, βιομηχανικών κλπ χρήσεων σε συγκεκριμένους εξωαστικούς υποδοχείς με ανεπτυγμένη την
κατάλληλη υποδομή. 

Η συνολική λογική της πρότασης του σεναρίου αυτού θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

Ολοκληρωμένη παραγωγική ανάπτυξη και χωρική ανασυγκρότηση του αστικού, εξωαστικού – περιαστικού
χώρου στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, δηλ. με σεβασμό στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος
και στους παραγωγικούς πόρους της περιοχής, συνεκτιμώντας πάντα την κοινωνική συνοχή και αποδοχή. 
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1.3.3 Έντονα παρεμβατικό σενάριο

Στο έντονα παρεμβατικό σενάριο το κύριο κριτήριο για την επιλογή και την έκταση των παρεμβάσεων είναι
η  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  η  βιώσιμη  χρήση  των  φυσικών  πόρων,  ενώ  η  αναπτυξιακή  και
οικονομικοκοινωνική συνιστώσα αποτελούν δευτερεύουσες επιλογές.

Στα πλαίσια αυτά προκρίνεται η άμεση εφαρμογή των παρεμβάσεων του μέτρια παρεμβατικού σεναρίου
(χωρίς  π.χ.  να  προβλέπεται  εύλογος  χρόνος  οικονομικοκοινωνικής  προσαρμογής)  που  βρίσκονται  σε
ευμενέστερη  θέση  όσον  αφορά  στις  περιβαλλοντικές  παραμέτρους  σε  σχέση  με  την  ισχύουσα  ΖΟΕ.
Αντιθέτως απορρίπτονται προτάσεις του μέτρια παρεμβατικού σεναρίου που βρίσκονται αντιστοίχως σε
δυσμενέστερη θέση και στόχο έχουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση
και την απαίτηση για προστασία των φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος. 

Συνοπτικά  τα  σημαντικότερα  σημεία  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων  του  σεναρίου  που
διαφοροποιούνται από το μέτρια παρεμβατικό σενάριο είναι ο εξορθολογισμός των χρήσεων γης, χωρίς
ανοχή  στη  διαμορφωμένη  κατάσταση  σήμερα,  εάν  αυτή  έχει  αναπτυχθεί  κατά  παρέκκλιση  των
πολεοδομικών ρυθμίσεων, η άμεση απομάκρυνση όλων των ασύμβατων χρήσεων, η μη αποδοχή επί το
δυσμενέστερο  αλλαγής  των  κατατμήσεων,  η  υποχρέωση  για  άμεση  μετεγκατάσταση  των  εμπορικών,
βιομηχανικών κλπ χρήσεων σε συγκεκριμένους εξωαστικούς υποδοχείς με ανεπτυγμένη την κατάλληλη
υποδομή.

Η συνολική λογική της πρότασης του σεναρίου αυτού θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

Χωρική  ανασυγκρότηση  του  αστικού,  εξωαστικού  –  περιαστικού  χώρου  στο  πλαίσιο  της  αειφόρου
ανάπτυξης, δηλ. με κύρια προτεραιότητα το σεβασμό στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και στους
παραγωγικούς πόρους της περιοχής. 

1.3.4 Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων

Πίνακας 1.3.1: Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων

Παράμετρος Μέτρια παρεμβατικό σενάριο Έντονα παρεμβατικό σενάριο

Φυσικό περιβάλλον + ++

Φυσικοί πόροι + ++

Χρήσεις γης ++ ++

Οικονομία – Ανάπτυξη ++ -

Κοινωνικό περιβάλλον ++ -

Σύνολο βαθμολογίας 8 6

Όπως είναι αναμενόμενο το έντονα παρεμβατικό σενάριο θεωρείται πολύ καλό για το φυσικό περιβάλλον
και τους φυσικούς πόρους, αφού θέτει ως άμεση και απόλυτη προτεραιότητα την απόλυτη προστασία
τους, ενώ το μέτρια παρεμβατικό σενάριο θεωρείται καλό για τις παραμέτρους αυτές, αφού συνυπολογίζει
ισότιμα και τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Όσον αφορά τη ρύθμιση των χρήσεων γης τα δύο
σενάρια  θεωρούνται  ισότιμα,  ενώ  στις  παραμέτρους  του  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος
(κοινωνικοοικονομικές  παράμετροι),  όπως  ήταν  άλλωστε  πρόδηλο,  το  έντονα  παρεμβατικό  σενάριο
αξιολογείται ως μέτριο, ενώ το μέτρια παρεμβατικό ως πολύ καλό. 

Συμπερασματικά,  από  την  παραπάνω  ανάλυση  προκύπτει  υπεροχή  του  μέτρια  παρεμβατικού
σεναρίου, το οποίο και αποτελεί την πρόταση της παρούσας μελέτης για την τροποποίηση της ΖΟΕ του
Δήμου Τρικκαίων. 
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1.4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος

1.4.1 Κλίμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΣ Τρικάλων, η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 16,8 οC. Ο θερμότερος μήνας
είναι ο Ιούλιος, με μέση θερμοκρασία 27,6  οC και μέση μέγιστη θερμοκρασία 40,1  οC, ενώ ακολουθεί ο
Αύγουστος, με μέση θερμοκρασία 27,4  οC και μέση μέγιστη θερμοκρασία 38,6  οC. Ο ψυχρότερος μήνας
είναι  ο  Ιανουάριος,  με  μέση  θερμοκρασία  6,0  οC  και  μέση  μέγιστη  θερμοκρασία  17,5  οC.  Κατά  τους
χειμερινούς μήνες η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 6,0 έως 8,3  οC, κατά τη διάρκεια των εαρινών
μηνών από 11,4 έως 20,3  οC, το καλοκαίρι οι τιμές που σημειώνονται βρίσκονται εντός του διαστήματος
24,8 - 27,6 οC και, τέλος, κατά τους φθινοπωρινούς μήνες η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 11,6 έως
22,4 οC

Από τις μετρήσεις του ΜΣ Τρικάλων προκύπτει ότι η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε
631,9 mm. Το μεγαλύτερο μέσο ύψος βροχόπτωσης σημειώνεται το μήνα Φεβρουάριο, με την τιμή να
ανέρχεται σε 89,4 mm, ενώ ακολουθεί ο Μάρτιος με μέσο ύψος βροχόπτωσης 81,9  mm. Οι ξηρότεροι
μήνες είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, Ιούλιος και Αύγουστος, με μέσο ύψος βροχόπτωσης στα 12,1 mm. 

Η επικρατούσα διεύθυνση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή μελέτης είναι η Δυτική Βορειοδυτική
(ΔΒΔ). Το εύρος της μέσης μηνιαίας έντασης κυμαίνεται από 1,9 έως 3,1 km/h. Η μέση ετήσια ένταση
ανέμου είναι 2,6 km/h.

1.4.2 Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Από μορφολογική άποψη, εντός της ΠΕ Τρικάλων διακρίνονται δύο ζώνες, μία ορεινή και μία πεδινή.

Στην  ορεινή  περιοχή  οι  υψομετρικές  διαβαθμίσεις  κυμαίνονται  από  +200  έως  +500  μέτρα,  στους
ημιορεινούς σχηματισμούς και από +500 έως +2.400 μέτρα στους ορεινούς. Το ορεινό ανάγλυφο είναι
εξαιρετικά  έντονο  και  εμφανίζονται  κρημνοί  μεγάλου  ύψους.  Συχνά  εμφανίζονται  απότομες  πλαγιές
διακοπτόμενες  από  χαράδρες,  οι  οποίες  άλλοτε  καλύπτονται  από  πυκνή  βλάστηση  και  άλλοτε
εμφανίζονται γυμνές εξαιτίας της λιθολογίας, με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνεται εξαιρετικά δύσβατη.

Μορφολογικά η πεδινή ζώνη αποτελεί μια επιμήκη λεκάνη, που παρουσιάζει ανάπτυξη κατά τη διεύθυνση
ΒΔ – ΝΑ. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και ομαλό, με μικρές υψομετρικές διαφορές. 

1.4.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

Στην  περιοχή  μελέτης  επικρατούν  σχεδόν  αποκλειστικά  οι  αλλουβιακές  και  ποτάµιες  αποθέσεις.  Οι
λοφώδεις  εκτάσεις  της  Ανάληψης  και  γύρω  από  τον  οικισμό  της  Περδικοράχης  δομούνται  από
μολασσικούς  σχηματισμούς  αποτελούμενους  από  ιλυώδεις  και  μαρμαρυγιούχες  κυανές  μάργες  με
πλακώδεις ψαμμιτικές τράπεζες και με παρεμβολές τοπικά βιοκλαστικών ψαμμιτικών ασβστολίθων. 

Σύμφωνα με το νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) 2000, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη
Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας IΙ, για την οποία η εδαφική επιτάχυνση προσδιορίζεται σε 0,24g. 

1.4.4 Ύδατα

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) και συγκεκριμένα στη ΛΑΠ Πηνειού.
Με βάση τη διαίρεση και κατηγοριοποίηση των ποτάμιων ΥΣ του ΥΔ Θεσσαλίας, τα τμήματα του Πηνειού
ποταμού που σχετίζονται με την περιοχή μελέτης είναι το πιο κατάντη υποτμήμα του τμήματος Π12, λίγο
πριν τη συμβολή με τον Πορταϊκό ποταμό και το πιο ανάντη υποτμήμα του τμήματος Π11, μέχρι περίπου
τη συμβολή του με τη Δυτική κοίτη Τρικάλων. Η Δυτική κοίτη Τρικάλων, τουλάχιστον το τμήμα της που
αποτελεί ΥΣ σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ, εμπίπτει στο σύνολό της στην περιοχή μελέτης. Τέλος, τα τμήματα του
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Ληθαίου  ποταμού που διαρρέουν την περιοχή μελέτης  είναι  τα  Π4,  Π3 και  Π2 (από ανάντη  προς τα
κατάντη). 

Όσον αφορά την οικολογική και χημική κατάσταση των ΥΣ της περιοχής μελέτης, αναφέρεται ότι το τμήμα
του Πηνειού Π12 χαρακτηρίζεται από  “μέτρια” οικολογική κατάσταση και χημική κατάσταση “κατώτερη
της  καλής”,  λόγω  υπερβάσεων  σε  ουσίες  προτεραιότητας  (Υδράργυρος).  Η  συνολική  κατάσταση
χαρακτηρίζεται ως  “μέτρια”.   Η οικολογική κατάσταση του τμήματος Π11 του Πηνειού και της Δυτικής
Κοίτης  Τρικάλων χαρακτηρίζεται  ως  “ελλιπής”,  ενώ η  χημική  τους  κατάσταση ως  “καλή”.  Η  συνολική
κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως  “ελλιπής”. Το πιο ανάντη τμήμα στην περιοχή μελέτης του Ληθαίου
ποταμού  Π4  χαρακτηρίζεται  από  “καλή” οικολογική  και  “καλή”  χημική,  άρα  και  “καλή”  συνολική
κατάσταση. Το τμήμα Π3 του Ληθαίου ποταμού χαρακτηρίζεται από “κακή” οικολογική και “καλή” χημική
κατάσταση.   Η  συνολική  κατάσταση  χαρακτηρίζεται  “κακή”.  Τέλος,  το  τμήμα  Π2  του  Ληθαίου
χαρακτηρίζεται  από  “ελλιπή” οικολογική  και  “άγνωστη”  χημική  κατάσταση.   Η  συνολική  κατάσταση
χαρακτηρίζεται “άγνωστη”. 

Στην περιοχή μελέτης απαντάται το ΥΥΣ 0800230 “Σύστημα κώνου Πηνειού – Πορταϊκού – Πάμισου” με
έκταση 820km2 περίπου. Οι μέσες ετήσιες απολήψεις υπολογίζονται σε 207x106m3,,  ενώ η μέση ετήσια
τροφοδοσία υπερκαλύπτει τη ζήτηση και φτάνει τα 350x106m3,. Επομένως η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ
χαρακτηρίζεται  ως  “καλή”.  Αλλά  και  η  χημική  κατάσταση  του  ΥΥΣ  χαρακτηρίζεται  ως “καλή”.  Έχουν
καταγραφεί τοπικές επιβαρύνσεις ΝΟ3, λόγω αγροτικών δραστηριοτήτων, καθώς και τοπικές υπερβάσεις
ιχνοστοιχείων Fe, Mn, Al. 

1.4.5 Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα 

Η φυσική βλάστηση στην περιοχή μελέτης περιορίζεται κυρίως στα λοφώδη τμήματα της περιοχής, όπως
τους λόφους γύρω από την Περδικοράχη και στα ΒΑ της πόλης. Στα λοφώδη τμήματα της περιοχής μελέτης
κυριαρχεί  η  ψευδομακκία  βλάστηση  (τύπος  οικοτόπου  5350),  με  χαρακτηριστική  την  επικράτηση  του
παλιουριού  (Paliurus spina-christi)  και  παρουσία  άλλων  φυλλοβόλων  όπως  η  κουτσουπιά  (Cercis
siliquastrum), η κοκορεβυθιά (Pistacia terebinthus) και ο γαύρος (Carpinus orientalis) αλλά κα αείφυλλων
σκληρόφυλλων ειδών, με κοινότερο το πουρνάρι (Quercus coccifera).

Φυσική βλάστηση αναπτύσσεται κατά τόπους και κατά μήκος του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων
του, με κυρίαρχα δενδρώδη είδη τα πλατάνια (Platanus orientalis), τις λεύκες (Populus alba) και τις ιτιές
(Salix  spp.).  Μεταξύ  των  καλλιεργειών  αναπτύσσονται  κυρίως  ευκαιριακά  ποώδη  είδη  όπως  για
παράδειγμα  τα  Avena barbata,  Sorghum  halepense,  Cyperus sp.,  Malva  sylvestris,  Rumex sp.  κ.ά. Στο
αγροτικό αυτό τοπίο η ύπαρξη παραρεμάτιας βλάστησης, καθώς και η παρουσία μεμονωμένων δένδρων
και θάμνων ή μικρών συστάδων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς
οι θέσεις αυτές προσφέρουν σημαντικά ενδιαιτήματα σε διάφορα είδη πανίδας. Χρησιμεύουν δε ιδιαίτερα
ως καταφύγια για τα είδη Ορνιθοπανίδας που τρέφονται  στις  καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Στα λοφώδη
τμήματα της περιοχής 

Όσον αφορά στην πανίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης και την ανθρώπινη παρουσία, αναμένεται
στην άμεση περιοχή μελέτης κυρίως η παρουσία μικρών θηλαστικών, όπως η νυφίτσα, το κουνάνι, ο ασβός
κλπ. 

Μικρό  τμήμα  της  περιοχής  μελέτης,  πλησίον  των  βορείων  ορίων  αυτής  βρίσκεται  εντός  της  ΕΖΔ  με
ονομασία «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα» και κωδικό GR1440003. 

1.4.6 Ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον

Οι κυριότεροι αέριοι ρύποι με ανθρωπογενή προέλευση που αφορούν στον Δήμο Τρικκαίων, χωρίς να
υπάρχουν επίσημα δεδομένα που να προκύπτουν από μετρήσεις, λόγω έλλειψης σταθμού μέτρησης της
ποιότητας της ατμόσφαιρας, είναι οι ρύποι που προέρχονται από τις διάφορες καύσεις θέρμανσης, από
την κυκλοφορία των οχημάτων και από την βιομηχανική δραστηριότητα σε μικρότερο ποσοστό.
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Για την περιαστική ζώνη της πόλης, όπου και η περιοχή μελέτης, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα
επίπεδα θορύβου. Όπως όμως είναι αναμενόμενο οι υψηλές στάθμες θορύβου θα περιορίζονται κατά
μήκος των κύριων οδικών αξόνων, μιας και η σημαντικότερη πηγή θορύβου για την ευρύτερη περιοχή
είναι η οδική κυκλοφορία. 

1.4.7 Πολιτιστικό περιβάλλον

Στην  περιοχή  μελέτης  δεν  υπάρχουν  κηρυγμένα  προϊστορικά,  κλασικά  ή  βυζαντινά  μνημεία  και
αρχαιολογικοί χώροι. Αναφέρεται μόνο το μνημείο της μεταλλικής γέφυρας στη θέση «Καραβόπορος» η
οποία βρίσκεται στο δρόμο Τρικάλων – Πύλης, επί του Πηνειού ποταμού και εντός της ΖΟΕ.

1.4.8 Ανθρωπογενές περιβάλλον

Ο παλαιός (καποδιστριακός) Δήμος Τρικκαίων έχει μετεξελιχθεί σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων
του νέου (καλλικρατικού) Δήμου Τρικκαίων. Η Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων αποτελείται από τη Δημοτική
Κοινότητα Τρικκαίων, η οποία περιλαμβάνει, πέραν της πόλης των Τρικάλων, και τους οικισμούς των Αγίων
Αποστόλων και της Περδικοράχης. 

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της ΔΕ Τρικκαίων ανέρχεται
σε  62.154  κατοίκους,  ενώ  ο  πραγματικός  πληθυσμός  σε  61.017.  Η  πληθυσμιακή  πυκνότητα  της  ΔΕ
Τρικκαίων υπολογίζεται σε 886,6 κατοίκους/km2. 

Η πυραμίδα των ηλικιών, η οποία φανερώνει τη δημογραφική προοπτική της περιοχής, τόσο σε επίπεδο
ΔΕ Τρικκαίων όσο και σε επίπεδο Δήμου Τρικκαίων, τείνει να αποκτήσει την μορφή ανεστραμμένου κώνου,
πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθυσμός της περιοχής γενικά βαίνει γηρασκόμενος.

Στο  Δήμο  Τρικκαίων  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  κατοίκων,  της  τάξης  του  37,32%,  είναι  απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας  και  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  ακολουθούν  οι  απόφοιτοι  πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης  σε  ποσοστό  27,56%  και  τέλος  οι  απόφοιτοι  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπου
συμπεριλαμβάνονται  και  οι  κάτοχοι  διδακτορικών  και  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών,  σε  ποσοστό
17,42%.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία ο Νομός Τρικάλων κατέχει την τρίτη θέση ως προς τη διαμόρφωση
του  ΑΕΠ της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας.  Την  πρώτη και  τη  δεύτερη  θέση  την  καταλαμβάνουν  οι  Νόμοι
Λάρισας και  Μαγνησίας αντίστοιχα και  την τελευταία θέση κατέχει  ο Νομός Καρδίτσας.  Ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων, βάσει των στοιχείων της απογραφής του μόνιμου
πληθυσμού της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  του   έτους  2011,  ανέρχεται  στα  32.323  άτομα,  ήτοι  ποσοστό  39,7% επί  του
συνόλου του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής.

Σε σχέση με τον τομέα  οικονομικής δραστηριότητας του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων που
χαρακτηρίζονται ως απασχολούμενοι, βάσει των δεδομένων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011,
3.127  άτομα  (ήτοι  ποσοστό  12,04%)  δραστηριοποιούνται  στον  πρωτογενή  τομέα,  4.496  άτομα  (ήτοι
ποσοστό 17,31%) δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα και 18.349 άτομα (ήτοι ποσοστό 70,65%)
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής.

1.4.9 Δίκτυα – Υποδομές

Όσον  αφορά στις  οδικές  υποδομές, η  κατασκευή και  λειτουργία   του   Αυτοκινητόδρομου  Κεντρικής
Ελλάδας (Ε65), που διέρχεται ανατολικά της πόλης των Τρικάλων και διασυνδέει την Εγνατία Οδό με τον
ΠΑΘΕ και ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων, αναμένεται να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό
την σύνδεση της πόλης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η πόλη των Τρικάλων συνδέεται με τα γειτονικά αστικά
κέντρα Καρδίτσας, Λάρισας, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Άρτας μέσω τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου,
ενώ  η  σύνδεση  της  πόλης  των  Τρικάλων  με  τις  δημοτικές  ενότητες  γίνεται  μέσω  του  πρωτεύοντος
επαρχιακού δικτύου. 
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Το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής περιλαμβάνει τον άξονα της γραμμής Τρικάλων- Καλαμπάκας, που
ως τμήμα της γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, διαθέτει μία γραμμή κανονικού εύρους (1,44m)
και ταχύτητας 120χλμ/ώρα. Η σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλου – Καρδίτσας – Καλαμπάκας έχει
αναβαθμιστεί  σε  κανονικού  εύρους  γραμμή,  με  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  ανακαίνισης  των
Σιδηροδρομικών σταθμών Παλαιοφάρσαλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας.

Η ύδρευση του Δήμου γίνεται από υπόγεια ύδατα τα οποία αντλούνται μέσω 56 συνολικά γεωτρήσεων και
μετά από την κατάλληλη διαδικασία χλωρίωσης οδηγούνται στο δίκτυο υδρεύσεως. Το συνολικό δίκτυο
αγωγών  ύδρευσης  που  καλύπτουν  τις  ανάγκες  του  Δήμου είναι  περίπου  767km,  ενώ  η  μέση  ετήσια
κατανάλωση νερού κυμαίνεται γύρω από τα 6.000.000m3..

Οι αποχετευτικές υποδομές της πόλης των Τρικάλων περιλαμβάνουν δίκτυο αγωγών περίπου 200χλμ, το
οποίο  έχει  ως  τελικό  αποδέκτη  τη  Μονάδα  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΜΕΛ)  της  πόλης.  Η  ΜΕΛ  είναι
χωροθετημένη  στο  ανατολικό  τμήμα  του  Δήμου,  σε  νησίδα  μεταξύ  των  δύο  κλάδων  της  κοίτης  του
ποταμού Ληθαίου και καταλαμβάνει έκταση 90 περίπου στρεμμάτων. Η θέση της εγκατάστασης απέχει
πάνω από 600μ από κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων κατά τη
διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων (οσμές, προβλήματα λειτουργίας της μονάδας).

Μέσα στον αστικό ιστό της πόλης υπάρχει δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 180 χλμ.
που μεταφέρει τα όμβρια ύδατα νερό στα ποτάμια Αγιαμονιώτης και Ληθαίος που διέρχονται της πόλης.
Το δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης των Τρικάλων.

Οι εκτάσεις του Δήμου Τρικκαίων, των οποίων οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό καλύπτονται από συλλογικά
δίκτυα που εποπτεύονται από τους κατά τόπους ΤΟΕΒ, είναι περίπου 72.500 στρ. (με στοιχεία 2014). Οι
αρδευόμενες  αυτές  εκτάσεις  εξυπηρετούνται  από 165  κρατικές  γεωτρήσεις.  Επιπλέον  περίπου  10.000
στρέμματα αρδεύονται από 82 δημοτικές γεωτρήσεις, η λειτουργία των οποίων στο μεγαλύτερο ποσοστό
δεν διέπεται από κανονισμό άρδευσης.

Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρικκαίων αφορά στην αποθήκευση,
συλλογή, μεταφορά και διάθεση στον αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ο οποίος
είναι χωροθετημένος στην περιοχή «Παλαιοσαμαρίνα» στην ΔΕ Παληοκάστρου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  ο  ΧΥΤΑ Νομού
Τρικάλων εξυπηρετεί όλους τους ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, με φορέα
διαχείρισης τη διαδημοτική διανομαρχιακή επιχείρηση ΠΑΔΥΘ ΑΕ, και δεδομένης της κατασκευής της Β’
Φάσης του ΧΥΤΑ, εκτιμάται ότι για τα επόμενα 20 έτη ο υπάρχων χώρος για την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων θα είναι επαρκής.

1.5 Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

1.5.1 Έδαφος 

Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται επεκτάσεις του σχεδίου πόλης και αστικοποίηση φυσικών και
ημιφυσικών περιοχών είναι αναμενόμενες οι επιπτώσεις στο έδαφος. Για την υλοποίηση των επεκτάσεων
και την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση αστικών χρήσεων καταλαμβάνονται φυσικά ή ημιφυσικά εδάφη με
συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα περιβάλλοντος. Η συνολική έκταση της γεωργικής
γης  (απλή  και  ΓΓΥΠ)  στην  περιαστική  ζώνη  του  ΠΣΤ  που  αστικοποιείται  με  το  προτεινόμενο  σχέδιο
ανέρχεται σε 6.750στρ. 

Οι  επιπτώσεις  στο  έδαφος  εστιάζονται  στην  κάλυψη  των  φυσικών  και  ημιφυσικών  εδαφών  με
αδιαπέρατες, τεχνητές επιφάνειες, στις εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής κτιρίων και των σχετικών με
αυτά υποδομών, οι οποίες προκαλούν περιορισμό ή και παύση των βιολογικών λειτουργιών που μπορεί να
υποστηρίξει το έδαφος, συμπίεση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητάς του και την εν
γένει  αλλοίωση  των  φυσικοχημικών  χαρακτηριστικών  του,  παύση  του  εμπλουτισμού  του  υπόγειου
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υδροφορέα, λόγω αδυναμίας κατείσδυσης , μείωση του χρόνου συρροής και αύξηση της ταχύτητας του
νερού κατά τα πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της αύξησης της κάλυψης με “σκληρές” επιφάνειες.

Όμως η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση του περιαστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων μπορεί να
έχει  και  θετικές  επιδράσεις  στα  χαρακτηριστικά  του  εδάφους.  Η  προβλεπόμενη  από  τη  νέα  ΖΟΕ
συγκέντρωση  των  παραγωγικών  μονάδων  και  δραστηριοτήτων  σε  οργανωμένους  υποδοχείς  με
ανεπτυγμένα  περιβαλλοντικά  δίκτυα  και  υποδομές,  και  η  εν  γένει  ορθολογικοποίηση  της  αστικής
ανάπτυξης μέσα από ένα πολεοδομικά σύγχρονο σχεδιασμό που θα θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την
ανάγκη  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  αναμένεται  να  έχουν  ισχυρή  θετική  επίδραση  στα
χαρακτηριστικά του εδάφους της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου. 

Επομένως από τη μια αναμένονται αρνητικές  επιπτώσεις από την κατάληψη φυσικών και ημιφυσικών
εδαφών,  συνεπεία  της  επέκτασης  του  σχεδίου  πόλης,  αλλά  και  της  χωροθέτησης  οργανωμένων
υποδοχέων στην περιαστική ζώνη, ενώ από την άλλη αναμένονται θετικές επιδράσεις από την ορθολογική
κατανομή των χρήσεων γης, την ανάπτυξη των απαραίτητων και περιβαλλοντικά ωφέλιμων υποδομών σε
περιοχές που σήμερα χαρακτηρίζονται από διάσπαρτη και άναρχη δόμηση, αλλά και από την επέκταση
των ζωνών προστασίας των ρεμάτων και ποταμών της περιοχής. 

1.5.2 Γεωλογία – Γεωμορφολογία 

Οι επιπτώσεις στη γεωλογία και τη γεωμορφολογία της περιοχής από την προτεινόμενη τροποποίηση της
ΖΟΕ  δεν  αναμένονται  σημαντικές  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορούν  να  έχουν  στρατηγικά
χαρακτηριστικά. Οι επεμβάσεις που απαιτούνται για την επέκταση του σχεδίου πόλης και τη συνακόλουθη
πολεοδόμηση είναι μικρής κλίμακας και συνήθως δεν έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στη γεωλογία και
γεωμορφολογία.  Οι όποιες επιπτώσεις είναι ασθενούς έντασης, τοπικά περιορισμένες και δυνάμενες να
αντιμετωπιστούν πλήρως σε υποκείμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

1.5.3 Ύδατα

Ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  του  προτεινόμενου  σχεδίου  είναι  ο  εξορθολογισμός  των
θεσμοθετημένων  χρήσεων  γης  στην  περιαστική  ζώνη  των  Τρικάλων,  η  ανάπτυξη  των  απαιτούμενων
υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος,  καθώς και η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων,
εξυπηρετούμενων  πλήρως  από  τα  απαραίτητα  δίκτυα  και  έργα  υποδομής,  για  τη  συγκέντρωση  των
οχλουσών  δραστηριοτήτων  του  δευτερογενούς  και  τριτογενούς  τομέα.  Η  μείωση  της  εκτός  σχεδίου
δόμησης,  η  εξυπηρέτηση  από  συλλογικά  δίκτυα,  η  σφράγιση  των  βόθρων  και  των  παράνομων
γεωτρήσεων,  η  συγκέντρωση  των  οχλουσών  δραστηριοτήτων  σε  οργανωμένους  χώρους  και  η
εξυπηρέτησή τους από τις απαραίτητες υποδομές επεξεργασίας λυμάτων κλπ, αναμένεται να επιφέρει
βελτίωση στην ποιότητα και την ποσότητα των υπογείων νερών της περιοχής, αλλά και στην ποιότητα των
επιφανειακών.

Επίσης θετικές επιδράσεις θα έχει και η επέκταση των ζωνών προστασίας των ρεμάτων και ποταμών της
περιοχής, καθώς και εκτεταμένη ζώνη οικοανάπτυξης σε επαφή με τη ζώνη προστασίας του Πηνειού. 

Από την άλλη οι  οικιστικές  επεκτάσεις  και  οι  νέες  χωροθετήσεις  εν γένει,  σχετίζονται  με την κάλυψη
μαλακών σήμερα επιφανειών με αδιαπέρατα από το νερό υλικά με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου του
νερού που κατεισδύει και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς. Όμως η επίπτωση αυτή είναι τοπικά
περιορισμένη  και  αφορά  μόνο  τις  εκτάσεις  που  καλύπτονται  με  αδιαπέρατες  επιφάνειες  και  τους
υποκείμενους αυτών υδροφορείς. Επίσης οι οικιστικές επεκτάσεις και οι νέες χωροθετήσεις οργανωμένων
υποδοχέων θα προκαλέσουν αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή, αλλά και μεγέθυνση της οικονομικής
δραστηριότητας. Οι δύο αυτές παράμετροι σχετίζονται με ανάλογη αύξηση της ζήτησης νερού, όμως κάτι
τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί επίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα, λόγω του μικρού
ποσοστού της αύξησης σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. 

Επομένως το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με ουσιαστικές επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα στους
υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης. 
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1.5.4 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου στο βιοτικό φυσικό περιβάλλον αναμένεται να
είναι ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα. Εντοπίζονται αποκλειστικά στις ζώνες οικιστικών επεκτάσεων και
νέων χωροθετήσεων υποδοχέων οχλουσών χρήσεων, εκπαιδευτηρίων κλπ. Κατά τη φάση εφαρμογής του
σχεδίου σε αυτές τις περιοχές η χλωρίδα θα αποψιλωθεί και η πανίδα θα απομακρυνθεί, μετακινούμενη
σε γειτονικές περιοχές με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. Με δεδομένο ότι οι νέες χωροθετήσεις και
οικιστικές επεκτάσεις προτείνονται στην περιαστική ζώνη της πόλης των Τρικάλων, όπου επικρατούν οι
γεωργικές  χρήσεις  και  η  διάσπαρτη  εκτός  σχεδίου  δόμηση,  καθίσταται  σαφές  ότι  η  ένταση  των
επιπτώσεων  θα  είναι  ιδιαίτερα  ασθενής,  αφού  στις  συγκεκριμένες  περιοχές  τα  χαρακτηριστικά  του
βιοτικού φυσικού περιβάλλοντος εμφανίζονται εκ των πραγμάτων υποβαθμισμένα, εξαιτίας της έντονης
και συνεχούς παρουσίας του ανθρώπινου στοιχείου. 

Στα  βόρεια  όρια  της  ΖΟΕ,  μία  μικρή  ζώνη  της  τάξης  των  670στρ.  εμπίπτει  εντός  της  Ειδικής  Ζώνης
Διατήρησης (ΕΖΔ – SAC) με ονομασία “Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα” και κωδικό
GR1440003. Το προτεινόμενο σχέδιο δεν επιφέρει ουσιαστικές επιπτώσεις στο προστατευτέο αντικείμενο,
καθώς δε μεταβάλλει τις χρήσεις σε σχέση με την ισχύουσα ΖΟΕ. 

Από την άλλη, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, ο εξορθολογισμός των θεσμοθετημένων χρήσεων γης
στην  περιαστική  ζώνη  των  Τρικάλων,  η  προστασία  από  την  οικιστική  διάχυση,  η  ανάπτυξη  των
απαιτούμενων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η χωροθέτηση οργανωμένων
υποδοχέων,  εξυπηρετούμενων  πλήρως  από  τα  απαραίτητα  δίκτυα  και  έργα  υποδομής,  για  τη
συγκέντρωση των οχλουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς  και  τριτογενούς  τομέα,  επιδρούν εξ’
ορισμού  θετικά  στους  τομείς  του  φυσικού  περιβάλλοντος  που  εξετάζονται,  περιορίζοντας
υποστρωματικούς παράγοντες υποβάθμισης του βιολογικού κεφαλαίου, όπως είναι η ρύπανση εδαφών
και  υδάτων.  Παράλληλα,  η  πρόβλεψη  εκτεταμένων  περιοχών  προστασίας  των  κατ΄  εξοχήν  φυσικών
στοιχείων της περιοχής μελέτης, των ρεμάτων και των ποταμών, επιδρούν ιδιαίτερα θετικά στο ισοζύγιο
αρνητικών επιπτώσεων και θετικών επιδράσεων του σχεδίου σε αυτόν τον τομέα περιβάλλοντος. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του σχεδίου θα έχει ασθενείς αρνητικές επιπτώσεις, τοπικά περιορισμένες
στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων και νέων χωροθετήσεων, στη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών
αυτών. Οι όποιες αυτές επιπτώσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν
εύκολα να αντιμετωπιστούν σε επόμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Από την άλλη, οι θετικού
χαρακτήρα  επιδράσεις  του  σχεδίου  στη  χλωρίδα,  την  πανίδα  και  τη  βιοποικιλότητα  έχουν  μόνιμο
χαρακτήρα, σημαντική έκταση και στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

1.5.5 Τοπίο 

Η σαφέστερη οριοθέτηση των ζωνών και ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων θα συνδράμει
προς  τη  θετική  κατεύθυνση  για  την  αναβάθμιση  του  τοπίου  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Επιπλέον  η
προτεινόμενη αναβάθμιση και  προστασία περιοχών με  ιδιαίτερα τοπιολογικά χαρακτηριστικά,  όπως ο
λόφος της Ανάληψης, οι παραποτάμιες και παραρεμάτιες περιοχές κλπ θα συμβάλουν επίσης θετικά προς
την  κατεύθυνση  της  αναβάθμισης  του  τοπίου  της  ευρύτερης  περιοχής.  Από  την  άλλη,  η  πλήρης
αστικοποίηση  μιας  σημαντικής  έκτασης,  στην  οποία  σήμερα  επικρατεί  το  αγροτικό  τοπίο,  είναι
αναμενόμενο να σχετίζεται με μόνιμες αρνητικές επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα περιβάλλοντος. 

1.5.6 Ατμόσφαιρα – Κλίμα – Ακουστικό Περιβάλλον

Το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα στον τομέα των
εκπομπών  αερίων  ρύπων  και  αερίων  του  θερμοκηπίου,  καθώς  και  στον  τομέα  του  ακουστικού
περιβάλλοντος
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1.5.7 Χρήσεις γης

Το εξεταζόμενο σχέδιο από τη φύση του έχει σημαντικές επιπτώσεις είτε προς τη θετική είτε προς την
αρνητική κατεύθυνση στις χρήσεις γης. Οι μεταβολές που επέρχονται συνοψίζονται ως εξής:

Το σύνολο της έκτασης των 5.910 στρ. της απλής γεωργικής γης της ισχύουσας ΖΟΕ μετασχηματίζεται με
τη νέα ΖΟΕ κατά ποσοστό 52% περίπου σε αστικές  χρήσεις  και  κατά ποσοστό 48% περίπου σε ζώνες
προστασίας.Το σύνολο της ζώνης των εκτάσεων φυσικής ομορφιάς της ισχύουσας ΖΟΕ, έκτασης περίπου
5.950στρ., μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ κατά ποσοστό 96% περίπου σε ζώνες προστασίας και κατά
ποσοστό 4% περίπου σε αστικές χρήσεις.  Το σύνολο της  γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας της
ισχύουσας ΖΟΕ, έκτασης περίπου 33.123στρ., μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ κατά ποσοστό 82% περίπου
σε  ζώνες  προστασίας  και  κατά  ποσοστό  18%  περίπου  σε  αστικές  χρήσεις.  Το  σύνολο  των  περιοχών
κατάλληλων  για  οικιστικά  προγράμματα  τσιγγάνων  της  ισχύουσας  ΖΟΕ,  έκτασης  περίπου  218στρ.,
μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ κατά ποσοστό 89% περίπου σε αστικές χρήσεις και κατά ποσοστό 11%
περίπου σε ζώνες προστασίας. 

Το τελικό ισοζύγιο της έκτασης της ισχύουσας ΓΓΥΠ που θα αποχαρακτηριστεί για την ανάπτυξη αστικών
χρήσεων ανέρχεται σε 3.650στρ.  

Εκτιμάται ότι η επίπτωση αυτή είναι διαχειρίσιμη λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη έκταση της ΓΓΥΠ
και το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός της ΓΓΥΠ δεν υπακούει σε επιστημονικά κριτήρια, παρά μόνο στην
ανάγκη της ισχύουσας ΖΟΕ να ελέγξει με κάποιον τρόπο την εκτός σχεδίου δόμηση στην περιαστική ζώνη
της πόλης των Τρικάλων. 

1.5.8 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις από το εξεταζόμενο σχέδιο έχουν λάβει υπόψη τους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που
υπάρχουν στην περιοχή μελέτης  (βλ. και  §6.8). Ως εκ τούτου το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με
επιπτώσεις στους πολιτιστικό περιβάλλον. 

1.5.9 Πληθυσμός

Η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται  να επιφέρει γενικά αύξηση του πληθυσμού στην
περιοχή μελέτης και ιδιαίτερα στο επεκτεινόμενο ΠΣ Τρικάλων. Η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών
και η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ορθολογική επέκταση της πόλης είναι πιθανό να προσελκύσουν
μετακινήσεις  πληθυσμού  από  την  ενδοχώρα  προς  το  αστικό  κέντρο  της  περιοχής.  Τέτοιου  είδους
μετακινήσεις  δύναται  να  σχετίζονται  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στον  κόσμο  της  υπαίθρου,  αφού
συμβάλλουν στην πληθυσμιακή μείωση των περιοχών αυτών.  Από την άλλη όμως,  η δημιουργία μιας
πολεοδομικά άνετης πόλης στο δυτικό τμήμα του θεσσαλικού πεδίου είναι δυνατό να ενθαρρύνει την
εσωτερική μετανάστευση προς την πόλη και μάλιστα από αφετηρίες εκτός Περιφερειακής Ενότητας και
ενδεχομένως και εκτός Περιφέρειας. 

Επομένως  το  προτεινόμενο  σχέδιο  ενδέχεται  να  επιφέρει  αρνητικές  επιπτώσεις  όσον  αφορά  τα
πληθυσμιακά  μεγέθη  των  οικισμών  της  ενδοχώρας  του  νομού,  ενισχύοντας  τάσεις  αστικοποίησης,
παράλληλα όμως μπορεί να αποτελέσει κίνητρο εσωτερικής μετανάστευσης από μητροπολιτικά κέντρα της
χώρας,  συμβάλλοντας  στη  στήριξη  φυγόκεντρων  τάσεων,  που  τα  τελευταία  χρόνια,  και  λόγω  της
οικονομικής κρίσης, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. 

1.5.10 Ανθρώπινη Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στις περιαστικές χρήσεις γης της πόλης των Τρικάλων με την εφαρμογή του
προτεινόμενου σχεδίου, αναμένεται να επηρεάσουν προς τη θετική κατεύθυνση τους υποστρωματικούς
παράγοντες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο αποτελεσματικός πλέον έλεγχος της
εκτός σχεδίου δόμησης και η προγραμματισμένη και σχεδιασμένη με ορθολογικά πολεοδομικά κριτήρια
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ανάπτυξη της πόλης, θα μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης παρουσίας όταν αυτή δεν
υποστηρίζεται  από  τις  κατάλληλες  υποδομές.  Η  συγκέντρωση  οχλουσών  δραστηριοτήτων  σε
οργανωμένους υποδοχείς με τις κατάλληλες εξυπηρετήσεις, οδηγεί σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και
διευκολύνει τον έλεγχο των παραγωγικών μονάδων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην αποτελεσματική
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Παράλληλα, η άμεση προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι τα ρέματα, τα
ποτάμια  και  οι  παραποτάμιες  –  παραρεμάτιες  περιοχές,  η  θεσμοθέτηση  ζωνών  οικοανάπτυξης  και
αναψυχής βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ καθιστούν
την πόλη ελκυστική για επισκέπτες και από άλλες περιοχές.  

1.5.11 Περιουσία – Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Με  την  εφαρμογή  του  σχεδίου  τα  περιουσιακά  στοιχεία  των  κατοίκων  της  περιοχής  αναμένεται  να
επηρεαστούν θετικά τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο. Η ολοκληρωμένη παραγωγική ανάπτυξη και
η  αντίστοιχη  χωρική  ανασυγκρότηση  του  αστικού,  εξωαστικού  –  περιαστικού  χώρου  στο  πλαίσιο  της
αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν θεμελιώδεις στόχους του εξεταζόμενου σχεδίου. Έτσι, από τη μία η αξία
της ακίνητης περιουσίας στις περιοχές των επεκτάσεων θα πολλαπλασιαστεί άμεσα με τις νέες εντάξεις
των εκτός σχεδίου περιοχών, ενώ από την άλλη η αναπτυξιακή προοπτική που θα δώσει το υπό εξέταση
σχέδιο, η οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι δυνατότητες για την επέκτασή τους και η εν
γένει υποστήριξη της παραγωγικής ανάπτυξης αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ
και εμμέσως και στα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων. 

Η  χωροθέτηση  οργανωμένων  χώρων  υποδοχής  των  βιομηχανικών  και  βιοτεχνικών  μονάδων,
επιχειρηματικών πάρκων και περιοχών ΠΕΡΠΟ, και η θεσμοθέτηση κινήτρων για τη μετεγκατάσταση των
ήδη λειτουργούντων μονάδων σε αυτούς τους χώρους, επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας με
συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για ισόρροπη
ανάπτυξη  και  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητάς  τους  μέσα  από  το  πρίσμα  της  περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και αειφορίας. 

Επομένως η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται να έχει  ισχυρά θετικές επιδράσεις  στο
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον οπότε και στα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων τόσο της ευρύτερης
όσο και της άμεσης περιοχής μελέτης. 

Στον  επόμενο  πίνακα  συνοψίζονται  οι  επιπτώσεις  του  προτεινόμενου  σχεδίου  με  τα  σπουδαιότερα
χαρακτηριστικά τους.
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Πίνακας 1.5.1: Συνοπτική μήτρα επιπτώσεων του εξεταζόμενου σχεδίου

Περιβαλλοντική Παράμετρος Ένταση Έκταση Διάρκεια Αντιστρεψιμότητα Συνέργεια

Έδαφος

Γεωλογία – Γεωμορφολογία 

Ύδατα

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Τοπίο

Ατμόσφαιρα – Κλίμα 

Ακουστικό Περιβάλλον

Χρήσεις γης

Πολιτιστικό περιβάλλον 

Πληθυσμός

Ανθρώπινη Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Περιουσία

Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ως προς την ένταση:
Αρνητικές  επιπτώσεις  ασθενούς
έντασης

Θετικές  επιδράσεις  ασθενούς
έντασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  μέτριας
έντασης

Θετικές επιδράσεις μέτριας έντασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  ισχυρής
έντασης

Θετικές επιδράσεις ισχυρής έντασης

Ως προς την έκταση:
Αρνητικές  επιπτώσεις  μικρής
έκτασης

Θετικές επιδράσεις μικρής έκτασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  μέτριας
έκτασης

Θετικές επιδράσεις μέτριας έκτασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  μεγάλης
έκτασης

Θετικές  επιδράσεις  μεγάλης
έκτασης

Ως προς τη διάρκεια:
Αρνητικές  επιπτώσεις  μικρής
διάρκειας

Θετικές  επιδράσεις  μικρής
διάρκειας

Αρνητικές  επιπτώσεις  μεγάλης
διάρκειας

Θετικές  επιδράσεις  μεγάλης
διάρκειας

Ως προς την αντιστρεψιμότητα (αφορά μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις):
Αρνητικές επιπτώσεις αντιστρεπτές

Αρνητικές  επιπτώσεις  μερικώς
αντιστρεπτές

Αρνητικές  επιπτώσεις  μη
αντιστρεπτές

Ως προς το συνεργιστικό χαρακτήρα (αφορά μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις):
Αρνητικές  επιπτώσεις  χωρίς
συνεργιστικό χαρακτήρα

Αρνητικές  επιπτώσεις  με
συνεργιστικό χαρακτήρα

Απουσία επιπτώσεων
Απουσία επιπτώσεων
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1.6 Μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

1.6.1 Έδαφος – Ύδατα 

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα προτείνονται τα εξής: 

➢ Κατά  την  υλοποίηση  των  οικιστικών  επεκτάσεων  και  των  νέων  χωροθετήσεων  υποδοχέων
δευτερογενούς  και  τριτογενούς  τομέα,  και  στο  στάδιο  ακόμα  των  σχετικών  πολεοδομικών
μελετών,  πρόβλεψη  για  εκτεταμένους,  κατά  το  δυνατόν,  χώρους  που  δεν  καλύπτονται  από
αδιαπέρατα στο νερό υλικά.

➢ Αυξημένα ποσοστά ελεύθερων χώρων καλυπτόμενων από φυσικά υλικά στις νέες χωροθετήσεις. 

➢ Οι επεκτάσεις και οι συνακόλουθες καταλήψεις εδαφών να υλοποιούνται σταδιακά και προϊόντος
του χρόνου, και μόνο κατόπιν διαπιστωμένων αναγκών.

➢ Η  προτεινόμενη  αστική  ανάπτυξη  να  συντελεστεί  μόνο  εφόσον  οι  σχετικές  υποδομές
περιβαλλοντικών εξυπηρετήσεων (δίκτυα, συστήματα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
κλπ) καταστούν σε θέση τέτοια, ώστε να μπορούν να παραλάβουν τις αυξημένες ροές. 

➢ Συχνοί έλεγχοι για την τήρηση του Κτιριοδομικού και Αντισεισμικού Κανονισμού. 

➢ Συχνοί έλεγχοι για την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και αυστηρά πρόστιμα σε όσους την
παραβαίνουν. 

➢ Κίνητρα για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τόσο στις αστικές όσο και στις βιομηχανικές
χρήσεις.

➢ Άμεση σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και βόθρων στις εκτός σχεδίου περιοχές. 

➢ Εφαρμογή των προνοιών και μέτρων του ΣΔΛΑΠ για το ΥΔ Θεσσαλίας. 

➢ Εκ των προτέρων ανάπτυξη αντιπλημμυρικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες και τα
μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Θεσσαλίας. 

➢ Συχνοί έλεγχοι για την εφαρμογή και τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που τίθενται από τις
επιμέρους  περιβαλλοντικές  αδειοδοτήσεις  έργων  που  σχετίζονται  με  την  προτεινόμενη
τροποποίηση της ΖΟΕ (κτηριακά έργα στα πλαίσια των οικιστικών επεκτάσεων, βιομηχανικά έργα
κλπ). 

1.6.2 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων του σχεδίου στο έδαφος και τα νερά
δρα με έμμεσο τρόπο προστατευτικά και για τα στοιχεία του βιοτικού φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία
δέχονται  ανάλογες  πιέσεις.  Πέραν  των  παραπάνω,  και  για  τον  περαιτέρω  μετριασμό  των  όποιων
αρνητικών  επιπτώσεων  του  προτεινόμενου  σχεδίου  στη  χλωρίδα  και  την  πανίδα  της  περιοχής,
προτείνονται επιπροσθέτως τα εξής μέτρα: 

➢ Στις  περιοχές  των  οικιστικών  επεκτάσεων  και  των  νέων  χωροθετήσεων  πρόβλεψη  αυξημένων
ποσοστών ζωνών όπου θα επικρατεί το φυσικό στοιχείο (πάρκα, ελεύθεροι χώροι κλπ). 

➢ Προστασία των φυσικών στοιχείων (ρέματα) που υπάρχουν σήμερα στις περιοχές των επεκτάσεων
και απαγόρευση πρόβλεψης κάλυψής τους από τις μελέτες υποκείμενου επιπέδου (πολεοδομικές
μελέτες, πράξεις εφαρμογής κλπ). 
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➢ Πρόβλεψη φυτεύσεων στις νέες υπό ένταξη περιοχές, ακόμα και διάσπαρτες στις αμιγώς αστικές
ζώνες (στις άκρες πεζοδρομίων, σε παρτέρια κλπ).  Επιλογή φυτικών ειδών που απαντούν στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης. Να αποφεύγεται η χρήση ξενικών ειδών και να απαγορεύεται η χρήση
χωροκατακτητικών ειδών. 

➢ Αυστηρή τήρηση των ορίων των αστικών ζωνών και αυστηρά πρόστιμα σε όσους τα υπερβαίνουν,
ιδιαίτερα εις βάρος των φυσικών περιοχών, όπως είναι π.χ. ο λόφος της Ανάληψης, που γειτνιάζει
άμεσα  με  οικιστικές  ζώνες.  Άμεση  εφαρμογή  στο  έδαφος  με  αδιαμφισβήτητο  πολεοδομικό
στοιχείο του ορίου της αστικής περιοχής και κατάλληλη σήμανση. 

1.6.3 Τοπίο

Τα  μέτρα  που  έχουν  ήδη  προταθεί  στις  προηγούμενες  παραγράφους  αμβλύνουν  από  μόνα  τους  σε
σημαντικό βαθμό τις όποιες επιπτώσεις έχει στο τοπίο η εφαρμογή του σχεδίου. 

Πλέον των παραπάνω προτείνονται ακόμα τα εξής: 

➢ Εφαρμογή ήπιων συντελεστών δόμησης με χαμηλό όριο μέγιστου ύψους των κτηρίων.

➢ Ενθάρρυνση των ιδιοκτητών για συμμετοχή σε προγράμματα αναβάθμισης του αστικού τοπίου ή
κίνητρα προκειμένου για ίδια οικονομική συμμετοχή. Τέτοια προγράμματα μπορούν να αφορούν
παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία κάθετων κήπων ή πράσινων στεγών κλπ στα νέα κτήρια των
υπό ένταξη περιοχών 

➢ Υποχρέωση για φυτεύσεις κατάλληλων ειδών στις πρασιές των νέων κτηρίων και περιμετρικά του
ορίου του οικοπέδου. 

➢ Φυτεύσεις  υποχρεωτικά  υψίκορμων  δένδρων  περιμετρικά  του  ορίου  του  οικοπέδου  των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που θα εγκατασταθούν στους νέους υποδοχείς.

➢ Δημιουργία  δομών  αναψυχής  με  ελαφρές  κατασκευές  από  φυσικά  υλικά  στις  ζώνες  φυσικού
περιβάλλοντος που προβλέπονται από το σχέδιο (λόφος Ανάληψης, ζώνη οικοανάπτυξης πλησίον
του Πηνειού, ζώνες προστασίας των υδάτινων συστημάτων κλπ). 

➢ Φυτεύσεις,  κατόπιν  ειδικής  φυτοτεχνικής  μελέτης,  κατάλληλων  ειδών  χλωρίδας  στις  ζώνες
φυσικού περιβάλλοντος που προβλέπονται από το σχέδιο. 

1.6.4 Χρήσεις γης

Η  θεσμικά  πιο  προβληματική  μεταβολή  είναι  η  κατάληψη  και  αλλαγή  χρήσης  της  ΓΓΥΠ.  Τα
αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν στόχο να μετριάσουν τις επιπτώσεις του αποχαρακτηρισμού εκτάσεων
ΓΓΥΠ συνοψίζονται ως εξής:

➢ Χαρακτηρισμός ως ΓΓΥΠ νέων εκτάσεων, οι οποίες δεν προβλέπονται ως τέτοιες στην ισχύουσα
ΖΟΕ  (π.χ.  εκτάσεις  απλής  γεωργικής  γης  που  βρίσκονται  ΝΔ  των  φυλακών,  περιμετρικά  του
οικισμού του Ριζαριού, νότια του οικισμού Σωτήρα κλπ). 

➢ Επέκταση της ΓΓΥΠ (μέσω της μελέτης του ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων) στις εκτάσεις  που δεν είχαν
υπαχθεί στη ΖΟΕ και βρίσκονται μεταξύ του σημερινού ορίου ΖΟΕ και των διοικητικών ορίων του
Δήμου.  Με  την  πρόταση  αυτή  έχουμε  τελικά  αύξηση  των  εκτάσεων  γεωργικής  γης  που
προστατεύεται.  

➢ Στα πλαίσια της διαβούλευσης με το ΥΠΑΑΤ να εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιες από τις εκτάσεις
που προτείνονται από τη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ ως ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής
γης (ζώνη Β.V στον επισυναπτόμενο χάρτη πρότασης τροποποίησης) να παραμείνουν ως ΓΓΥΠ. 
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➢ Στα ίδια πλαίσια θα μπορούσε να εξεταστεί η αντίστοιχη πρόταση της ΠΕΧΩΠ Τρικάλων για τη
ζώνη  οικοανάπτυξης  (ζώνη  Β.ΙΙΙ στον  επισυναπτόμενο  χάρτη  πρότασης  τροποποίησης)  στην
παραποτάμια περιοχή του Πηνειού ποταμού πλησίον των ΝΔ ορίων της ΖΟΕ. Για τη συγκεκριμένη
πρόταση διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις η ομάδα εκπόνησης της παρούσας μελέτης. 

1.6.5 Πληθυσμός

Η κύρια πιθανή αρνητική επίπτωση στον πληθυσμό, που συνδέεται με το προτεινόμενο σχέδιο, ενδέχεται
να είναι η ενίσχυση των τάσεων αστικοποίησης σε επίπεδο νομού, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση τα
πληθυσμιακά μεγέθη των οικισμών της ενδοχώρας του νομού. 

Τέτοιες πιθανές τάσεις είναι δυνατό να συγκρατηθούν ή ακόμα και να αναστραφούν με τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, όπως: 

➢ ενίσχυση  των  υφιστάμενων  και  δημιουργία  νέων  τεχνικών  υποδομών  στους  οικισμούς  της
ενδοχώρας του νομού, 

➢ κίνητρα (οικονομικά, φορολογικά κλπ) για παραμονή και δραστηριοποίηση στους οικισμούς της
ενδοχώρας,

➢ κίνητρα για ίδρυση επιχειρήσεων με έδρα εκτός της πόλης των Τρικάλων,

➢ δημιουργία – ενίσχυση κοινωνικών και διοικητικών εξυπηρετήσεων εκτός του αστικού κέντρου,

➢ άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το ΠΑΑ 2014 – 2020 (εγκατάσταση νέων
γεωργών,  ανάπτυξη  μικρών  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  σχέδια  βελτίωσης,  επενδύσεις  σε
υποδομές, εξισωτικές αποζημιώσεις, στήριξη περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα κλπ).
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1.7 Σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Το σύστημα παρακολούθησης στόχο έχει τη διάγνωση και ποσοτικοποίηση, με αριθμητικά πλέον στοιχεία,
των αρνητικών επιπτώσεων ενός  σχεδίου ή προγράμματος.  Παρότι  όχι  απαραίτητο,  εντούτοις  για  την
πληρότητα των στοιχείων, επιλέχθηκε  η παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων του σχεδίου ακόμα και σε
τομείς περιβάλλοντος που αυτές δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα. 

Έτσι  παρατίθεται  ακολούθως  ένας  συνοπτικός  κατάλογος  από  11  δείκτες  περιβαλλοντικής
παρακολούθησης της προτεινόμενης τροποποίησης της ΖΟΕ Τρικκαίων.  

1. Εμβαδό των νέων εκτάσεων γεωργικής γης που εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας ως ΓΓΥΠ
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρικκαίων. 

2. Μεταβολές στην αγροτική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή μελέτης,  συναρτώμενη και με τις
νέες εκτάσεις ΓΓΥΠ, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

3. Ποσοστό έκτασης που καλύπτεται από μαλακές επιφάνειες στις υπό ένταξη περιοχές. 

4. Εμβαδό εκτάσεων από τις οποίες αποψιλώνεται η φυσική βλάστηση, συνεπεία της ανάπτυξης των
νέων χρήσεων. 

5. Δυναμικότητα  υδροφόρου  ορίζοντα  μέσω γεωτρήσεων  εντός  και  περιμετρικά  των  υπό ένταξη
περιοχών. Σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

6. Ποιότητα  των  εδαφοϋδατικών  πόρων  εντός  και  περιμετρικά  των  περιοχών  των  οποίων
μεταβάλλεται η χρήση. Σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

7. Κατανάλωση υδρευτικού και αρδευτικού νερού στην περιοχή μελέτης. 

8. Ποιότητα  της  ατμόσφαιρας  πέριξ  των  οργανωμένων  υποδοχέων  οχλουσών  δραστηριοτήτων.
Σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

9. Επίπεδα θορύβου πέριξ των οργανωμένων υποδοχέων οχλουσών δραστηριοτήτων. Σύγκριση με
την υφιστάμενη κατάσταση. 

10. Αριθμός νέων κτηρίων με βιοκλιματικό σχεδιασμό στις υπό ένταξη περιοχές. 

11. Δημογραφική εξέλιξη και πληθυσμιακές μετακινήσεις μεταξύ κέντρου και ενδοχώρας του νομού
ανά πενταετία. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 Συμβατικά στοιχεία 

2.1.1 Τίτλος μελέτης

Με  την  υπ  αριθ.  877/2017  (ΑΔΑ:  Ω57ΑΩΗ9-Τ54)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Τρικκαίων ανατέθηκε στο γραφείο μελετών «ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ» η εκπόνηση της μελέτης:

«Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ) της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του
Δήμου Τρικκαίων».

Στις  22/12/2017  υπεγράφη  η  υπ’  αριθμ.  67906/12/2017  σύμβαση  ανάθεσης  της  μελέτης  μεταξύ  του
αναδόχου μελετητικού γραφείου και του Δήμου Τρικκαίων. Επιβλέπουσα Υπηρεσία της μελέτης είναι η
Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

2.1.2 Αρχή Σχεδιασμού 

Αρχή Σχεδιασμού: Δήμος Τρικκαίων, Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Δ/νση: Ασκληπιού 18, ΤΚ: 42131, Τρίκαλα

Υπεύθυνος: Κωστοπούλου Δήμητρα, Γαρδίκα Ευαγγελία

Τηλ.: 2431351216, 2431351264

Fax: 2431351248

e-mail: dkost  @trikalacity.gr  , egardika@trikalacity.gr 

2.1.3 Υπεύθυνος σύνταξης ΣΜΠΕ

Περιβαλλοντικός Μελετητής: Παπανούση Φωτεινή

Δ/νση: Ταγμ. Φουλεδάκη 25, ΤΚ: 53100, Φλώρινα

Υπεύθυνος: Παπανούση Φωτεινή

Τηλ.: 2385301087

e-mail: fotpapan@yahoo.gr

2.1.4 Ομάδα Μελέτης

Φωτεινή Παπανούση, Τοπογράφος Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, Συντονίστρια της Ομάδας
Μελέτης

Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος MSc 

Μπαμπανάρα Ευαγγελία, Τοπογράφος Μηχανικός, Πολεοδόμος MSc 

Κορομηλάς Αναστάσιος, Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος MSc 
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2.2 Η έννοια της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

2.2.1 Ορισμοί

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) αποτελεί όρο που εμφανίζεται για πρώτη φορά περί τα τέλη
της δεκαετίας του ’80, όπου και υποδήλωνε δράσεις, οι οποίες ελάμβαναν χώρα σε ανώτερο ιεραρχικά
επίπεδο από εκείνο των σημειακών έργων, όπως τα προγράμματα, τα σχέδια και οι πολιτικές. Έτσι λοιπόν
γίνεται κατανοητό ότι η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση αποτελεί ουσιαστικά εκείνη τη διαδικασία
υψηλού  επιπέδου,  η  οποία  επεκτείνει  την  έννοια  και  τις  αρχές  της  Εκτίμησης  Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και οι οποίες συνήθως εφαρμόζονται σε πολιτικές που έχουν χωροταξικές επιπτώσεις,
σχέδια, προγράμματα και ομάδες έργων.  Κατά συνέπεια, η ΣΠΕ παρέχει  πρωτίστως τη δυνατότητα να
αποφευχθεί κάθε είδους εκπόνηση και εφαρμογή ακατάλληλων σχεδίων, προγραμμάτων και έργων και
βοηθά  στην  εκ  των  προτέρων  αναγνώριση  αυτών.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  γίνεται  μια  εκτίμηση  των
εναλλακτικών προτάσεων του έργου και αναγνώριση των αθροιστικών συνεπειών του.

Όπως αναφέρθηκε, ως ΣΠΕ ορίζεται η διαδικασία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού περιεχομένου σε υψηλότερο (προηγούμενο) επίπεδο από αυτό
του μεμονωμένου έργου. Η ΣΠΕ στην ουσία είναι ένας χαρακτηριστικός όρος που χρησιμοποιείται ευρέως
διεθνώς  για  εκτιμήσεις  στο  χωρικό  και  τον  τομεακό  σχεδιασμό  που  αναφέρονται  σε  ανώτερο  του
μεμονωμένου έργου επίπεδο, δηλαδή για Πολιτικές, Σχέδια και Προγράμματα (Policies, Plans, Programmes
– PPPs, αγγλικός όρος που αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία)1. Όλο και περισσότερο, όμως, φαίνεται να
περιλαμβάνονται και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 2,3(βλ. και παρακάτω). 

Η ΣΠΕ καθίσταται έτσι ένα από τα βασικά εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, που συμβάλλουν ώστε
τα  PPPs  να  αντανακλούν  ζητήματα βιώσιμης  ανάπτυξης  και  τα  οποία αποσκοπούν στη  βελτίωση του
περιβάλλοντος, καθώς και στο να εγείρουν την περιβαλλοντική ευαισθησία4. Με τη ΣΠΕ, δηλαδή, δίνεται η
δυνατότητα  να  μειωθούν  οι  αρνητικές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  να  ενσωματωθούν  τα  ζητήματα
βιωσιμότητας/βιώσιμης ανάπτυξης στην λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη, αλλά και να αξιοποιηθούν οι
θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των χωρικών σχεδίων.

Από την εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω από τη ΣΠΕ σημειώνεται πληθώρα διαφορετικών ορισμών. Αξίζει
να  αναφερθούν  μερικοί  τέτοιοι  ορισμοί  που  διαθέτουν  ένα  περισσότερο  γενικό  χαρακτήρα,  είναι
ταυτόχρονα περιεκτικοί και εμφανίζονται να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη σχετική με τη ΣΠΕ
βιβλιογραφία. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση μπορεί να οριστεί ως:

✔ «μια  τυπική,  συστηματική  και  ολοκληρωμένη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων  μιας  πολιτικής,  σχεδίου  ή  προγράμματος  και  των  εναλλακτικών  λύσεων  τους,

1 Γιαννακού, Α. (2013). Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των Χωρικών Σχεδίων: έννοιες και περιεχόμενο και
Το  σύστημα  χωρικού  σχεδιασμού  στην  Ελλάδα,  Παρουσιάσεις  στα  πλαίσια  μαθήματος:  Περιβαλλοντικές
Συνιστώσες  Χωρικού  Σχεδιασμού,  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  "Προστασία  Περιβάλλοντος  και  Βιώσιμη
Ανάπτυξη", Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2 Sadler, B., and R. Verheem, (1996). Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions,
The Hague: Netherlands: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment. 

3 Partidario,  M.R.  (1999).  Strategic  Environmental  Assessment-principles  and  potentional,  in:,  Handbook  of
Environmental  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.mpact  Assessment  Vol.1:  Process,  Methods  and Potentional,  J.  Petts  (eds),  London:  Blackwell
Science, 60-73.

4 Jones, C., M. Baker, J. Carter, S. Jay, M.Short, and S.Wood (2005). Strategic environmental assessment and land use
planning: an international evaluation, London: Earthscan.
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συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας μιας γραπτής έκθεσης σχετικά με τα πορίσματα αυτής
της αξιολόγησης, καθώς και της χρήσης των πορισμάτων για δημόσια λήψη αποφάσεων»5

✔ «μια  συστηματική  διαδικασία  για  την  αξιολόγηση  των  περιβαλλοντικών  συνεπειών  μιας
προτεινόμενης  πολιτικής,  σχεδίου  ή  προγράμματος  με  σκοπό  να  εξασφαλιστεί  ότι  (οι
περιβαλλοντικές συνέπειες) λαμβάνονται πλήρως υπόψη και αντιμετωπίζονται με ορθό τρόπο και
εγκαίρως  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  και  ισότιμα  με  τις  οικονομικές  και  κοινωνικές
θεωρήσεις»2

✔ «μια συστηματική  και  περιεκτική  διαδικασία αξιολόγησης  στην  πιο πρώιμη δυνατή φάση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας πολιτικής, ενός σχεδίου ή προγράμματος και των εναλλακτικών
τους»6.

Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω,  «η  στρατηγική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  αφορά  την  τυποποιημένη,
συστηματική και περιεκτική διαδικασία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προγραμμάτων,
σχεδίων  και  πολιτικών  και  περιλαμβάνει  την  κατάθεση  μιας  γραπτής  έκθεσης  που  αναφέρεται  στα
αποτελέσματα της αξιολόγησης και στα συμπεράσματα από τη συμμετοχή του κοινού καθώς και τη χρήση
των παραπάνω δράσεων στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης για έγκριση». 

Γίνεται αντιληπτό ότι η ΣΠΕ αποτελεί συγχρόνως μια δυναμική διαδικασία και ένα σημαντικό βήμα για την
επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε
ένα κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων.

2.2.2 Βασικές αρχές

Οι βασικές αρχές της ΣΠΕ θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

➢ Η ΣΠΕ αποτελεί ένα εργαλείο για τη βελτίωση της στρατηγικής δράσης. Ως αποτέλεσµα µιας ΣΠΕ
θα µπορούσαν να τροποποιηθούν οι στόχοι, τα µέσα επίτευξης των στόχων αυτών και ο τρόπος
εφαρµογής της προτεινόµενης δράσης. Για το λόγο αυτό η ΣΠΕ θα πρέπει να  ενσωµατωθεί σε
αρχικό στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης, ώστε να διασφαλίζει τον εντοπισµό όλων των
εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και των πιθανών τροποποιήσεων της στρατηγικής δράσης.

➢ Η  ΣΠΕ  θα  πρέπει  να  προάγει  τη  συµµετοχή  κοινού  και  άλλων  αρχών  στη  διαδικασία  λήψης
απόφασης. Με τον τρόπο αυτό η ΣΠΕ αφήνει την παλιά µονοµερή προσέγγιση της διαδικασίας
λήψης απόφασης για την υιοθέτηση µιας συµµετοχικής διαδικασίας, µε ιδιαίτερο σηµείο της την
εµπλοκή του κοινού.

➢ Η ΣΠΕ πρέπει να είναι γενική και «εστιασµένη». Επειδή πρόκειται για διαδικασία που εµπλέκεται
στα αρχικά στάδια σχεδιασµού, η ΣΠΕ δε θα πρέπει να είναι τόσο λεπτοµερής όσο η Εκτίµηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων,  ούτε  µπορεί  να  συµπεριλαµβάνει  µια  τεράστια  συλλογή
στοιχείων βάσης.

➢ Η  ΣΠΕ  πρέπει  να  συµβάλλει  στον  εντοπισµό  της  βέλτιστης  εναλλακτικής  δυνατότητας  για  τη
στρατηγική  δράση.  Έτσι,  θα  πρέπει  να  αναγνωρίζονται  και  αξιολογούνται  οι  διάφορες
εναλλακτικές  δυνατότητες  ενός  σχεδίου  ή  προγράµµατος  µε  σκοπό  την  εύρεση  της  βέλτιστης
περιβαλλοντικά εφαρµόσιµης επιλογής.

➢ Η ΣΠΕ πρέπει να στοχεύει στη βελτιστοποίηση των θετικών επιρροών και στην ελαχιστοποίηση και
αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων. Η ΣΠΕ για παράδειγµα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι

5 Therivel,  R.,  E.  Wilson,  D.  Thompson,  D. Heaney,  & D.  Pritchard,  (1992).  Strategic  environmental  assessment,
London: RSPB/Earthscan.

6 Therivel, R. and M.R. Partidario, (1996). The Practice of Strategic Environmental Assessment, London: Earthscan.
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στρατηγικές δράσεις δεν θα υπερβαίνουν τα όρια εκείνα που οδηγούν σε µη αναστρέψιµες βλάβες
στο περιβάλλον.

2.3 Νομικό πλαίσιο για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 

2.3.1 Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ

Οι πρώτες συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την υιοθέτηση µιας Οδηγίας ΣΠΕ
ξεκίνησαν την ίδια εποχή µε τις συζητήσεις για την Οδηγία για την Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
έργων, δηλαδή περίπου το 1975. Παρά το ότι αρχικά υπήρχε η πρόθεση για την υιοθέτηση µιας Οδηγίας
που θα κάλυπτε τόσο έργα όσο και «στρατηγικές δράσεις», τελικά το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας που
υιοθετήθηκε το 1985 περιορίστηκε µόνο στα έργα7.

Μια πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µια Οδηγία ΣΠΕ διατυπώθηκε το 1990. Η πρόταση
αυτή συζητήθηκε εκτενώς µεταξύ των Κρατών Μελών και ιδιαίτερα ως προς τους τύπους των στρατηγικών
δράσεων που θα εντάσσονταν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Η επίσηµη πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τελικά δηµοσιοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο 1996. Παρά το γεγονός ότι η προηγούµενη εκδοχή της
πρότασης Οδηγίας αναφερόταν στις «διαδικασίες σχεδιασµού» ή στις «διαδικασίες λήψης αποφάσεων»
(πολιτικές,  σχέδια  και  προγράµµατα),  η  τελική  πρόταση  περιοριζόταν  «σε  ορισµένα  σχέδια  και
προγράµµατα χρήσεων γης», ενώ κάτω από τον τίτλο αυτό συµπεριλάµβανε και κάποια τοµεακά σχέδια
και προγράµµατα.

Τελικά, κατόπιν των σχετικών διαβουλεύσεων, στις 21 Ιουλίου 2001 δηµοσιεύθηκε η Οδηγία ΣΠΕ με το
κωδικό όνοµα «Οδηγία 2001/42/ΕΚ»,, η οποία υιοθετήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο.

Όπως αναφέρεται  στο άρθρο 1 του κυρίως µέρους της Οδηγίας “Στόχος της Οδηγίας είναι  η  υψηλού
επιπέδου  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  η  ενσωµάτωση  περιβαλλοντικών  ζητηµάτων  στην
προετοιµασία  και  θέσπιση  σχεδίων  και  προγραµµάτων  µε  σκοπό την  προώθηση  βιώσιµης  ανάπτυξης
εξασφαλίζοντας ότι  … θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και
προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον”.  

Η  μεγάλη καινοτομία  εντοπίζεται  κατά κύριο  λόγο  σε  μερικές  μόνο  λέξεις:  η  οδηγία  2001/42/ΕΚ δεν
αξιώνει  πλέον  την  μελέτη  και  την  έγκριση  ενός  «έργου»  ή  μίας  «δραστηριότητας»  με  εν  δυνάμει
σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον, αλλά επιτάσσει το ίδιο και για τα «σχέδια» ή «προγράμματα» τα
οποία προαναγγέλλουν τα ως άνω έργα και  δραστηριότητες.  Με άλλα λόγια,  πριν  την ad hoc,  ειδική
περιβαλλοντική  άδεια,  απαιτείται  μία  εκ  των προτέρων (ex  ante),  ευρεία  (lato  sensu)  περιβαλλοντική
αποδοχή των επεμβάσεων στο περιβάλλον.

Συνεπώς, το νεωτεριστικό στοιχείο το οποίο εμφανώς κομίζει η οδηγία 2001/42/ΕΚ συνίσταται στο ότι
επιβάλλει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου, ένα ή περισσότερα επίπεδα πριν και πιο
πάνω  από  εκείνο  της  προγενέστερης  οδηγίας  85/337/ΕΚ.  Η  επιστημονική  αξιολόγηση  των
περιβαλλοντικών  κινδύνων  δεν  μπορεί  πλέον  να  είναι  μονοδιάστατη  αλλά  πολυεπίπεδη,  όπως
πολυεπίπεδο είναι και το σύγχρονο σύστημα λήψης των αποφάσεων.

Η διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 5-9 της οδηγίας,
περιλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις αρχές και το
κοινό,  καθώς  και  με  άλλα  κράτη-μέλη  αν  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο  από  τη  φύση  του  σχεδίου  ή
προγράμματος, τη λήψη αποφάσεων και την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση.

7 Wood,  C.  (1988)  “EI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.A in  Plan  Making”  in  P.  Wathern,  ed.,  Environmental  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.mpact  Assessment,  Unwin Hyman,
London.
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Στην Οδηγία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες «διαβούλευσης» με το κοινό και τις αρμόδιες
αρχές.

Συνοψίζοντας,  η  προστιθέμενη  αξία  της  ΣΠΕ  σε  σχέση με  την  εκτίμηση  περιβαλλοντικών επιπτώσεων
έργων ανάγεται στα εξής:   

➢ Η ΣΠΕ εφαρμόζεται σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού επηρεάζοντας άμεσα τους τύπους των έργων
που τελικά θα υλοποιηθούν και όχι απλώς τις σχεδιαστικές τους λεπτομέρειες.

➢ Με τη ΣΠΕ εκτιμώνται επιπτώσεις που είναι δύσκολο να συλληφθούν στο σύνολό τους στο επίπεδο
των έργων, όπως οι σωρευτικές και συνεργιστικές επιπτώσεις σύνθετων έργων ή έργων µεγάλης
κλίµακας.

➢ Η ΣΠΕ προάγει την αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων σε επίπεδο
σχεδιασµού, καθώς στο επίπεδο των έργων έχει ήδη τεθεί το γενικό πλαίσιο για την υλοποίησή
τους και οι εναλλακτικές δυνατότητες είναι πλέον περιορισµένες.

➢ Η  ΣΠΕ  διασφαλίζει  την  ενσωµάτωση  των  περιβαλλοντικών  ζητηµάτων  στην  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων.

➢ Η ΣΠΕ δίνει τη δυνατότητα της συµµετοχής του κοινού στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

➢ Η ΣΠΕ ενδυναµώνει και προσδίδει διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι διασφαλίζει
την  αποτελεσµατικότερη  εφαρµογή  της  στρατηγικής  δράσης  και  περιορίζει  τις  ανεπιθύµητες
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτή.

Με  λίγα  λόγια  µε  τη  ΣΠΕ  επιτυγχάνουµε  πιο  διαφανείς,  περιβαλλοντικά  φιλικές  και  κοινωνικά  πιο
αποδεκτές στρατηγικές δράσεις.

2.3.2 Η ΚΥΑ οικ.107017/28.08.2006

Σε εθνικό επίπεδο, το βασικό θεσμικό πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης καθορίζεται
στην  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  με  α.π.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006  για  την  εκτίμηση  των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β΄
1225). Με την εν λόγω ΚΥΑ ενσωματώνονται οι πρόνοιες της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. 

Η  ενσωμάτωση  γίνεται  με  τρόπο  τέτοιο,  ώστε  να  αποσαφηνίζονται  πληρέστερα  σημεία  της  Οδηγίας.
Συγκεκριμένα:

 Υφίσταται σαφέστερος καθορισμός του πεδίου εφαρμογής, δηλαδή προσδιορίζεται αναλυτικά το
είδος των σχεδίων και προγραμμάτων που υποβάλλονται σε διαδικασία ΣΠΕ, είτε είναι τομεακά
είτε χωρικής φύσης.

 Θεσπίζεται η διαδικασία του περιβαλλοντικού προελέγχου με ακρίβεια, ώστε να διαπιστώνεται
εάν για ένα σχέδιο ή πρόγραμμα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ.

 Ρυθμίζεται σαφώς ο τρόπος διαβούλευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά (άρθρο 8).

 Καθορίζονται με σαφήνεια και λεπτομερώς οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής μελέτης, για την
οποία εισάγεται ο όρος ΣΜΠΕ (άρθρο 6 και κυρίως παράρτημα ΙΙΙ).

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία ΣΠΕ.

Συνοπτικά αυτή περιλαμβάνει: 
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 την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),

 τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,

 τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης,

 την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή. 

Η εκπόνηση ΣΜΠΕ αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της διαδικασίας ΣΠΕ. 

Σκοπός  της  ΣΜΠΕ  είναι  ο  εντοπισμός,  η  περιγραφή  και  η  αξιολόγηση  των  ενδεχόμενων  σημαντικών
επιπτώσεων  που  θα  έχει  στο  περιβάλλον  η  εφαρμογή  του  σχεδίου  ή  προγράμματος,  καθώς  και  των
λογικών εναλλακτικών δυνατοτήτων, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων και  του
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος. Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ περιγράφεται
αναλυτικά  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ  της  ΚΥΑ  και  περιλαμβάνει  τις  πληροφορίες  που  ευλόγως  μπορεί  να
απαιτούνται για την εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η
εφαρμογή του σχεδίου ή  προγράμματος,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  υφιστάμενες γνώσεις  και  μεθόδους
εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της
διαδικασίας  εκπόνησής  του  και  το  βαθμό  στον  οποίο  οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  δύνανται  να
αξιολογηθούν  καλύτερα  σε  διαφορετικά  επίπεδα  σχεδιασμού  ώστε  να  αποφεύγεται  η  επανάληψη
εκτίμησής τους (ΚΥΑ 107017/2006).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα περιεχόμενα του παραρτήματος ΙΙΙ, η ΣΜΠΕ είναι αυτή που αρχικά διατυπώνει
και  διερευνά  τη  σκοπιμότητα  του  σχεδίου  ή  προγράμματος  και  τους  επιδιωκόμενους  στόχους,  τη
συσχέτιση του με άλλα σχέδια και προγράμματα, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προβλέψεις. Στη
συνέχεια,  περιγράφει  το  ίδιο  το  σχέδιο  ή  πρόγραμμα,  δηλαδή  το  περιεχόμενό  του,  τα  έργα  και  τις
δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του, ενώ παράλληλα αξιολογεί τις
ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και τη μηδενική. 

Επιπλέον, η ΣΜΠΕ αναλύει και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος,  τις  υφιστάμενες  υποδομές,  τις  χρήσεις  γης και  γενικότερα τα  σημαντικά στοιχεία  του
περιβάλλοντος.  Είναι  αυτή  που  εντοπίζει  τις  ελλείψεις  και  αξιολογεί  τις  πιθανές  σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και άλλων σχεδίων
στην  ευρύτερη  περιοχή  που  έχουν  σωρευτικό  ή  συνεργιστικό  χαρακτήρα  σε  τομείς  όπως:  η
βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι
κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης
της  αρχιτεκτονικής  και  αρχαιολογικής  κληρονομιάς,  το  τοπίο  και  οι  σχέσεις  μεταξύ  των  ανωτέρω
παραγόντων.  Αφού εκτιμήσει  όλες αυτές  τις  επιπτώσεις,  προτείνει  επανορθωτικά και  αντισταθμιστικά
μέτρα,  που  θα  αντιμετωπίσουν  και  θα  αμβλύνουν  τις  ενδεχόμενες  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  του
εκάστοτε  σχεδίου  –  προγράμματος,  ενώ  παράλληλα  περιγράφει  το  σύστημα  παρακολούθησης  των
σημαντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου.
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Σχήμα 2.2.1: Διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 8

8 Έππας,  Δ.,  Σ.  Παρθενοπούλου  και  Κ.  Πούλιος  (2007).  Περιβαλλοντικές  Επιπτώσεις  των  Γενι-κών  Πολεοδομικών  Σχεδίων-Διερεύνηση  της  εφαρμογής  της  Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Strategic Environmental Assessment) στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο από: http://www.tkmactions.tee.gr/sections/6_Omades_Ergasias/1_Xwrota3ias_Anapty3hs/6.pdf (τελευταία πρόσβαση: 23/08/2013).
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3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

3.1 Ιστορικό

Η αρχική Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων
του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων (εφεξής: ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων) εγκρίθηκε με το από 16-6-1990
σχετικό ΠΔ (ΦΕΚ 363/Δ/13-7-1990). 

Κατόπιν ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις σύμφωνα με τα κάτωθι:

Η  πρώτη  τροποποίηση εγκρίθηκε  με  το  από  16-9-1993  σχετικό  ΠΔ  (ΦΕΚ  1008/Δ/24-8-1993).  Η
τροποποίηση αφορούσε στην Υποζώνη 1β της αρχικής ΖΟΕ, κατά μήκος της οδού Καλαμπάκας, για την
προσθήκη χρήσης γης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Η δεύτερη τροποποίηση εγκρίθηκε με το από 9-9-2005 σχετικό ΠΔ (ΦΕΚ 1061/Δ/05) και αφορούσε στην
Υποζώνη  3  της  αρχικής  (περιοχή  Πυργετός)  με  καθορισμό  νέας  υποπεριοχής  3α,  όπου  επιτρέπονται
χρήσεις εκπαίδευσης και αθλητικών εγκαταστάσεων (και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των από 24-5-
1985 και 16-6-1990 σχετικών ΠΔ). 

Η  τρίτη τροποποίηση εγκρίθηκε με το από 13-6-2006 σχετικό ΠΔ (ΦΕΚ 431/Δ/23-5-2006) για καθορισμό,
εντός των Υποζωνών 3 και 1β, δύο νέων υποπεριοχών με αρ. 4, κατάλληλων για οικιστικά προγράμματα
Τσιγγάνων και ρύθμιση χρήσεων κατοικίας, ελάχιστο όριο κατάτμησης γης 4 στρ., αρτιότητας 4 στρ. και
όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τις  διατάξεις του από 24-5-1985 σχετικού ΠΔ, στις νέες
υποπεριοχές, μέχρι την έγκριση του στεγαστικού προγράμματος.

Παράλληλα το 2009 ολοκληρώνεται η μελέτη του νέου ΓΠΣ της ΔΕ Τρικκαίων, σύμφωνα με τις επιταγές του
νεότερου νόμου 2508/97,  με  τις  ισχύουσες προδιαγραφές και  με τις  κατευθύνσεις  των υπερκείμενων
σχεδίων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 2508/97, καλύπτεται
πλέον από τις μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ολόκληρη η έκταση των ΟΤΑ εντός των διοικητικών τους ορίων,
γεγονός που σημαίνει ότι το νέο ΓΠΣ υποκαθιστά τον ρόλο της ΖΟΕ στον περιαστικό και εξωαστικό χώρο,
αφού καθορίζει ζώνες ειδικής προστασίας και ζώνες ελέγχου ή περιορισμού της δόμησης, όπως ακριβώς
και η ΖΟΕ. 

Έτσι, η θεσμοθέτηση της ολοκληρωμένης πλέον μελέτης του νέου ΓΠΣ οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη
τροποποίησης της εγκεκριμένης ΖΟΕ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχει θεσμοθετηθεί στην περιαστική
ζώνη της πόλης των Τρικάλων, ώστε τα δύο θεσμικά εργαλεία να είναι σε πλήρη εναρμόνιση. Επομένως η
προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ της ΔΕ Τρικάλων γίνεται προκειμένου να θεσμοθετηθεί στη συνέχεια
το ΓΠΣ το οποίο με τα δικά του εργαλεία θα προστατεύει την περιοχή μελέτης στα όρια της ΔΕ Τρικάλων. 

Με το υπ’ αριθμ. 458/14-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων υποβάλλεται
στην  ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ  (νυν  ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ)  Φάκελος  Περιβαλλοντικού  Προελέγχου  (ΦΠΠ)  για  τη  μελέτη
τροποποίησης της ΖΟΕ (ΑΠ ΕΥΠΕ 170787/12-2-2014). Κατόπιν της διαβίβασης του ΦΠΠ στις συναρμόδιες
υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις, εκδίδεται η υπ’ αριθμ. 38211/29-7-2016 θετική γνωμοδότηση από τη ΔΙΠΑ
του ΥΠΕΝ ως προς την απαίτηση υποβολής σε ΣΠΕ για τη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ της εκτός σχεδίου
περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων. 

Η παρούσα ΣΜΠΕ για την τροποποίηση της ΖΟΕ της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών
προϋφιστάμενων  του  έτους  1923  περιοχής  του  Δήμου  Τρικκαίων  υποβάλλεται  στα  πλαίσια  της
διαδικασίας  ΣΠΕ  για  την  εν  λόγω  τροποποίηση  ΖΟΕ,  όπως  απαιτείται  από  την  προαναφερόμενη
γνωμοδότηση της ΔΙΠΑ.  
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3.2 Στόχοι του Σχεδίου

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, στόχος της τροποποίησης της εγκεκριμένης ΖΟΕ Τρικάλων είναι η
εναρμόνισή της  με  το προς  θεσμοθέτηση νέο  ΓΠΣ στο πλαίσιο  των επιταγών του Ν.2508/97.  Βασικοί
άξονες  που  διέπουν  την  πρόταση  του  νέου  ΓΠΣ  είναι  η  αειφόρος  ανάπτυξη,  η  προστασία  του
περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Προκειμένου δε η έγκριση του νέου ΓΠΣ να είναι
εφικτή, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της τροποποίησης της ΖΟΕ, ώστε οι ισχύουσες ρυθμίσεις της να
μην έρχονται  σε αντίθεση με τις προτάσεις του νέου  ΓΠΣ, το οποίο θα θεσμοθετηθεί στη συνέχεια. 

Δηλαδή, η θεσμοθέτηση του ΓΠΣ, που σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, γίνεται με σχετική απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, απαιτεί την προηγούμενη έκδοση ΠΔ τροποποίησης της ΖΟΕ. 

Κεντρικό στόχο του προτεινόμενου σχεδίου αποτελεί: 

η  ολοκληρωμένη  παραγωγική  ανάπτυξη  και  η  αντίστοιχη  χωρική  ανασυγκρότηση  του  αστικού,
εξωαστικού – περιαστικού χώρου στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε το αστικό κέντρο των
Τρικάλων να μετασχηματιστεί σε ένα σύγχρονο Πολεοδομικό Συγκρότημα με διεύρυνση του εθνικού και
περιφερειακού  ρόλου  του,  να  προωθήσει  περαιτέρω  το  ρόλο  του  ως  διοικητικό  κέντρο,  ως
συγκοινωνιακός κόμβος, ως κέντρο εμπορίου και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, αλλά και
κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και πόλος ανάπτυξης τουρισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας,
αστικού τουρισμού και εναλλακτικών μορφών σε συνδυασμό με τα Μετέωρα και την όμορη Πίνδο. 

Στον κεντρικό αυτό στόχο εντάσσονται και οι επιμέρους στόχοι των προτεινομένων ρυθμίσεων που είναι
συνοπτικά: 

➔ Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  –  δάση,  τοπίο,  ποταμοί  και  παραποτάμιες  περιοχές  –  και  η
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

➔ Η  εναρμόνιση  του  αναπτυξιακού  και  χωρικού  προτύπου  του  Δ.  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  τις
κατευθύνσεις των υπερκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, σε
συνάρτηση  με  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  ενδογενούς  παραγωγικού  και  οικιστικού
δυναμικού με μια ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.

➔ Διορθωτικές παρεμβάσεις, όπως προέκυψαν από τον συνδυασμό των δυνατοτήτων που δίδονται
από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις επιταγές της αστικής αειφορίας, ώστε να εκπληρώνονται
ταυτόχρονα  η  προστασία  του  περιβάλλοντος,  αλλά  και  οι  προαναφερθείσες  σύγχρονες
αναπτυξιακές προοπτικές. 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, η ισχύουσα ΖΟΕ έχει εγκριθεί με το από 16-6-1990
σχετικό ΠΔ. Όπως είναι αναμενόμενο, οι συνθήκες από την εποχή έγκρισής της είναι σήμερα σημαντικά
διαφοροποιημένες.  

Τα βασικότερα στοιχεία που έχουν διαφοροποιηθεί από την εποχή της θεσμοθέτησης της ΖΟΕ είναι:

✔ Το τεχνικό έργο της κατασκευής του εξωτερικού οδικού δακτυλίου που προκαλεί την κατάτμηση
της περιοχής του ΟΤΑ στην εντός και εκτός δακτυλίου περιοχή αλλά και οριοθετεί την ακτίνα της
αστικής διάχυσης, καθώς και η κατασκευή του Ε65, ο οποίος, καίτοι δεν οδεύει εντός της περιοχής
που ρυθμίζει η ΖΟΕ, εντούτοις δίνει σημαντική προστιθέμενη αξία και αναπτυξιακές δυνατότητες
στην  ευρύτερη  περιοχή  επιρροής  του  και  ως  εκ  τούτου  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  στο
χωροταξικό σχεδιασμό. 
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✔ Η μορφή  ανάπτυξης.  Τα Τρίκαλα  αποτελούν ένα δυναμικό  αναπτυσσόμενο  αστικό  κέντρο  της
Κεντρικής Ελλάδας, που σύμφωνα με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ανήκει στους δευτερεύοντες
αστικούς  πόλους  της  Κεντρικής  Χώρας,  αναδεικνύοντας  ένα σημαίνοντα αναπτυξιακό  ρόλο σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η μνεία του ΓΠΧΣΑΑ για το δίπολο Τρικάλων – Καρδίτσας και του
ΠΧΠ  για  το  ρόλο  της  πόλης  δίδουν  το  πλαίσιο  των  κατευθύνσεων  για  το  νέο  ΓΠΣ,  το  οποίο
εξαντλώντας  όλα  τα  περιθώρια  των  επεκτάσεων,  τις  οποίες  προσανατολίζει  σε  σωστές  και
κατάλληλες περιοχές,  οργανώνει ένα Πολεοδομικό Συγκρότημα σε συνέργεια με τους όμορους
δορυφορικούς οικισμούς του. Παράλληλα στο αναπτυξιακό πρότυπο και κατ΄ επέκταση στο χωρικό
πρότυπο περιλαμβάνεται και η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – των
φυσικών πόρων και ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας, αποτελώντας τις βασικές προϋποθέσεις
για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και την χωροθέτηση των αναπτυξιακών ζωνών στον
εξωαστικό χώρο. 

✔ Η θεσμοθέτηση των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπει ο
νόμος 2742/1999, τα οποία αποτελούν υπερκείμενο της ΖΟΕ σχεδιασμό προς τον οποίο η ΖΟΕ
οφείλει  να  εναρμονιστεί.  Συγκεκριμένα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  παρ.  2  του  Ν.  2742/1999
«εγκεκριμένα  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου  αυτού  ρυθμιστικά  σχέδια,  ΓΠΣ,  ΖΟΕ,  σχέδια
ανάπτυξης περιοχών β’ κατοικίας ή άλλα σχέδια χρήσεων γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή
αναθεωρηθούν με τη  διαδικασία που ορίζεται  στις  διατάξεις  που τα διέπουν προκειμένου να
εναρμονισθούν προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών και
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».

Επομένως ένας επιπλέον στόχος που καλείται η προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ να επιτύχει είναι η
επικαιροποίηση των ρυθμίσεών της, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες συνυπολογίζοντας τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές του
ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού.   
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3.3 Σχέση του Σχεδίου με άλλα Σχέδια – Προγράμματα 

3.3.1 Διεθνές – Κοινοτικό επίπεδο 

7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 

Με την αριθμ. 1386/2013/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε
γενικό πρόγραμμα δράσης της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020 («το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον ή «το 7ο ΠΔΠ»»). 

Το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους προτεραιότητας:

1. προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·

2. μετατροπή  της  Ένωσης  σε  μια  πράσινη  και  ανταγωνιστική  οικονομία  χαμηλών  επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·

3.  προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και
την ευημερία·

4. μεγιστοποίηση των οφελών της  περιβαλλοντικής νομοθεσίας  της Ένωσης  μέσω βελτίωσης  της
εφαρμογής·

5. βελτίωση της βάσης γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική της
Ένωσης·

6. διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και αντιμετώπιση
του περιβαλλοντικού εξωτερικού κόστους·

7. βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών·

8. ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης·

9. αύξηση  της  αποτελεσματικότητας  της  Ένωσης  όσον  αφορά  την  αντιμετώπιση  διεθνών
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

Το 7ο ΠΔΠ βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, στις αρχές της προληπτικής δράσης και της επανόρθωσης
της ρύπανσης στην πηγή και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Γενικά  το  7ο  ΠΔΠ  συμβάλλει  στην  επίτευξη  υψηλού  επιπέδου  περιβαλλοντικής  προστασίας  και  στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών.

Το υπό εξέταση σχέδιο παρουσιάζει θετική συσχέτιση με αρκετούς από τους προαναφερόμενους στόχους
προτεραιότητας. Συγκεκριμένα: 

Όπως  αναφέρεται  στην  ανάλυση  του  πρώτου  στόχου  προτεραιότητας  του  7ου  ΠΔΠ,  “η  οικονομική
ευμάρεια και η ευημερία της Ένωσης στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, δηλαδή στη βιοποικιλότητά
της, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από τα
γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις, από
τα γλυκά ύδατα καλής ποιότητας και τον καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τη ρύθμιση του κλίματος και
την προστασία από φυσικές καταστροφές”. 

Τα  παραπάνω  βρίσκονται  σε  συνάφεια  με  τον  πρώτο  στόχο  του  υπό  εξέταση  σχεδίου  που  είναι  η
προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων (βλ. και  §3.2). Ο στόχος αυτός
εξειδικεύεται με τις προβλέψεις εκτεταμένων περιοχών προστασίας είτε του φυσικού περιβάλλοντος είτε
των παραγωγικών πόρων της περιοχής.
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Η  πρόβλεψη  του  σχεδίου  για  μετεγκατάσταση  των  οχλουσών  εγκαταστάσεων  και  ρυπαινουσών
βιομηχανιών  –  βιοτεχνιών  στη  βιομηχανική  περιοχή  Τρικάλων  –  Καρδίτσας  ή  στις  προτεινόμενες
Βιομηχανικές Ζώνες, καθώς και η προώθηση οργανωμένων υποδοχέων της βιομηχανίας συμβάλλουν στην
επίτευξη του 3ου στόχου προτεραιότητας του 7ου ΠΔΠ που αφορά στην προστασία των πολιτών της
Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία. ·

Τέλος,  στην  ανάλυση  του  8ου  στόχου  προτεραιότητας  του  7ου  ΠΔΠ,  που  αφορά  στην  ενίσχυση  της
αειφορίας των πόλεων της Ένωσης, αναφέρεται ότι  “οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις πολεοδομικού και
χωροταξικού σχεδιασμού, στις οποίες λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές
πτυχές, παράλληλα με τις οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές προκλήσεις, είναι θεμελιώδους σημασίας
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αστικές κοινότητες αποτελούν αειφόρους, αποδοτικούς και υγιεινούς
τόπους διαβίωσης και εργασίας”. Το εξεταζόμενο σχέδιο, με τις πολεοδομικές παρεμβάσεις που προτείνει,
την  τακτοποίηση  των  περιαστικών  χρήσεων,  τον  έλεγχο  της  διάσπαρτης  δόμησης  κλπ,  συμβάλλει
σημαντικά στην επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι στο μέτρο του δυνατού και κατ’ αναλογία με
την κλίμακα των προτεινόμενων παρεμβάσεων το προτεινόμενο σχέδιο βρίσκεται σε συνάφεια με τους
στόχους του 7ου ΠΔΠ. 

Στρατηγική της ΕE για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Το  2015  υπήρξε  ένα  καθοριστικό  έτος  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη  παγκοσμίως.  Οι  παγκόσμιοι  ηγέτες
ενέκριναν στο πλαίσιο της 70ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015,
ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: το θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο
επίκεντρο του οποίου βρίσκονται οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του θεματολογίου 2030 συνοψίζονται ως εξής:

Στόχος 1. Εξάλειψη της φτώχειας σε όλες της τις μορφές και παντού.

Στόχος 2. Εξάλειψη  της  πείνας,  επίτευξη  επισιτιστικής  ασφάλειας,  βελτίωση  της  διατροφής  και
προώθηση της βιώσιμης γεωργίας.

Στόχος 3. Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες.

Στόχος 4. Χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη ποιότητα της εκπαίδευσης και προώθηση των ευκαιριών
δια βίου μάθησης για όλους. 

Στόχος 5. Επίτευξη της ισότητας των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών.

Στόχος 6. Διασφάλιση  της  διαθεσιμότητας  και  της  αειφόρου  διαχείρισης  του  νερού  και  της
αποχέτευσης για όλους.

Στόχος 7. Διασφάλιση  της  πρόσβασης  σε  οικονομικά  προσιτή,  αξιόπιστη,  βιώσιμη  και  σύγχρονη
ενέργεια για όλους.

Στόχος 8. Προώθηση της διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, καθώς
και της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. 

Στόχος 9. Κατασκευή  ανθεκτικών  υποδομών,  προαγωγή  της  βιώσιμης  και  χωρίς  αποκλεισμούς
εκβιομηχάνισης και υποστήριξη της καινοτομίας. 

Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων τόσο εντός και όσο μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Στόχος 11. Επίτευξη ασφαλών, ανθεκτικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων και οικισμών.
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Στόχος 12. Διασφάλιση μεθόδων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.

Στόχος 13. Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και των
επιπτώσεών του.

Στόχος 14. Διατήρηση και αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχος 15. Προστασία,  αποκατάσταση  και  προαγωγή  της  αειφόρου  χρήσης  των  χερσαίων
οικοσυστημάτων,  βιώσιμη  διαχείριση  των  δασών,  καταπολέμηση  της  απερήμωσης,
ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους και ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας. 

Στόχος 16. Προώθηση  ειρηνικών  και  χωρίς  αποκλεισμούς  κοινωνιών  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη,
παροχή  πρόσβασης  στη  δικαιοσύνη  για  όλους  και  οικοδόμηση  αποτελεσματικών,
υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος 17. Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής  και  αναζωογόνηση της  παγκόσμιας  σύμπραξης  για  τη
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα για το 7ο ΠΔΠ, αρκετοί από τους ανωτέρω στόχους
(όπως π.χ.  οι  στόχοι 11 και 15) παρουσιάζουν θετική συνάφεια με τις  προβλέψεις του προτεινόμενου
σχεδίου.  

Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους [COM(2006) 231]. COM(2006) 231] 

Η θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προτείνει μέτρα με
στόχο  την  προστασία του  εδάφους  και  τη διαφύλαξη της  ικανότητάς  του  να επιτελεί  τις  οικολογικές,
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες του. 

Ως κύριες διαδικασίες εδαφικής υποβάθμισης καταγράφονται 

➢ η διάβρωση, 

➢ η μείωση της περιεκτικότητας σε οργανικό υλικό, 

➢ η μόλυνση, 

➢ η αλάτωση, 

➢ η καθίζηση, 

➢ η υποβάθμιση της εδαφικής βιοποικιλότητας, 

➢ η αδιαβροχοποίηση, 

➢ οι πλημμύρες και 

➢ οι κατολισθήσεις.

Επισημαίνεται  πως  η υποβάθμιση του εδάφους  αποτελεί  σοβαρό πρόβλημα,  το  οποίο  προκαλείται  ή
επιδεινώνεται  από  ανθρώπινες  δραστηριότητες  όπως  οι  ακατάλληλες  γεωργικές  και  δασοκομικές
πρακτικές,  οι  βιομηχανικές  δραστηριότητες,  ο  τουρισμός,  η  εξάπλωση  των  αστικών  κέντρων  και  της
βιομηχανίας, καθώς και ο χωροταξικός σχεδιασμός.

Ο βασικός στρατηγικός στόχος είναι η προστασία και αειφόρος χρήση του εδάφους με βάση τις ακόλουθες
κατευθυντήριες αρχές:
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➢ Πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους και διατήρηση των λειτουργιών του.

➢ Αποκατάσταση  υποβαθμισμένων  εδαφών  σε  τέτοιο  βαθμό  λειτουργικότητας,  ώστε  να
εξυπηρετούνται  τρέχουσες  και  μελλοντικές  χρήσεις,  ενώ  παράλληλα  θα  συνεκτιμώνται  οι
επιπτώσεις ως προς το κόστος αποκατάστασης του εδάφους.

Το προτεινόμενο σχέδιο παρουσιάζει μερικώς αρνητική συσχέτιση με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
προστασία του εδάφους, λόγω των οικιστικών επεκτάσεων που προτείνει, αλλά και των λοιπών χρήσεων
που αναπτύσσονται και περιλαμβάνουν κατάληψη ημιφυσικών εδαφών, αδιαβροχοποίηση και εν γένει
υποβάθμιση ή και απώλεια των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους.   

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών

Η εν λόγω Οδηγία, καθώς και οι οδηγίες που την τροποποιούν αποβλέπουν:

✔ στην προστασία, διαχείριση και ρύθμιση όλων των ειδών άγριων πτηνών που απαντούν στη φύση
στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών – συμπεριλαμβανομένων των αυγών, των φωλιών και
των ενδιαιτημάτων τους,

✔ και στην κανονιστική ρύθμιση της εκμετάλλευσης των ειδών αυτών.

Επίσης απαιτεί τα κράτη μέλη να διαφυλάττουν, να συντηρούν ή να αποκαθιστούν τους βιότοπους και τα
ενδιαιτήματα των πτηνών αυτών λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

✔ δημιουργία ζωνών προστασίας

✔ συντήρηση των ενδιαιτημάτων

✔ αποκατάσταση των κατεστραμμένων βιοτόπων

✔ δημιουργία βιοτόπων. 

Καθιερώνει γενικό καθεστώς προστασίας όλων των ειδών πτηνών. 

Το  προτεινόμενο από την  παρούσα μελέτη σχέδιο δεν  παρουσιάζει  άμεση συσχέτιση με  την εν  λόγω
Οδηγία, καθώς δεν προτείνονται επεμβάσεις σε αμιγώς φυσικές περιοχές. 

Παρόλα αυτά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μερική θετική συνάφεια με την εν λόγω Οδηγία,
λόγω  του  ότι  προβλέπεται  σημαντική  επέκταση  της  ζώνης  προστασίας  του  Πηνειού  στα  νότια  και
νοτιοδυτικά όρια της ΖΟΕ.   

Οδηγία  92/43/ΕΟΚ  για  τη  διατήρηση  των  φυσικών  οικοτόπων  καθώς  και  της  άγριας  πανίδας  και
χλωρίδας

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της
διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος
των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.

Τα  μέτρα  τα  οποία  λαμβάνονται  σύμφωνα  με  την  εν  λόγω οδηγία  αποσκοπούν  στη  διασφάλιση  της
διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και
των  άγριων  ειδών  χλωρίδας  και  πανίδας  κοινοτικού  ενδιαφέροντος.  Κατά  τη  λήψη  τέτοιων  μέτρων
λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές
και τοπικές ιδιομορφίες.

Στα  πλαίσια  της  Οδηγίας  συστάθηκε  ένα  συνεκτικό  ευρωπαϊκό  οικολογικό  δίκτυο  ειδικών  ζωνών,
επονομαζόμενο "Natura 2000". Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι
φυσικών οικοτόπων που εμφαίνονται στο παράρτημα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. και τους οικότοπους των ειδών που εμφαίνονται
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στο  παράρτημα  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.,  πρέπει  να  διασφαλίζει  την  διατήρηση  ή,  ενδεχομένως,  την  αποκατάσταση  σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης,  των τύπων φυσικών οικοτόπων και  των οικοτόπων των οικείων
ειδών  στην  περιοχή  της  φυσικής  κατανομής  των  ειδών  αυτών.  Επίσης  το  δίκτυο  "Natura  2000"
περιλαμβάνει και τις ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Για  τις  ειδικές  ζώνες  διατήρησης,  τα  κράτη  μέλη  καθορίζουν  τα  αναγκαία  μέτρα  διατήρησης  που
ενδεχομένως συνεπάγονται  ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια  διαχείρισης  ή ενσωματωμένα σε  άλλα σχέδια
διευθέτησης  και  τα  δέοντα  κανονιστικά,  διοικητικά  ή  συμβατικά  μέτρα  που  ανταποκρίνονται  στις
οικολογικές  απαιτήσεις  των  τύπων  φυσικών  οικοτόπων  του  παραρτήματος  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  και  των  ειδών  του
παραρτήματος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ., τα οποία απαντώνται στους τόπους.

Επίσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται
η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι  ενοχλήσεις που έχουν
επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να
έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

Όπως και στην περίπτωση της ανωτέρω Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, το προτεινόμενο από την παρούσα μελέτη
σχέδιο δεν παρουσιάζει άμεση συσχέτιση με την εν λόγω Οδηγία, καθώς δεν προτείνονται επεμβάσεις σε
αμιγώς φυσικές περιοχές. 

Παρόλα αυτά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μερική θετική συνάφεια με την εν λόγω Οδηγία,
λόγω  του  ότι  προβλέπεται  σημαντική  επέκταση  της  ζώνης  προστασίας  του  Πηνειού  στα  νότια  και
νοτιοδυτικά όρια της ΖΟΕ. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι πλησίον των βορείων ορίων του προτεινόμενου σχεδίου απαντάται η
προστατευόμενη περιοχή  NATURA  με κωδικό  GR1440003  και ονομασία “Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα -
Σπήλαιο  Μελισσότρυπα”.  Η  επικάλυψη  των  δύο  περιοχών  είναι  πολύ  περιορισμένη,  ενώ  στην
επικαλυπτόμενη περιοχή δεν προβλέπονται δυσμενείς για το φυσικό περιβάλλον χρήσεις. Συγκεκριμένα
προβλέπεται  ζώνη προστασίας  της  γεωργικής  γης  υψηλής παραγωγικότητας  και  ζώνη προστασίας  της
φυσικής ομορφιάς. Ως εκ τούτου δεν καταγράφεται αρνητική συσχέτιση της προτεινόμενης ΖΟΕ με την εν
λόγω Οδηγία. 

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 [COM(2006) 231]. COM(2011) 244]

Η εν λόγω στρατηγική αποσκοπεί στην αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης
των  οικοσυστημάτων  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΕΕ)  μέχρι  το  2020,  θέτοντας  έξι  βασικούς  στόχους
προτεραιότητας: 

Ειδικός στόχος 1: διατήρηση και αποκατάσταση της φύσης

Ειδικός στόχος 2: διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν

Ειδικός στόχος 3: διασφάλιση της αειφορίας της γεωργίας και της δασοκομίας

Ειδικός στόχος 4: εξασφάλιση αειφόρου χρήσης των αλιευτικών πόρων

Ειδικός στόχος 5: καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών

Ειδικός στόχος 6: αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης της βιοποικιλότητας. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση του προτεινόμενου σχεδίου με την εν λόγω στρατηγική ισχύουν εν πολλοίς τα
αναφερόμενα στις δύο προηγούμενες Οδηγίες. Δεν εντοπίζεται άμεση συσχέτιση των ρυθμίσεων της ΖΟΕ
με  τις  προτάσεις  της  στρατηγικής  αν  και  η  επέκταση  της  ζώνης  προστασίας  του  Πηνειού  μπορεί  να
συσχετιστεί θετικά με τον Ειδικό στόχο 1 της στρατηγικής. 
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3.3.2 Εθνικό επίπεδο 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/3.07.2008)

Το Γενικό  Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ),  όπως αναφέρεται  στο
άρθρο  2,  στοχεύει  στη  διαμόρφωση  ενός  χωρικού  προτύπου  ανάπτυξης,  στο  πλαίσιο  των  αρχών  της
αειφορίας, που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης, θεώρησης στο χώρο παραμέτρων που
προωθούν  την  προστασία  και  ανάδειξη  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  της  χώρας  και
ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα επιδιώκεται:

✗ Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο

✗ Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής.

✗ Η διαφύλαξη  −  προστασία  του  περιβάλλοντος  και,  κατά  περίπτωση,  η  αποκατάσταση  και  /  ή
ανάδειξη των ευαίσθητων στοιχείων της φύσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου.

✗ Η ρεαλιστική στοχοθέτηση εν όψει των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί η με ταχύτατους
ρυθμούς αλλαγή του κλίματος. 

✗ Η παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού.

Βασική  στρατηγική  επιλογή  του  ΓΠΧΣΑΑ  αποτελεί  η  υιοθέτηση  ενός  προτύπου  βιώσιμης  χωρικής
ανάπτυξης, βασισμένου στη συγκρότηση πλέγματος πόλων και αξόνων ανάπτυξης, που θα ενισχύει την
ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και θα προωθεί την κοινωνική και οικονομική
συνοχή,  με  διάχυση  της  ανάπτυξης  στο  σύνολο  του  εθνικού  χώρου,  καθώς  και  την  προστασία  του
περιβάλλοντος.

Για  την  προώθηση  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  συνοχής  στο  σύνολο  του  εθνικού  χώρου  και  την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στο διεθνές περιβάλλον, επιδιώκεται η πολυκεντρική οργάνωσή του,
με το μετασχηματισμό του διπολικού μοντέλου σε πολυκεντρικό και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
πλέγματος αστικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης.
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Σχήμα 3.3.1: Πολυκεντρική και ισόρροπη χωρική ανάπτυξη
(πηγή ΓΠΧΣΑΑ)
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Οι  πόλοι  ανάπτυξης  κατατάσσονται  σε  τέσσερις  ιεραρχημένες  κατηγορίες.  Στα  μητροπολιτικά  κέντρα
περιλαμβάνονται τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στους πρωτεύοντες εθνικούς πόλους
περιλαμβάνονται ιδιαίτερα σημαντικά αστικά κέντρα, που είτε είναι σημερινές έδρες περιφερειών είτε
συνδέονται λειτουργικά με αυτές, ενισχύοντας την αναπτυξιακή τους πορεία. Πρόκειται για την Πάτρα, το
δίπολο Λάρισα−Βόλος, τα Ιωάννινα, το δίπολο Ηράκλειο−Χανιά και το δίπολο Κομοτηνή−Αλεξανδρούπολη.

Για την εδραίωση του διακριτού ρόλου του διπόλου Λάρισα – Βόλος το ΓΠΧΣΑΑ προωθεί:

• Ισχυροποίηση του δίπολου Λάρισα−Βόλος, το οποίο παρουσιάζει αυξανόμενα στοιχεία δικτύωσης
και συμπληρωματικές εξειδικεύσεις και υποδομές.

• Ανάδειξη του διπόλου σε κέντρο οικονομικής ανάπτυξης μίας ευρύτερης δυναμικής περιοχής στην
οποία περιλαμβάνονται και σημαντικά αστικά και ημιαστικά κέντρα των νομών Μαγνησίας και
Λάρισας.

• Ενίσχυση της συνεργασίας με τα δύο μητροπολιτικά κέντρα, όπως και με τους εθνικούς πόλους
Ιωαννίνων και Πάτρας, που αποτελούν ισχυρά σημεία έλξης στον εθνικό χώρο λόγω της ανάπτυξης
των βορειοδυτικών − δυτικών πυλών της χώρας.

• Ενίσχυση, επίσης, της συνεργασίας με τη Λαμία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

• Ενίσχυση του δίπολου στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας − τεχνολογίας, του
αθλητισμού και της υγείας.

• Ενίσχυση της Λάρισας ως κέντρου των κλάδων αγροδιατροφής και  μεταποίησης βιομηχανικών
φυτών και του Βόλου ως παραδοσιακού βιομηχανικού κέντρου με εξειδίκευση στους κλάδους της
τσιμεντοβιομηχανίας και της μεταλλουργίας και ως κέντρου μιας ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης
τουρισμού (Πήλιο, Σποράδες).

Στους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους περιλαμβάνονται  η  Κέρκυρα,  η  Κοζάνη,  η Λαμία,  η  Καβάλα,  το
δίπολο Τρίπολη − Καλαμάτα, οι Σέρρες και η Χαλκίδα. Στα αστικά αυτά κέντρα προωθείται η αναβάθμιση
των  τεχνικών  και  κοινωνικών  υποδομών  και  υπηρεσιών  των  πόλεων  και  η  καινοτομία,  με  στόχο  την
ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους δυναμικού.

Τέλος στους λοιπούς εθνικούς πόλους περιλαμβάνονται το Αγρίνιο, η Δράμα, η Καρδίτσα, η Κατερίνη, η
Ξάνθη και  τα Τρίκαλα. Στους πιο πάνω πόλους προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών  και  υπηρεσιών,  ενισχύεται  ο  ιδιαίτερος  χαρακτήρας  τους  (παραγωγικός,  πολιτιστικός)  και
αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Επίσης,  ενισχύεται  η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ γειτονικών αστικών κέντρων και  η,  μέσω
αυτών, δημιουργία διπόλων ή πολυ−πόλων, όπως αυτών της Κοζάνης – Πτολεμαΐδας – Φλώρινας, της
Καβάλας – Ξάνθης – Δράμας, των Τρικάλων – Καρδίτσας, της Άρτας – Πρέβεζας – Λευκάδας, του Αγρινίου –
Μεσολογγίου και του Πύργου – Αμαλιάδας.

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, οι στόχοι που τίθενται από το ΓΠΧΣΑΑ για τους λοιπούς εθνικούς
πόλους  (όπου  περιλαμβάνεται  και  η  πόλη  των  Τρικάλων),  όπως  η  αναβάθμιση  των  τεχνικών  και
κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, η ενίσχυση του ιδιαίτερου παραγωγικού, πολιτιστικού χαρακτήρα
τους, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνάδουν με τους
στόχους του υπό εξέταση σχεδίου.
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Σχήμα 3.3.2: Εταιρική σχέση πόλης – υπαίθρου 
(πηγή ΓΠΧΣΑΑ)
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Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τον  Τουρισμό  (ΦΕΚ  1138/
Β/11.06.2009, 3155/Β/12.12.2013)

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑ) εγκρίθηκε
αρχικά με την ΚΥΑ 24208/2009 (ΦΕΚ 1138Β) και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 67659/9.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3155).

Όμως, με την υπ’ αριθμ. 3632/2015 Απόφασή του το ΣτΕ ακύρωσε την ΚΥΑ 67659/9.12.2013 έγκρισης του
ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, ενώ με την 519/2017 απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η αρχική
ΚΥΑ 24208/2009 έχει πλήρως αντικατασταθεί με τη νεώτερη ΚΥΑ 67659/9.12.2013 (ΦΕΚ 3155Β) και δεν
αναβίωσε μετά την ακύρωση της αποφάσεως (με την ΣτΕ3632/2015 ) που την αντικατέστησε, έχει δε,
παύσει να ισχύει και να επιφέρει έννομες συνέπειες.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει σήμερα εν ισχύ ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό και μέχρι την έγκριση νέου (για το
οποίο οι  διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί),  εξακολουθεί να είναι  δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής
δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά
Χωροταξικά  Πλαίσια,  καθώς  και  στα  κατωτέρου  ιεραρχικώς  επιπέδου  σχεδιασμού,  σε  σχέση  με  τα
περιφερειακά,  χωρικά  σχέδια  αλλά  και  βάσει  της  ισχύουσας  τουριστικής  νομοθεσίας  και  επιμέρους
νομοθετημάτων που ενδεχομένως υπάρχουν για κάθε περιοχή. 

Παρά ταύτα, για την πληρότητα της μελέτης, αλλά και την κατανόηση των κατευθύνσεων που δίνει εν γένει
ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό για την περιοχή μελέτης αναφέρονται τα εξής: 

Στο ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό του 2013 ο εθνικός χώρος προσεγγίζεται βάσει κριτηρίων:

 έντασης και είδους της τουριστικής ανάπτυξης,

 γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, και

 ευαισθησίας των πόρων.

Το αστικό κέντρο των Τρικάλων βρίσκεται σε γειτονία με την περιοχή “Β.1.5: Περιοχή Β. Πίνδου – Ζαγορίου
– Τζουμέρκων –  Ορεινός  χώρος Δυτικής Θεσσαλίας”,  η  οποία εντάσσεται  στις  περιοχές  με περιθώρια
ανάπτυξης ειδικών − εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης για το σύνολο των περιοχών Β1, που
προωθούνται κατά προτεραιότητα συνοψίζονται ως εξής:

➔ Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.ά. σημείων του
χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά, καθώς και της κλίμακας των οικισμών.

➔ Προσαρμογή  της  τυπολογίας  των  καταλυμάτων  (μορφολογικοί  περιορισμοί,  δυναμικότητα,
κατηγορίες)  και  άλλων  σχετικών  με  τον  τουρισμό  υποδομών  σύμφωνα  με  τα  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών−εναλλακτικών μορφών που υποστηρίζουν.

➔ Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή
διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 3 αστέρων τουλάχιστον.

➔ Παροχή  κινήτρων  για  εκσυγχρονισμό  υφισταμένων  τουριστικών  μονάδων  με  παράλληλη
αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών και
συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές.

➔ Αξιοποίηση  των  εκάστοτε  τοπικών  πόρων  που  παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  για  την  ανάπτυξη
ειδικών  –  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού  (αγροτουρισμού,  περιηγητικού,  πεζοπορικού,
πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.).

42



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

➔ Δημιουργία  υποδομών  στήριξης,  προώθηση  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  και  πιστοποίησης
απασχολουμένων  σε  ειδικές  –  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού  (Eco−Management  and  Audit
Scheme− EMAS).

➔ Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων.

➔ Συγκρότηση  τοπικών  πολυθεματικών  δικτύων  και  βελτίωση  της  προσβασιμότητας  μεταξύ  των
πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν με περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις.

➔ Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης
και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, τεχνολογικά – θεματικά
πάρκα, κ.λπ.).

➔ Δημιουργία  δικτύων  μονοπατιών  (εθνικών,  ευρωπαϊκών)  και  διαδρομών  («δρόμοι»  καπνού,
αμπέλου, ελιάς κ.ά.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

➔ Προώθηση  τοπικών  συμφώνων  ποιότητας  και  προγραμμάτων  στήριξης  αγροτικών  ή  και
παραδοσιακών  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  (στήριξη
ολοκληρωμένης  ή  βιολογικής  γεωργίας,  προϊόντων  ονομασίας  προέλευσης,  παραδοσιακών
τεχνικών, κ.ά.) και λειτουργικής διασύνδεσής τους με τουριστικές μονάδες.

➔ Αναβάθμιση και  μετατροπή υφισταμένων  ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε  σύνθετα  τουριστικά
καταλύματα ήπιας ανάπτυξης.

➔ Πολιτικές  ολοκληρωμένης  τουριστικής  ανάπτυξης  μέσω  οργανωμένων  υποδοχέων  τουριστικών
δραστηριοτήτων  ήπιας  ανάπτυξης  και  σύνθετων  τουριστικών  καταλυμάτων  ήπιας  ανάπτυξης
έναντι της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων.

➔ Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων
με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

i. Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων

ii. Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης
επιφάνειας γηπέδου σε δεκαπέντε (15) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και
10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι το εξεταζόμενο με την παρούσα σχέδιο σε κανένα σημείο του δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις που δίνει ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό σε εθνικό
επίπεδο. 

Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τη  Βιομηχανία  (ΦΕΚ  151/
ΑΑΠ/13.04.2009)

Σκοπός του ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής
σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει
τρεις διαστάσεις: την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή και την οικονομική
ευημερία.

Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που αφορούν στη μακρο − χωρική οργάνωση
της  βιομηχανίας  καθώς και  τη  χωροθέτησή της  σε  τοπικό  επίπεδο σε  συνάρτηση  με  τις  χρήσεις  γης.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει κατευθύνσεις για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της βιομηχανίας,
με εξειδίκευση σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα,
κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας καθώς και για
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τη χωροθέτησή της εκτός σχεδίου, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων
και υποδοχέων, κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και για άλλες
μορφές σχεδιασμού και πρόγραμμα δράσης.

Ειδικότερα  για  την  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  το  σχέδιο  προβλέπει  ότι  ο  κύριος  άξονας  ανάπτυξης  της
μεταποίησης θα παραμείνει η ευρύτερη περιοχή του δίπολου Λάρισας−Βόλου, ενισχυόμενη και με κάποια
περιθώρια γεωγραφικής διεύρυνσης (περιοχή εντατικοποίησης με θύλακες ποιοτικής αναδιάρθρωσης),
ενώ παράλληλα εντοπίζει μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα μιας νέας ζώνης ανάπτυξης της βιομηχανίας στα
δυτικά (Καρδίτσα−Τρίκαλα με προεκτάσεις προς Εγνατία) (περιοχή επέκτασης), που  πρέπει να στηριχθεί
ισχυρά από τις χωρικές πολιτικές.

Τονίζεται  η  ανάγκη για  οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας  και  για την εξυγίανση υπαρχουσών
άτυπων συγκεντρώσεων. Επίσης ενισχύεται η αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης
στους μη κλειστούς αυτοκινητόδρομους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο.

Όσον αφορά στο νομό Τρικάλων διαπιστώνεται πως η περιορισμένη μεταποίηση πολώνεται στα Τρίκαλα,
με μικρές συγκεντρώσεις σε λίγα άλλα σημεία, που δεν συγκροτούν ένα σαφή σχηματισμό. Στόχος είναι η
διαμόρφωση  μιας  πιο  σαφούς  ζώνης  μεταποίησης,  με  πιθανή  διεύρυνση  προς  τα  ΝΑ (Καρδίτσα)  και
μελλοντικά προς Δ (Εγνατία).

Γενική διαπίστωση αποτελεί η γενικευμένα χαμηλή παρουσία της βιομηχανίας στο Νομό. Απαιτείται ειδική
διατομεακή  διερεύνηση  των  δυνατοτήτων  ανάπτυξης,  με  έμφαση  στη  δημιουργία  νέων  εξωτερικών
οικονομιών. 

Όσον αφορά τις κατευθύνσεις που δίνει  το ΕΠΧΣΑΑ για διάφορες κατηγορίες σχεδιασμού και χωρικών
πολιτικών αναφέρονται μεταξύ άλλων ο περιορισμός του ποσοστού του εξωαστικού χώρου στο οποίο
επιτρέπεται  η  χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων με  τους  όρους  της  γενικής  νομοθεσίας  περί  εκτός
σχεδίου δόμησης, καθώς και η προώθηση της οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας.

Η περιοχή του Δήμου Τρικκαίων εντάσσεται από το ΕΠΧΣΑΑ σε περιοχή επέκτασης της βιομηχανίας από
κοινού με το αστικό κέντρο της Καρδίτσας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. 

Οι περιοχές επέκτασης περιγράφονται  ως περιοχές στις οποίες  διαμορφώνονται  ή θα διαμορφωθούν,
μέσω δράσεων του σχεδιασμού ή/και από εξωγενείς παράγοντες και τις τάσεις της αγοράς, δυνατότητες
εκκίνησης διαδικασιών ανάπτυξης της βιομηχανίας. Η γενική κατεύθυνση πολιτικής είναι η στήριξη αυτής
της προοπτικής, με παράλληλη λήψη μέτρων για την αποφυγή μεταγενέστερων παρενεργειών χωρικού ή
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ενώ ειδικότερες κατευθύνσεις είναι οι εξής:

✔ Ισχυρή ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο.

✔ Κάλυψη των ελλείψεων των υφιστάμενων υποδομών (ιδίως υπερτοπικής εμβέλειας).

✔ Προώθηση οργανωμένων υποδοχέων της βιομηχανίας.

✔ Σχεδιασμός χρήσεων γης και σταδιακός περιορισμός των δυνατοτήτων διάσπαρτης χωροθέτησης
νέων μονάδων.

✔ Πολύ ισχυρά προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Σχήμα 3.3.3: Εθνικό Πρότυπο Οργάνωσης της Βιομηχανίας 
(πηγή: ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία)
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Από τα παραπάνω καθίσταται  σαφής η θετική συσχέτιση της υπό εξέταση ΖΟΕ με  το ΕΠΧΣΑΑ για τη
βιομηχανία, αφού ρυθμίζει  αποτελεσματικά τις  βιομηχανικές χρήσεις στον εξωαστικό χώρο του Δήμου
Τρικκαίων  προβλέποντας  συγκεκριμένες  βιομηχανικές  ζώνες  και  συμβάλλοντας  στον  περιορισμό  της
διάσπαρτης χωροθέτησης νέων μονάδων

Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές
Ενέργειας  (ΦΕΚ 2464/Β/03.12.2008)

Σκοπός του ΕΠΧΣΑΑ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως αναφέρεται στο πρώτο άρθρο  της
ΚΥΑ έγκρισής του είναι:

i. Η  διαμόρφωση  πολιτικών  χωροθέτησης  έργων  ηλεκτροπαραγωγής  από  ΑΠΕ,  ανά  κατηγορία
δραστηριότητας και κατηγορία χώρου.

ii. Η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δημιουργία
βιώσιμων  εγκαταστάσεων  ΑΠΕ  και  αφετέρου  την  αρμονική  ένταξή  τους  στο  φυσικό  και
ανθρωπογενές περιβάλλον.

iii. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να
επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Όσον αφορά στην αιολική ενέργεια, η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας
(ΠΑΠ) και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στις ΠΑΚ. Ως ΠΑΚ
χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της ηπειρωτικής χώρας
που δεν περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας των οποίων περιοχές ή και μεμονωμένες
θέσεις που κρίνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του ν. 3468/2006, ως
ενεργειακά αποδοτικές.

Στις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό αναφέρεται ότι
τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ δεν μπορούν να εισάγουν περιοριστικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
πέραν όσων ήδη προβλέπονται με τις διατάξεις του σχετικού ΕΠΧΣΑΑ. Παρέκκλιση από την παραπάνω
διάταξη  είναι  δυνατή  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Γενικού  Γραμματέα  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  μετά  από
τεκμηριωμένη πρόταση της οικείας περιφέρειας και εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας. Επιπροσθέτως,
κατά  την  αναθεώρηση  ή  τροποποίηση  των  ανωτέρω  σχεδίων,  λαμβάνεται  ιδιαίτερη  μέριμνα  για  την
αναδιατύπωση των ρυθμίσεων εκείνων που ενδέχεται να δημιουργούν αντιθέσεις ή αντιφάσεις προς τις
κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ.

Οι ρυθμίσεις της υπό εξέταση ΖΟΕ σε κανένα τους σημείο δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω
προβλεπόμενα του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ. 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018)

Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/11.10.2018  ΥΑ  αναθεωρεί  και  αντικαθιστά  το  προγενέστερο  Περιφερειακό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του 2003. 

Το ΠΧΠ στοχεύει σε:

➢ Ενίσχυση  του  ρόλου  της  Περιφέρειας  σε  εθνικό  και  διεθνές  επίπεδο,  με  την  αξιοποίηση  των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει.

➢ Προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Περιφέρειας, σύμφωνα
με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της.

➢ Διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, την πρόληψη
της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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➢ Περιορισμό της διάσπαρτης δόμησης, τη χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων και την αποφυγή
συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων.

➢ Ανάπτυξη της μεταφορικής και των λοιπών υποδομών ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφέρειας και
των επιμέρους ενοτήτων.

Ως προς το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης διαπιστώνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

✔ Από τη Θεσσαλία διέρχονται δύο από τους κύριους χερσαίους άξονες ανάπτυξης της Χώρας, ο
Ανατολικός και αυτός της Κεντρικής Ενδοχώρας, ενώ παράλληλα διαθέτει τέσσερις μεγάλες πόλεις,
τη Λάρισα και το Βόλο, που ως δίπολο κατατάσσονται στους Πρωτεύοντες Εθνικούς Πόλους, και
την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα που κατατάσσονται στους Λοιπούς Εθνικούς Πόλους.

✔ Η Θεσσαλία διαθέτει μία από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της Χώρας, τον θεσσαλικό
κάμπο, και σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς όπως το Πήλιο και τις Σποράδες, τα Μετέωρα,
τη Λίμνη Πλαστήρα κ.λπ.

✔ Η Θεσσαλία διαθέτει πλήθος θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
οι οποίες διαμορφώνουν ένα εκτενές δίκτυο φυσικών πόρων.

Ως προς το οικιστικό δίκτυο:

✔ Βασικό στοιχείο του οικιστικού δικτύου είναι η ύπαρξη αξιόλογων αστικών κέντρων και η σχετικά
ισόρροπη  χωρική  κατανομή  τους.  Η  Λάρισα  και  ο  Βόλος,  ειδικότερα,  κατατάσσονται  στους
Πρωτεύοντες  Εθνικούς  Πόλους  με  πάγιο  προγραμματικό  στόχο  τη  δημιουργίαενός  διπόλου
Λάρισας – Βόλου, ο οποίος όμως σε πολύ μικρό βαθμό έχει επιτευχθεί. Η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα
κατατάσσονται  σε  χαμηλότερο  επίπεδο  (Λοιποί  Εθνικοί  Πόλοι)  χωρίς  όμως  να  είναι  αδύναμα
κέντρα. Από τα υπόλοιπα οικιστικά κέντρα ξεχωρίζουν η Ελασσόνα, ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, ο
Αλμυρός, η Σκιάθος και η Καλαμπάκα.

Ως προς τις χρήσεις γης και τη χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος:

✔ Οι οικιστικές χρήσεις και οι αστικές λειτουργίες αναπτύσσονται κυρίως με επίκεντρο τα οικιστικά
κέντρα ανωτέρου επιπέδου, κατά μήκος του άξονα Καρδίτσας – Τρικάλων καθώς και γύρω από
κυκλοφοριακούς κόμβους κατά μήκος του άξονα Λάρισας – Βόλου. Διαπιστώνεται ότι ο χωρικός
σχεδιασμός των περιοχών αυτών παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
του ν. 2508/1997, σε επίπεδο ΔΕ, έχουν θεσμοθετηθεί μόνο για έξι (6) από τα είκοσι πέντε (25)
οικιστικά κέντρα 4ου και άνω Περιφερειακού Επιπέδου (Λάρισα, Νίκαια, Σοφάδες, Μουζάκι, Πύλη,
Φαρκαδόνα).

✔ Ο τουρισμός και η β΄  κατοικία αναπτύσσονται,  στο μεν ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας στα
νησιά, τα παράλια και κατά μήκος των ορεινών όγκων Όσσας, Μαυροβουνίου και Πηλίου, στο δε
δυτικό τμήμα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, με κύριους πόλους τα Μετέωρα και τη Λίμνη
Πλαστήρα.

✔ Οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανίας υπάρχουν στη Λάρισα (ΒΙΠΕ Συκουρίου), τον Βόλο (α΄ ΒΙΠΕ
και  ΒΙΟΠΑ  Διμηνίου  και  β΄  ΒΙΠΕ  Βελεστίνου)  και  στην  Καρδίτσα  (ΒΙΠΕ  Γοργοβιτών),  ενώ  στα
Τρίκαλα η ΒΙΠΕ Φαρκαδόνας έχει θεσμοθετηθεί, αλλά τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Άτυπες
συγκεντρώσεις  που  χρειάζονται  εξυγίανση  υπάρχουν  εκτός  σχεδίου,  περιμετρικά  στις  μεγάλες
πόλεις και κυρίως κατά μήκος των οδικών αξόνων, ενώ μεγάλες μονάδες υπάρχουν στα δυτικά
παράλια του Παγασητικού Κόλπου, στην περιοχή του Αλμυρού.

✔ Οι πεδινές εκτάσεις στο κεντρικό τμήμα της Περιφέρειας αποτελούν τη ζώνη άσκησης εντατικής
γεωργίας  με  υψηλό  ποσοστό  απασχόλησης  και  σημαντικές  εκτάσεις  αρδευόμενης  γης.
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Διαπιστώνονται προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης του κάμπου και είναι απαραίτητο να
ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Ως  βασικοί  αναπτυξιακοί  άξονες της  Περιφέρειας  περιγράφονται  ο  Ανατολικός  χερσαίος  άξονας  που
αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και περιλαμβάνει το δίπολο Λάρισας – Βόλου, καθώς και ο άξονας
Κεντρικής ενδοχώρας που αναπτύσσεται κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα – Κοζάνη, και
περιλαμβάνει την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, ενώ συνδέεται λειτουργικά με το δίπολο Λάρισας – Βόλου.

Οι  κύριοι πόλοι ανάπτυξης  είναι οι δύο μεγάλες πόλεις, Λάρισα και Βόλος, και οι ευρύτερες περιοχές
επιρροής τους, ενώ ως δευτερεύοντες πόλοι ανάπτυξης περιγράφονται τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα. 

Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία οικισμών σε περιφερειακό επίπεδο
(στην πρώτη κατηγορία κατατάσσεται το δίπολο Λάρισα – Βόλος). Για τους οικισμούς αυτούς επιδιώκεται η
δημιουργία  μιας  ισχυρής  ζώνης  ανάπτυξης  στη  δυτική Θεσσαλία της οποίας  και  αποτελούν τη  βάση.
Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της σύνδεσης και στη δικτύωση των δραστηριοτήτων τους παράλληλα με τη
βελτίωση της πρόσβασης τους, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων οδικών αξόνων, προς την έδρα της
Περιφέρειας (Λάρισα), με την οποία υπάρχει ισχυρή σχέση.

Στο  πλαίσιο  των κατευθύνσεων  του  ΠΧΠ  για  τη  χωρική  οργάνωση  του  παραγωγικού  συστήματος
προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

✔ Η προώθηση του σχεδιασμού σε επίπεδο ΤΧΣ, κατά προτεραιότητα των δήμων στους οποίους
περιλαμβάνονται  οικιστικά  κέντρα  4ου  και  άνω  περιφερειακού  επιπέδου  και  οι  Περιοχές
Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών μεταξύ των πόλεων Λάρισας – Βόλου και Καρδίτσας
– Τρικάλων με στόχο τον έλεγχο και συντονισμό των βασικών κατηγοριών χρήσεων γης και την
αποφυγή συγκρούσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών
Χωροταξικών Πλαισίων. Ειδικότερα, στις περιοχές αυτές απαιτείται:

 Λεπτομερής  σχεδιασμός  του  συνόλου  της  έκτασης  και  καθορισμός  συμβατών  μεταξύ  τους
χρήσεων γης ανάλογα με τον προβλεπόμενο χαρακτήρα της περιοχής.

 Χρησιμοποίηση  συγκεντρωτικών  χωρικά  πολεοδομικών  μηχανισμών  (επεκτάσεις  σχεδίων,
ΠΕΡΠΟ, ΠΠΑΙΠ, ΒΕΠΕ, ΠΟΑΠΔ, οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.).

 Δραστικός  περιορισμός  της  εκτός  σχεδίου  δόμησης.  Ιδίως  σε  περιοχές  γεωργικής  γης  Α’
προτεραιότητας, επιβάλλεται η αύξηση του ορίου αρτιότητας για τυχόν άλλες εκτός γεωργικής
δραστηριότητας χρήσεις σε 10 έως 20 στρ., και η κατάργηση των παρεκκλίσεων δόμησης. Η
κλιμάκωση  της  αρτιότητας  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  αξία  και  τον  απαιτούμενο  βαθμό
προστασίας  της  γεωργικής  γης,  καθώς  και  τις  δυνατότητες  και  τον  επιδιωκόμενο  βαθμό
ανάπτυξης  της  περιοχής.  Είναι  δυνατόν  να  ορίζεται  μικρότερη  ελάχιστη  αρτιότητα  ή/και
διατήρηση των παρεκκλίσεων δόμησης για ορισμένες χρήσεις, εφόσον πρόκειται για τμήματα
της περιοχής όπου αιτιολογημένα επιδιώκεται η ανάπτυξη αυτών των χρήσεων.

 Σε  περιοχές  που  τα  ΤΧΣ/ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  προβλέπουν  οικιστικές  επεκτάσεις  (περιοχές  προς
πολεοδόμηση)  σκόπιμο είναι  να  προβλέπουν και  αυστηροποίηση των όρων της ισχύουσας
νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης, και καθορισμό ορίου κατάτμησης, μέχρι την έγκριση
της πολεοδομικής μελέτης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πολεοδόμηση και να αποθαρρύνεται
η εκτός σχεδίου δόμηση.

✔ Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση, στο πλαίσιο εκπόνησης ΤΧΣ, των περιαστικών ΖΟΕ Βόλου,
Τρικάλων και Ελασσόνας για την προσαρμογή τους στα σημερινά δεδομένα και ανάγκες.

✔ Η αποτροπή της διάσπαρτης χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και η συγκέντρωση των
δραστηριοτήτων μεταποίησης σε οργανωμένους υποδοχείς ή σε περιοχές όπου θα αποκλείονται
άλλες χρήσεις, με τις οποίες κατά κανόνα υπάρχει σύγκρουση (τουρισμός, εμπόριο, εκπαίδευση,
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υγεία,  κατοικία  εφόσον  είναι  εφικτό,  κ.λπ.).  Εξαίρεση  πρέπει  να  υπάρξει  για  τις  βιομηχανικές
μονάδες χαμηλής ή/και μέσης όχλησης, που έχουν σχέση με την τοπική αγροτική παραγωγή και
συνεπώς θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χωροθέτησής τους κατ' αντιστοιχία, και γενικότερα
θα  πρέπει  να  υποστηριχθούν  οι  κλάδοι  αυτοί  που  παραδοσιακά  δραστηριοποιούνται  στην
περιοχή. Ειδικότερα θα πρέπει:

 Να  αξιοποιηθούν  πλήρως  οι  υπάρχοντες  υποδοχείς  (πολεοδόμηση,  έργα  υποδομής,
επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων - κελυφών).  Ιδιαίτερη προσπάθεια
απαιτείται  για  την  οργάνωση  της  ΒΙΠΕ  Φαρκαδόνας,  με  την  κατασκευή των  απαιτούμενων
έργων υποδομής.

 Να οργανωθούν – εξυγιανθούν οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις της Περιφέρειας που
κατά τεκμήριο δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 Να  δοθεί  έμφαση  στη  δημιουργία  νέων  Οργανωμένων  Υποδοχέων.  Το  θέμα  αυτό  είναι
ιδιαίτερα  σημαντικό  λόγω  και  της  ανάγκης  μετεγκατάστασης  των  επιχειρήσεων  που
λειτουργούν εκτός Οργανωμένων Υποδοχέων και σε ασύμβατες θέσεις. Οι νέοι υποδοχείς θα
πρέπει να αναζητηθούν κατά προτεραιότητα στις περιοχές εντατικοποίησης – επέκτασης και με
βάση τις υπάρχουσες συγκεντρώσεις.

✔ Να  προχωρήσει  η  κατηγοριοποίηση  της  Γεωργικής  γης  ως  προς  την  παραγωγικότητά  της,
σύμφωνα με τα κριτήρια της με αριθμό 168040/3-9- 2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1528/Β΄/7-9-2010)  όπως  εκάστοτε  ισχύει.  Μέχρι  την  έκδοση  της  προβλεπόμενης  κοινής
υπουργικής απόφασης, αυτή θα πρέπει να γίνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  οι  οποίες  διαθέτουν  όλα τα  απαιτούμενα στοιχεία  και  γνώσεις,  και
κατόπιν να ενσωματώνεται στα σχέδια χρήσεων γης (ΤΧΣ, ΓΠΣ κ.λπ.). Η ίδια διαδικασία θα πρέπει
να ακολουθείται και για τον καθορισμό ορίου κατάτμησης (δεδομένου ότι το μέτρο σχετίζεται κατά
κανόνα με το βέλτιστο μέγεθος του γεωργικού κλήρου κάθε περιοχής) με εξαίρεση περιπτώσεις
όπου συντρέχουν συγκεκριμένοι  πολεοδομικοί  λόγοι  που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εν
λόγω σχεδίων (όπως σε περιοχές προς πολεοδόμηση).

✔ Προωθείται ο περιορισμός/κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στη γεωργική γη,  με εξαίρεση
χρήσεις  και  δραστηριότητες  σχετικές  και  συμβατές  με  τη  γεωργία.  Ειδικότερα  σε  περιοχές
γεωργικής  γης  Α΄  προτεραιότητας,  χρήσεις  υποστηρικτικές  της  γεωργίας,  όπως  γεωργικές
αποθήκες  (πλην  ίσως  silos),  θερμοκήπια,  υδατοδεξαμενές,  αντλητικές  εγκαταστάσεις,  κ.λπ.
θεωρούνται κατ΄ αρχήν συμβατές και δεν πρέπει να περιορίζονται - απαγορεύονται ακόμη και σε
περιοχές  που έχουν  καθοριστεί  από τον χωρικό  σχεδιασμό ως περιοχές ανάπτυξης  «αστικών»
χρήσεων  ή  και  μελλοντικών  οικιστικών  αναπτύξεων  (ΠΠΑΙΠ/ΠΕΡΠΟ).  Επίσης  θα  πρέπει  να
επιτρέπονται βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας – τυποποίησης προϊόντων
που έχουν σχέση με την τοπική παραγωγή.

✔ Η "επιλογή" των τμημάτων της γεωργικής γης που θα κριθεί απαραίτητο να αλλάξουν χρήση θα
πρέπει  να  γίνεται  με  βάση  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  που  καθορίζουν  την  ποιότητα  κάθε
περιοχής. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα (αγροτική, βιομηχανική, οικιστική, κλπ.) θα πρέπει να
ζητείται οπωσδήποτε γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου ή της μονάδας που θα κατασκευαστεί.

Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται απόσπασμα από το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Επισημαίνεται ότι  σε μία μεγάλη ακτίνα από το αστικό κέντρο των Τρικάλων προβλέπεται
περιοχή ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών λειτουργιών, παρά το γεγονός ότι παράλληλα χαρακτηρίζεται ως
Γεωργική Γη Α’ Προτεραιότητας.  
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Σχήμα 3.3.4: Απόσπασμα από το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(πηγή: ΠΧΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας)
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Στα πλαίσια του  Προγράμματος Δράσης 2014-2031, στις ενέργειες Α’ Προτεραιότητας περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων οι εξής: 

✔ Αναθεώρηση περιαστικών ΖΟΕ Βόλου, Τρικάλων και Ελασσόνας.

✔ Επιτάχυνση διαδικασιών εκπόνησης των σχετικών μελετών και θεσμοθέτησης ΤΧΣ/ΠΜ/ΠΣΕ του ν.
4447/2016, στους Δήμους των οικιστικών κέντρων 4ου και άνω επιπέδου. 

✔ Προώθηση  του  σχεδιασμού  σε  επίπεδο  ΤΧΣ  των  Δήμων  που  περιλαμβάνονται  στις  Περιοχές
Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών μεταξύ Λάρισας - Βόλου και Καρδίτσας – Τρικάλων.

✔ Αξιοποίηση  των  υπαρχόντων  υποδοχέων  βιομηχανίας  (πολεοδόμηση,  έργα  υποδομής,
επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων – κελυφών).

✔ Χαρακτηρισμός της Γεωργικής γης βάσει των κριτηρίων της με αριθμό 168040/3-9-2010 κοινής
υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.

Ενώ στις ενέργειες Β’ Προτεραιότητας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: 

✔ Η  οργάνωση  –  εξυγίανση  των  άτυπων  βιομηχανικών  συγκεντρώσεων  της  Περιφέρειας  που
δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα

Από την ανωτέρω αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων σημείων – προβλέψεων του ΠΧΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας που άπτονται και της υπό εξέταση ΖΟΕ, είναι φανερό ότι η τελευταία είναι σύμφωνη με τις
κατευθύνσεις του ΠΧΠ και προωθεί προβλέψεις του, όπως είναι για παράδειγμα ο καθορισμός συμβατών
μεταξύ  τους  χρήσεων  γης  ανάλογα  με  τον  προβλεπόμενο  χαρακτήρα  της  περιοχής,  ο  δραστικός
περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, η προσαρμογή της ΖΟΕ στα σημερινά δεδομένα και ανάγκες, η
αποτροπή  της  διάσπαρτης  χωροθέτησης  των  βιομηχανικών  μονάδων  και  η  συγκέντρωση  των
δραστηριοτήτων μεταποίησης σε οργανωμένους υποδοχείς. 

Από  τα  παραπάνω  συμπεραίνεται  ότι  η  προτεινόμενη  με  την  παρούσα  ΖΟΕ  υλοποιεί  συγκεκριμένες
κατευθύνσεις του ΠΧΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ως εκ τούτου είναι σε απόλυτη συμφωνία με αυτό.  

Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας (ΦΕΚ
2561/Β/25.09.2014 και ΦΕΚ 4682/Β/29.12.2017)

Από το Δεκέμβριο του 2000 έχει  τεθεί  σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη Διαχείριση των
Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).  Η Οδηγία καθορίζει  τις  αρχές και προτείνει  μέτρα για τη διατήρηση και
προστασία όλων των υδάτων -ποτάμια, λίμνες, μεταβατικά, παράκτια και υπόγεια ύδατα- εισάγοντας για
πρώτη φορά την έννοια της «οικολογικής σημασίας» των υδάτων παράλληλα και ανεξάρτητα της όποιας
άλλης χρήσης τους. Η εφαρμογή της στοχεύει στην ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση των υδατικών
πόρων, αφού για πρώτη φορά καλύπτονται όλοι οι τύποι και όλες οι χρήσεις του νερού, σε ενιαίο πλαίσιο
κοινό για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Οδηγία καθιερώνονται και εφαρμόζονται
κοινές  αρχές  και  κοινά μέτρα για  όλα τα  Κράτη Μέλη,  με  θεμελιώδη στόχο  την επίτευξη  της  «καλής
κατάστασης»  όλων  των  υδάτων  (συμπεριλαμβανομένων  των  εσωτερικών  επιφανειακών  υδάτων,  των
μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων) μέχρι το 2015.

Ειδικότερα, ο σκοπός της Οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία
των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και υπόγειων υδάτων, το οποίο να:

➢ αποτρέπει  την  περαιτέρω  επιδείνωση,  να  προστατεύει  και  να  βελτιώνει  την  κατάσταση  των
υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και των εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και
υγροτόπων

➢ προωθεί  τη  βιώσιμη  χρήση  του  νερού  βάσει  μακροπρόθεσμης  προστασίας  των  διαθέσιμων
υδατικών πόρων
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➢ προωθεί την ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος

➢ διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων

➢ συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασία.

Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) που καλύπτουν το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας γίνεται η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου της χώραςς με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ.

Με  την  υπ’  αριθμ.  οικ.  909/18.09.2014  Απόφαση  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΕΕΥ)  (ΦΕΚ
2561/Β/25.09.2014) εγκρίνεται το ΣΔΛΑΠ για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔ08), ενώ με την υπ’
αριθμ. Οικ. 897/21.12.2017 Απόφαση της ΕΕΥ (ΦΕΚ 4682/Β/29.12.2017) εγκρίνεται η 1η Αναθεώρηση του
Σχεδίου. Σημειώνεται πως η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του ΥΔ08. 

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  της  Οδηγίας  και  κατ’  επέκταση  του  ΣΔΛΑΠ  για  το  ΥΔ08  συντάχθηκε
συγκεκριμένο πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων. Τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά
στην 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ κωδικοποιούνται ως εξής: 

➢ Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών. 

➢ Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων. 

➢ Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

➢ Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες. 

➢ Ενίσχυση δράσεων περιορισμού απωλειών στα συλλογικά δίκτυα άρδευσης.

➢ Αναθεώρηση  υφιστάμενου  στρατηγικού  Σχεδίου  Αντιμετώπισης  Φαινομένων  Λειψυδρίας  και
Ξηρασίας.

➢ Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

➢ Προστασία  ΥΥΣ  που  εντάσσονται  στο  μητρώο  προστατευόμενων  περιοχών  ανθρώπινης
κατανάλωσης και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας.

➢ Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση.

➢ Περιορισμοί,  όροι  και  προϋποθέσεις  κατασκευής  υδροληπτικών  έργων  απόληψης  υπόγειων
υδάτων  (γεωτρήσεις,  πηγάδια  κλπ)  για  νέες  χρήσεις,  καθώς  και  της  επέκτασης  αδειών
υφιστάμενων χρήσεων  νερού σε:

i. περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση,

ii. στη ζώνη προστασίας ΙΙ των έργων υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία
λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης,

iii. ζώνες των συλλογικών αρδευτικών δικτύων,

iv. παράκτια  ΥΥΣ  με  προβλήματα  υφαλμύρινσης,  εκτεταμένης  ή  τοπικής,  ανεξαρτήτου
προελεύσεως.

➢ Διερεύνηση  των  συνθηκών  εφαρμογής  τεχνητών  εμπλουτισμών  υπόγειων  υδροφόρων
συστημάτων ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα
στα ΥΥΣ με κακή  κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης.
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➢ Ενθάρρυνση βιολογικής γεωργίας.

➢ Μείωση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργία στις ευπρόσβλητες ζώνες της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

➢ Κατάρτιση  θεσμικού  πλαισίου  καθορισμού  των  όρων  προστασίας  των  εσωτερικών  υδάτων
αναψυχής του  άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ - Προσωρινή ρύθμιση για νέα έργα στα υδατικά
συστήματα  εσωτερικών  υδάτων  που  εντάσσονται  ως  ύδατα  αναψυχής  στο  Μητρώο
Προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

➢ Προσδιορισμός επιλεγμένων περιοχών λήψης φερτών υλικών για τις ανάγκες τεχνικών έργων.

➢ Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές).

➢ Θεσμοθέτηση/καθορισμός ορίων εκπομπής ρύπων σε επίπεδο ΛΑΠ για τις ουσίες προτεραιότητας
και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 όπως ισχύει, καθώς επίσης και για τις
φυσικοχημικές παραμέτρους σε σχέση με τους ποιοτικούς στόχους που καθορίζονται στα Σχέδια
Διαχείρισης. 

➢ Ανάπτυξη Συστήματος  Παρακολούθησης  του  Προγράμματος  Μέτρων του  ΣΔΛΑΠ του  Υδατικού
Διαμερίσματος και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων
του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος.

➢ Έλεγχοι  στις  εκβολές  αγωγών  ομβρίων  και  λοιπών  σημειακών  πηγών  ρύπανσης  οι  οποίες
καταλήγουν σε Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα.

➢ Υλοποίηση επενδύσεων σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων.

➢ Έλεγχοι  τήρησης των ορίων διάθεσης από βιομηχανικές  μεταποιητικές και κτηνοπτηνοτροφικές
μονάδες εντός λεκάνης απορροής του ΥΣ τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.

➢ Έλεγχος ποιοτικής κατάστασης αδειοδοτούμενων υδροληπτικών έργων σε συστήματα με υψηλές
τιμές φυσικού υποβάθρου (χλωριόντα). 

➢ Έλεγχος αρτεσιανών γεωτρήσεων. 

➢ Έργα ταμίευσης στις πεδινές εκτάσεις της ΛΑΠ Πηνειού.

Οι προβλέψεις της εξεταζόμενης με την παρούσα μελέτη ΖΟΕ δεν έρχονται σε αντίθεση με κάποιο από τα
μέτρα που παρατέθηκαν παραπάνω. Αντιθέτως, η ορθότερη ρύθμιση και διαχωρισμός των χρήσεων γης
(π.χ.  αστικές  λειτουργίες  από δραστηριότητες  γεωργικής  παραγωγής)  θα διευκολύνουν την  εφαρμογή
μέτρων όπως π.χ. οι δράσεις για τη μείωση της διάχυτης ρύπανσης από γεωργία, αλλά και τους ελέγχους
από τις εποπτικές αρχές κλπ. Επίσης προβλέψεις της ΖΟΕ για το χωρικό εξορθολογισμό των βιομηχανικών
χρήσεων  και  τη  μείωση  των  διάσπαρτων  μονάδων  στην  περιαστική  ζώνη  της  πόλης  των  Τρικάλων
συμβάλλουν στον αποτελεσματικότερο περιβαλλοντικό έλεγχο αυτών, αλλά και σε οικονομίες κλίμακας
όσον  αφορά  τις  υποδομές  περιβαλλοντικής  προστασίας.  Τέλος  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  τα
προτεινόμενα έργα ταμίευσης στις πεδινές εκτάσεις της ΛΑΠ Πηνειού, δεν έχουν ακόμα μελετηθεί ούτε
καν χωροθετηθεί και ως εκ τούτου δε θα μπορούσαν να περιληφθούν στις προβλέψεις  της ΖΟΕ στην
παρούσα φάση. 

Ως εκ τούτου, και με βάση τα προαναφερθέντα, η προτεινόμενη ΖΟΕ δεν έρχεται σε αντίθεση με το ΣΔΛΑΠ,
τουναντίον  κάποιες  προβλέψεις  της  υποβοηθούν  στην  εφαρμογή  κάποιων  από  τα  μέτρα  που
περιλαμβάνονται σε αυτό.  
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Σχέδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  Υδατικού  Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2685/Β/06.07.2018)

Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει θέσει σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και
τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη
υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:

✔ Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) για κάθε Περιοχή Λεκάνης
Απορροής  Ποταμού  (ΠΛΑΠ)  ή  τμήμα  διεθνούς  περιοχής  λεκάνης  απορροής  ποταμού  που
βρίσκεται  στην  επικράτειά  τους.  Βάσει  της  ΠΑΚΠ  προσδιορίζονται  οι  περιοχές  για  τις  οποίες
συμπεραίνεται  ότι  υπάρχουν  δυνητικοί  σοβαροί  κίνδυνοι  πλημμύρας  ή  είναι  πιθανόν  να
σημειωθεί πλημμύρα. 

✔ Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο ΠΛΑΠ
για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα άρθρο 6 της Οδηγίας. Στους χάρτες αυτούς εμφαίνονται οι
δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά σενάρια πλημμύρας. 

✔ Κατάρτιση  Σχεδίων  Διαχείρισης  των  Κινδύνων  Πλημμύρας  (ΣΔΚΠ)  σε  επίπεδο  ΠΛΑΠ  για  τις
περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί
πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Τα ΣΔΚΠ θα πρέπει να
εστιάζονται στην πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. 

Η  Οδηγία  2007/60/ΕΚ  ενσωματώθηκε  στο  Εθνικό  δίκαιο  με  την  ΚΥΑ  Η.Π.  31822/1542/Ε103  (ΦΕΚ
1108/Β/21.07.2010).  Η  Οδηγία  εφαρμόζεται  στις  ΠΛΑΠ  της  Οδηγίας  2000/60/ΕΚ  που  αποτελούν  τα
Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας.

Το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  (ΣΔΚΠ)  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  (ΛΑΠ)  Υδατικού
Διαμερίσματος Θεσσαλίας εγκρίθηκε με την υπ’  Aριθμ.  41377/329/29.06.2018 Απόφαση της ΕΕΥ (ΦΕΚ
2685/Β/06.07.2018). Σημειώνεται ότι τμήματα της περιοχής μελέτης (κυρίως νότια περί το Φλαμούλι, αλλά
και  παραποτάμια  τμήματα  του  Πηνειού  και  του  Ληθαίου)  περιλαμβάνονται  στις  επικίνδυνες  για
πλημμυρισμό περιοχές ακόμα και με περίοδο επαναφοράς Τ=50 (βλ. αναλυτικότερα στην §6.4.3).

Τα κυριότερα από τα μέτρα που προτείνονται στο ΣΔΚΠ του ΥΔ08 συνοψίζονται ακολούθως: 

➢ Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.

➢ Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών υλικών, με
έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων. 

➢ Ταμιευτήρες  πολλαπλής  σκοπιμότητας  με  συνιστώσα αντιπλημμυρικής  προστασίας  Αξιοποίηση
υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών παροχών.

➢ Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών / αποστραγγιστικών δικτύων.

➢ Μελέτες/Εργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

➢ Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

➢ Διαχειριστικά Μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής χειμάρρων. 

➢ Επικαιροποίηση  των  Σχεδίων  Έκτακτης  Ανάγκης  και  κωδικοποίηση  έκτακτων  ενεργειών
αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο.
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➢ Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές διαβάσεις.

➢ Κωδικοποίηση  Νομοθεσίας  σε  θέματα  καθαρισμού  και  συντήρησης  ρεμάτων  –  Κατάρτιση
κανονισμού  απαιτούμενων  ενεργειών  αποκατάστασης  παροχετευτικότητας  κοίτης  ρεμάτων,
συντήρησης και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης.

➢ Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας εμπλεκομένων φορέων σε θέματα
αντιπλημμυρικής προστασίας.

➢ Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές.

➢ Αναβάθμιση/  Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης  ζημιών και  αποζημιώσεων στα κτίρια,  λόγω
πλημμύρας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κανένα από τα μέτρα που προτείνεται από το ΣΔΚΠ για τη Θεσσαλία δεν
έρχεται  σε  αντίθεση  με  τις  προβλέψεις  της  υπό  εξέταση  ΖΟΕ.  Σε  γενικές  γραμμές  η  προστασία  από
πλημμυρικά φαινόμενα διασφαλίζει τις χρήσεις γης και την πολεοδομική ανάπτυξη και ως εκ τούτου τα
δύο σχέδια έχουν αλληλοσυμπληρωματικό χαρακτήρα. 

Όπως και στην περίπτωση του ΣΔΛΑΠ, τα έργα που προτείνονται από το ΣΔΚΠ (όπως π.χ. αντιπλημμυρικά
έργα, ταμιευτήρες ανάσχεσης κλπ) δεν έχουν ακόμα χωροθετηθεί και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται
στην παρούσα φάση στην προτεινόμενη ΖΟΕ. 
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΟΕ

4.1 Περιγραφή της ισχύουσας ΖΟΕ

4.1.1 Προβλεπόμενες ρυθμίσεις

Η  αρχική  ΖΟΕ  Τρικάλων  εγκρίθηκε  με  το  από  16-6-1990  σχετικό  ΠΔ  (ΦΕΚ  363/Δ/13-7-1990)  και έχει
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα τρεις φορές (βλ. αναλυτικά §3.1). 

Στη ΖΟΕ αυτή προβλέπονται 5 είδη Υποζωνών με τα στοιχεία 1,  1α, 1β, 2 και 3 και σε κάθε Υποζώνη
καθορίζεται όριο κατάτμησης γης, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης (βλ. και Σχέδιο Σ.1):. Στον
πιο κάτω παρατιθέμενο πίνακα παρουσιάζονται οι διάφοροι όροι και περιορισμοί σε κάθε είδος Υποζώνης
εντός της ΖΟΕ.

Πίνακας 4.1.1: Ζώνες ισχύουσας ΖΟΕ

Είδος
Υποζώνης

Αριθμός
Υποζωνών

ιδίου
είδους

Κατώτατο
όριο
κατά-

τμησης
γης 

(στρ.)

Χρήσεις γης

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Αρτιότητα
(στρ.)

Λοιποί όροι
Κανό
νας Παρέκκλιση

1
(Γεωργική

γη)
3 περιοχές 10

Κατοικίες 
Γεωργικές αποθήκες

Θερμοκήπια
Φρέατα

Αντλητικές
εγκαταστάσεις
Κτήρια κοινής

ωφέλειας

10

α. 4 κατά τη
δημοσίευση

Π.Δ ΖΟΕ 
& 

β. με ελάχιστα
όρια

αρτιότητας Π.Δ.
24-5-85

1α
3 μικροί
σχετικά
θύλακες

4

Κατοικίες
Γεωργικές αποθήκες

Θερμοκήπια
Φρέατα

Αντλητικές
εγκαταστάσεις
Κτήρια κοινής

ωφέλειας

4

Με ελάχιστα
όρια

αρτιότητας
Π.Δ.24-5-85

1β

8 μικροί
σχετικά

διάσπαρτοι
θύλακες

4

Πολιτιστικές
εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

αναψυχής
Κτήρια κοινής

ωφέλειας

4

Με ελάχιστα
όρια

αρτιότητας Π.Δ
24-5-85

α. Μέγιστη συνολική
επιφάνεια ορόφων 

200 τμ
β. κατά χρήση, 

Π.Δ/γματα 
6-10-1978 & 

24-5-1985

2
(Εκτάσεις
φυσικής

ομορφιάς)

3 περιοχές 10

Εγκαταστάσεις
αναψυχής

Κτήρια κοινής
ωφέλειας για

πολιτιστικές εγκ/σεις
και εγκ/σεις
αναψυχής

Πολιτιστικές εγκ/σεις

10

α. 4 κατά τη
δημοσίευση

Π.Δ ΖΟΕ 
& 

β. με ελάχιστα
όρια

αρτιότητας Π.Δ.
24-5-85

α. Μέγιστη συνολική
επιφάνεια ορόφων

για χρήση αναψυχής 
200 τμ

β. κατά χρήση, 
Π.Δ/γματα 

6-10-1978 & 
24-5-1985
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Είδος
Υποζώνης

Αριθμός
Υποζωνών

ιδίου
είδους

Κατώτατο
όριο
κατά-

τμησης
γης 

(στρ.)

Χρήσεις γης

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Αρτιότητα
(στρ.)

Λοιποί όροι

Κανό
νας Παρέκκλιση

3
(Γεωργική
γη υψηλής
παραγω-

γικότητας)

3 μεγάλες
περιοχές

10

Κατοικίες 
Γεωργικές αποθήκες
Αντλητικές εγκ/σεις

Θερμοκήπια
Φρέατα

10 -
Κατά χρήση, 
Π.Δ/γμα της 

24-5-1985

Στις  πιο  πάνω  περιοχές  ο  καθορισμός  χώρων  για  ανέγερση  κτηρίων  κοινής  ωφελείας,  όπου  αυτό
επιτρέπεται,  γίνεται  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 26 του  Ν.  1337/83,  όπως ισχύει,  δηλαδή με  Τοπικό
Ρυμοτομικό .

Η ΖΟΕ Τρικάλων είχε χαρακτήρα προστασίας κάποιων περιοχών, όπως του λόφου της Ανάληψης και των
παραποτάμιων περιοχών καθώς και τον χαρακτήρα της προστασίας  του περιαστικού χώρου, προκειμένου
να πολεοδομηθεί με οργανωμένο τρόπο, περιορίζοντας  την περαιτέρω άναρχη δόμηση χωρίς κοινωνικό
εξοπλισμό. 

Η περιοχή εντός της ΖΟΕ Τρικάλων δεν περιλαμβάνει ολόκληρη την εκτός σχεδίου και  εκτός οικισμών
περιοχή  μέχρι  τα  διοικητικά  όρια  του  οικείου  Δήμου.  Καλύπτει  όμως,  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της.
Σημειώνεται ότι η ΖΟΕ νότια - νοτιοδυτικά, όπου καθορίσθηκε η παραποτάμια Υποζώνη 2, εκτείνεται και
πέραν των διοικητικών ορίων του Δήμου Τρικάλων, τα οποία ορίζονται στον άξονα της κοίτης του ποταμού
και αυτό έγινε προφανώς για τον καθορισμό παραποτάμιας ζώνης προστασίας εκατέρωθεν της κοίτης.  

Όπως προαναφέρθηκε η ΖΟΕ αποτελείται από διάφορες Υποζώνες. Σε κάθε όμοιας κατηγορίας Υποζώνη
ισχύουν ειδικοί όροι αρτιότητας και χρήσεις γης καθώς και όροι και περιορισμοί δόμησης. Σημειώνεται ότι
μικροί  θύλακες  με  καθορισμένα  όρια  δεν  φέρουν  εντός  του  περιγράμματός  τους  κάποιο  αριθμητικό
στοιχείο και έτσι υφίσταται ασάφεια ως προς τους όρους – χρήσεις τους. 

Μετά την ισχύ της ΖΟΕ διάφορα ζητήματα – προβλήματα άρχισαν να αναφύονται  και κατ΄ αντιστοιχία
άρχισαν  να  διατυπώνονται  προτάσεις  τροποποιήσεων  της  ΖΟΕ  είτε  από  ιδιώτες  είτε  από  φορείς  του
Δημοσίου για την υποδοχή κοινωφελών χρήσεων γης, διότι εν τω μεταξύ διαφοροποιήθηκαν και οι τοπικές
συνθήκες.

Το  περιεχόμενο  της  προτεινόμενης  σήμερα  τροποποίησης  βασίζεται  και  προκύπτει  από  τις  ήδη
διατυπωθείσες προτάσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί, αλλά και από τις επιπτώσεις που προκαλούνται
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας της πόλης των Τρικάλων – μια πόλη η οποία κατέχει πλέον μια
σημαντική θέση στο χώρο της Κεντρικής Ελλάδας σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό – το ΓΠΧΣΑΑ, και τον
περιφερειακό σχεδιασμό – το εγκεκριμένο ΠΧΠ.

Σήμερα  η  αξιολόγηση των αναγκών για  απαιτούμενες  τροποποιήσεις  εντός  της  ΖΟΕ  Τρικάλων  γίνεται
λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  στοιχεία  των  σχετικών  κατευθύνσεων  από  την  εκπονούμενη  μελέτη  της
τροποποίησης του ισχύοντος ΓΠΣ που καθορίζει τα μεγέθη των επεκτάσεων με βάση τις τεκμηριωμένες
οικιστικές ανάγκες.

4.1.2 Ασύμβατες υφιστάμενες χρήσεις γης με τις ισχύουσες της εγκεκριμένης ΖΟΕ

΄Ένα  βασικό  κεφάλαιο  της  μελέτης  του  νέου  ΓΠΣ  του  Δήμου  Τρικκαίων,  ήταν  η  αναγνώριση  της
υφιστάμενης κατάστασης στην εντός ΖΟΕ έκταση, όπου εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν οι ασύμβατες με
τις ισχύουσες διατάξεις χρήσεις γης, τόσο ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, όσο και ως προς τα μεγέθη,
και τις εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια της μελέτης τροποποίησης της ΖΟΕ πραγματοποιήθηκε εντοπισμός των
προϋφιστάμενων της θεσμοθέτησης της ΖΟΕ χρήσεων γης και αυτών που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια
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της ισχύος του Π.Δ. της ΖΟΕ.  Ο εντοπισμός αυτός έγινε με αεροφωτογραφίες ανάλογων ετών,  αλλά και
από  το  Κτηματολόγιο.  Συγκρίθηκαν  αεροφωτογραφίες  προηγουμένων ετών  της  θεσμοθέτησης  και  της
μελέτης του νέου ΓΠΣ,  προκειμένου να εντοπισθούν οι χρήσεις εντός ορίων ΖΟΕ που δεν είναι συμβατές
με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και οι οποίες προϋπήρχαν της θεσμοθέτησης ή αναπτύχθηκαν αυθαίρετα ή
με ειδική ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνονται πιο αποτελεσματικά οι προτάσεις τροποποίησης
της ΖΟΕ που ακολουθούν σε επόμενη παράγραφο. 

Στα πλαίσια επομένως της μελέτης τροποποίησης της ΖΟΕ διαπιστώθηκαν τα εξής:

➔ Δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός γηπέδων με ασύμβατες, ως προς τις ισχύουσες, χρήσεις γης. 

Εξαίρεση του ανωτέρω αποτελούν οι υφιστάμενες χρήσεις κατά μήκος και παρά τον οδικό άξονα
προς  τα  βορειοδυτικά  που  οδηγεί  προς  την  Καλαμπάκα,  εντός  της  Υποζώνης  1β,  όπου
επιτρέπονται  μόνον  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις,  εγκαταστάσεις  αναψυχής  και  κτήρια  κοινής
ωφέλειας,  ενώ  παρατηρείται  η  ύπαρξη  βιομηχανικών–βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων,  πρατηρίων
βενζίνης και εμπορίας αυτοκινήτων. 

➔ Διάσπαρτη δόμηση με κατοικίες εντός της Υποζώνης 2,  βόρεια του Πρ. Ηλία και νότια του οικισμού
Αμπελάκια, όπου επειδή επιτρέπονται μόνον εγκαταστάσεις και κτήρια για πολιτιστικές χρήσεις
και αναψυχή, εκδίδονται άδειες με την επιτρεπόμενη χρήση που στην συνέχεια αλλάζει αυθαίρετα
σε κατοικία. 

➔ Στην Υποζώνη 2,  βόρεια της πόλης και νοτιο-νοτιοανατολικά του οικισμού Τρίκκη υπάρχουν επίσης
κτίσματα που αρχικά πήραν άδεια για εγκαταστάσεις αναψυχής, αλλά ουδέποτε λειτούργησαν για
το σκοπό αυτό, αφού προοριζόντουσαν για κατοικίες. 

Αναλυτικά για κάθε υποζώνη της ισχύουσας ΖΟΕ εντοπίστηκαν οι εξής ασύμβατες χρήσεις:  

Ζώνη 1: Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων, αθλητικές εγκαταστάσεις

Ζώνη 1Α : Βιοτεχνία – βιομηχανία, Μάντρα οικοδομικών υλικών

Ζώνη 1Β : Κατοικία, Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων, Υπεραγορά, Βιοτεχνία – βιομηχανία

Ζώνη 2 : Κατοικία, Βιοτεχνία – βιομηχανία, Φυτώριο – θερμοκήπιο, Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων

Ζώνη  3  : Κατοικία,  Πρατήρια  –  εμπορία  αυτοκινήτων,  κέντρα  διασκέδασης  –  αναψυχής,  Φυτώριο  –
θερμοκήπιο, Μάντρα οικοδομικών υλικών, Βιοτεχνία – βιομηχανία

Ζώνη 4 : Δεν εντοπίστηκαν ασύμβατες χρήσεις γης.

Από τις  ως  άνω χρήσεις,  ορισμένες  καλύπτονται  από  την  πρόταση  της  μελέτης  του  νέου  ΓΠΣ Δήμου
Τρικκαίων και κατ΄ επέκταση της μελέτης τροποποίησης της ΖΟΕ, ενώ οι υπόλοιπες δεν καλύπτονται και
προτείνεται η μετεγκατάστασή τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε ζώνες όπου να επιτρέπεται η
λειτουργία τους.

Οι ασύμβατες χρήσεις γης που καλύπτονται και μάλιστα στη θέση που είναι σήμερα εγκατεστημένες είναι
κατά ζώνη οι εξής:

 ΠΕΠΔ Ι (περιλαμβάνει τμήματα της ΖΟΕ 1Β) : Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων, Υπεραγορά.

 ΠΕΠΔ V (περιλαμβάνει τμήματα της ΖΟΕ 3) : Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων, Υπεραγορά.

 Προς  πολεοδόμηση  περιοχή  με  χρήση  Πολεοδομικό  κέντρο  –  Γενική  κατοικία  (περιλαμβάνει
τμήματα  της  ΖΟΕ  1,  1Β,  3)  :  Πρατήρια  καυσίμων  (στο  πολεοδομικό  κέντρο),  αθλητικές
εγκαταστάσεις, κατοικία.
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 Προς πολεοδόμηση περιοχή με χρήση βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης (περιλαμβάνει τμήματα της
ΖΟΕ 3): Βιοτεχνία – βιομηχανία.

Οι ασύμβατες χρήσεις γης που με την πρόταση της μελέτης Αναθεώρησης του ΓΠΣ  εξακολουθούν να
είναι ασύμβατες     στη θέση που είναι σήμερα εγκατεστημένες, είναι κατά ζώνη οι εξής:

 ΠΕΠ  ΙΙΙ  (περιλαμβάνει  τμήματα  της  ΖΟΕ  2):  Κατοικία,  Βιοτεχνία  –  βιομηχανία,  Φυτώριο  –
θερμοκήπιο, Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων.

 ΠΕΠ ΙV (περιλαμβάνει τμήματα της ΖΟΕ 1Α και 3): Βιοτεχνία – βιομηχανία, κέντρα διασκέδασης –
αναψυχής, Πρατήρια – εμπορία αυτοκινήτων.

 ΠΕΠΔ Ι (περιλαμβάνει τμήματα της ΖΟΕ 1Β): Κατοικία, Βιοτεχνία – βιομηχανία.

 ΠΕΠΔ  V (περιλαμβάνει  τμήματα  της  ΖΟΕ  3):  Βιοτεχνία  –  βιομηχανία,  Πρατήρια  –  εμπορία
αυτοκινήτων, Μάντρα οικοδομικών υλικών, κέντρα διασκέδασης – αναψυχής.

 Προς  πολεοδόμηση  περιοχή  με  χρήση  Πολεοδομικό  κέντρο  –  Γενική  κατοικία  (περιλαμβάνει
τμήματα της ΖΟΕ 1, 1Β, 3): Μάντρα οικοδομικών υλικών, κέντρα διασκέδασης – αναψυχής.

 Προς πολεοδόμηση περιοχή με χρήση Χονδρεμπόριο (περιλαμβάνει τμήματα της ΖΟΕ 3): Βιοτεχνία
– βιομηχανία, κέντρα διασκέδασης – αναψυχής.

 Προς πολεοδόμηση περιοχή με χρήση βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης (περιλαμβάνει τμήματα της ΖΟΕ
3): Μάντρα οικοδομικών υλικών.

 Προς πολεοδόμηση περιοχή με χρήση ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο (περιλαμβάνει τμήματα
της ΖΟΕ 3): Βιοτεχνία – βιομηχανία.

Συγκρίνοντας διαχρονικά αεροφωτογραφίες του εξωαστικού χώρου των Τρικάλων  (έτη λήψης 1981 και
1988)  διαπιστώνεται  ότι  οι  περισσότερες  από  τις  ανωτέρω  ασύμβατες  χρήσεις  προϋπάρχουν  της
θεσμοθέτησης της ΖΟΕ η οποία θεσμοθετήθηκε το 1990. Ωστόσο συγκρίνοντας τις αεροφωτογραφίες της
δεκαετίας του 1980 με σύγχρονες δορυφορικές εικόνες διαπιστώνεται ότι αρκετές ασύμβατες χρήσεις γης
εμφανίστηκαν μετά την θεσμοθέτηση της ΖΟΕ και περιλαμβάνουν κυρίως κατοικίες, αλλά και βιοτεχνίες,
πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικές εκθέσεις αυτοκινήτων, κέντρα διασκέδασης-  αναψυχής, μάντρες
οικοδομικών υλικών. Οι κατοικίες εμφανίζονται βασικά στην περιοχή της Ανάληψης όπου καθορίστηκε η
ζώνη 2 για την προστασία της περιοχής φυσικού κάλλους και στην περιοχή κατά μήκος της σιδηροδρομικής
γραμμής όπου αργότερα έγινε τροποποίηση της ΖΟΕ και προστέθηκε η ζώνη 4 στην οποία επιτρέπονται τα
στεγαστικά προγράμματα κατοικίας και η κατοικία σε αρτιότητες 4 στρ. για τους Τσιγγάνους. Οι υπόλοιπες
χρήσεις που αφορούν παραγωγικές δραστηριότητες εντοπίζονται κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου
του Δήμου και συγκεκριμένα επί της οδού Καλαμπάκας (ζώνη 1Β της ΖΟΕ), κατά μήκος του εξωτερικού
οδικού δακτυλίου στην περιοχή του Ριζαρειού (ζώνη 3 και 1Α της ΖΟΕ) και επί της οδού Πύλης (ζώνη 3 της
ΖΟΕ).

Πρέπει να επισημανθεί εδώ και η διαπιστωμένη αναποτελεσματικότητα της πολιτείας όσον αφορά στον
έλεγχο εφαρμογής των όρων και περιορισμών που η ίδια θεσπίζει. Δηλαδή, ενώ αναγνωρίζεται η βούληση
της πολιτείας με τη θέσπιση τόσο αναπτυξιακών όσο και περιοριστικών διατάξεων για προστασία του
δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος με την θεσμοθέτηση των ΖΟΕ, στη συνέχεια η βούληση αυτή δεν
εξοπλίζεται και με τα κατάλληλα μέσα για τη συνεχή και διαχρονική παρακολούθηση της τήρησης των
ισχυουσών  διατάξεων.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τις  διάφορες  στρεβλώσεις  και  αλλοιώσεις  που
παρατηρούνται σε όλες τις περιοχές της χώρας, τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο, οι οποίες
είναι σημαντικότερες και ανάλογες της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται κάθε φορά η δόμηση. 
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4.1.3 Ασύμβατες υφιστάμενες κατατμήσεις με τις ισχύουσες από ΖΟΕ

Όπως  προκύπτει  από  τη  μελέτη  τροποποίησης  της  ΖΟΕ  η  σημερινή  κατάσταση  των  ιδιοκτησιών  δεν
συμβαδίζει με τα όρια κατάτμησης που ισχύουν από την ισχύουσα ΖΟΕ. Στο μεγαλύτερο τμήμα της ΖΟΕ
ισχύει κατώτατο όριο κατάτμησης τα 10 στρ. και σε μικρούς μόνο θύλακες (ζώνες 1α, 1β και 4) ισχύουν τα
4 στρ. 

Η κατανομή των ιδιοκτησιών σε ομάδες εμβαδών καταδεικνύει την ανάγκη για καθορισμό χαμηλότερων
ορίων  κατάτμησης  στις  ζώνες  των  10  στρ.,  αφού  εντοπίζονται  εκτεταμένοι  θύλακες  ιδιοκτησιών  με
εμβαδόν μικρότερο του ορίου αυτού, ακόμη και θύλακες με εμβαδόν κάτω των 4 στρ. Οι θύλακες αυτοί
εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα του Δήμου και συγκεκριμένα πέριξ των οικισμών Άγ.
Απόστολοι,  Σωτήρα  –  Καρυές  και  Λογγάκι,  αλλά  και  στην  νότια  και  ανατολική  πλευρά  του  Δήμου
εσωτερικά όμως του οδικού δακτυλίου.

Πιο συγκεκριμένα από την ανάλυση των κατατμήσεων που έγινε στην περιοχή της ΖΟΕ στα πλαίσια της
πολεοδομικής μελέτης προκύπτει ότι σε σύνολο 8.193 ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται εντός της ΖΟΕ με
συνολική έκταση 42.275,83 στρ.:

 Οι  4.962 ιδιοκτησίες  (ποσοστό 60,5%)  είναι  εμβαδού κάτω των 4  στρ.  με  συνολική  επιφάνεια
7.745,95 στρ.

 Οι 1.193 ιδιοκτησίες (ποσοστό 14,6%) είναι εμβαδού 4 στρ. – 6 στρ. και καταλαμβάνουν συνολική
επιφάνεια 5.853,75 στρ.

 Οι 1.100 ιδιοκτησίες (ποσοστό 13,4%) είναι εμβαδού 6 στρ. – 10 στρ. και καταλαμβάνουν συνολική
επιφάνεια 8.443,19 στρ.

 Οι 938 ιδιοκτησίες (ποσοστό 11,5%) είναι εμβαδού άνω των 10 στρ. και καταλαμβάνουν συνολική
έκταση 20.232,94 στρ.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 4.1.2: Υφιστάμενες κατατμήσεις στην περιοχή της ισχύουσας ΖΟΕ

Όρια κατάτμησης
Ιδιοκτησίες

Αριθμός Ποσοστό

κάτω των 4 στρ. 4.962 60,6%

4 στρ. - 6 στρ. 1.100 13,4%

6 στρ. - 10 στρ. 1.193 14,6%

άνω των 10 στρ. 938 11,4%

Σύνολο έκτασης ΖΟΕ 8.193 100,0%

Με βάση τα στοιχεία του ως άνω πίνακα προκύπτει ότι το συντριπτικό ποσοστό των ιδιοκτησιών εντός της
έκτασης της εγκεκριμένης ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων είναι μικρές ιδιοκτησίες κάτω των 4 στρ. (60,6%), στο οποίο αν
αθροιστούν και  οι  ιδιοκτησίες  4 στρ.  – 10 στρ.  φθάνει  το 88,6%.  Το 88,6%  δηλαδή είναι  ιδιοκτησίες
μικρότερες  των  10  στρ.  και  μόνον  11,4% είναι  μεγαλύτερες  των  10  στρ.  μη  δυνάμενες  επομένως να
χαρακτηρίσουν το συνολική έκταση της ΖΟΕ. 
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Συγκριτικά  αναφέρεται  ότι  στις  ζώνες  1α,  1β  και  4  στις  οποίες  ισχύει  κατώτατο  όριο  αρτιότητας  και
κατάτμησης τα 4 στρ. περιλαμβάνονται 1.055 ιδιοκτησίες, ήτοι ποσοστό 12,9%, οι οποίες καταλαμβάνουν
συνολική έκταση 4.830,17 στρ. ήτοι ποσοστό 11,7% επί του συνόλου της έκτασης της εγκεκριμένης ΖΟΕ.
Από αυτές τις 1.055 ιδιοκτησίες μόνον οι 263 ιδιοκτησίες έχουν εμβαδόν άνω των 4 στρ. και επομένως
εμπίπτουν στο όριο της αρτιότητας που ορίζει η ΖΟΕ. Στην υπόλοιπη έκταση της ΖΟΕ όπου ισχύει όριο
αρτιότητας και κατάτμησης τα 10 στρ. υπάρχουν 866 ιδιοκτησίες εμβαδού 10 στρ. και  άνω. Δηλαδή στο
σύνολο  των  8.193  ιδιοκτησιών  που  εμπίπτουν  στη  ΖΟΕ  μόνον  οι  1.129  ιδιοκτησίες  (ποσοστό  13,8%)
συμφωνούν με την ισχύουσα κατάτμηση – αρτιότητα.

Άρα από την ανάλυση που προηγήθηκε καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα τροποποίησης των υποζωνών
της ΖΟΕ ως προς τα κατώτατα όρια αρτιότητας και κατάτμησης.

4.1.4 Επιπτώσεις εφαρμογής της ισχύουσας ΖΟΕ 

Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της ΖΟΕ διαπιστώνονται σημαντικές επιπτώσεις τόσο στον εξωαστικό χώρο
του Δήμου Τρικκαίων όσο και στον αστικό του χώρο, οι οποίες ταξινομούνται σε θετικές και αρνητικές.
Συγκεκριμένα:

Οι θετικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

 Την προστασία της περιαστικής γης των Τρικάλων από την απρογραμμάτιστη και αυθαίρετη εκτός
σχεδίου δόμηση και από την νόμιμη παρόδια δόμηση που προκαλεί φαινόμενα πυκνοδόμησης
λόγω της εφαρμογής των παρεκκλίσεων των διατάξεων της εκτός σχεδίου δόμησης. Η προστασία
αυτή ως ένα βαθμό επιτεύχθηκε στους νέους οδικούς άξονες που κατασκευάστηκαν πρόσφατα
όπως είναι ο εξωτερικός δακτύλιος. Ωστόσο στους παλιούς οδικούς άξονες (Καλαμπάκας, Πύλης,
Καρδίτσας) είχε ήδη διαμορφωθεί μία γραμμική οικιστική ανάπτυξη προ της θεσμοθέτησης της
ΖΟΕ η οποία δεν ήταν δυνατόν να αντιστραφεί.

 Την  προστασία  της  γεωργικής  γης  υψηλής  παραγωγικότητας  που  περιβάλλει  την  πόλη  των
Τρικάλων  από  την  αλλαγή  χρήσης,  καθώς  και  από  την  κατάτμησή  της  σε  μικρότερες
εκμεταλλεύσεις, η οποία αποτελεί έναν βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο του Δήμου.

 Την προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά οικοσυστημάτων όπως είναι οι  ποταμοί και τα
ρέματα που διατρέχουν τον Δήμο (Ληθαίος, Αγιαμονιώτης, Κουμέρκης), καθώς και η περιοχή της
Ανάληψης.

Οι αρνητικές επιπτώσεις και τα βασικά προβλήματα που δημιούργησε η εφαρμογή της ΖΟΕ προέρχονται
κυρίως  απ’  το  ότι  η  θεσμοθέτηση  της  ΖΟΕ  δεν  έλαβε  υπόψη  της  την  υφιστάμενη  κατάσταση  στον
περιαστικό χώρο των Τρικάλων τόσο από πλευράς χρήσεων γης, όσο κυρίως από πλευράς κατατμήσεων.
΄Ετσι, από τη θεσμοθέτηση της ΖΟΕ μέχρι σήμερα, παρατηρείται μία «διάχυση» της πόλης των Τρικάλων
εντός της περιοχής της ΖΟΕ και σε επαφή με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Η δόμηση αυτή άλλοτε
είναι  νόμιμη και συμβατή με τις διατάξεις της ΖΟΕ και άλλοτε όχι – είναι αυθαίρετη. Συγκεκριμένα νόμιμη
ή αυθαίρετη εκτός σχεδίου δόμηση εντοπίζεται:

 Κατά μήκος του οδικού άξονα Τρικάλων – Πύλης

 Στο «Κηπάκι»

 Μεταξύ Τρικάλων και Ριζαριού

 Νότια της βιομηχανικής ζώνης της οδού Λαρίσης

 Στην εκτός σχεδίου περιοχή ανατολικά της Μπάρας

 Στην οδό προς το Λογγάκι
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 Στην περιοχή του Λόφου της Ανάληψης

 Κατά μήκος της οδού Καλαμπάκας

 Κατά  μήκος  της  σιδηροδρομικής  γραμμής  παρά  την  οδό  Καλαμπάκας  όπου  οι  συγκεντρώσεις
κατοικίας αφορούν Τσιγγάνους

 Κατά μήκος της οδού προς Αγίους Αποστόλους και

 Στην εκτός σχεδίου περιοχή δυτικά του Πυργετού

Εκτός της διάχυσης, άλλες αρνητικές επιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

 Η ΖΟΕ δεν προέβλεψε μια διαβάθμιση προστασίας της γεωργικής γης, σύμφωνα με την οποία η
ζώνη που γειτνιάζει με την πόλη και δέχεται τις μεγαλύτερες οικιστικές πιέσεις  να χαρακτηρίζεται
ως  δυνάμενη  να  υποδεχθεί  τις  μελλοντικές  επεκτάσεις.  Εξαίρεση  ήταν  κάποιες  περιοχές  που
παρουσίαζαν ήδη από τότε οικιστική ανάπτυξη, όπως είναι η οδός Καλαμπάκας, η περιοχή νότια
της Αγίας Μονής η περιοχή προς το Λογγάκι και ορισμένες ζώνες περιμετρικά των οικισμών (ζώνες
με  στοιχεία  1,  1Α  και  1Β),  όπου  η  επιτρεπόμενη  κατάτμηση  παρέμεινε  στα  4  στρ.  και  οι
επιτρεπόμενες χρήσεις ήταν πολύ περισσότερες και ελάχιστα συμβατές με την γεωργική γη.  Έτσι
περιμετρικά της πόλης στο μεγαλύτερο τμήμα καθορίστηκε ζώνη προστασίας της γεωργικής γης
υψηλής  παραγωγικότητας  (ΖΟΕ  3)  η  οποία  είναι  πολύ  αυστηρή  και  θέτει  υψηλό  βαθμό
προστασίας. 

 Οι  αυστηροί  όροι  που  ετέθησαν  στην  ισχύουσα  ΖΟΕ,  σε  συνδυασμό  με  την  ελαστική
παρακολούθηση της εφαρμογής των αδειών οικοδομής που εκδίδονται από την αρμόδια Δ/νση
Πολεοδομίας,  λόγω  του  χαλαρού  θεσμικού  καθεστώτος  οδήγησε  στην  ανάπτυξη  αυθαίρετης
δόμησης σε ορισμένες περιοχές. 

 Επίσης εξαιτίας της ισχύουσας ΖΟΕ έχουν εγκλωβιστεί πολλές χρήσεις γης εντός του αστικού ιστού
της πόλης, οι οποίες σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα πολεοδομικής οργάνωσης θα έπρεπε να
λειτουργούν σε οργανωμένους υποδοχείς στον εξωαστικό χώρο, όπως για παράδειγμα, είναι οι
δραστηριότητες  εμπορικών  εκθέσεων,  οι  υπεραγορές  ιδιαίτερα  των  τροφίμων  και  τα
πολυκαταστήματα, τα συνεδριακά κέντρα, οι χώροι συνάθροισης κοινού, κτλ οι οποίες χρειάζονται
μεγάλες εκτάσεις για να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα και χωρίς να προκαλούν όχληση και
ρύπανση στην περιβάλλουσα οικιστική  περιοχή.

Τέλος,  δεν  είχε  προβλεφθεί  ζώνη  προστασίας  των  χερσαίων  και  υδάτινων  οικοσυστημάτων  στις
παραποτάμιες  και  παραρεμάτιες  περιοχές,  καθώς  και  ζώνη  προστασίας  σε  τμήματα  των  ποταμών
Κουμέρκη και Πηνειού – ΖΟΕ 2, όπως είχε προβλεφθεί στα υπόλοιπα τμήματα. Η έλλειψη προστασίας και
περιορισμού  των  φυτοφαρμάκων  και  λιπασμάτων  έχει  επιφέρει  τη  συγκέντρωση  ρύπων  και  την
καταστροφή της παραποτάμιας βλάστησης.

Εξάλλου, με την πάροδο σχεδόν τριακονταετίας από τη θεσμοθέτηση της ΖΟΕ διάφορες άλλες συνθήκες
έχουν διαφοροποιηθεί, όπως : 

 Οι ανάγκες που έχει σήμερα η πόλη των Τρικάλων, όπως αυτές προκύπτουν από τα προγραμματικά
μεγέθη,  αλλά  και  από  τον   υπερκείμενο  χωροταξικό  σχεδιασμό.  Απόρροια  αυτών  των  νέων
αναγκών είναι και μέρος της οικιστικής διάχυσης περιμετρικά της πόλης και εντός της ισχύουσας
ΖΟΕ,  διάχυση  που  εκφράζει  τη  δυναμική  των  αστικών  πιέσεων  που  δεν  μπορούν  πλέον  να
απορροφηθούν μέσα στον αστικό ιστό.

 Τα νέα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή  ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο άμεσο
μέλλον  (π.χ.  εξωτερικός  δακτύλιος,  οδικός  άξονας  Κεντρικής  Ελλάδος  Ε65,  σταθμός  φυσικού
αερίου), η νέα διοικητική πραγματικότητα (σχέδιο «Καλλικράτης») κλπ., τα οποία δημιουργούν νέα
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χωρικά και αναπτυξιακά δεδομένα και ανάγκες στην περιοχή που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως
έναν βαθμό στον περιαστικό χώρο  των Τρικάλων.

 Οι ανάγκες για τη χωροθέτηση κοινωφελών χρήσεων γης – απαραίτητων  για τη λειτουργία της
πόλης, καθώς και στεγαστικών προγραμμάτων, που δεν προβλέπονταν από την αρχική ΖΟΕ.

Έτσι μέχρι σήμερα θεσμοθετήθηκαν τα ακόλουθα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια για την κάλυψη των σχετικών
αναγκών εντός της έκτασης της ΖΟΕ:

 Το 1981 (ΦΕΚ 180 / Δ/ 3/4/81) με απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων εγκρίνεται Τοπικό Ρυμοτομικό
στη  θέση  Μπαλκούρα,  σε  έκταση  80  στρ.  με  καθορισμό   χώρου  ανέγερσης  Φυλακών  (το
ρυμοτομικό  αυτό  θεσμοθετήθηκε  πολύ  πριν  την  ΖΟΕ  Τρικάλων  και  γι’  αυτό  μετέπειτα  όταν
εγκρίθηκε το ΓΠΣ της πόλης των Τρικάλων περιελήφθη εντός του ορίου του ΓΠΣ).

 Το 1992 (  ΦΕΚ 646 /  Δ /  7/7/92)  εγκρίνεται  Τοπικό ρυμοτομικό για την εκτέλεση στεγαστικού
Προγράμματος ΟΕΚ με την ονομασία «Τρίκαλα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V - Λεπτοκαρυά». 

 Το  2002  (  ΦΕΚ  1198  /  Δ/  31/12/02)  με  απόφαση  Γεν.   Γραμματέα  Περιφέρειας  Θεσσαλίας
εγκρίνεται Τοπικό ρυμοτομικό στην περιοχή Ριζαριού για τον καθορισμό χώρου εγκαταστάσεων
του υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων 

 Το  2004  με  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα   Περιφέρειας  Θεσσαλίας  εγκρίνεται  Τοπικό
Ρυμοτομικό στην περιοχή Ριζαριού για την ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου 

 Το 2005 (  ΦΕΚ 716 /  Δ΄  /  5-7-2005) με τη αρ.  2086/7-6-  05 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας  Θεσσαλίας  εγκρίθηκε  τοπικό  ρυμοτομικό  σχέδιο  στην  υποζώνη  1α  στη  θέση
«Σωτήρα» για την ανέγερση εργατικών κατοικιών του ΟΕΚ με την ονομασία «Τρίκαλα VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.» 

 Το 2005 (ΦΕΚ Δ΄836/4-8-2005)  με τη με αρ. 2491/ 18-7-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας  Θεσσαλίας  εγκρίθηκε  τοπικό  ρυμοτομικό  σχέδιο  επί  της  επαρχιακής  οδού  προς
Παλαιόπυργο, εντός της  Υποζώνης 1 της ΖΟΕ, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Διοικητηρίου
της Ν.Α. Τρικάλων. Βέβαια ο καθορισμός αυτός έγινε σε έκταση, η οποία μπορούσε για το Δημόσιο
εύκολα  να  εξασφαλισθεί,  αλλά  παρατηρείται  ότι  με  τον  καθορισμό  της  θέσης  ενός  τόσο
σημαντικού κτηρίου, όπως το Διοικητήριο, εκτός της «πραγματικής» πόλης, θα δημιουργήσει ένα
πόλο έλξης  δραστηριοτήτων και  πρέπει  να  εξασφαλισθεί  έγκαιρα,  μέσα από τον πολεοδομικό
σχεδιασμό, η ανάπτυξη της γύρω περιοχής και να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.

Η παραπάνω σημειακή οικιστική ανάπτυξη κοινωφελών χρήσεων κυρίως, μέσω ειδικών ρυθμίσεων, δεν
έχει υπακούσει σε έναν ενιαίο σχεδιασμό του χώρου, εκ των πραγμάτων συνιστά ακόμη μία αρνητική
επίπτωση των νέων πιεστικών αναγκών που δεν βρίσκουν οργανωμένη διέξοδο και απλά επιλύονται στην
πορεία του χρόνου κατά περίπτωση με ένα αποσπασματικό τρόπο στο χώρο.

Επομένως η μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ Δήμου Τρικκαίων σε συνδυασμό με τη μελέτη του ΓΠΣ, μεταξύ
των άλλων, θα πρέπει να προβλέψει τις κατάλληλες χωροθετήσεις ζωνών παραγωγικών και κοινωφελών
χρήσεων στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού,  ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές  εγκρίσεις  τοπικών
ρυμοτομικών σε τυχαίες θέσεις που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα στον χωρικό σχεδιασμό του
Δήμου.
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4.2 Περιγραφή της προτεινόμενης τροποποίησης της ΖΟΕ

4.2.1 Γεωγραφική θέση

Η προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων εφαρμόζεται γενικά στον ίδιο γεωγραφικό χώρο με την
ισχύουσα ΖΟΕ, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται στην επικαιροποίηση των νέων
ορίων, ώστε αυτά να συνάδουν με τα όρια της σημερινής Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων. 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον επισυναπτόμενο χάρτη της πρότασης τροποποίησης της ΖΟΕ, στα
σημεία όπου η διαφοροποίηση των ορίων της ισχύουσας ΖΟΕ από τα όρια της ΔΕ Τρικκαίων είναι μικρή,
τότε γίνεται επέκταση ή περιορισμός των ορίων της νέας ΖΟΕ, ώστε αυτά να ταυτίζονται με τα όρια της ΔΕ
Τρικκαίων (όπως π.χ.  στην περιοχή των φυλακών, στην περιοχή της ΕΟ Τρικάλων – Λαρίσης κλπ).  Στις
περιοχές  όπου  η  απόκλιση  των  δύο  ορίων  (ισχύουσας  ΖΟΕ  και  ΔΕ  Τρικκαίων)  είναι  σημαντική  τότε
ακολουθείται το όριο της ισχύουσας ΖΟΕ (όπως π.χ. βόρεια της Περδικοράχης, βορειοδυτικά της Σωτήρας,
δυτικά και βορειοδυτικά των Αποστόλων κλπ). 

Στη μοναδική θέση όπου το όριο της προτεινόμενης ΖΟΕ υπερβαίνει για 100m  περίπου το όριο της ΔΕ
Τρικκαίων είναι στην περιοχή του Πηνειού ποταμού στα νοτιοδυτικά της περιοχής μελέτης, όπου το όριο
της ΖΟΕ ακολουθεί κατά μήκος τη δεξιά όχθη του ποταμού εντός της ΔΕ Γόμφων του Δήμου Πύλης και της
ΔΕ  Μεγάλων  Καλυβίων  του  Δήμου  Τρικκαίων,  με  σκοπό  της  αποτελεσματικότερη  προστασία  του
σημαντικότερου στοιχείου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.  

Οπότε συνοψίζοντας, η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι τμήμα της περιοχής εντός των ορίων της
Δημοτικής  Ενότητας  Τρικκαίων,  του  Δήμου  Τρικκαίων,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων  της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και ένα μικρό τμήμα κατά μήκος της δεξιάς όχθης του Πηνειού ποταμού της ΔΕ
Γόμφων του Δήμου Πύλης και της ΔΕ Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων για την αποτελεσματική
προστασία του σημαντικότερου στοιχείου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.

4.2.2 Προγραμματικά μεγέθη

Στην εξεταζόμενη με την παρούσα μελέτη τροποποίηση της ΖΟΕ του Δ. Τρικκαίων προτείνονται οικιστικές
επεκτάσεις συνολικού μεγέθους 450Ha, οι οποίες έχουν προκύψει από τη μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ
Δήμου Τρικκαίων. 

Με βάση την ανάλυση της οικιστικής κατάστασης του πολεοδομικού ιστού της πόλης των Τρικάλων, η
οποία  πραγματοποιήθηκε  στην  Α  φάση  της  μελέτης  του  νέου  ΓΠΣ,  οι  κύριοι  δείκτες  είχαν  προκύψει
προσαρμοσμένοι στα δεδομένα του μόνιμου πληθυσμού έτους 2001 ανά Π.Ε., δηλαδή στον πληθυσμό των
49.520 κατοίκων, εντός των 13 Π.Ε. 

Οι δείκτες αυτοί κρίνονται ως ικανοποιητικοί αναφορικά με τους κοινόχρηστους χώρους και το πράσινο,
αλλά χαμηλοί όσον αφορά τον κοινωνικό εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της πόλης των
Τρικάλων, ως νομαρχιακού κέντρου, το οποίο, σύμφωνα με το επιλεγέν σενάριο χωρικής ανάπτυξης θα
έπρεπε  να  συγκεντρώσει  σε  μια  προοπτική  μοναδιαίες  λειτουργίες  ευρύτερης  ακτινοβολίας  σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Με  βάση  τα  συμπεράσματα  της  μελέτης  του  νέου  ΓΠΣ  προκύπτει  ότι  ο  υπάρχων  θεσμοθετημένος
οικιστικός υποδοχέας με βάση το ισχύον ΓΠΣ του Δήμου Τρικκαίων επαρκεί για την κάλυψη των οικιστικών
αναγκών του μόνιμου πληθυσμού έτους 2001, δεν επαρκεί όμως για τον προγραμματικό πληθυσμό έτους
2023 των 71.281 κατοίκων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ως προγραμματική πυκνότητα d=124 κάτοικοι /Ha και προκειμένου να καλυφθούν οι
οικιστικές ανάγκες του πληθυσμού - στόχου έτους 2023, δηλαδή των 71.281 κατοίκων, προκύπτει η ανάγκη
ο συνολικός οικιστικός ιστός να ανέλθει στα 1.623,18 Ηα, οι αναγκαίες δε οικιστικές επεκτάσεις ανέρχονται
σε 450,00 Ha. 
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Στη συνέχεια ακολουθούν οι προτάσεις τροποποίησης της ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται
η δημιουργία νέων ζωνών με στοιχεία (βλ. και Σχέδιο Σ.2):

➔ Α για τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας

➔ Β για τις Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης

➔ Γ για τις περιοχές που προορίζονται για επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

4.2.3 Περιοχές με στοιχείο Α – Περιοχές Ειδικής Προστασίας

Οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος
ανά ζώνη είναι οι εξής:

Α.I Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων ποταμών – ρεμάτων και παραποτάμιων – παραρεμάτιων
περιοχών 

Η κατηγορία αυτή αφορά τους ποταμούς που διασχίζουν την περιοχή μελέτης (τμήματα εκτός οικιστικού
ιστού),  συγκεκριμένα  δε  τον  Ποταμό  Πηνειό  και  τους  παραποτάμους  του  Αγιαμονιώτη,  Ληθαίο  και
Κουμέρκη, και τις παρόχθιες ζώνες τους που η ζώνη προστασίας εκτείνεται σε πλάτος 100μ εκατέρωθεν
της κοίτης στον Πηνειό μετρούμενη από την φυσική όχθη και σε πλάτος 50μ. εκατέρωθεν της κοίτης των
παραποτάμων του. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μέχρι την οριοθέτηση του ποταμού και των παραποτάμων
του  και  μετά  από  αυτήν  η  ζώνη  προστασίας   προτείνεται  80μ  και  40μ  αντιστοίχως  από  τη  γραμμή
οριοθέτησης.  

Από την ισχύουσα  ΖΟΕ δεν είχαν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις προστασίας για τις ζώνες αυτές, ενώ με την
παρούσα τροποποίησή της εντάσσονται σε καθεστώς ειδικής προστασίας και με ειδικές χρήσεις για την
ανάδειξη του τοπίου και του οικοσυστήματος.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ζώνες αυτές είναι διευρυμένες του κανόνα, στις θέσεις όπου οι  κοίτες δύο
ποταμών αναπτύσσονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ή όταν η παραποτάμια βλάστηση είναι πυκνή
συστήνει  δασώδη  χαρακτήρα.  Χαρακτηριστικές  περιπτώσεις  είναι  το  τμήμα  του  Ληθαίου  βόρεια  του
Ριζαρειού, το τμήμα μεταξύ των ποταμών Πηνειού και του Κουμέρκη, και του τμήματος του Αγιαμονιώτη
και των παραποτάμων του βόρεια των Αγ. Αποστόλων.

Οι προτεινόμενες υποζώνες με στοιχείο Α.Ι.1 περιλαμβάνουν τμήματα των υποζωνών 1, 1β, 2 και 3 της
ισχύουσας  ΖΟΕ  και  όπως  φαίνεται  στη  συνέχεια  οι  επιτρεπόμενες  χρήσεις  είναι  ευμενέστερες  των
ισχυουσών στις ως άνω υποζώνες.   

Το  ότι  η  νέα ζώνη Α.Ι  δεν  ταυτίζεται  απόλυτα με  τη  ζώνη 2  της  ισχύουσας  ΖΟΕ  οφείλεται  στο  ότι  η
εγκεκριμένη ΖΟΕ δεν κάλυπτε με τη ζώνη 2 όλα τα ρέματα του Δήμου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο
ποταμός Κουμέρκης δυτικά της οδού Πύλης καθώς και τμήματα της παλιάς κοίτης του ποταμού Ληθαίου
ανατολικά του οικισμού Ριζαρειό. Επίσης η νέα ζώνη Α.Ι σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιο διευρυμένη της
ζώνης  2  της ΖΟΕ,  η  οποία δεν  παρουσιάζει  σταθερό πλάτος  σε  όλο  το μήκος  των ποταμών.  Από την
ισχύουσα  ΖΟΕ εξάλλου δεν είχαν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις προστασίας για τις ζώνες αυτές, ενώ με την
παρούσα μελέτη τροποποίησης  της ΖΟΕ,  εντάσσονται  σε  καθεστώς ειδικής  προστασίας  και  με ειδικές
χρήσεις για την ανάδειξη του τοπίου και του οικοσυστήματος.

Ωστόσο  η  προτεινόμενη  υποζώνη  Α.Ι.2 είναι  δυσμενέστερη  ως  προς  το  όριο  κατάτμησης  το  οποίο
προτείνεται  να  είναι  6  στρ.  αντί  των  10  στρ.  που  ισχύει  στις  υποζώνες  1,  2  και  3  για  να μπορεί  να
εξυπηρετείται η οικοπολιτιστική λειτουργία των ρεμάτων με την διαμόρφωση περιπατητικών μονοπατιών,
παρατηρητηρίων, κιοσκιών, κτλ. που προτείνονται στη συνέχεια.

Όριο κατάτμησης

✔ Στην υποζώνη Α.Ι.2 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 6 στρ.
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✔ Στην υποζώνη  Α.Ι.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί
από το ΓΠΣ)

Επιτρεπόμενες χρήσεις : 

✔ Η  γεωργική  γη  με  βιολογικές  καλλιέργειες  για  προστασία  των  χερσαίων  και  υδάτινων
οικοσυστημάτων

✔ Μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ), εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χωροθέτησης και οι λοιπές
διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

✔ Ανάπτυξη Οικοτουρισμού με περιπατητικά μονοπάτια πεζή ή με άλογα με την χρήση κυρίως του
υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου,  με παρατηρητήρια, με κατάλληλο εξοπλισμό με μέσα
ερμηνείας του περιβάλλοντος σε κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την  ευαισθητοποίηση
του κοινού – επισκεπτών στο ιδιαίτερο ποτάμιο οικοσύστημα – χλωρίδα και πανίδα, κιόσκια –
καθιστικά κλπ

Επιβάλλεται η διατήρηση της  υφιστάμενης βλάστησης και ιδιαίτερα στους φυτοφράκτες και στις όχθες
των ποταμών

Απαγορεύονται:

✔ Η αμμοληψία 

✔ Η κάθε είδους δόμηση 

✔ Η θήρα

✔ Η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας

✔ Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση

✔ Η καταστροφή των υφιστάμενων  φυτοφρακτών

✔ Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων

✔ Η ρύπανση των υδατικών πόρων

✔ Οι κάθε είδους ρυπαίνουσες δραστηριότητες, όπως κρίνονται σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη
νομοθεσία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Επιτρεπόμενα ΄Εργα

Έργα ήπιας διαμόρφωσης της κοίτης μετά την οριοθέτηση του ποταμού με στόχο την καλύτερη υδραυλική
λειτουργία  του,  την  κατασκευή  έργων  αντιπλημμυρικής  προστασίας,  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν
καταστρέφονται οι βιοκοινότητες και το οικοσύστημα. 

Τα έργα διαμόρφωσης των επιτρεπομένων χρήσεων που προαναφέρθηκαν πρέπει να είναι από φυσικά
υλικά και  με τις  ελάχιστες  δυνατές παρεμβάσεις  στην γεωμορφολογία του χώρου παρέμβασης και  με
αποκλειστικό στόχο την ένταξη στο φυσικό περιβάλλον.

Α.ΙΙ Προστασία φυσικής ομορφιάς, προβολής – ανάδειξης – ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος,
προαγωγής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμού, και ήπιας αναψυχής 

Πρόκειται για την περιοχή της Ανάληψης και εκτείνεται από τα βόρεια όρια του λόφου του Πρ. Ηλία και
του διερχόμενου δακτυλίου μέχρι τη βόρεια ζώνη οικοανάπτυξης, η οποία προτείνεται στα ανατολικά του
οικισμού  Περδικοράχη.  Χαρακτηρίζεται  για  το  ιδιαίτερο  τοπίο  που  δημιουργεί  η  γεωμορφολογία  της
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περιοχής. Από την ισχύουσα ΖΟΕ επιτρέπονται εγκαταστάσεις αναψυχής, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, και
κτίρια κοινής ωφέλειας.  Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής συνδυάζει  τις  δραστηριότητες και λειτουργίες
ανάδειξης  του  φυσικού  τοπίου  με  περιπατητικά μονοπάτια,  τον  πολιτισμό  και  την  ήπια αναψυχή και
σχετίζεται με το λόφο του Προφήτη Ηλία και την ζώνη οικοανάπτυξης που αποτελεί βόρεια απόληξή της.
Με  τον  ολοκληρωμένο  χαρακτήρα  που  προσλαμβάνει  η  προστατευόμενη  περιοχή  δεν  θα  πρέπει  να
επιτρέπεται η χρήση των κτιρίων κοινής ωφέλειας.

Η προτεινόμενη υποζώνη με στοιχείο Α.ΙΙ.1 περιλαμβάνει  τμήματα των υποζωνών 1,  1β,  2 και  3  της
ισχύουσας  ΖΟΕ  και  όπως  φαίνεται  στη  συνέχεια  οι  επιτρεπόμενες  χρήσεις  είναι  ευμενέστερες  των
ισχυουσών στις ως άνω υποζώνες. Ωστόσο η προτεινόμενη υποζώνη Α.ΙΙ.1 είναι δυσμενέστερη ως προς το
όριο κατάτμησης γης το οποίο προτείνεται να είναι 4 στρ. αντί των 10 στρ. που ισχύει στις υποζώνες 1, 2
και 3. 

Η  προτεινόμενη  υποζώνη  Α.ΙΙα.1 περιλαμβάνει  τμήμα  της  υποζώνης  2  της  ισχύουσας  ΖΟΕ  είναι
δυσμενέστερη  ως  προς  τις  επιτρεπόμενες  χρήσεις  (διότι  όπως  φαίνεται  στη  συνέχεια  επιτρέπεται  η
κατοικία), η οποία δεν επιτρέπεται στην ισχύουσα ΖΟΕ 2.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προτεινόμενη ζώνη Α.ΙΙ τροποποιεί τη ζώνη 2 της ισχύουσας ΖΟΕ τόσο ως προς
τα όρια όσο και ως προς το περιεχόμενο των χρήσεων, αλλά και το όριο κατάτμησης: 

Ως προς τα όρια επέρχεται τροποποίηση ώστε αυτά να συμπίπτουν με σαφή γεωμορφολογικά όρια (όριο
γεωργικής γης και φυσικών εκτάσεων όπως προκύπτουν από την δορυφορική εικόνα), αλλά και με τα όρια
των ιδιοκτησιών σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ως  προς  τις  χρήσεις,  στη  νότια  απόληξη  της  ζώνης  Α.ΙΙ  επί  του  εξωτερικού  οδικού  δακτυλίου  έχει
παρατηρηθεί αυθαίρετη δόμηση, καθώς εκδίδονται οικοδομικές άδειες για αναψυκτήριο, σύμφωνα με τις
επιτρεπόμενες  χρήσεις  της  ισχύουσας  ΖΟΕ,  αλλά  κατασκευάζονται  κατοικίες.  Υπάρχει  έτσι  μία
διαμορφωμένη  κατάσταση  στην  περιοχή  αυτή  που  δεν  συμβαδίζει  με  τις  ρυθμίσεις  της  ζώνης  2  της
ισχύουσας ΖΟΕ. Με βάση αυτή την υφιστάμενη κατάσταση προτείνεται στο τμήμα αυτό της ζώνης Α.ΙΙ να
νομιμοποιηθεί  η χρήση της κατοικίας,  δεδομένου ότι  δεν είναι  ρεαλιστική λύση να αποκατασταθεί το
περιβάλλον μετά από την δόμηση που έχει αναπτυχθεί. 

Όριο κατάτμησης

✔ Στις υποζώνες Α.ΙΙ.1 και Α.ΙΙα.1 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4 στρ.

✔ Στην υποζώνη  Α.ΙΙ.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί
από το ΓΠΣ)

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

✔ Γεωργική γη 

✔ Ανάπτυξη  οικοτουρισμού:  διαμόρφωση  περιπατητικών  μονοπατιών  για  πεζή  κυκλοφορία  και
ιππαστί  ή  mountain bicycle,  περίπτερα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και  οικολογικής
ευαισθητοποίησης  με  μέσα  ερμηνείας  του  περιβάλλοντος  και  του  τοπίου,  θεματικές
περιβαλλοντικές διαδρομές, αθλητικός περίπατος, καθιστικά, κιόσκια και πάντως ήπια αναψυχή σε
φυσικό περιβάλλον κλπ

✔ Υπαίθριες πολιτιστικές εγκαταστάσεις – θέατρο πολλών θέσεων σε κατάλληλη τοποθεσία ώστε να
εντάσσεται στο τοπίο 

✔ Υπαίθριες θεματικές παιδικές χαρές

Α.IΙΙ Προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 
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Πρόκειται για την περιοχή μεταξύ του υφιστάμενου και προτεινόμενου στα βόρεια δακτυλίου και των
ορίων της εγκεκριμένης ΖΟΕ και ο χαρακτήρας της είναι αυστηρά αγροτικός. Στόχος των προτεινομένων
χρήσεων και περιορισμών είναι η προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 

Οι προτεινόμενες υποζώνες με στοιχείο Α.ΙΙΙ.1 και Α.ΙΙΙ.2 περιλαμβάνουν τμήματα των υποζωνών 1, 1β, 2
και 3 της ισχύουσας ΖΟΕ και όπως φαίνεται στη συνέχεια οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι ευμενέστερες των
ισχυουσών  στις  ως  άνω υποζώνες  με  εξαίρεση τη  χρήση της  κατοικίας  η  οποία δεν  επιτρέπεται  στις
ισχύουσες υποζώνες 1β και 2. Επίσης οι προτεινόμενες υποζώνες Α.ΙΙΙ.1 και Α.ΙΙΙ.2 είναι δυσμενέστερες ως
προς το όριο κατάτμησης το οποίο προτείνεται να είναι 4 και 6 στρ. αντίστοιχα αντί των 10 στρ. που ισχύει
στις υποζώνες 1, 2 και 3. 

Με τη ζώνη αυτή τροποποιείται η ισχύουσα ζώνη 3 της ΖΟΕ για τους εξής λόγους:

✔ Τα όριά της μεταβάλλονται / προσαρμόζονται, ώστε να συμβαδίζουν με τα γεωμορφολογικά όρια
της  γεωργικής  γης  όπως  προκύπτουν  από  την  δορυφορική  εικόνα  και  από  τα  στοιχεία  των
ιδιοκτησιών του Εθνικού Κτηματολογίου.

✔ Σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αρίθμ. 48859/13-11-2008 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΚΑ η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας πρέπει να περιλαμβάνεται σε περιοχές απόλυτης
προστασίας. Για τον λόγο αυτό οι χρήσεις που προτείνονται στη ζώνη αυτή είναι ευμενέστερες ως
προς το περιεχόμενο από τις ισχύουσες.

✔ Προτείνονται  οι  ζώνες  των  κατατμήσεων  των  4  στρ  και  των  6  στρ.,  διότι  στις  ζώνες  αυτές
κυριαρχούν οι  ιδιοκτησίες  κάτω των 10 στρ.  και  επομένως είναι  ανεδαφική η ισχύς του ορίου
κατάτμησης  10  στρ.  Κρίνεται  σκόπιμο  οι  ισχύοντες  όροι  δόμησης  να  προσαρμοσθούν  σε  μία
διαμορφωμένη κατάσταση ώστε να είναι και κοινωνικά αποδεκτοί.

Επιτρεπόμενες Χρήσεις:

✔ Γεωργική γη

✔ Υποδομές – εγκαταστάσεις υποστηρικτικές  της αγροτικής παραγωγής (αποθήκες,  θερμοκήπια –
silos, κλπ)

✔ Έργα και υποδομές του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 

✔ Αγροικίες μέχρι 100μ2 

✔ ΑΠΕ για τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής εκάστης αγροτικής εκμετάλλευσης και για μεγάλη
παραγωγή  μόνον στο βαθμό που πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου των ΑΠΕ. 

✔ Τεχνικές υποδομές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Δήμου, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την
προστασία του περιβάλλοντος και πάντα σύμφωνα με τους όρους ΜΠΕ.

Όριο κατάτμησης

✔ Στην υποζώνη Α.ΙΙΙ.1 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4 στρ.

✔ Στην υποζώνη Α.ΙΙΙ.2 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 6 στρ.

✔ Στην υποζώνη  Α.ΙΙΙ.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί
από το ΓΠΣ)

Απαγορεύονται: 
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✔ Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση 

✔ Οι γεωτρήσεις

✔ Η καταστροφή των φυτοφρακτών

✔ Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων

✔ Η ρύπανση των υδατικών πόρων

✔ Γενικά η κάθε είδους ρυπαίνουσα δραστηριότητα

4.2.4 Περιοχές με στοιχείο Β – Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης

Οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος
ανά ζώνη ακολουθούν:

Β.Ι  Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων – Επιχειρηματικό  Πάρκο

Ο  χαρακτήρας  των  ζωνών  Β.Ι  αφορά  σε  δύο  ειδικές  επιχειρηματικές  συγκεντρώσεις  οικονομικών
δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας που απαιτούνται για την δυναμική ανάπτυξη που έχουν τα Τρίκαλα και
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η προτεινόμενη υποζώνη με στοιχείο Β.Ι περιλαμβάνει τμήματα των υποζωνών 1, 1β και 3 της ισχύουσας
ΖΟΕ και όπως φαίνεται στη συνέχεια οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι δυσμενέστερες των ισχυουσών στις
ως άνω υποζώνες. Επίσης οι προτεινόμενες υποζώνες Β.Ι.1 και Β.Ι.2 είναι δυσμενέστερες ως προς το όριο
κατάτμησης  το  οποίο  προτείνεται  να  είναι  4  και  6  στρ.  αντίστοιχα  αντί  των  10  στρ.  που  ισχύει  στις
υποζώνες 1 και 3. 

Ο χαρακτηρισμός της ζώνης Β.Ι κρίνεται απαραίτητος για την λειτουργία της πόλης, καθώς θα αποτελέσει
των υποδοχέα αστικών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας, όπως οι προτεινόμενες, οι οποίες όμως δεν
μπορούν να εγκατασταθούν εντός σχεδίου, διότι είτε είναι ασύμβατες με τις χρήσεις της γενικής κατοικίας
και  επιβαρύνουν  το  περιβάλλον,  είτε  γενικότερα  επιφέρουν  σημαντικές  αρνητικές  επιπτώσεις  στην
λειτουργία της πόλης προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα, κλπ. 

Ο  καθορισμός  τέτοιων ζωνών σε  εκτός  σχεδίου  περιοχές δίδεται  εξάλλου  ως  κατεύθυνση και  από το
εγκεκριμένο  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΓΠΧΣΑΑ  –  ΦΕΚ
128/Α/2008). Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 παρ. 3 καθορίζει τις κύριες παρεμβάσεις για τη συνεργασία και
εταιρική σχέση πόλης – υπαίθρου με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την αποκατάσταση της
δημογραφικής ευρωστίας της υπαίθρου με τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους κατοίκους της
όπως και την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες, στις υποδομές και στη γνώση. Μεταξύ
των προτεινόμενων παρεμβάσεων προτείνεται η προστασία του αγροτικού χώρου από την ανεξέλεγκτη
διάχυση  των  αστικών  λειτουργιών  και  ιδιαίτερα  ενθάρρυνση  της  ανάπτυξης  της  δόμησης  σε
οργανωμένους  υποδοχείς  αντί  της  διάσπαρτης  δόμησης  καθώς  και  αποτελεσματική  διαχείριση  των
εκπομπών αερίων ρύπων, υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων.  Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται και η
συγκέντρωση  εμπορικών  δραστηριοτήτων  κλίμακας  και  συναφών  υπηρεσιών  σε  ζώνες  ελέγχου  της
δόμησης που δημιουργούνται στον περιαστικό χώρο, όπως ακριβώς ορίζεται η προτεινόμενη ζώνη Β.Ι. Και
βέβαια μια  ένταξη  στο σχέδιο  πόλης  θα επέφερε μια  πολύ μεγάλη πύκνωση της  δόμησης  λόγω των
υψηλών  Σ.Δ.  οι  οποίοι  επιτρέπονται  στις  εντάξεις,  με  αποτέλεσμα  την  περαιτέρω  επιβάρυνση  του
περιβάλλοντος.    

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

Κτίρια  γραφείων,  Τράπεζες,  Ασφάλειες,  Υπεραγορές και  πολυκαταστήματα,  Εμπορικές  εκθέσεις,  Χώροι
συνάθροισης  κοινού,  Αντιπροσωπείες,  Εστιατόρια,  Αναψυκτήρια,  Κέντρα  διασκέδασης  –  αναψυχής,
Ξενοδοχεία, Συνεδριακά Κέντρα, Κοινωφελείς Λειτουργίες, Πρατήρια βενζίνης, Γήπεδα στάθμευσης  
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Όριο κατάτμησης

✔ Στην υποζώνη Β.Ι.1 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4 στρ.

✔ Στην υποζώνη Β.Ι.2 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 6 στρ.

✔ Στην υποζώνη Β.Ι.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί από
το ΓΠΣ) 

Β.ΙΙ   Ζώνη βιοτεχνικών – βιομηχανικών  χρήσεων μέσης όχληση

Η προτεινόμενη υποζώνη με στοιχείο Β.ΙΙ.3 περιλαμβάνει τμήμα της υποζώνης 3 της ισχύουσας ΖΟΕ και
όπως φαίνεται στη συνέχεια οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι δυσμενέστερες των ισχυουσών στην ως άνω
υποζώνη.

Η ζώνη αυτή προτείνεται κατ’ επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης που προβλέπεται από το
εγκεκριμένο  ΓΠΣ  και  προτείνεται  να  αλλάξει  χαρακτήρα  ως  υποδοχέας  βιομηχανικών  εγκαταστάσεων
μέσης όχλησης. Με τη νέα αυτή ζώνη εξορθολογίζεται το σχήμα της ζώνης από τραπέζιο σε ορθογώνιο και
προεκτείνεται προς βορρά. Έτσι η μεγαλύτερη έκταση  θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της ζώνης
η οποία είναι και μοναδική στο Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι οι προς εγκατάσταση
μονάδες που θα είναι μέσης όχλησης  απαιτούν κατά κανόνα  μεγαλύτερα εμβαδά οικοπέδων έναντι των
βιοτεχνιών  χαμηλής  όχλησης,  ώστε  να  επιτύχουν  με  τους  εκτός  σχεδίου  όρους  δόμησης   που  είναι
χαμηλοί τα απαιτητά  εμβαδά κτιρίων 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης απορρέουν από τις χρήσεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 23/2/87 «Βιομηχανία –
βιοτεχνία», ήτοι:

✔ Βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης των κλάδων που περιλαμβάνονται στις
ζώνες βιοτεχνίας επί των οδών Πύλης και Λαρίσης

Όριο κατάτμησης

Στη ζώνη Β.ΙΙ.3 ορίζεται ως κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. όπως ισχύει στην υποζώνη 3.

Β.ΙΙΙ Ζώνη Οικοανάπτυξης, προβολής – ανάδειξης – ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος, προαγωγής
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικοτουρισμού και ήπιας ημερήσιας  αναψυχής στη φύση 

Ο κύριος χαρακτήρας της ζώνης αυτής συνδυάζει τις λειτουργίες και δραστηριότητες  της γεωργίας, της
ανάδειξης του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος μεταξύ των ποταμών Κουμέρκη και Πηνειού, με τις ήπιες
τουριστικές δραστηριότητες, τον πολιτισμό και την ήπια αναψυχή. Η προτεινόμενη υποζώνη με στοιχείο
Β.ΙΙΙ  περιλαμβάνει  τμήμα  της  υποζώνης  3  της  ισχύουσας  ΖΟΕ  και  όπως  φαίνεται  στη  συνέχεια  οι
επιτρεπόμενες  χρήσεις  δεν  θεωρούνται  δυσμενέστερες  των  ισχυουσών  στην  ως  άνω  υποζώνη,  διότι
επιτρέπονται  αντί  της κατοικίας που ισχύει σήμερα,  τα ήπια τουριστικά καταλύματα μέχρι  50 κλινών.
Επίσης η υποζώνη Β.ΙΙΙ.1 είναι δυσμενέστερη και ως προς το όριο κατάτμησης, το οποίο προτείνεται να
είναι 6 στρ. αντί των 10 στρ. που ισχύει στις υποζώνες 2 και 3.

Η  ζώνη  αυτή  του  οικοτουρισμού  κρίθηκε  αναγκαία  να  προταθεί,  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  των
χαρακτηριστικών της παραποτάμιας περιοχής, όπου ο κύριος στόχος είναι η επισκεψιμότητά της με την
πρόβλεψη κατάλληλων υποδομών για την ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως εξάλλου πρότεινε το ισχύον
ΓΠΣ  ως  κατευθύνσεις  για  τον  εξωαστικό  χώρο,  και  επιπλέον  η  παρούσα  πρόταση  προσθέτει  τα
οικοτουριστικά καταλύματα –  ξενώνες  μικρής  δυναμικότητας  (μέχρι  50  κλίνες),  με  ανάλογα αισθητικά
χαρακτηριστικά  τύπου  φάρμας,  ξενώνων  νεότητας  κλπ,  και  με  κατάλληλες  διαμορφώσεις  στον
περιβάλλοντα  χώρο  σχετικές  των  δραστηριοτήτων  του  εναλλακτικού  τουρισμού.  Τα  οικοτουριστικά
καταλύματα δεν θεωρούνται δυσμενέστερα των κατοικιών που προτείνονταν από την ισχύουσα ζώνη 3 της
εγκεκριμένης ΖΟΕ, διότι οι κατοικίες αναπτύσσονται συνήθως μαζικά σε μια περιοχή σε αντίθεση με τα
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τουριστικά  καταλύματα  και  εν  πάσει  περιπτώσει  δεν  συντελούν  στην  ανάπτυξη,  έστω  και  ήπια,  της
αντίστοιχης περιοχής. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης  

✔ Γεωργική γη 

✔ Τουριστικά  καταλύματα  εναλλακτικού  τουρισμού,  όπως  τύπου  αγροτικής  φάρμας,  ή  φυσικής
αγωγής και ευεξίας μέχρι 50 κλίνες, τύπου μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καταλύματα τα
οποία,  για  την  εξυπηρέτηση  των  φιλοξενουμένων  δύνανται  να  παρέχουν  συναφείς  προς  τη
διαμονή υπηρεσίες, όπως: 

 Εστίαση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 43/Α/ 2002 Π.Δ. 43/2002

Οι κάτωθι χρήσεις επιτρέπονται μόνον στο βαθμό που είναι συμπληρωματικές των τουριστικών
καταλυμάτων:

 Ψυχαγωγία – αναψυχή με αναψυκτήρια και κλασικού τύπου καφενεία μέχρι 100μ2

 Εμπορικά καταστήματα συνολικού εμβαδού 50μ2

 Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για ημερίδες – συνέδρια, κλπ. μέχρι 250μ2.

✔ Τουριστικά  καταλύματα  τύπου  Ξενώνων  Νεότητας  με  βάση  τις  προδιαγραφές  των  εκάστοτε
ισχυουσών διατάξεων.

Επιπλέον αυτών επιτρέπονται:

✔ Διαμορφώσεις με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν
στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον 

✔ Περίπτερα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικολογικής ευαισθητοποίησης

✔ Υπαίθριες παιδικές χαρές

✔ Καθιστικά

✔ Υπαίθρια γήπεδα άθλησης 

Όριο κατάτμησης

✔ Στην υποζώνη Β.ΙΙΙ.2 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 6 στρ.

✔ Στην υποζώνη  Β.ΙΙΙ.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί
από το ΓΠΣ)

Β.IV Περιαστική ζώνη λειτουργικής προστασίας του αγροτικού τοπίου, ανάπτυξης  πολιτιστικών και
κοινωφελών λειτουργιών. 

Η  προτεινόμενη  υποζώνη  με  στοιχείο  Β.ΙV περιλαμβάνει  τμήματα  των  υποζωνών  1,  1α,  3  και  4  της
ισχύουσας  ΖΟΕ,  και  όπως  φαίνεται  στη  συνέχεια  οι  επιτρεπόμενες  χρήσεις  είναι  δυσμενέστερες  των
ισχυουσών στην ως άνω υποζώνη, διότι προτείνονται επιπλέον οι ξενώνες και ειδικά για τις υποζώνες
Β.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα.1 και Β.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα.3 επιτρέπονται επιπλέον και τα στεγαστικά προγράμματα. Επίσης η υποζώνη Β.ΙV.1 είναι
δυσμενέστερη και ως προς το όριο κατάτμησης το οποίο προτείνεται να είναι 4 στρ. αντί των 10 στρ. που
ισχύει στις υποζώνες 1 και 3.
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Η  ζώνη  αυτή  προτείνεται  σε  περιμετρικές  θέσεις  των  οικισμών  Ριζαρειό,  Λογγάκι,  Σωτήρα  και  Άγιοι
Απόστολοι  που  βρίσκονται  εκτός  του  εξωτερικού  οδικού  δακτυλίου  όπου  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της
γεωργικής  γης  προτείνεται  ως  απολύτου  προστασίας  με  τον  χαρακτήρα  της  γεωργικής  γης  υψηλής
παραγωγικότητας (ζώνη Α.ΙΙΙ). Οι εκτάσεις αυτές με το περιεχόμενο των χρήσεων που προτείνονται έχουν
έναν χαρακτήρα ζωνών κοινωνικών εξυπηρετήσεων και μάλιστα υπερτοπικής εμβέλειας, συμβάλλοντας
έτσι στη λειτουργία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Οι χρήσεις που προτείνονται επιπλέον αυτών που
ισχύουν από την εγκεκριμένη ΖΟΕ είναι τα κτίρια κοινής ωφέλειας, τα πολιτιστικά κτίρια και οι ξενώνες
μικρού  δυναμικού  έως  20  κλίνες.  Οι  χρήσεις  αυτές  είναι  ήπιου  χαρακτήρα  και  δεν  δημιουργούν
προϋποθέσεις για εκτεταμένη δόμηση στις περιοχές αυτές, όπως συμβαίνει με την κατοικία η οποία ούτως
ή άλλως επιτρέπεται ήδη από την ισχύουσα ΖΟΕ. Σημειώνεται ότι οι ζώνες Β.ΙV καταλαμβάνουν ως επί το
πλείστον τμήματα της ισχύουσας ζώνης 3 της ΖΟΕ. 

Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης

✔ Γεωργική γη

✔ Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

✔ Κατοικία  για την αποκλειστική εξυπηρέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων (αγροικία)

✔ Κτήρια  κοινής ωφέλειας

✔ Πολιτιστικά κτήρια 

✔ Ξενώνες έως 20 κλίνες

Υποζώνες Β.IVα.1 και Β.IVα.3

Στις υποζώνες αυτές επιπλέον των χρήσεων που προαναφέρθηκαν, στην περιαστική ζώνη της Σωτήρας και
της ζώνης  όπου διαμένουν οι  Τσιγγάνοι,  προτείνονται  επίσης προγράμματα κοινωνικής  κατοικίας που
μπορούν, αν τεκμηριώνεται η αντίστοιχη ανάγκη, να υλοποιηθούν σύμφωνα με το Ν.1337/83 – άρθρο 26,
ενώ  παράλληλα  επιτρέπονται  κατοικίες  και  όχι  υποχρεωτικά  αγροικίες.  Η  επιλογή  του  Δήμου  να
διατηρήσει τον τσιγγάνικο θύλακα, ο οποίος είναι απομονωμένος και να νομιμοποιήσει την οικιστική αυτή
συγκέντρωση με την ένταξή του στην ζώνη αυτή, στηρίζεται στην απόφαση και των ίδιων που θέλουν να
διαμείνουν στην περιοχή αυτή. Οι ιδιαιτερότητες της τσιγγάνικης κοινωνίας απαιτούν σεβασμό από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στη βούλησή των ίδιων των Τσιγγάνων, στο βαθμό βέβαια που αυτή η  βούληση
καλύπτεται  από  το  εκάστοτε  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο,  όπως  εν  προκειμένω.  Ο  προτεινόμενος
χαρακτηρισμός της έκτασης αφορά μόνον την τσιγγάνικη κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί
τέτοιο πρόγραμμα δεν θα ισχύσει για άλλο οικιστικό πρόγραμμα. 

Όριο κατάτμησης

✔ Στην υποζώνη Β.IV.1 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4 στρ.

✔ Στην υποζώνη Β.IVα.1 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4 στρ.

✔ Στην υποζώνη  Β.IV.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί
από το ΓΠΣ)

✔ Στην υποζώνη Β.IVα.3 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 10 στρ. (η ζώνη αυτή θα θεσμοθετηθεί
από το ΓΠΣ)

Β.V  Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης

Η  προτεινόμενη  υποζώνη  με  στοιχείο  Β.V περιλαμβάνει  τμήματα  των  υποζωνών  1α,  1β,  2  και  3  της
ισχύουσας  ΖΟΕ  και  όπως  φαίνεται  στη  συνέχεια  οι  επιτρεπόμενες  χρήσεις  είναι  δυσμενέστερες  των
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ισχυουσών στην ως άνω υποζώνη, διότι προτείνονται επιπλέον οι αγροικίες. Επίσης οι υποζώνες Β.V.1 και
Β.V.2 είναι δυσμενέστερες και ως προς το όριο κατάτμησης το οποίο προτείνεται να είναι 4 στρ. και 6 στρ.
αντίστοιχα  αντί των 10 στρ. που ισχύει στις υποζώνες 2 και 3.

Η ζώνη αυτή που περιλαμβάνει τη γεωργική γη μεταξύ του ορίου του αστικού χώρου, όπως προκύπτει από
τις νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης και  του εξωτερικού οδικού δακτυλίου των Τρικάλων. Ο χαρακτήρας που
της  αποδίδεται  ως  απλή  γεωργική  γη  με  επιτρεπόμενες  χρήσεις  τις  αγροικίες  και  τις  κοινωφελείς
εγκαταστάσεις, σε αντίθεση με τις ζώνες της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, όπου οι εν λόγω
χρήσεις δεν επιτρέπονται, οφείλεται στο ότι η ζώνη αυτή δέχεται τις μεγαλύτερες οικιστικές πιέσεις  και
αναμένεται  να  αποτελέσει  τον  προθάλαμο  των  επεκτάσεων  της  πόλης  στην  επόμενη  περίοδο  του
μελλοντικού σχεδίου προγραμματισμού των επομένων εντάξεων στο σχέδιο πόλης. 

Επιτρεπόμενες χρήσεις

✔ Γεωργική γη 

✔ Έργα και υποδομές του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

✔ Αγροικίες για την αποκλειστική κατοικία αγροτών

✔ Κοινωφελείς εγκαταστάσεις 

✔ ΑΠΕ 

✔ Τεχνικές υποδομές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Δήμου, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την
προστασία του περιβάλλοντος και πάντα σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής
και λειτουργίας τους.

Η  έλλειψη  αγροτικών  εγκαταστάσεων,  όπως  silos κλπ,  οφείλεται  στην  ανάγκη  προστασίας  των
παρακείμενων  ζωνών  κατοικίας  ή  άλλων  δραστηριοτήτων  όπως  η  ζώνη  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  στο
Πολεοδομικό Κέντρο  με χρήση «Ανώτατη Εκπαίδευση».

Όριο κατάτμησης

✔ Στην υποζώνη Β.V.1 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4 στρ.

✔ Στην υποζώνη Β.V.2 ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 6 στρ.

4.2.5 Τεκμηρίωση των προτάσεων στον εξωαστικό χώρο 

Η ανάγκη για τροποποίηση της εγκεκριμένης ΖΟΕ έχει επέλθει από τη διαφοροποίηση της υφιστάμενης
κατάστασης και στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (η οποία προαναφέρθηκε) για την προστασία της
εκτός σχεδίου περιοχής από την άναρχη δόμηση, της περιοχής δηλαδή η οποία θα υποδεχότανε – όπως εν
προκειμένω – τις μελλοντικές επεκτάσεις του σχεδίου. Επισημαίνεται ότι η ισχύουσα ΖΟΕ, που περιβάλλει
το σημερινό εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης των Τρικάλων, σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει την  πόλη να
επεκταθεί οικιστικά. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν.2508/97 που επιτρέπει την τροποποίηση της
ΖΟΕ μόνον στο βαθμό που τα όρια και  οι  ρυθμίσεις  που τη διέπουν μπορούν να τροποποιηθούν για
μεγαλύτερη  προστασία  της  περιοχής,  έχει  στόχο  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  σε  περιοχές
προστατευόμενων οικοσυστημάτων.  Η τροποποίηση της ΖΟΕ όμως γίνεται προκειμένου να θεσμοθετηθεί
στην συνέχεια το ΓΠΣ το οποίο με τα δικά του εργαλεία θα προστατεύει την περιοχή μελέτης στα όρια του
Δήμου. Οι περιαστικές ΖΟΕ, όπως στην περίπτωση ορισμένων ζωνών της πόλης των Τρικάλων δεν είναι του
ίδιου  χαρακτήρα  με  αυτές  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  αφού  βασικός  τους  στόχος  ήταν  να
αποτελέσουν  τον  μελλοντικό  υποδοχέα  των  επεκτάσεων  των  πόλεων  γύρω  από  τις  οποίες
θεσμοθετούνταν και μάλιστα σε επαφή με το όριο του εγκεκριμένου ΓΠΣ. Η απόλυτη προστασία δεν είναι
ο ρόλος ούτε και ο αυτοσκοπός των περιαστικών ΖΟΕ. Εξάλλου όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του Ν.
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1337/83  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  παρ.  14  του  Ν.  1512/1985  «σε  περίπτωση  που
επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο μέσα στη ΖΟΕ ή και έξω από αυτή δύναται να επεκταθεί η ΖΟΕ με
Π.Δ.». Με τις νέες προδιαγραφές όμως των Γ.Π.Σ. όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 2508/97 καλύπτεται
πλέον ολόκληρη η έκταση των ΟΤΑ εντός των διοικητικών τους ορίων γεγονός που σημαίνει ότι το νέο ΓΠΣ
υποκαθιστά  τον  ρόλο  της  ΖΟΕ  στον  περιαστικό  και  εξωαστικό  χώρο  αφού  καθορίζει  ζώνες  ειδικής
προστασίας και  ζώνες ελέγχου ή περιορισμού της δόμησης, όπως ακριβώς και  η ΖΟΕ.  Επομένως στην
περίπτωση της ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων οι προτεινόμενες από το νέο ΓΠΣ επεκτάσεις του σχεδίου δεν χρειάζεται
να αντισταθμιστούν από μία αντίστοιχη επέκταση του εξωτερικού ορίου της ΖΟΕ, αφού το ίδιο το ΓΠΣ
θέτει τους όρους και περιορισμούς σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου μέχρι τα διοικητικά
του όρια.

Τα στοιχεία που έχουν διαφοροποιηθεί από την εποχή της θεσμοθέτησης της ΖΟΕ είναι:

 Το  τεχνικό  έργο  της  κατασκευής  του  εξωτερικού  δακτυλίου,  που  προκαλεί  την  κατάτμηση  της
περιοχής  του  ΟΤΑ στην εντός  και  εκτός δακτυλίου περιοχή αλλά και  οριοθετεί  την  ακτίνα της
αστικής διάχυσης, καθώς και ο Ε65 ο οποίος αν και διέρχεται στο ανατολικό όριο του Δήμου και
κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος  εκτός  αυτού,  θα  χρειαστεί  να  κατασκευαστούν  οι  κατάλληλοι
ανισόπεδοι κόμβοι και η συνοδευτική οδοποιία για τη σύνδεση των Τρικάλων.

 Η μορφή ανάπτυξης που ήδη αναλυτικά διατυπώθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Τα Τρίκαλα δεν
αποτελούν  πια  μια  πόλη  μεταξύ  των  πολλών  του  ελληνικού  χώρου,  αλλά  ένα  δυναμικό
αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο της Κεντρικής Ελλάδας, που ανήκει στους δευτερεύοντες αστικούς
πόλους της Κεντρικής Χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.

 Η θεσμοθέτηση των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπει  ο
νόμος 2742/1999, τα οποία αποτελούν υπερκείμενο της ΖΟΕ σχεδιασμό προς τον οποίο η ΖΟΕ
οφείλει  να  εναρμονιστεί.  Συγκεκριμένα  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  παρ.  2  του  Ν.  2742/1999
«εγκεκριμένα  κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου  αυτού  ρυθμιστικά  σχέδια,  ΓΠΣ,  ΖΟΕ,  σχέδια
ανάπτυξης περιοχών β’ κατοικίας ή άλλα σχέδια χρήσεων γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή
αναθεωρηθούν  με  τη  διαδικασία  που  ορίζεται  στις  διατάξεις  που  τα  διέπουν προκειμένου  να
εναρμονισθούν προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών και
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης».

Εξάλλου, όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με τον υπερκείμενο σχεδιασμό,  ο Δ. Τρικκαίων και ειδικά η
πόλη των Τρικάλων αποτελεί ένα βασικό κόμβο στην χωρική δομή της Κεντρικής Ελλάδας και στον οδικό
και αναπτυξιακό άξονα της Κεντρικής Ελλάδας – τον Ε65 και αναδεικνύεται ο σημαίνων αναπτυξιακός τους
ρόλος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η μνεία του ΓΠΧΣΑΑ για το δίπολο Τρικάλων – Καρδίτσας και
του ΠΧΠ για τον ρόλο της πόλης (βλ. και §3.3.2) δίδουν το πλαίσιο των κατευθύνσεων για το νέο ΓΠΣ, το
οποίο  εξαντλώντας  όλα  τα  περιθώρια  των  επεκτάσεων,  τις  οποίες  προσανατολίζει  σε  σωστές  και
κατάλληλες  περιοχές,  οργανώνει  ένα  Πολεοδομικό  Συγκρότημα  σε  συνέργεια  με  τους  όμορους
δορυφορικούς οικισμούς του. Προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος – των φυσικών
πόρων και ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την οριοθέτηση
των ζωνών προστασίας και  την χωροθέτηση των αναπτυξιακών ζωνών στον εξωαστικό χώρο. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω τεκμαίρεται ο σημαντικός αναπτυξιακός χαρακτήρας  του Δήμου Τρικκαίων στην
Κεντρική Ελλάδα, η σημαίνουσα αναπτυξιακή προοπτική και οι αναπτυξιακές δυνατότητές του. Τα Τρίκαλα
μαζί  με την Καρδίτσα συγκροτούν το αντίστοιχο δίπολο της Λάρισας – Βόλου,  δίνοντας μια δυναμική
ώθηση συνολικά στην Περιφέρεια  της Θεσσαλίας – κατ΄ αντιστοιχία στο δυτικό και ανατολικό της τμήμα.
Τα  Τρίκαλα  θα  αποτελούν  κόμβο  στρατηγικής  σημασίας  στον  εσωτερικό  άξονα  Κεντρικής  Ελλάδας.
Πρόκειται  για  βασικές  παραμέτρους οι  οποίες  απαίτησαν το συγκεκριμένο  αναπτυξιακό  πρότυπο που
αναπτύχθηκε  στη  μελέτη  του  ΓΠΣ  και  εκφράστηκε  ανάλογα  ως  χωρικό  πρότυπο  με  τις  κατάλληλες
ρυθμίσεις  –  προτάσεις  τόσο  στον  αστικό,  όσο  και  τον  εξωαστικό  –  αγροτικό  χώρο  του  Δήμου.  Η
θεσμοθέτηση της ΖΟΕ 30 χρόνια πριν  ανταποκρίνονταν στις  ανάγκες της προστασίας του περιαστικού
χώρου  της  τότε  πόλης   των  Τρικάλων,  ώστε  σήμερα  ο  σχεδιασμός  να  μπορεί  να  ανταποκριθεί  με
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οργανωμένο πολεοδομικά τρόπο στις σημερινές οικιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες και τις αντίστοιχες
προοπτικές,  που  στηρίζονται  στα  χαρακτηριστικά  ενός  Πολεοδομικού  Συγκροτήματος  και
διαπεριφερειακής δυτικής πύλης. 

Οι προτάσεις για τον εξωαστικό χώρο προβλέπουν τον αποχαρακτηρισμό μιας σημαντικής έκτασης ΓΓΥΠ, ο
οποίος όμως θεωρείται αναγκαίος για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της ΖΟΕ στις σημερινές ανάγκες.
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο χαρακτηρισμός της γεωργικής γης που περιέβαλλε, κατά το χρόνο
θεσμοθέτησης της ΖΟΕ, την πόλη των Τρικάλων ως ΓΓΥΠ, δεν υπάκουε σε επιστημονικά κριτήρια, πόσο
μάλλον στα κριτήρια που θέτει η μεταγενέστερη ΚΥΑ 168040/3-9-2010 (ΦΕΚ 1528Β). Η προστασία και οι
αυστηροί όροι και περιορισμοί που συνεπάγεται ο ως άνω χαρακτηρισμός χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο για
τον έλεγχο της δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχής της πόλης των Τρικάλων και την κατά το δυνατόν
απορρόφηση των οικιστικών πιέσεων περιμετρικά της πόλης. Έτσι  δικαιολογείται και το παράδοξο της
πρόβλεψης  χρήσης  κατοικίας  εντός  της  ΓΓΥΠ  στην  ισχύουσα  ΖΟΕ.  Καθίσταται  λοιπόν  σαφές  ότι  ο
χαρακτηρισμός  της  ΓΓΥΠ  κατά  τη  θεσμοθέτηση  της  ΖΟΕ  δεν  αποσκοπούσε  τόσο  στην  προστασία  του
παραγωγικού εδαφικού πόρου, όσο σε καθαρά πολεοδομικά κριτήρια. Με τη ρύθμιση και τακτοποίηση
των χρήσεων που επιτυγχάνεται  με την προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ,  εξέλιπαν οι  λόγοι  για τη
διατήρηση του χαρακτηρισμού της ΓΓΥΠ, τουλάχιστον περιμετρικά του ΠΣ Τρικάλων.

Αντισταθμιστικά ως προς τον προαναφερόμενο αποχαρακτηρισμό της ΓΓΥΠ, η εξεταζόμενη τροποποίηση
προτείνει το χαρακτηρισμό ως ΓΓΥΠ εκτάσεων, οι οποίες δεν προβλέπονταν στην ισχύουσα ΖΟΕ. Τέτοιες
περιπτώσεις  αποτελούν  για  παράδειγμα  οι  εκτάσεις  απλής  γεωργικής  γης  στην  ισχύουσα  ΖΟΕ  που
βρίσκονται ΝΔ των φυλακών, περιμετρικά του οικισμού του Ριζαριού, νότια του οικισμού Σωτήρα κλπ.
Αναλυτικά οι μεταβολές στις χρήσεις γης που προβλέπονται στην προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ και
οι αντίστοιχες εκτάσεις αναφέρονται στην §7.2.8. 

Επίσης, πέραν των παραπάνω, προτείνεται να προστατευθεί ως ΓΓΥΠ, ως ένας κατ΄ εξοχήν φυσικός πόρος
της περιοχής, άμεσα ενταγμένος στον παραγωγικό και εύφορο θεσσαλικό κάμπο, με αυστηρούς όρους,
στο πνεύμα της ισχύουσας ΖΟΕ, η περιοχή που βρίσκεται «έξω» από τον κατασκευασμένο οδικό δακτύλιο
της πόλης. Ταυτόχρονα η ΓΓΥΠ επεκτείνεται με την μελέτη του ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων και στις εκτάσεις που
δεν είχαν υπαχθεί στη ΖΟΕ και βρίσκονται μεταξύ του σημερινού ορίου ΖΟΕ και των διοικητικών ορίων του
Δήμου, αποτελώντας έτσι μια πρόταση που εμπίπτει στους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Άλλες περιπτώσεις στις οποίες γίνεται συνδυασμός των διαφορετικών επιπέδων προστασίας είναι οι ζώνες
προστασίας  των  παραποτάμιων  περιοχών,  όπου  διατηρείται  η  ΓΓΥΠ  και  επιπλέον  προτείνεται  ένας
συνδυασμός  ήπιων  χρήσεων  οικοανάπτυξης,  με  προβολή  –  ανάδειξη  του  φυσικού  περιβάλλοντος  και
ιδιαίτερα  του  ποτάμιου  και  παραποτάμιου  οικοσυστήματος  και  του  αγροτικού  τοπίου,  με  ανάπτυξη
λειτουργιών  πολιτισμού,  ερμηνείας  φυσικού  περιβάλλοντος  και  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  ήπιων
τουριστικών  δραστηριοτήτων  και  λειτουργιών  ήπιας  αναψυχής  με  οικοτουριστικά  καταλύματα,
καταστήματα εστίασης υγιεινής διατροφής και φυσικής αγωγής, με δραστηριότητες συνδεδεμένες με τις
γενικότερες  πράσινες  και  πολιτιστικές  διαδρομές  στον  αστικό  χώρο,  κ.ά.  Επίσης  διαφοροποιούνται
μερικώς οι κατατμήσεις σε ορισμένες ζώνες ώστε να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη κατάσταση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

Όσον αφορά την προστασία των παραποτάμιων περιοχών η ισχύουσα ΖΟΕ δεν είχε προβλέψει ειδικές
διατάξεις προστασίας για τις ζώνες αυτές και δεν περιελάμβανε το σύνολο των ρεμάτων – ποταμών που
διαρρέουν τον Δήμο, ενώ με την προτεινόμενη τροποποίηση εντάσσονται σε καθεστώς ειδικής προστασίας
και με ειδικές χρήσεις για την ανάδειξη του τοπίου και του οικοσυστήματος. Με την παρούσα πρόταση, οι
παραποτάμιες  περιοχές  προστατεύονται  με  αυστηρούς  όρους,  εξασφαλίζοντας  την  προστασία  του
οικοσυστήματος και του ίδιου του υδάτινου δυναμικού της περιοχής, αλλά και την μεγαλύτερη προστασία
της ευρύτερης περιοχής από πιθανές καταστροφές από πλημμύρες.  

Επιπροσθέτως, η ζώνη της περιοχής Ανάληψης, που σύμφωνα με την πρόταση του νέου ΓΠΣ παραμένει
εκτός σχεδίου, προστατεύεται από την ισχύουσα ΖΟΕ για την φυσική της ομορφιά, καθώς αφαιρούνται
χρήσεις  όπως  κοινωφελή  κτίρια  και  αναψυκτήρια  που  ήταν  επιτρεπόμενες  στην  ισχύουσα  ΖΟΕ,  ενώ
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διατηρούνται  χρήσεις  όπως  η  γεωργική  γη,  οι  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις,  αλλά  μόνον  υπαίθριες  και
συγκεκριμένα μόνον ένα μεγάλο υπαίθριο θέατρο σε κατάλληλη θέση και με τις προτάσεις της παρούσας
μελέτης. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως ένας οικοτουριστικός πόλος έλξης με ανάλογες διαμορφώσεις
με περιπατητικά μονοπάτια, με καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή
σε  φυσικό  περιβάλλον  και  την  περιβαλλοντική  εκπαίδευση  και  οικολογική  ευαισθητοποίηση  με  μέσα
ερμηνείας του περιβάλλοντος και του τοπίου. Πρόκειται δηλαδή για δραστηριότητες, οι οποίες όχι μόνον
συμβάλλουν στην προστασία της περιοχής, αλλά και στην ανάδειξή της, που με την επισκεψιμότητά της
διασφαλίζεται περαιτέρω η προστασία της εφ όσον τηρηθούν οι επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί. 

Στην είσοδο από Καρδίτσα η ΖΟΕ δεν προέβλεπε κάποια αναπτυξιακή ζώνη, καθώς ήδη είχαν ενταχθεί στο
εγκεκριμένο ΓΠΣ δύο ζώνες βιοτεχνίας – χονδρεμπορίου κατά μήκος της οδού Καρδίτσης, ενώ στην είσοδο
από  Καλαμπάκα  η  ισχύουσα  ΖΟΕ  καθόρισε  ζώνη  1Β,  όπου  επιτρέπονται  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις,
αναψυχή  και  κτίρια  κοινής  ωφέλειας,  παρόλο  που  σε  όλη  αυτή  τη  ζώνη  είναι  χωροθετημένες
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ωστόσο στο ίδιο προαναφερθέν πλαίσιο, το ΓΠΣ, ήδη από τότε, πρότεινε
Αναπτυξιακές ζώνες βιοτεχνίας – χονδρεμπορίου κατά μήκος των οδών Λαρίσης, Καρδίτσης και Πύλης, οι
οποίες όμως δεν υλοποιήθηκαν στα όρια των εκτάσεων που προβλέπονταν (με εξαίρεση τη ζώνη στην οδό
Λαρίσης),  καθώς  και  αναπτυξιακές  ζώνες  τουρισμού  στην  εντός  σχεδίου  περιοχή  που  επίσης  δεν
υλοποιήθηκαν. Έτσι σήμερα προτείνεται η αλλαγή των ορίων των ζωνών αυτών στην οδό Πύλης και στην
οδό Καρδίτσης,  η  επέκταση της ήδη υφιστάμενης  ζώνης  στην οδό Λαρίσης  και  επαναδιατυπώνεται  η
πρόταση  για  τα  επιχειρηματικά  πάρκα  κατά  μήκος  του  Εθνικού  οδικού  δικτύου,  δυνάμενη  να  γίνει
αποδεκτή με βάση την αδυναμία αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην συγκεκριμένη περιοχή (οδοί
Καλαμπάκας και Καρδίτσης).  Η περιοχή προτείνεται να μείνει  εκτός σχεδίου, ώστε να μην δομηθεί με
υψηλές πυκνότητες, ενώ ταυτόχρονα να αποκτήσει τον αρμόζοντα  χαρακτήρα για μια είσοδο πόλης, όπως
τα Τρίκαλα.

Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις των κατατμήσεων, το κριτήριο που πρυτάνευσε είναι η προσαρμογή
στην  υφιστάμενη  κατάσταση  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  και  των  κατατμήσεων  των  ιδιοκτησιών
σύμφωνα με  το  Εθνικό  Κτηματολόγιο  το  οποίο  έχει  εγκριθεί  στα όρια  του  Δήμου Τρικκαίων και  έχει
μετεγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο. Η αδυναμία γνώσης του μεγέθους των ιδιοκτησιών κατά την εποχή
θεσμοθέτησης  της  ΖΟΕ  Τρικάλων  οδήγησε  στις  ισχύουσες  κατατμήσεις,  οι  οποίες,  στηριζόμενες  σε
εκτιμήσεις  κυμαίνονται από 4 στρ. μέχρι 10 στρ. Η αποδοχή της κατάτμησης των 4 στρ. κατά την εποχή της
θεσμοθέτησης  της  ΖΟΕ,  σημαίνει  ότι  με  βάση  αυτό  το  τεκμήριο  του  Εθνικού  Κτηματολογίου,  η
διαφοροποίηση  των  ισχυουσών  κατατμήσεων  είναι  εφικτή  στο  βαθμό  που  προσαρμοστεί  στην
υφιστάμενη κατάσταση.  Εξάλλου ο στόχος  της ισχύουσας και  της  προτεινόμενης ΖΟΕ είναι  ο  ίδιος.  Η
προστασία του εκάστοτε περιαστικού χώρου από την άναρχη και αυθαίρετη δόμηση, ώστε η πολεοδόμηση
που θα προταθεί στην συνέχεια του ΓΠΣ να είναι  υλοποιήσιμη με όρους ορθά σχεδιασμένου αστικού
περιβάλλοντος. Στο βαθμό λοιπόν που απαγορεύονται οι κατατμήσεις πέραν του προτεινόμενου ορίου
εμβαδού, αποδεκτού ακόμα και αυτού των 4 στρ., όπως είχε θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη ΖΟΕ, η
πρόταση συμβάλλει στην προστασία των περιαστικών ζωνών. Εξάλλου, η προτεινόμενη κατάτμηση της
γης,  προσαρμοσμένη  στην  υφιστάμενη  κατάσταση  των   κατατμήσεων  ειδικά  στις  χαρακτηρισμένες
περιοχές  ως  γη  υψηλής  παραγωγικότητας,  στηρίζεται  και  σε  κοινωνικούς  λόγους  –  η  γη  να  μπορεί
αυτοτελώς να μεταβιβάζεται σε κατιόντες πρώτου βαθμού, και να μην εγκαταλείπεται – να μην καταλήγει
από γη υψηλής παραγωγικότητας σε χέρσα γη,  καθώς ο νεότερος, κατά κανόνα πληθυσμός των αγροτικών
περιοχών συρρικνώνεται και η ύπαιθρος ερημώνεται. 

Επιπλέον, η ορθολογιστική θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών κατατμήσεων και δόμησης αποτρέπει και
την καταστρατήγησή τους, αφού έχει πολλάκις αποδειχθεί ότι όπου υπήρχαν παράλογα αυστηροί όροι,
καταστρατηγούνται και το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ δυσμενέστερο. 

4.2.6. Περιοχές με στοιχείο Γ – Περιοχές κατάλληλες για επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου  

Οι περιοχές που προτείνονται με το στοιχείο Γ περιλαμβάνουν τμήματα όλων των τύπων υποζωνών της
ισχύουσας ΖΟΕ (1,  1α,  1β,  2,  3  και  4)  και  είναι  δυσμενέστερες στις  χρήσεις  γης,  διότι  προτείνεται  να
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επιτρέπονται οι επεκτάσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Τρικάλων με τις χρήσεις
που προβλέπονται από το Π.Δ. 23-2-87 ΦΕΚ 166 Δ. Πιο συγκεκριμένα:

Γ.Ι  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Γενική κατοικία 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις εκτάσεις περιμετρικά της πόλης που προτείνει η μελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων για επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση της Γενικής κατοικίας σύμφωνα
με το άρθρο 3 του από 23/2/1987 (ΦΕΚ 166 Δ) και με το εξής περιεχόμενο:

✔ Κατοικία

✔ Ξενώνες και ξενοδοχεία μέχρι 30 κλινών

✔ Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
(παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία κτλ.)

✔ Γραφεία

✔ Κτίρια εκπαίδευσης

✔ Εστιατόρια μέχρι 100 τ.μ.

✔ Αναψυκτήρια μέχρι 100 τ.μ.

✔ Θρησκευτικοί χώροι

✔ Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

✔ Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

✔ Αθλητικές εγκαταστάσεις 

✔ Γήπεδα στάθμευσης

✔ Επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής  όχλησης  σύμφωνα  με  τον  βαθμό  όχλησης  όπως  αυτός
προσδιορίζεται  στην  απόφαση  13727/724  ΦΕΚ  1087/Β/2003  και  συγκεκριμένα  οι  παρακάτω
κατηγορίες κατά κωδικό ΕΣΥΕ με τους αντίστοιχους περιορισμούς:

 Αρτοποιία – Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι  15KW
(158.1)

 Παραγωγή  φρυγανιών  και  μπισκότων  –  Παραγωγή  διατηρούμενων  ειδών  ζαχαροπλαστικής
15KW (158.1)

 Στεγνοκαθαριστήρια

 Επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 15KW

Όριο κατάτμησης

✔ Στη ζώνη Γ.Ι.1 προτείνεται η διατήρηση του ορίου κατάτμησης των 4 στρ. στις περιοχές όπου ήδη
ισχύει από την ισχύουσα ΖΟΕ μέχρι η περιοχή να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.

✔ Στη ζώνη  Γ.Ι.3  προτείνεται η διατήρηση του ορίου κατάτμησης των 10 στρ. περιοχές όπου ήδη
ισχύει από την ισχύουσα ΖΟΕ μέχρι η περιοχή να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.
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Οι εκτάσεις που προτείνονται ως ζώνη Γ.Ι με σκοπό την μελλοντική ένταξή τους στο εγκεκριμένο σχέδιο
προκύπτει από τις ανάγκες της πόλης για επέκταση σύμφωνα με τους υπολογισμούς των προγραμματικών
μεγεθών και των σταθεροτύπων του ΥΠΕΝ, όπως που έγιναν στο πλαίσιο της μελέτης αναθεώρησης του
ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων.

Τα  βασικά  κριτήρια  που  πρυτάνευσαν  για  το  σχεδιασμό  των  οικιστικών  επεκτάσεων  κατοικίας
συνοψίζονται στα εξής:

 Αναγνώριση  της  πραγματικής  πόλης,  με  ένταξη  μέσα  στον  οικιστικό  ιστό  των  περιοχών  με
διάσπαρτη εκτός σχεδίου κατοικία, αποσκοπώντας στην ορθολογική οργάνωση του συνόλου των
περιοχών κατοικίας, μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, 

 Περιορισμός  οικιστικών  επεκτάσεων  εκτός  των  ορίων  του  εξωτερικού  οδικού  δακτυλίου  –  με
εξαίρεση στο βόρειο τμήμα λόγω της οικιστικής ενοποίησης των οικισμών Λογγάκι και Λεπτοκαρυά
και λόγω της ύπαρξης των Τσιγγάνων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς Καλαμπάκα -
προκειμένου να διαφυλαχθεί η προστασία της αγροτικής ενδοχώρας του Δήμου από μελλοντικές
πιέσεις αστικοποίησης.

 Ομαλοποίηση του περιγράμματος του νέου συνολικού εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης, έτσι ώστε
να διευκολύνονται οι χαράξεις του οδικού δικτύου και η  περιμετρική κυκλοφορία από γειτονιά σε
γειτονιά.

 Τήρηση των προδιαγραφών για τον προσδιορισμό του εμβαδού των επεκτάσεων του κοινωνικού
εξοπλισμού και των κοινόχρηστων χώρων.

Η  χωροθέτηση  των  επεκτάσεων  σε  κάθε  πλευρά  της  πόλης  έγινε  συνεκτιμώντας  τα  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

Η βόρεια πλευρά χαρακτηρίζεται από πολλές, διαφορετικές και ασύμβατες μεταξύ τους χρήσεις γης που
έχουν αναπτυχθεί πέραν του δακτυλίου, συνδυάζοντας και την ευρύτερη περιοχή του φυσικού τοπίου της
Ανάληψης η οποία χρήζει προστασίας  οπότε η περιοχή δεν είναι  πρόσφορη για τις μεγάλες επεκτάσεις
της πόλης, όπως αυτές προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σταθερότυπα. Ειδικότερα:  

 Στα  βόρειο-δυτικά   χαρακτηρίζεται  από  τον  οδικό  άξονα  Τρικάλων  –  Καλαμπάκας  με  υψηλούς
φόρτους κυκλοφορίας και ετερόκλητες χρήσεις κατά μήκος του άξονα, την παράλληλη προς αυτόν
σιδηροδρομική  γραμμή,  την  μεγάλη  οικιστική  συγκέντρωση   κατά  μήκος  της  σιδηροδρομικής
γραμμής που εκτός του δακτυλίου έχει  επεκταθεί  ραγδαία τα τελευταία χρόνια και  πέραν των
ορίων της ζώνης της ΖΟΕ που αποχαρακτηρίσθηκε με μια ενδιάμεση πράξη το από Π.Δ. 13-04-2006
(ΦΕΚ 431/Δ/2006) με στόχο την σύνταξη τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για οικιστικά προγράμματα
Τσιγγάνων. Με όρια την επέκταση που έχει δεχθεί η οικιστική αυτή συγκέντρωση των τσιγγάνικων
οικογενειών,  αλλά  και  υφιστάμενα  τεχνητά  όρια,  όπως  ένας  υφιστάμενος  δυτικός  δρόμος,
προτείνεται η ένταξη στο σχέδιο πόλης. Εξάλλου μεγάλη έκταση στην πλευρά αυτή χαρακτηρίζεται
από πολλούς κλάδους του Αγιαμονιώτη  και των παραποτάμων του με σημαντικές δεσμεύσεις στις
παραποτάμιες ζώνες τους.

 Στα βόρεια και βόρειο-ανατολικά   χαρακτηρίζεται από την προστατευόμενη ως φυσικής ομορφιάς
περιοχή από την ισχύουσα ΖΟΕ και τη νέα πρόταση που αποτελεί σημαντική χωρική ασυνέχεια –
φυσικό εμπόδιο.

 Στα βόρεια-ανατολικά   χαρακτηρίζεται από τον άξονα μικρής κυκλοφορίας προς Παλαιόπυργο, κατά
μήκος του οποίου όμως έχει χωροθετηθεί με τοπικό ρυμοτομικό το νέο Διοικητήριο η ευρύτερη
περιοχή  του  οποίου  σε  συνδυασμό  με  τον  οικισμό  Λογγάκι  προτείνεται  να  αποτελέσει  μία
Πολεοδομική Ενότητα που να ενσωματώνει την μικρή επέκταση από το ισχύον ΓΠΣ που ήταν πέραν
του δακτυλίου. Γύρω από τον οικισμό Λογγάκι προτείνονται επιπλέον επεκτάσεις που οριοθετούν
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μια  ικανοποιητικής  έκτασης  και  κατάλληλου  σχήματος  Π.Ε.  Οι  προτεινόμενες  χρήσεις  είναι  το
Πολεοδομικό Κέντρο στην ζώνη του Διοικητηρίου και γενική κατοικία.

 Στα  βόρεια   χαρακτηρίζεται  από  τους  βόρειους  δορυφορικούς  οικισμούς,  οι  οποίοι  βρίσκονται
πέραν του δακτυλίου και  προτείνεται η χωρική συνοχή των οικισμών Λεπτοκαρυά – Καρυές και
Λογγάκι με την πόλη των Τρικάλων, ενώ οι υπερβόρειοι (Περδικοράχη, Σωτήρα και Αγ. Απόστολοι)
είναι πολύ μακριά από την πόλη και κυρίως βρίσκονται πέραν του δακτυλίου που αποτελεί ένα
τεχνητό όριο το οποίο, όπως αναφέρθηκε,  επιδιώκεται η πόλη να μην το υπερβεί αναιτίως. 

Επομένως  στη  βόρεια  του  υφιστάμενου  δακτυλίου  πλευρά οι  επεκτάσεις  είναι  σχετικά  μικρές
ανταποκρινόμενες στην κάλυψη των αναγκών της πολεοδόμησης της πραγματικής πόλης, διότι μέχρι τον
δακτύλιο  έχει  ήδη  πολεοδομηθεί  η  πόλη  σύμφωνα  με  τις  εντάξεις  του  ισχύοντος  ΓΠΣ  με  ελάχιστες
υπερβάσεις  πέραν αυτού. 

Η ανατολική πλευρά της πόλης χαρακτηρίζεται από τις 3 εισόδους από την Καρδίτσα, τη Λάρισα και τον
Παλαιόπυργο και διάφορες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων – βιοτεχνία, βιομηχανία, Χονδρεμπόριο,
δηλαδή από πολλές, διαφορετικές και ασύμβατες μεταξύ τους χρήσεις γης που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ
των δύο δακτυλίων, αλλά και  πέραν του εξωτερικού δακτυλίου, οπότε η περιοχή δεν είναι  πρόσφορη για
τις μεγάλες επεκτάσεις της πόλης για κατοικία, οι οποίες προκύπτουν από τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Ειδικότερα:  

• Στα ανατολικά  , χαρακτηρίζεται από τις εκτεταμένες παραγωγικές ζώνες του Χονδρεμπορίου κατά
μήκος της Λαρίσης μεταξύ  του εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου και της βιοτεχνίας πέραν του
εξωτερικού δακτυλίου και μέχρι τα διοικητικά όρια, όπως επίσης χαρακτηρίζεται και από υψηλούς
φόρτους κυκλοφορίας, καθώς από αυτήν πλευρά βρίσκονται οι σημερινές, αλλά και οι μελλοντικές
είσοδοι της πόλης από την Ε65, με αποτέλεσμα η πλευρά αυτή να παρουσιάζει πολλά τεχνητά
εμπόδια και να διασπάται από τα εμπόδια αυτά, δεχόμενη οπτική, ακουστική, και ατμοσφαιρική
ρύπανση. Επίσης οι  κλάδοι του Ληθαίου δημιουργούν περαιτέρω δεσμεύσεις κατά μήκος τους
λόγω του θεσμικού καθεστώτος προστασίας των παραποτάμιων και παραρεμάτιων ζωνών, αλλά
και λόγω της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού μεταξύ των δύο κλάδων.

• Στα  νοτιο-ανατολικά  ,  η  είσοδος  από  την  Καρδίτσα  χαρακτηρίζεται  από  μια  έντονη  ανάπτυξη
χρήσεων γης,  περιφερειακών αλλά υποστηρικτικών της αστικής ανάπτυξης, οπότε προτείνεται η
προαναφερθείσα ζώνη του επιχειρηματικού Πάρκου με στόχο την αναβάθμιση και την εξυγίανση
της παρόδιας αυτής ζώνης, όπου επίσης διατηρείται και η περιοχή της βιομηχανίας από το ισχύον
ΓΠΣ, διευρυνόμενη προς βορρά. ΄Ετσι στην ζώνη αυτή προτείνονται μόνον μικρές επεκτάσεις σε
συνέχεια της μικρής εκτός εσωτερικού δακτυλίου επέκταση του ισχύοντος ΓΠΣ κατά μήκος της
Καρδίτσης,  δίνοντας με τον σχεδιασμό όρια στην πραγματική πόλη. 

Η νότια πλευρά της πόλης που βασικά εκτείνεται από την Καρδίτσης μέχρι την Πύλης χαρακτηρίζεται από
την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά μήκος τους και από τις σιδηροδρομικές γραμμές, τον
κλάδο  του  Ληθαίου  και  του  Αγιομονιώτη  που  κατακερματίζουν  την  περιοχή  μικρές  επεκτάσεις  του
ισχύοντος  ΓΠΣ   εκτός  των  ορίων  του  εσωτερικού  δακτυλίου   και  από  τους  δορυφορικούς  οικισμούς
Φλαμούλι – Καρυές και Ριζαριό οι οποίοι είχαν ενταχθεί στα όρια του ισχύοντος ΓΠΣ χωρίς όμως να έχουν
πολεοδομηθεί μέχρι τούδε. Με τις προτάσεις του νέου ΓΠΣ οι μικρές εντάξεις  ενοποιούνται μεταξύ τους
και καλύπτουν τα όρια της πραγματικής πόλης, εξορθολογίζοντας ταυτόχρονα  τα όρια του σχεδίου πόλης
ανάμεσα  στην Πύλης και τις σιδηροδρομικές γραμμές, αφήνοντας νοτίως και ανατολικά μεγάλο τμήμα της
γεωργικής  γης  μέχρι  τον  εξωτερικό  δακτύλιο,  η  οποία  προτείνεται  ως  απλή  γεωργική  γη.  Οι  νότιοι
δορυφορικοί οικισμοί δέχονται μικρές επεκτάσεις, δηλαδή  για την οριοθέτηση της πραγματικής πόλης και
στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των ορίων του σχεδίου. 

Η δυτική πλευρά της πόλης χαρακτηρίζεται ως μια χωρική οντότητα  από μια ευρεία ζώνη γεωργικής γης
με  δομημένους  θύλακες  στην  ανατολική  πλευρά  της  παρά  τον  Αγιομονιώτη  και  τις  σιδηροδρομικές
γραμμές που έχουν κοινή κατεύθυνση βορρά-νότο, οριοθετούμενη από την Πύλης μέχρι την Καλαμπάκας
και από τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι τον εξωτερικό δακτύλιο, στην οποία από το ισχύον ΓΠΣ είχαν
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προταθεί σχετικές επεκτάσεις πέραν των σιδηροδρομικών γραμμών. Από την παράθεση  των ανωτέρω
γίνεται κατανοητό ότι η περιοχή αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για τις μεγάλες επεκτάσεις της πόλης για
κατοικία δεδομένου ότι δεν έχουν αναπτυχθεί οχλούσες χρήσεις και δραστηριότητες, ενώ περιλαμβάνει
ελάχιστη εκτός σχεδίου δόμηση. Με τις προτάσεις της μελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ οι θύλακες του
ισχύοντος  ΓΠΣ  δέχονται  επεκτάσεις  «κανονικοποιώντας»  το  σχήμα  της  δυτικής  πλευράς  της  πόλης,
επιτρέποντας την δυνατότητα δημιουργίας ενός ενδιάμεσου δακτυλίου που θα λειτουργεί ως συλλεκτήρια
της πόλης και θα επιτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων στις διάφορες περιοχές χωρίς να φορτίζονται οι
ακτινικές συλλεκτήριες και κατ΄ επέκταση το κέντρο πόλης – σύστημα στο οποίο  σήμερα βασίζεται το
κυκλοφοριακό της πόλης.

Οι ανά Πολεοδομική Ενότητα επεκτάσεις έχουν ως ακολούθως: 

Βόρεια πλευρά 

Π.Ε. 14 επέκταση 80,62 Ηα 

Π.Ε. 15  επέκταση 10,92 Ηα

Π.Ε. 16  επέκταση 33,02 Ηα

Δυτική πλευρά 

Π.Ε. 3  επέκταση 57,88 Ηα

Π.Ε. 17  επέκταση 68,57 Ηα

Νότια  πλευρά

Π.Ε. 4  επέκταση 106,7 Ηα

Π.Ε. 9  επέκταση 63,34 Ηα

Π.Ε. 12  επέκταση 21,2 Ηα

Ανατολική πλευρά 

Π.Ε. 6  επέκταση 4,96 Ηα

Π.Ε. 13  επέκταση 1,54 Ηα

Γ.ΙΙ  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει δύο περιοχές:

 Την περιοχή πέριξ του τοπικού ρυμοτομικού για την χωροθέτηση του Διοικητηρίου εκατέρωθεν του
δρόμου προς Λογγάκι (Νέο διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο πόλης)

 Μία μικρή περιοχή στην οδό Καρδίτσης κατ’ επέκταση του πολεοδομικού κέντρου που προτείνεται
από την μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ στην  εντός εγκεκριμένου  ΓΠΣ περιοχή κατά μήκος της οδού
(ειδικό επιχειρηματικό κέντρο πόλης)

Στη ζώνη αυτή προτείνεται η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση της Πολεοδομικού κέντρου
σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23/2/1987 (ΦΕΚ 166 Δ) και με το εξής περιεχόμενο:

Νέο διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο πόλης

 Κατοικία
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 Ξενοδοχεία άνω των 20 κλινών

 Εμπορικά καταστήματα τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας

 Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί

 Διοίκηση

 Εστιατόρια

 Αναψυκτήρια 

 Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής μέχρι 200 καθίσματα

 Χώροι συνάθροισης κοινού

 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

 Θρησκευτικοί χώροι

 Κτήρια και γήπεδα στάθμευσης μόνον επί των βασικών οδικών αξόνων και σε αυτοτελή κτίρια

 Πρατήρια βενζίνης μόνον επί των βασικών οδικών αξόνων και σε αυτοτελή κτίρια

 Επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής  όχλησης  σύμφωνα  με  τον  βαθμό  όχλησης,  όπως  αυτός
προσδιορίζεται  στην  απόφαση  13727/724  ΦΕΚ  1087/Β/2003  και  συγκεκριμένα  οι  παρακάτω
κατηγορίες κατά κωδικό ΕΣΥΕ με τους αντίστοιχους περιορισμούς:

 Εκδόσεις (221) με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 50KW

 Εκτυπώσεις και συναφείς δραστηριότητες (222) με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 50KW

Ειδικό επιχειρηματικό κέντρο πόλης παρά την οδό Τρικάλων – Καρδίτσας

Ισχύει το ίδιο περιεχόμενο χρήσεων γης με το νέο διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο με τη διαφορά ότι δεν
επιτρέπονται  οι  χρήσεις  της  Διοίκησης  και  των  πολιτιστικών  κτιρίων  και  εν  γένει  των  πολιτιστικών
εγκαταστάσεων, ενώ επιπλέον των ανωτέρω επιτρέπονται οι εξής:

 Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων

 Στα Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης επιτρέπονται επιπλέον τα εξής: 

 Αρτοποιία – Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι  15KW
(158.1)

 Παραγωγή  φρυγανιών  και  μπισκότων  –  Παραγωγή  διατηρούμενων  ειδών  ζαχαροπλαστικής
15KW (158.1)

 Στεγνοκαθαριστήρια

 Επισκευές ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 15KW

Όριο κατάτμησης

• Στη ζώνη Γ.ΙΙ.1 προτείνεται η διατήρηση του ορίου κατάτμησης των 4 στρ. στις περιοχές όπου ήδη
ισχύει από την ισχύουσα ΖΟΕ μέχρι η περιοχή να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.
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• Στη ζώνη Γ.ΙΙ.2  προτείνεται η διατήρηση του ορίου κατάτμησης των 10 στρ. περιοχές όπου ήδη
ισχύει από την ισχύουσα ΖΟΕ μέχρι η περιοχή να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.

Η πρόταση για την συγκρότηση ενός νέου διοικητικού – πολιτιστικού κέντρου στα βόρεια της γύρω από
την θέση του νέου Διοικητηρίου (Λογγάκι), θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του υπάρχοντος κέντρου
με ανάπτυξη ενός κοινωνικού – διοικητικού – πολιτιστικού πυρήνα κεντρικών λειτουργιών και υπηρεσιών
που θα εξυπηρετεί το σύνολο της πόλης και με υποδομές κλίμακας – κτίρια και υπηρεσίες που το μέγεθος
τους  είναι τέτοιο  που δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου οι κατατμήσεις
είναι μικρές και η περιοχή έχει κορεσθεί. Να τονιστεί ότι η θέση αυτή θα είναι πλεονεκτική καθώς το νέο
κέντρο θα εξυπηρετείται από το δακτύλιο, τόσο από όλες τις ζώνες της πόλης, όσο και από όλο το νομό.
Εξάλλου η χωροθέτηση του νέου διοικητηρίου στη θέση αυτή με τη θεσμοθέτηση τοπικού ρυμοτομικού θα
προσελκύσει σε κάθε περίπτωση συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες καλό είναι να οργανωθούν
πολεοδομικά εξ  αρχής  με την ένταξή  τους  στο σχέδιο πόλης και  όχι  να δημιουργηθούν με την εκτός
σχεδίου δόμηση με αυθαίρετο ή και νόμιμο τρόπο.

Επίσης η πρόταση ενός ειδικού επιχειρησιακού κέντρου πόλης στα νοτιοανατολικά, σε συνάρτηση με τον
αναπτυξιακό άξονα / δευτερεύουσα εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας, αντί της ζώνης βιοτεχνίας που
πρότεινε το εγκεκριμένο ΓΠΣ, γίνεται ώστε να νομιμοποιηθεί αφενός μία υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και
προκειμένου να συγκεντρωθούν επιχειρηματικές λειτουργίες του τριτογενή τομέα που να αναλογούν στο
νέο ρόλο που καλείται να αναλάβει η πόλη ως σημαντικό αστικό κέντρο της περιφέρειας Θεσσαλίας, σε
συνεργασία με  το αστικό  κέντρο  της Καρδίτσας  (δίπολο).  Εξάλλου  το  μεγαλύτερο τμήμα του κέντρου
αυτού περιλαμβάνεται στα ήδη εγκεκριμένα όρια του ΓΠΣ και μόνον ένα μικρό τμήμα εμπίπτει στη ΖΟΕ για
εξορθολογισμό των ορίων του σε συνάρτηση και με τις επεκτάσεις κατοικίας (ζώνη Γ.Ι) που προτείνονται σε
γειτνιάζουσα περιοχή.

Με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ως άνω κέντρων  εξασφαλίζεται η πολυκεντρική οργάνωση του
ΠΣΤ με τη δημιουργία πρόσθετων πολεοδομικών κέντρων επιπέδου πόλης, μέσω των οποίων επιπλέον
επιτυγχάνεται μια αναβαθμισμένη προοπτική χωρικής ανάπτυξης στην κατεύθυνση ανάπτυξης και χωρικής
οργάνωσης  δραστηριοτήτων  και  λειτουργιών  αιχμής  που  ενισχύουν  την  εξωστρέφεια  των  αστικών
οικονομιών, σε σύγχρονους τομείς του συστήματος παροχής υπηρεσιών, όπως: 

 σύγχρονες υπηρεσίες και τεχνογνωσία προς την αγροτική παραγωγή, με ανάπτυξη ερευνητικών
λειτουργιών  και  διευθυντικών  υπηρεσιών  στήριξης  των  ολοκληρωμένων  και  βιολογικών
καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας,

 υποδομές τεχνικών δικτύων, υποδομές τεχνολογικών πυρήνων και soft δράσεων που προάγουν την
κοινωνία της πληροφορίας, 

 έρευνα – τριτοβάθμια εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες,

 υποστήριξη  των  επιχειρήσεων,  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  καινοτόμων  ή  και  υψηλής  τεχνολογίας
παραγωγικών δραστηριοτήτων, κ.ά.  

 ανάπτυξη αστικού τουρισμού και των αναγκαίων υπηρεσιών στήριξης, με αύξηση των υποδοχέων
μέσα  στα  πολεοδομικά  κέντρα  επιπέδου  πόλης  για  ξενοδοχεία  και  λοιπές,  τουριστικές
δραστηριότητες, ειδικές τουριστικές υποδομές, γραφεία παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.

 δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής. 

Γ.ΙΙΙ  Ζώνη  υποδοχής  των  επεκτάσεων  με  χρήση  Πολεοδομικό  Κέντρο  –  Ανώτατη  Εκπαίδευση
(Εκπαιδευτικό Πάρκο)

Η ζώνη αυτή προτείνεται μεταξύ του εξωτερικού δακτυλίου, της σιδηροδρομικής γραμμής, των οικισμών
Φλαμούλι – Καρυές και της οδού Καρδίτσης με σκοπό την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση
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της  Πολεοδομικού  κέντρου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  από  23/2/1987  (ΦΕΚ  166  Δ)  με  αρκετές
εξαιρέσεις, για να εξασφαλιστεί η ορθολογική οργάνωση της περιοχής και συγκεκριμένα:

• Φοιτητικοί Ξενώνες - Φοιτητικές εστίες

• Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των εργαζόμενων και των
φοιτητών (ψιλικατζίδικα, βιβλιοχαρτοπωλεία, αναλώσιμα Η/Υ και ηλεκτρονικά είδη όπως π.χ. είδη
κινητής τηλεφωνίας, γραφική ύλη εν γένει και άλλα καταστήματα σχετικά με τον χαρακτήρα της
περιοχής ως εκπαιδευτικό πάρκο)

• Διοίκηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

• Εστιατόριο νοούμενο ως φοιτητική λέσχη

• Χώροι συνάθροισης κοινού που εξυπηρετούν την φοιτητική κοινότητα

• Πολιτιστικά  κτίρια  και  εν  γένει  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  που  εξυπηρετούν  την  φοιτητική
κοινότητα

• Κτίρια εκπαίδευσης (Τριτοβάθμια εκπαίδευση)

• Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας

• Θρησκευτικοί χώροι

• Γήπεδα στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των φοιτητών 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των φοιτητών

• Εγκατάσταση  μέσων  μαζικών  μεταφορών,  νοούμενη  ως  ο  σταθμός  –  στάση  του  μελλοντικού
προαστιακού σιδηροδρόμου στην περίμετρο της ζώνης.

Όριο κατάτμησης 

Απαγορεύονται οι κατατμήσεις. Η δόμηση επιτρέπεται μετά την ένταξη στο Σχέδιο πόλης, με το οποίο θα
καθοριστεί  η  χωροθέτηση των  λειτουργιών που  απαιτούνται  για  την  οργάνωση του  πανεπιστημιακού
πάρκου, όπως αυτές παρουσιάζονται στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

Όσον αφορά την επέκταση του σχεδίου με την χρήση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτικό Πάρκο Ανώτατης
Εκπαίδευσης, κατ΄ αντιστοιχία των προηγουμένων θεωρήσεων, η μεν ΖΟΕ προέβλεπε ζώνες 1Α και 1Β,
δηλαδή προέβλεπε κατοικία και κοινωνικές εξυπηρετήσεις,  με όριο αρτιότητας και κατάτμησης τα 4 στρ.,
ενώ το θεσμοθετημένο ΓΠΣ προέβλεπε στη δημοτική έκταση μεταξύ των οικισμών Φλαμούλι – Καρυές
δημοτικό στεγαστικό πρόγραμμα, και  στην ίδια ενότητα των οικισμών προέβλεπε Νοσοκομείο Χρόνιων
Παθήσεων Παιδιών και Ενηλίκων, καθώς και Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) μεταξύ και γύρω από τους
οικισμούς αυτούς, δηλαδή σε κάθε περίπτωση προέβλεπε τη δυνατότητα δόμησης και μάλιστα εντατικής.

Η  πρόταση  για  την  πολεοδόμηση  της  έκτασης  αυτής  με  βασική  χρήση  την  ανώτατη  εκπαίδευση
υπαγορεύεται  διότι  ήδη  στην  περιοχή  αυτή  υπάρχουν  οι  εγκαταστάσεις  των  ΤΕΦΑΑ  και  του
ποδηλατοδρομίου δυνάμενες να επεκταθούν σε μία ευρύτερη έκταση ώστε να υποδεχθούν και επιπλέον
τμήματα  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  προκειμένου  να  συστήσουν  έναν  εκπαιδευτικό  πόλο  που  να
μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε ένα ειδικά πολεοδομικά σχεδιασμένο περιβάλλον στα όρια της πόλης.
Το προτεινόμενο  ειδικό εκπαιδευτικό – ερευνητικό Campus, πολεοδομούμενο, δανείζεται τις υπερτοπικού
χαρακτήρα χρήσεις γης από το άρθρο 4 του Πολεοδομικού Κέντρου του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166
Δ),  προκειμένου  να  λειτουργήσει  ως  ειδικός  οικιστικός  υποδοχέας  δραστηριοτήτων  Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Έρευνας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλων σχετικών λειτουργιών
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αιχμής  στο  πεδίο  των  καινοτόμων  δραστηριοτήτων  γνώσης  και  νέων  τεχνολογιών  σε  συνδυασμό  με
εγκαταστάσεις κατοικίας των φοιτητών – ξενώνες.

Να  σημειωθεί  ότι  στην  περιοχή  υπάρχουν μεγάλες  δημοτικές  ιδιοκτησίες  εμβαδού περίπου  24,4  Ha
δυνάμενες να χρησιμοποιηθούν για ένα κοινωφελή σκοπό. ΄Οσον αφορά δε τον αποχαρακτηρισμό των
εκτάσεων αυτών δημοτικής  ιδιοκτησίας  τονίζεται  ότι  το  μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται  από χέρσες
εκτάσεις, οι οποίες, όταν πραγματοποιήθηκαν οι διανομές των οικισμών από το τότε Υπ. Γεωργίας, είχαν
παραχωρηθεί ως βοσκότοποι και ιδιοκτησιακά ανήκουν στον Δήμο, γι’ αυτό και δεν καλλιεργούνται πλέον,
αλλά  ούτε  και  χρησιμοποιούνται  ως  βοσκότοποι  αφού  η  δραστηριότητα  της  κτηνοτροφίας  έχει
περιορισθεί  σημαντικά.  Η  συγκεκριμένη  χωροθέτηση  βρήκε  απολύτως σύμφωνο το  Πανεπιστήμιο  της
Θεσσαλίας, το οποίο έχει  μεγάλες προοπτικές επεκτάσεων των εγκαταστάσεων του. Προτείνεται δε η
Πολεοδόμηση της περιοχής αυτής με πολύ χαμηλό Σ.Δ. – 0,35 – ώστε να προκύψουν από τις εισφορές οι
απαραίτητοι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι μιας Πανεπιστημιούπολης.

Γ.ΙV  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης

Περιλαμβάνουν τις  δύο ισχύουσες από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ζώνες βιοτεχνίας στις οδούς Λαρίσης και
Πύλης επεκτεινόμενες σε βάρος της ΖΟΕ σύμφωνα με τα προγραμματικά μεγέθη και τα σταθερότυπα του
ΥΠΕΧΩΔΕ  όπως  αυτά  υπολογίστηκαν  κατά  την  μελέτη  αναθεώρησης  του  ΓΠΣ  Δήμου  Τρικκαίων.  Οι
προτεινόμενες χρήσεις γης είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Π.Δ. 23-2-87 ΦΕΚ 166 Δ με
το εξής περιεχόμενο:

Ζώνη βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης επί της οδού Πύλης

• Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης

➔ 502.0 συντήρηση κι επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων

➔ 504.0 συντήρηση κι επισκευή μοτοσυκλετών

➔ Όλες οι δραστηριότητες χαμηλής όχλησης του κλάδου βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, όπως
αναφέρονται στην υπ. Αριθμ. Απ. 13727/724 (ΦΕΚ 1087/Β/2003)

Επιπλέον οι εξής δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Απ. 13727/724
(ΦΕΚ 1087/Β/2003):

➔ 201.0α  Πριόνισμα  και  πλάνισμα  ξύλου.  Δεν  περιλαμβάνεται  ο  εμποτισμός  και  η  χημική
επεξεργασία ξύλου.

➔ 203.0 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική

➔ 205.1 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο

➔ 205.2 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιΐας και σπαρτοπλεκτικής

➔ 221.2 Έκδοση εφημερίδων

➔ 222.2 Εκτυπωτικές δραστηριότητες μη αλλού καταχωρημένες

➔ 281.2 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

➔ 282.1 Κατασκευή μεταλλικών ντεποζίτων, δεξαμενών και δοχείων

➔ 282.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

➔ 285.2 Γενικές μηχανολογικές εργασίες
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➔ 286.3 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

➔ 287.2 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

➔ 361.1 Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων

➔ 361.2 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα

➔ 361.3 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

➔ 361.4 Κατασκευή άλλων επίπλων

➔ 361.5 Κατασκευή στρωμάτων

➔ 366.2 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

• Επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής  όχλησης  με  τους  περιορισμούς  των  βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων

• Γήπεδα στάθμευσης

• Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

• Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας 

• Γραφεία

• Αναψυκτήρια, Εστιατόρια

Ζώνη βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης επί της οδού Λαρίσης

• Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης των εξής κλάδων κατά ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2001) 

➔ Βιοτεχνία τροφίμων και ποτών

➔ Βιοτεχνία ξύλου και προϊόντων ξύλου

➔ Παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί

➔ Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες

➔ Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες

➔ Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

➔ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

➔ Λοιπές Βιοτεχνίες μη αλλού καταχωρημένες

➔ 502 συντήρηση κι επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων

➔ 504.0 συντήρηση κι επισκευή μοτοσυκλετών

• Επαγγελματικά  εργαστήρια  χαμηλής  όχλησης  με  τους  περιορισμούς  των  βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων

• Γήπεδα στάθμευσης
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• Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

• Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας 

• Γραφεία

• Αναψυκτήρια, Εστιατόρια.

Στις πιο πάνω δύο ζώνες βιοτεχνίας οι χρήσεις γραφεία, αναψυκτήρια, εστιατόρια, επιτρέπονται μόνο με
την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των
εργαζομένων σ’ αυτές τις ζώνες. 

Όριο κατάτμησης

Προτείνεται ως όριο κατάτμησης τα 10 στρ. που ισχύουν ήδη από την εγκεκριμένη ΖΟΕ μέχρι η περιοχή να
ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.

Όσον  αφορά  την  κατηγορία  των  αναπτυξιακών  ζωνών  που  αφορούν  τη  βιομηχανία,  με  βάση  τις
κατευθύνσεις  του  Ειδικού  Πλαισίου  για  τη  βιομηχανία,  για  τα  Τρίκαλα  δίδεται  η  κατεύθυνση  της
«Εντατικοποίησης, επέκτασης, ποιοτικής αναδιάρθρωσης, ή στήριξης της βιομηχανίας», συγκεκριμένα δε
σε περιοχή επέκτασης της βιομηχανίας, από κοινού με το αστικό κέντρο της Καρδίτσας. Εν προκειμένω
προτείνεται η διατήρηση των παραγωγικών ζωνών προς πολεοδόμηση στις οδούς Λαρίσης και Πύλης σε
εξορθολογιζόμενα  σχήματα  που  να  συμφωνούν  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση  με  μερικές  επιπλέον
επεκτάσεις με βάση την απόφαση 123/09 του Δ.Σ., αλλά και μειώσεις της έκτασης στην Πύλης και στην
Λαρίσης με αφαίρεση μικρών εκτάσεων και θυλάκων στους οποίους ποτέ δεν είχαν αναπτυχθεί παρόμοιες
χρήσεις,  ή  υπήρχαν  θύλακες  κατοικίας  και  σε  κάθε  περίπτωση  γειτνιάζουν  με  τις  εκτεταμένες  ζώνες
κατοικίας.

Με  τον  παραπάνω  σχεδιασμό  των  παραγωγικών  ζωνών  βιοτεχνίας,  εξυπηρετούνται  βασικές  αρχές
οικιστικής οργάνωσης, οι οποίες έχουν τεθεί για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Τρικάλων από το Πρότυπο
χωρικής ανάπτυξης του Δήμου και των αναπτυξιακών προοπτικών του, καθώς αφενός οχληρές χρήσεις,
σταδιακά θα μετεγκατασταθούν σ΄ αυτούς τους οργανωμένους υποδοχείς, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα
του αστικού περιβάλλοντος.  Η πολεοδόμηση των παραγωγικών ζωνών βιοτεχνίας δημιουργεί επιπλέον
προϋποθέσεις μεγαλύτερης χωρητικότητας των ζωνών αυτών, ώστε να μην απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις
που  οδηγούν  στην  απομείωση  των  εκτάσεων  της  γεωργικής  γης.  Επιδίωξη  είναι  η  εξασφάλιση  της
ανάπτυξης  και  χωρικής  οργάνωσης  της  βιοτεχνίας  σε  επαρκή  έκταση  στην  οποία  θα  χωροθετούνται
βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης που θα καλύπτουν γενικότερες ανάγκες πρωτίστως της πόλης, με  κλάδους
συναρτούμενους και με τις αστικές λειτουργίες, όπως οι κατασκευές, η οικοδόμηση, αλλά και συνεργεία,
βαφεία  και  άλλα  που  αποτελούν  μονάδες  ασύμβατες  της  κατοικίας.  Στην  ζώνη  αυτή  προτείνεται  να
μετεγκατασταθούν  υφιστάμενες  μονάδες  που  σήμερα  είναι  διάσπαρτες  στον  οικιστικό  ιστό  του  ΠΣΤ,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3325/2005  «Ίδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών  –  βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2005).

Οι δύο προαναφερθείσες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον πολεοδομηθούν με εξασφάλιση
περιμετρικών ζωνών πρασίνου που θα τις διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες χρήσεις του οικιστικού ιστού,
αναμένεται  να  αποτελέσουν  ελκυστικές  περιοχές  συγκέντρωσης  παραγωγικών  μονάδων,  λόγω  της
λειτουργίας του ΠΣΤ ως σημαντικού κέντρου παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, αλλά και λόγω του
συγκριτικού  πλεονεκτήματος  προσβασιμότητας  σε  σχέση  με  ένα  υπερτοπικό  οδικό  άξονα  εθνικής
σημασίας,  όπως  είναι  ο  αυτοκινητόδρομος  Κεντρικής  Ελλάδας  (Ε65).  Εξάλλου  οι  επεκτάσεις  των
παραγωγικών ζωνών θα νομιμοποιήσουν τις ήδη υφιστάμενες μονάδες που λειτουργούν και σήμερα είναι
ασύμβατες προς τις ισχύουσες ζώνες της ΖΟΕ, ιδιαίτερα στην οδό Πύλης.
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Γ.V  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Χονδρεμπορίου – Εμπορευματικό Πάρκο

Η ζώνη αυτή αποτελεί επέκταση της προταθείσας ζώνης Χονδρεμπορίου από τη μελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ στην οδό Λαρίσης στην οποία προτείνονται οι ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.
Φ.Ε.Κ./166/Δ/1987 και συγκεκριμένα:

 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου με εξαίρεση τους παρακάτω κλάδους κατά κωδικό ΕΣΥΕ:

➔ 511.2  Εμπορικοί  αντιπρόσωποι  που  μεσολαβούν  στην  πώληση  καυσίμων,  μεταλλευμάτων,
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

➔ 512.5 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού

➔ 513.5 Χονδρικό εμπόριο καπνού

➔ 515.2 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

➔ 515.7 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

 Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων

 Εγκαταστάσεις  πρακτορείων  μεταφορών  και  εμπορευματικοί  διαμετακομιστικοί  σταθμοί
αυτοκινήτων

 Κτήρια γήπεδα αποθήκευσης σύμφωνα με τον βαθμό όχλησης όπως αυτός προσδιορίζεται στην
απόφαση 13727/724 ΦΕΚ 1087/Β/2003 και  συγκεκριμένα μόνον οι  παρακάτω κατηγορίες  κατά
κωδικό ΕΣΥΕ με τους αντίστοιχους περιορισμούς:

➔ Διακίνηση και αποθήκευση φορτίων (631)

➔ Δραστηριότητες γραφείων μεταφορών (634)

➔ Ταχυδρομικές δραστηριότητες (641)

 Κτήρια γήπεδα στάθμευσης

 Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου 

 Γραφεία

 Εστιατόρια και Αναψυκτήρια μέχρι 100 τ.μ.

Οι χρήσεις Γραφεία, Εστιατόρια, και Αναψυκτήρια επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν
τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου, ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σ’ αυτές τις
ζώνες. 

Όριο κατάτμησης

Προτείνεται ως όριο κατάτμησης τα 10 στρ. που ισχύουν ήδη από την εγκεκριμένη ΖΟΕ μέχρι η περιοχή να
ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.

Η σκοπιμότητα σχεδιασμού της ζώνης αυτής εκτός του ότι προκύπτει από τα προγραμματικά μεγέθη της
μελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ είναι η ίδια που προαναφέρθηκε για τις ζώνες ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V.
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Γ.VΙ  Ζώνη προς πολεοδόμηση με τον μηχανισμό των ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής

Στην  περιοχή της Ζώνης  Τουρισμού –  Αναψυχής η  οποία προτείνεται  να  οργανωθεί  με  το μηχανισμό
ΠΕΡΠΟ επιτρέπονται οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ./166/
Δ/1987 για Τουρισμό – Αναψυχή.

Ειδικότερα, επιτρέπονται οι εξής ειδικές χρήσεις:

• Ξενώνες, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα  και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 

• Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση και μέχρι 200μ2 εξαιρουμένων των
εμπορικών κέντρων και των υπεραγορών

• Εστιατόρια, ταβέρνες μέχρι 200μ2

• Αναψυκτήρια μέχρι 200μ2

• Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

• Χώροι συνάθροισης κοινού

• Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες

• Υπαίθρια γήπεδα και μικρά  κέντρα γυμναστικής 

• Συνεδριακά κέντρα

• Ελικοδρόμια  

Όριο κατάτμησης

Προτείνεται ως όριο κατάτμησης τα 10 στρ. όπως ισχύει σήμερα από την εγκεκριμένη ΖΟΕ μέχρι η περιοχή
να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης.

Η προτεινόμενη ζώνη ΠΕΡΠΟ Τουρισμού – Αναψυχής, στα νοτιο-δυτικά παρά τον Αγιαμονιώτη, έκτασης
11,21 Ηα, καλύπτει υπερτοπικές ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος των Τρικάλων, προκειμένου η
πόλη να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως κέντρο υπηρεσιών στήριξης αστικού τουρισμού. Η χωροθέτησή της
σε  μία  προνομιούχα  θέση  που  διαθέτει  ένα  ελκυστικό  περιβάλλον  και  βρίσκεται  σε  εγγύτητα  με  το
προτεινόμενο πάρκο πόλης (ζώνη Γ.VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.) και σε μια από τις ομορφότερες παραποτάμιες ζώνες, αναμένεται
να  αναβαθμίσει  το  ρόλο  των  Τρικάλων  ως  κέντρο  αστικού  τουρισμού  σε  σχέση  με  τα  τουριστικά  –
πολιτιστικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής. Με τον σχεδιασμό αυτής της ζώνης εξυπηρετούνται βασικές
αρχές οικιστικής οργάνωσης,  οι  οποίες  έχουν τεθεί  για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Τρικάλων από το
Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης του Δήμου και των αναπτυξιακών προοπτικών του, καθώς θα δημιουργηθεί
ένας ειδικός υποδοχέας με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ για την προσέλκυση τουριστικών και άλλων συναφών
επιχειρήσεων,  οι  οποίες  σήμερα  είναι  ιδιαίτερα  ελλιπείς,  σε  σχέση  με  το  μέγεθος  και  τα  συγκριτικά
πλεονεκτήματα της πόλης των Τρικάλων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναπτυξιακές ζώνες Τουρισμού
εντός σχεδίου που πρότεινε το ισχύον ΓΠΣ στην περιοχή του Βαρουσιού και  στην περιοχή της Αγίας Μονής
παρά των Αγιαμονιώτη ποταμό δεν υλοποιήθηκαν και δεν λειτούργησαν μέχρι σήμερα στερώντας από τον
Δήμο Τρικκαίων μία ζώνη τουρισμού που κρίνεται αναγκαία για ένα αστικό κέντρο νομαρχιακού επιπέδου
όπως τα Τρίκαλα. 

Γ.VΙΙ  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού πρασίνου

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την πρόταση για την δημιουργία με την ένταξη στο σχέδιο δύο νέων μεγάλων
πάρκων  επιπέδου  πόλης,  το  ένα  παρά  τον  Αγιαμονιώτη  ποταμό  σε  συνέχεια  της  ζώνης  Τουρισμού  –
Αναψυχής (Γ.VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.)  που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.
Γεωργίου  επεκτεινόμενο  προς  βορρά  ώστε  να  συμπεριλάβει  και  τμήμα  της  παραποτάμιας  ζώνης  της
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παλιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού. Οι προτεινόμενες ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Π.Δ. Φ.Ε.Κ./166/Δ/1987 για τους Ελεύθερους χώρους – αστικό πράσινο είναι:

 Αναψυκτήριο μέχρι  200μ2 και μόνον ένα 

 Υπαίθρια γήπεδα 

 Στεγασμένες  και  Υπαίθριες  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  σύμφωνα  με  ολοκληρωμένη  μελέτη
«master plan – ανοικτά θέατρα και μικρά κτίρια για την ανάδειξη του θεματικού χαρακτήρα του
πάρκου, όπως η σημασία των ποταμών και των ρεμάτων και ειδικά στον αστικό χώρο, η μυθολογία
και η λαογραφία σχετικά με τα ποτάμια και τα ρέματα, κλπ. αλλά και μικρά κέντρα νεότητας –
άπαντα όχι μεγαλύτερου εμβαδού από 100μ2  το κάθε ένα. 

 Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού.

Προτείνονται για ένταξη δύο μεγάλα αστικά πάρκα πρασίνου που θα οργανωθούν ως μεγάλοι ελεύθεροι
χώροι του νέου αστικού ιστού του ΠΣΤ, δεδομένου ότι ενώ σήμερα η πόλη είναι αναπτυγμένη με ήπιο
τρόπο  και  διαθέτει  ικανά  μεγέθη  σε  τ.μ.  ανά  κάτοικο  για  Κ.Χ.,  εντούτοις  δεν  διαθέτει  αστικά  πάρκα
πρασίνου  της  εμβέλειας  και  της  έκτασης  που  αναλογούν  σε  ένα  μεγάλο  αστικό  κέντρο  ισχυρής
ακτινοβολίας. Με την έννοια αυτή ο σχεδιασμός των δύο νέων πάρκων επιπέδου πόλης θα αναβαθμίσει
τις περιοχές επεκτάσεων, αλλά και γενικότερα το περιβάλλον της πόλης, στην κατεύθυνση της αστικής
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το πρώτο από τα δύο πάρκα χωροθετείται στα ανατολικά στην παραποτάμια περιοχή του Ληθαίου, η
οποία  του  αποδίδει  ένα  θεματικό  χαρακτήρα  και  παρά  τον  εσωτερικό  οδικό  δακτύλιο,  επιτρέποντας
μεγάλη προσβασιμότητα από όλη την πόλη,  αλλά και  επισκεπτών της πόλης και  πλησίον  του ειδικού
επιχειρηματικού  κέντρου  πόλης.  Το  δεύτερο  χωροθετείται  στα  νότια  της  πόλης,  στην  παραποτάμια
περιοχή του Αγιαμονιώτη και σε συνάρτηση με την προτεινόμενη Ζώνη ΠΕΡΠΟ Τουρισμού – Αναψυχής,
που του  αποδίδει ομοίως ένα θεματικό χαρακτήρα και παρά τον εσωτερικό οδικό δακτύλιο επιτρέποντας
μεγάλη προσβασιμότητα από όλη την πόλη. Σκοπός των δύο πάρκων είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση
των υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας και όλων των περιαστικών περιοχών που σήμερα εντάσσονται
στο σχέδιο πόλης και η σύνδεσή τους με τις πολιτιστικές και πράσινες διαδρομές της πόλης.

Με την πρόβλεψη των δύο αυτών πάρκων πόλης αυξάνεται κατά πολύ το αστικό πράσινο επιπέδου πόλης
καλύπτοντας ανάγκες υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας, και δημιουργώντας ένα αξιόλογο δίκτυο, στο
οποίο εντάσσονται και «τόποι» πρασίνου υπερτοπικής σημασίας – τα πάρκα. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί
σαν ένα δομικό στοιχείο της  φύσης σε συνδυασμό με τις λειτουργίες αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης,
ελκυστικό για τους κατοίκους  και επισκέπτες της πόλης. 

Πάντως θα πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  συγκριτικά με τις  προηγούμενες ζώνες  Γ.Ι  έως Γ.VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.,  η  ζώνη Γ.VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.
αποτελεί την πλέον ήπια χρήση σε σχέση με τις διατάξεις της ισχύουσας ΖΟΕ, αφού δεν προβλέπεται η
δόμηση αυτών των εκτάσεων και επομένως η συγκεκριμένη πρόταση είναι προσανατολισμένη προς  την
κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος.

Όριο κατάτμησης

Απαγορεύονται οι κατατμήσεις.  Η δόμηση επιτρέπεται μετά την ένταξη στο Σχέδιο πόλης, με το οποίο θα
καθοριστεί  η  χωροθέτηση  των  λειτουργιών   που  απαιτούνται  για  την  οργάνωση  του  πάρκου
(αναψυκτήριο, πολιτιστικές λειτουργίες  κλπ)

4.2.7 Τεκμηρίωση των προτάσεων τροποποίησης της ΖΟΕ  σε αστικό χώρο

Ένα μεγάλο τμήμα της έκτασης της ΖΟΕ τροποποιείται, καθώς από το συνολικό εμβαδόν της εγκεκριμένης
ΖΟΕ, 4.569,2  Ha, ποσοστό 9,8% ήτοι 450  Ha εντάσσεται στο σχέδιο για οικιστική χρήση – ζώνες γενικής
κατοικίας  ή  Πολεοδομικό   Κέντρο,  ποσοστό  2,5% (114  Ha)  εντάσσεται  στο  σχέδιο  με  χρήση Ανώτατη
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Εκπαίδευση και ποσοστό 4,4% (202,04 Ha) εντάσσεται στο σχέδιο με χρήση παραγωγικών δραστηριοτήτων
(χονδρεμπόριο – βιοτεχνία). ΄Ετσι ο εξωαστικός χώρος – η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή η απλή
γεωργική γη  μετασχηματίζεται σε αστικό χώρο. Από το υπόλοιπο ποσοστό του εμβαδού της εγκεκριμένης
ΖΟΕ το 44,8% αλλάζει χρήση καθώς από ΓΓΥΠ μετατρέπεται σε απλή γεωργική γη, επιχειρηματικό πάρκο,
ζώνη  βιοτεχνίας,  ζώνη  ήπιου  οικοτουρισμού  και  περιαστική  ζώνη  προστασίας  της  γεωργικής  γης  και
ανάπτυξης κοινωφελών λειτουργιών, ενώ επίσης προτείνεται τροποποίηση σε ορισμένες υποζώνες των
ισχυουσών κατατμήσεων διατηρώντας τις ισχύουσες χρήσεις. Τέλος, το υπόλοιπο 45,4% διατηρεί την ίδια
χρήση με την αρχική, ενώ η κατάτμηση ορίζεται κατά υποζώνες ανάλογα με το υφιστάμενο εμβαδόν των
ιδιοκτησιών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Στον  περιμετρικό  χώρο  του  σχεδίου  πόλης  της  πόλης  των  Τρικάλων,  η  ΖΟΕ  προτείνεται  να
αποχαρακτηριστεί  και  να  μετατραπεί  σε  αστικό  χώρο  με  τις  αναγκαίες  επεκτάσεις  σύμφωνα  με  τα
σταθερότυπα  ΥΠΕΧΩΔΕ.  Εξάλλου  ήδη  από  το  2003  με  τροποποίηση  της  ισχύουσας  ΖΟΕ
αποχαρακτηρίστηκαν 221 στρ. γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας Ζώνη 3 και μικρό τμήμα ζώνης 1Β
και  χαρακτηρίστηκαν  ζώνη  4,  κατάλληλη  για  οικιστική  χρήση  εκτός  σχεδίου  και  για  στεγαστικά
προγράμματα Τσιγγάνων. 

Οι προτεινόμενες εντάξεις είναι οι μέγιστες δυνατές κατ΄ αναλογία του αναπτυξιακού προτύπου, όπως
προδιαγράφηκε από τα υπερκείμενα σχέδια. Ο περιαστικός χώρος με τους δορυφορικούς οικισμούς γύρω
από τα Τρίκαλα και βασικά μέχρι τον εξωτερικό δακτύλιο αποτελεί πλέον ένα χώρο ο οποίος έχει δεχθεί τις
περισσότερες  και  εντονότερες  οικιστικές  πιέσεις  και  αναπόφευκτα  τουλάχιστον  μέχρι  τον  δακτύλιο
αποτελεί,  στο πλαίσιο της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου, την δυνητική επέκταση του ΠΣ Τρικάλων
κατά τις επόμενες δεκαετίες και τις επόμενες αναθεωρήσεις του υπό μελέτη ΓΠΣ. Εξάλλου η γεωργική γη
σταδιακά εγκαταλείπεται καθώς κατά βάση ανήκει στους κατοίκους των δορυφορικών οικισμών στην εντός
του εξωτερικού δακτυλίου περιοχή, οι οποίοι  βαθμιαία εντάσσονται σε απασχολήσεις του τριτογενούς
τομέα, ο οποίος εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στις τοπικές οικονομίες και σήμερα συνυπάρχει με
τον αγροτικό τομέα απασχόλησης. Ωστόσο η γεωργική γη εντός του δακτυλίου προτείνεται να διατηρηθεί
και προστατεύεται. Στην εκτός αυτού περιοχή μάλιστα προτείνεται να προστατεύεται με αυστηρότερους
περιορισμούς και δεσμεύσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο περιορισμός των 100 τ.μ. για την ανέγερση
κατοικιών οι  οποίες  θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αγροικιών,  δηλαδή να εξυπηρετούν τους κατ’
επάγγελμα αγρότες της περιοχής..

Μια  παράμετρος  που  ελήφθη  σοβαρά  υπ΄  όψη  στις  επιλογές  των  περιοχών  για  τις  προτεινόμενες
επεκτάσεις είναι η αστική διάχυση που παρατηρείται στην γεωργική γη και η οποία 

 αφ΄ ενός καθορίζει εν μέρει τις ζώνες των οικιστικών επεκτάσεων της χρήσης της κατοικίας, όπως
για παράδειγμα στην Ανάληψη, όπου καθώς το προστατευόμενο από την ισχύουσα ΖΟΕ τοπίο έχει
υποστεί μη αναστρέψιμη αλλοίωση μικρό τμήμα εντάσσεται στο σχέδιο πόλης και ένα άλλο επίσης
σχετικά μικρό τμήμα παραμένει εκτός σχεδίου με επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία και 

 αφ΄ ετέρου καταγράφει μια ακτίνα εξάπλωσης πέραν του δακτυλίου στα βόρεια και στα νότια σε
μικρή σχετικά απόσταση από τον δακτύλιο, ή σε επαφή με αυτόν στην περιοχή Φλαμούλι - Καρυές

Έτσι  ορίζεται  σαφώς  η  περιοχή  εξάπλωσης  του  Πολεοδομικού  Συγκροτήματος  μέχρι  τον  εξωτερικό
δακτύλιο στις επόμενες δεκαετίες. 
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

5.1 Περιγραφή των εναλλακτικών σεναρίων

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται και αξιολογούνται οι εναλλακτικές δυνατότητες για την τροποποίηση
της ΖΟΕ Δήμου Τρικκαίων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής εναλλακτικής λύσης. 

Τα σενάρια που εξετάζονται συνοψίζονται ως εξής: 

i. Μη παρεμβατικό σενάριο (μηδενική λύση)

ii. Μέτρια παρεμβατικό σενάριο

iii. Έντονα παρεμβατικό σενάριο

5.1.1 Μη παρεμβατικό σενάριο

Το μη παρεμβατικό σενάριο ταυτίζεται ουσιαστικά με τη μηδενική εναλλακτική λύση και προβλέπει τη μη
τροποποίηση της ΖΟΕ και τη συνέχιση ισχύος της εγκεκριμένης από το 1990 υφιστάμενης ΖΟΕ. 

Μία  τέτοια  εξέλιξη  θα  έχει  πολλές  αρνητικές  επιπτώσεις  σε  πολλούς  τομείς  του  φυσικού  και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: 

➢ Θα διαιωνίζεται το καθεστώς της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης στην περιαστική ζώνη των
Τρικάλων, χωρίς να γίνει προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος και ρύθμισης του ζητήματος με
πολεοδομικά ορθολογικό τρόπο.  

➢ Θα  επεκτείνεται  το  φαινόμενο  των  ασύμβατων  χρήσεων  και  ασύμβατων  κατατμήσεων,  με
σημαντικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. 

➢ Θα συνεχίζεται η διασπορά χρήσεων γης εντός και εκτός του αστικού ιστού του ΠΣΤ, οι οποίες
σύμφωνα  με  τα  σημερινά  πρότυπα  πολεοδομικής  οργάνωσης  θα  έπρεπε  να  λειτουργούν  σε
οργανωμένους υποδοχείς στον εξωαστικό χώρο, όπως για παράδειγμα, είναι οι δραστηριότητες
εμπορικών  εκθέσεων,  οι  υπεραγορές  ιδιαίτερα  των  τροφίμων  και  τα  πολυκαταστήματα,  τα
συνεδριακά  κέντρα,  οι  χώροι  συνάθροισης  κοινού,  βιομηχανικές  μονάδες  κτλ,  οι  οποίες
χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις για να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα και χωρίς να προκαλούν
όχληση και ρύπανση στην περιβάλλουσα οικιστική ή μη περιοχή.

➢ Δε  θα  μπορούν  να  προστατευτούν  αποτελεσματικά  σημαντικά  στοιχεία  του  φυσικού
περιβάλλοντος στην περιαστική  ζώνη των Τρικάλων (όπως π.χ.  τα ρέματα που τη διασχίζουν).
Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικότερα στην  §4.2.1, η ζώνη προστασίας 2 της ισχύουσας ΖΟΕ δεν
κάλυπτε όλα τα ρέματα του Δήμου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ποταμός Κουμέρκης δυτικά της
οδού Πύλης καθώς και τμήματα της παλιάς κοίτης του ποταμού Ληθαίου ανατολικά του οικισμού
Ριζαρειό.

➢ Η ισχύουσα ΖΟΕ που έχει εγκριθεί από το 1990, θα μένει χωρίς επικαιροποίηση την τελευταία
τριακονταετία, μη δυνάμενη έτσι να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση
εντός και πέριξ του ΠΣΤ (όπως π.χ. δεν έχει λάβει υπόψη τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην
περιοχή ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο άμεσο μέλλον, τη νέα διοικητική πραγματικότητα
[σχέδιο «Καλλικράτης»] κλπ., τα οποία δημιουργούν νέα χωρικά και αναπτυξιακά δεδομένα και
ανάγκες στην περιοχή που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως έναν βαθμό στον περιαστικό χώρο  των
Τρικάλων). 
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➢ Θα δυσχεράνει την ανάδειξη των Τρικάλων σε διοικητικό κέντρο, συγκοινωνιακό κόμβο, κέντρο
εμπορίου και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, αλλά και κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης,
καθώς και πόλο ανάπτυξης τουρισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. 

➢ Δε θα εναρμονιστεί το αναπτυξιακό και χωρικό πρότυπο του Δ. Τρικκαίων με τις κατευθύνσεις των
υπερκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τα
συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  ενδογενούς  παραγωγικού  και  οικιστικού  δυναμικού  με  μια
ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου. 

➢ Θα  αφήσει  ανεκπλήρωτη  τη  ρητή  επιταγή  του  υπερκείμενου  χωροταξικού  σχεδιασμού  για
τροποποίηση της ΖΟΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2742/1999 (περί της
θεσμοθέτησης των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης),  «εγκεκριμένα
κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  νόμου  αυτού  ρυθμιστικά  σχέδια,  ΓΠΣ,  ΖΟΕ,  σχέδια  ανάπτυξης
περιοχών  β’  κατοικίας  ή  άλλα  σχέδια  χρήσεων  γης  επιβάλλεται  να  τροποποιηθούν  ή
αναθεωρηθούν με τη  διαδικασία που ορίζεται  στις  διατάξεις  που τα διέπουν προκειμένου να
εναρμονισθούν προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών και
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης». Επίσης ρητή είναι η
απαίτηση και του ΠΧΠ Θεσσαλίας για την αναθεώρηση της περιαστικής ΖΟΕ Τρικάλων. Μάλιστα η
απαίτηση  αυτή  περιλαμβάνεται  στις  ενέργειες  Α’  Προτεραιότητας  του  Προγράμματος  Δράσης
2014-2031 του ΠΧΠ.  

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται  σαφές ότι  το  μη παρεμβατικό σενάριο δεν  μπορεί  να αποτελέσει
παραδεκτή  λύση  με  βάση  τόσο  περιβαλλοντικά  όσο  και  αναπτυξιακά  και  χωροταξικά  –  πολεοδομικά
κριτήρια. Ως εκ τούτου το μη παρεμβατικό σενάριο απορρίπτεται και δεν εξετάζεται περαιτέρω. 

5.1.2 Μέτρια παρεμβατικό σενάριο

Το μέτρια παρεμβατικό σενάριο είναι το σενάριο που τελικά προκρίθηκε εκ των τριών (βλ. και § 5.2) και
αποτέλεσε και την προτεινόμενη από την παρούσα μελέτη λύση. 

Κριτήρια για την επιλογή και την έκταση των παρεμβάσεων του σεναρίου αυτού αποτελούν η προστασία
του περιβάλλοντος και παράλληλα η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η εναρμόνιση του αναπτυξιακού
και  χωρικού  προτύπου  του  Δ.  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  των  υπερκείμενων  σχεδίων
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, ο συνδυασμός των δυνατοτήτων που δίδονται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις επιταγές της αστικής αειφορίας, ώστε να εκπληρώνονται ταυτόχρονα η
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι προαναφερθείσες σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. 

Κωδικοποιώντας  τα  σημαντικότερα  σημεία  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων  του  σεναρίου  αυτού
αναφέρονται τα εξής: 

➢ Εξορθολογισμός των χρήσεων γης και προσαρμογή, όπου θεωρείται αναγκαίο και περιβαλλοντικά
αποδεκτό, στην υφιστάμενη κατάσταση. 

➢ Ρύθμιση των ασύμβατων χρήσεων κατά περίπτωση. 

➢ Ρύθμιση των ασύμβατων κατατμήσεων κατά περίπτωση. 

➢ Επέκταση των ζωνών προστασίας των ρεμάτων σε σχέση με την ισχύουσα ΖΟΕ. 

➢ Καθορισμός επιπλέον προστατευόμενων ζωνών οικολογικής σημασίας σε σχέση με την ισχύουσα
ΖΟΕ. 

➢ Ρύθμιση επί το ευμενέστερο των χρήσεων που προβλέπονται στην προστατευόμενη (και από την
ισχύουσα ΖΟΕ) ζώνη της Ανάληψης με διατήρηση σημειακά ασύμβατων χρήσεων για κοινωνικούς
λόγους.  
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➢ Ενθάρρυνση  της  συγκέντρωσης  εμπορικών,  βιομηχανικών  κλπ  χρήσεων  σε  συγκεκριμένους
εξωαστικούς υποδοχείς με ανεπτυγμένη την κατάλληλη υποδομή. 

Αναλυτική περιγραφή των προβλέψεων και των χωρικών παρεμβάσεων του σεναρίου αυτού αναφέρεται
αναλυτικά στο Κεφ.4 της παρούσας μελέτης. 

Η συνολική λογική της πρότασης του σεναρίου αυτού θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

Ολοκληρωμένη παραγωγική ανάπτυξη και χωρική ανασυγκρότηση του αστικού, εξωαστικού – περιαστικού
χώρου στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, δηλ. με σεβασμό στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος
και στους παραγωγικούς πόρους της περιοχής, συνεκτιμώντας πάντα την κοινωνική συνοχή και αποδοχή. 

5.1.3 Έντονα παρεμβατικό σενάριο

Στο έντονα παρεμβατικό σενάριο το κύριο κριτήριο για την επιλογή και την έκταση των παρεμβάσεων είναι
η  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  η  βιώσιμη  χρήση  των  φυσικών  πόρων,  ενώ  η  αναπτυξιακή  και
οικονομικοκοινωνική συνιστώσα αποτελούν δευτερεύουσες επιλογές.

Στα πλαίσια αυτά προκρίνεται η άμεση εφαρμογή των παρεμβάσεων του μέτρια παρεμβατικού σεναρίου
(χωρίς  π.χ.  να  προβλέπεται  εύλογος  χρόνος  οικονομικοκοινωνικής  προσαρμογής)  που  βρίσκονται  σε
ευμενέστερη  θέση  όσον  αφορά  στις  περιβαλλοντικές  παραμέτρους  σε  σχέση  με  την  ισχύουσα  ΖΟΕ.
Αντιθέτως απορρίπτονται προτάσεις του μέτρια παρεμβατικού σεναρίου που βρίσκονται αντιστοίχως σε
δυσμενέστερη θέση και στόχο έχουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση
και την απαίτηση για προστασία των φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος. 

Συνοψίζοντας επομένως τις προτάσεις του σεναρίου αυτού, σε αντιστοιχία με τις ανάλογες προτάσεις του
μέτρια παρεμβατικού σεναρίου αναφέρονται τα εξής: 

➢ Εξορθολογισμός των χρήσεων γης, χωρίς ανοχή στη διαμορφωμένη κατάσταση σήμερα, εάν αυτή
έχει αναπτυχθεί κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών ρυθμίσεων. 

➢ Άμεση απομάκρυνση όλων των ασύμβατων χρήσεων. 

➢ Καμία  επί  το  δυσμενέστερο  αλλαγή  των  κατατμήσεων,  ανεξαρτήτως  του  εμβαδού  των
ιδιοκτησιών. 

➢ Επέκταση των ζωνών προστασίας των ρεμάτων σε σχέση με την ισχύουσα ΖΟΕ. 

➢ Καθορισμός επιπλέον προστατευόμενων ζωνών οικολογικής σημασίας σε σχέση με την ισχύουσα
ΖΟΕ. 

➢ Ρύθμιση επί το ευμενέστερο των χρήσεων που προβλέπονται στην προστατευόμενη (και από την
ισχύουσα ΖΟΕ) ζώνη της Ανάληψης με άμεση απομάκρυνση των σημειακά ασύμβατων χρήσεων.  

➢ Υποχρέωση  για  άμεση  μετεγκατάσταση των  εμπορικών,  βιομηχανικών  κλπ  χρήσεων  σε
συγκεκριμένους εξωαστικούς υποδοχείς με ανεπτυγμένη την κατάλληλη υποδομή. 

Η συνολική λογική της πρότασης του σεναρίου αυτού θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

Χωρική  ανασυγκρότηση  του  αστικού,  εξωαστικού  –  περιαστικού  χώρου  στο  πλαίσιο  της  αειφόρου
ανάπτυξης, δηλ. με κύρια προτεραιότητα το σεβασμό στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και στους
παραγωγικούς πόρους της περιοχής. 
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5.2 Αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων

Όπως  αναφέρθηκε  και  στην  §5.1.1,  το  μη  παρεμβατικό  σενάριο,  δηλ.  η  μηδενική  λύση  (do  nothing
scenario), δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  παραδεκτή  λύση  με  βάση  περιβαλλοντικά,  αναπτυξιακά  και
χωροταξικά – πολεοδομικά κριτήρια και έτσι απορρίπτεται εκ των προτέρων και δεν εξετάζεται περαιτέρω.

Επομένως στην παρούσα παράγραφο θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση των δύο εναπομενόντων σεναρίων: 

➢ του μέτρια παρεμβατικού σεναρίου και

➢ του έντονα παρεμβατικού σεναρίου.

Η  θεμελιώδης  διαφορά  ανάμεσα  στα  δύο  αυτά  σενάρια,  όπως  προκύπτει  και  από τις  προηγούμενες
ενότητες, έγκειται στο ότι στο πρώτο σενάριο κατά τη διατύπωση των παρεμβάσεων λαμβάνεται ισότιμα
υπόψη η  κοινωνικοοικονομική  παράμετρος,  ενώ στο  δεύτερο αυτή η  παράμετρος  έχει  δευτερεύουσα
σημασία. 

Ακολούθως  γίνεται  συγκριτική  αξιολόγηση  των  σεναρίων  αυτών  ανά  παράμετρο  σε  μία  αξιολογική
κλίμακα τριών επιπέδων:

 Πολύ καλό (++)

 Καλό (+)

 Μέτριο (-) 

Για  τη  βαθμολόγηση  και  τη  διευκόλυνση  της  σύγκρισης  ο  χαρακτηρισμός  “Πολύ  καλό”  λαμβάνει  2
βαθμούς, ο χαρακτηρισμός “Καλό” 1 βαθμό και ο χαρακτηρισμός “Μέτριο” κανένα βαθμό. 

Οι παράμετροι αξιολόγησης που επιλέγονται αναφέρονται τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές
περιβάλλον και είναι οι εξής: 

 Φυσικό περιβάλλον

 Φυσικοί πόροι

 Χρήσεις γης

 Οικονομία – Ανάπτυξη 

 Κοινωνικό περιβάλλον

Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται συνοπτικά η συγκριτική αξιολόγηση των δύο σεναρίων. 
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Πίνακας 5.2.1: Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων

Παράμετρος Μέτρια παρεμβατικό σενάριο Έντονα παρεμβατικό σενάριο

Φυσικό περιβάλλον + ++

Φυσικοί πόροι + ++

Χρήσεις γης ++ ++

Οικονομία – Ανάπτυξη ++ -

Κοινωνικό περιβάλλον ++ -

Σύνολο βαθμολογίας 8 6

Όπως είναι αναμενόμενο το έντονα παρεμβατικό σενάριο θεωρείται πολύ καλό για το φυσικό περιβάλλον
και τους φυσικούς πόρους, αφού θέτει ως άμεση και απόλυτη προτεραιότητα την απόλυτη προστασία
τους, ενώ το μέτρια παρεμβατικό σενάριο θεωρείται καλό για τις παραμέτρους αυτές, αφού συνυπολογίζει
ισότιμα και τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Όσον αφορά τη ρύθμιση των χρήσεων γης τα δύο
σενάρια  θεωρούνται  ισότιμα,  ενώ  στις  παραμέτρους  του  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος
(κοινωνικοοικονομικές  παράμετροι),  όπως  ήταν  άλλωστε  πρόδηλο,  το  έντονα  παρεμβατικό  σενάριο
αξιολογείται ως μέτριο, ενώ το μέτρια παρεμβατικό ως πολύ καλό. 

Συμπερασματικά,  από  την  παραπάνω  ανάλυση  προκύπτει  υπεροχή  του  μέτρια  παρεμβατικού
σεναρίου, το οποίο και αποτελεί την πρόταση της παρούσας μελέτης για την τροποποίηση της ΖΟΕ του
Δήμου Τρικκαίων. 
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6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.1 Κλιματικά και Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

6.1.1 Κλιματικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τον  «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων – ΚΕΝΑΚ»  (έγκριση: ΦΕΚ 2367/Β/12-07-
2017),  η  ελληνική  επικράτεια  διαιρείται  σε  τέσσερις  (4)  κλιματικές  ζώνες  με  βάση  τις  βαθμοημέρες
θέρμανσης (βλ. ακόλουθη εικόνα).

Εικόνα 6.1.1: Σχηματική  απεικόνιση  κλιματικών  ζωνών  ελληνικής  επικράτειας.  (Πηγή:  Κανονισμός
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - ΦΕΚ 2367/Β/12-07-2017) 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα, η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Τρικάλων υπάγεται στη Γ’ κλιματική
ζώνη, δηλαδή στη δεύτερη ψυχρότερη ζώνη.

Για την ανάλυση των μετεωρολογικών χαρακτηριστικών και  την περιγραφή του κλίματος της περιοχής
μελέτης,  χρησιμοποιήθηκαν  τα  μετεωρολογικά  στοιχεία  του  Μετεωρολογικού  Σταθμού (ΜΣ)  Τρικάλων
(κωδικός: LG57), φορέας λειτουργίας του οποίου είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Ο  ΜΣ  Τρικάλων  θεωρείται  αντιπροσωπευτικός  και  ικανός  να  μας  δώσει  ασφαλή  και  αξιόπιστα
αποτελέσματα, αναφορικά με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης,
αφού είναι ο εγγύτερος της περιοχής.
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Τα στοιχεία του ΜΣ Τρικάλων είναι τα εξής: 

Υψόμετρο: 163 m

Θέση: Λόφος Μεσαιωνικού Κάστρου. Βρίσκεται σε χώμα.

Γεωγραφικό πλάτος: 39° 33' 29" N

Γεωγραφικό μήκος: 21° 45' 47" E

Ύψος αισθητήρων θερμ/υγρ: 2 m

Ύψος ανεμομέτρου: 5 m

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται τα μετεωρολογικά στοιχεία του ΜΣ Τρικάλων, που αφορούν στην περίοδο
από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Ιούλιο του 2018 και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για την περιοχή
μελέτης.
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Πίνακας 6.1.1: Μηνιαίοι μέσοι όροι μετεωρολογικών στοιχείων ΜΣ Τρικάλων (ΕΑΑ) για τη χρονική περίοδο 2007-2018.

ΜΗΝΑΣ
Μέση

Θερμοκρασία
(°C)C)

Μέση Μέγιστη
Θερμοκρασία

(°C)C)

Μέση ελάχιστη
Θερμοκρασία

(°C)C)

Βροχόπτωση
(mm)

Μέση ταχύτητα
ανέμου (km/h))

Μέγιστη
ταχύτητα

ανέμου (km/h))

Επικρατούσα
διεύθυνση

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6,0 17,5 -4,1 60,1 2,5 50,3 ΔΒΔ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8,3 20,8 -1,1 89,4 2,8 49,2 ΔΒΔ

ΜΑΡΤΙΟΣ 11,4 24,7 1,3 81,9 3,1 53,5 ΔΒΔ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15,8 28,9 5,4 36,3 2,4 46,3 ΔΒΔ

ΜΑΪΟΣ 20,3 33,5 10,2 45,4 2,5 46,8 ΔΒΔ
ΙΟΥΝΙΟΣ 24,8 38,3 14,1 35,7 2,5 41,5 ΔΒΔ
ΙΟΥΛΙΟΣ 27,6 40,1 16,8 12,1 2,8 43,2 ΔΒΔ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27,4 38,6 16,9 12,1 3,0 47,8 ΔΒΔ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22,4 35,8 12,1 52,8 2,3 42,4 ΔΒΔ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 16,4 28,9 6,5 77,1 1,9 38,9 ΔΒΔ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11,6 23,6 2,7 64,7 2,1 43,5 ΔΒΔ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7,1 18,7 -1,9 64,3 2,7 45,2 ΔΒΔ

ΕΤΟΣ 16,8 29,3 6,7 631,9 2,6 53,5 ΔΒΔ
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Θερμοκρασία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΣ Τρικάλων (Πίνακας 6.1.1), η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 16,8  οC. Ο
θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος, με μέση θερμοκρασία 27,6  οC και μέση μέγιστη θερμοκρασία 40,1  οC,
ενώ ακολουθεί ο Αύγουστος, με μέση θερμοκρασία 27,4  οC και μέση μέγιστη θερμοκρασία 38,6  οC. Ο
ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος, με μέση θερμοκρασία 6,0 οC και μέση μέγιστη θερμοκρασία 17,5 οC.

Τον  Ιούλιο  η  μέση  ελάχιστη  θερμοκρασία  ανέρχεται  σε  16,8  οC,  ενώ  η  αντίστοιχη  τιμή  για  το  μήνα
Ιανουάριο αγγίζει τους -4,1 οC.

Κατά τους χειμερινούς μήνες η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 6,0 έως 8,3  οC, κατά τη διάρκεια των
εαρινών  μηνών από 11,4  έως  20,3  οC,  το  καλοκαίρι  οι  τιμές  που  σημειώνονται  βρίσκονται  εντός  του
διαστήματος 24,8 - 27,6  οC και, τέλος, κατά τους φθινοπωρινούς μήνες η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται
από 11,6 έως 22,4 οC.

Ακολουθούν διαγράμματα της μηνιαίας διακύμανσης της μέσης, της μέσης μέγιστης και μέσης ελάχιστης
θερμοκρασίας για το ΜΣ Τρικάλων, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 6.1.1:

Εικόνα 6.1.2: Μέση, μέση ελάχιστη και μέση μέγιστη θερμοκρασία ανά μήνα 
(Πηγή: ΕΑΑ – ΜΣ Τρικάλων, Απρίλιος 2007- Ιούλιος 2018)

Βροχόπτωση

Από τις μετρήσεις του ΜΣ Τρικάλων προκύπτει ότι η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε
631,9 mm. Το μεγαλύτερο μέσο ύψος βροχόπτωσης σημειώνεται το μήνα Φεβρουάριο, με την τιμή να
ανέρχεται σε 89,4 mm, ενώ ακολουθεί ο Μάρτιος με μέσο ύψος βροχόπτωσης 81,9  mm. Οι ξηρότεροι
μήνες είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, Ιούλιος και Αύγουστος, με μέσο ύψος βροχόπτωσης στα 12,1 mm. 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται το μέσο ύψος βροχόπτωσης ανά μήνα για το ΜΣ Τρικάλων.
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Εικόνα 6.1.3: Μέσο ύψος βροχόπτωσης (mm) ανά μήνα 
(Πηγή: ΕΑΑ – ΜΣ Τρικάλων, Απρίλιος 2007- Ιούλιος 2018)

Άνεμοι

Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο ΜΣ Τρικάλων προκύπτει ότι η επικρατούσα διεύθυνση των
ανέμων που πνέουν στην περιοχή μελέτης είναι η Δυτική Βορειοδυτική (ΔΒΔ). Το εύρος της μέσης μηνιαίας
έντασης κυμαίνεται από 1,9 έως 3,1 km/h. Η μέση ετήσια ένταση ανέμου είναι 2,6 km/h.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μέση ένταση ανέμου, σε km/h, ανά μήνα, για το ΜΣ Τρικάλων.

Εικόνα 6.1.4: Μέση ένταση ανέμου (km/h)) ανά μήνα 
(πηγή: ΕΑΑ – ΜΣ Τρικάλων, Απρίλιος 2007- Ιούλιος 2018)

6.1.2 Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

Ακολούθως,  παρουσιάζεται  η  ταξινόμηση  του  κλίματος  της  ευρύτερης  περιοχής  μελέτης  βάσει  του
ομβροθερμικού διαγράμματος των Gaussen – Bagnouls (Εικόνα 6.1.5), βάσει του χάρτη των Βιοκλιματικών
ορόφων (Εικόνα 6.1.6) και του Βιοκλιματικού χάρτη του ΕΘΙΑΓΕ (Εικόνα 6.1.7).
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Στο  ομβροθερμικό  διάγραμμα  των  Gaussen-Bagnouls,  το  οποίο  παρουσιάζεται  στην  επόμενη  εικόνα,
απεικονίζεται κατά μήνα η πορεία της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του μέσου ύψους βροχής σε
mm.

Κατά  τους  Bangouls &  Gaussen (1957)  ένας  μήνας  χαρακτηρίζεται  «ξηρός»  όταν  το  σύνολο  των
κατακρημνισμάτων κατά τη διάρκειά του είναι ίσο ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας.
Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων τομής (P = 2T) δείχνει αφ’
ενός τη διάρκεια και αφετέρου την ένταση της ξηρής περιόδου. 

Με βάση τα στοιχεία της ακόλουθης εικόνας, η ξηροθερμική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
διαρκεί από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.

Εικόνα 6.1.5: Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης 
(πηγή: ΕΑΑ – ΜΣ Τρικάλων, Απρίλιος 2007- Ιούλιος 2018)

Με  βάση  το  Χάρτη  Βιοκλιματικών  Ορόφων  (Εικόνα  6.1.6),  η  περιοχή  μελέτης  ανήκει  στον  Ύφυγρο
Βιοκλιματικό όροφο, με ψυχρό χειμώνα, με μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα 0°C<m<3°C,
ενώ  σύμφωνα  με  την  Εικόνα  6.1.7  –Βιοκλιματικός  χάρτης,  η  περιοχή  μελέτης  έχει  Έντονο  Μέσο-
Μεσογειακό Χαρακτήρα, με αριθμό (x) βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο μεταξύ
75 και 100.
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Εικόνα 6.1.6: Βιοκλιματικοί όροφοι περιοχής μελέτης 
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, Τομέας Δασικής Σταθμολογίας –

Μαυρομμάτης Γ. Ν. Αθήνα 1980).
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Εικόνα 6.1.7: Βιοκλιματικός χάρτης περιοχής μελέτης 
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, Τομέας Δασικής Σταθμολογίας –

Μαυρομμάτης Γ.Ν., Αθήνα 1980)
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6.2 Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά

Η ΠΕ Τρικάλων είναι η δεύτερη (2η) σε έκταση και η τρίτη (3η)  σε πληθυσμό από τις πέντε (5) ΠΕ της
Θεσσαλίας. Κατέχει το βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας και συνορεύει με τις ΠΕ Γρεβενών (Βόρεια),
Λάρισας (Ανατολικά), Καρδίτσας (Νότια), Άρτας και Ιωαννίνων (Δυτικά). Η ΠΕ Τρικάλων στο σύνολό της
καταλαμβάνει έκταση 3.367 km², από τα οποία το 71,21% είναι ορεινό, το 11,97 % ημιορεινό και το 16,82
% πεδινό (Μπαθρέλλος 2005).

Κύρια χαρακτηριστικά της γεωμορφολογίας της ΠΕ Τρικάλων είναι το ορεινό της έδαφος, η σε μεγάλο
ποσοστό κάλυψη της επιφάνειας της από υψηλά παραγωγικά δάση και οι σημαντικές εκτάσεις ορεινών
βοσκοτόπων.

Η ΠΕ Τρικάλων περιβάλλεται από ορεινούς όγκους που την οριοθετούν περιμετρικά από τις τρεις πλευρές
της. Στα ανατολικά υψώνεται ο Τίτανος (693 m) και τα βουνά του Ζάρκου, που αποτελούν το φυσικό όριο
των Τρικάλων με την ΠΕ Λάρισας. Βόρεια εκτείνεται η οροσειρά των Αντιχασίων, με ψηλότερες κορυφές
την Οξυά (1.416 m) και τα Μετερίζια (1.381 m). Βόρεια, στα σύνορα με την ΠΕ Γρεβενών, βρίσκονται τα
Χάσια (ψηλότερες κορυφές Κράτσοβο 1.554 m και Ορθοβούνι 1.106 m) και δυτικά αναπτύσσεται ο ορεινός
όγκος της Νότιας Πίνδου, ο οποίος καταλαμβάνει αρκετά μεγάλο τμήμα της ΠΕ. Συγκεκριμένα, στα σύνορα
με την ΠΕ Ιωαννίνων υψώνονται οι κορυφές Άσπρα Λιθάρια (1.823 m) και Κατάρα (1.705 m). Νοτιότερα,
βρίσκονται τα βουνά Λάκμος (Περιστέρι 2.295 m) και Τζουμέρκα (2.429 m). Δυτικότερα, στο εσωτερικό της
ΠΕ, υψώνονται οι κορυφές Κέδρος (1.796  m), Σκλίβα (2.007  m), Κουρούνα (1.988  m), Χατζή (2.038  m),
Τριγγία (2.204 m), Τσούκα (1.727 m), Νεράιδα (2.067 m), Αβγό (2.148 m), Λουπάτα (2.066 m), Καραβούλα
(1.862 m), Κόζιακας (Κερκέτιον όρος, 1.901 m).

Από μορφολογική άποψη, εντός της ΠΕ Τρικάλων διακρίνονται δύο ζώνες, μία ορεινή και μία πεδινή.

Στην  ορεινή  περιοχή  οι  υψομετρικές  διαβαθμίσεις  κυμαίνονται  από  +200  έως  +500  μέτρα,  στους
ημιορεινούς σχηματισμούς και από +500 έως +2.400 μέτρα στους ορεινούς. Το ορεινό ανάγλυφο είναι
εξαιρετικά  έντονο  και  εμφανίζονται  κρημνοί  μεγάλου  ύψους.  Συχνά  εμφανίζονται  απότομες  πλαγιές
διακοπτόμενες  από  χαράδρες,  οι  οποίες  άλλοτε  καλύπτονται  από  πυκνή  βλάστηση  και  άλλοτε
εμφανίζονται γυμνές εξαιτίας της λιθολογίας, με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνεται εξαιρετικά δύσβατη.

Μορφολογικά η πεδινή ζώνη αποτελεί μια επιμήκη λεκάνη, που παρουσιάζει ανάπτυξη κατά τη διεύθυνση
ΒΔ – ΝΑ. Το ανάγλυφο είναι χαμηλό και ομαλό, με μικρές υψομετρικές διαφορές. 

Η λεκάνη της Καλαμπάκας είναι το βορειότερο άκρο της Θεσσαλικής πεδιάδας και περικλείεται από τους
ορεινούς όγκους της Νότιας Πίνδου, του Κόζιακα, των Χασίων και των Αντιχασίων. Παρουσιάζει σχήμα
τριγώνου, το οποίο είναι προσανατολισμένο με την κορυφή προς τα ΒΔ και τη βάση προς τα ΝΑ. Η λεκάνη
των  Τρικάλων,  εντός  της  οποίας  αναπτύσσεται  η  περιοχή  μελέτης,  εκτείνεται  στο  νότιο  τμήμα  της
πεδιάδας της Καλαμπάκας μεταξύ των ορεινών όγκων του Κόζιακα και των Αντιχασίων. Η μορφολογία της
είναι  σχεδόν  επίπεδη  και  εμφανίζει  μικρή  ελάττωση  του  υψομέτρου  προς  τα  ΝΑ,  ενώ  κατά  θέσεις
εμφανίζονται απομονωμένοι λόφοι χαμηλού υψομέτρου (Μπαθρέλλος, 2005).

Τα βασικά ποτάμια της ΠΕ Τρικάλων είναι είτε παραπόταμοι του Πηνειού (Μαλακασιώτης, Μουργκάνης,
Ληθαίος,  Παλαιοχωρίτης,  Αγιαμονιώτης,  Νεοχωρίτικος,  Πορταϊκός),  είτε  παραπόταμοι  του  Αχελώου  ή
Ασπροπόταμου. Ας σημειωθεί ότι  οι  δύο μεγάλοι αυτοί  ποταμοί  πηγάζουν ουσιαστικά από το ίδιο το
σημείο, στο ΒΔ άκρο της ΠΕ, από όπου πηγάζουν, επίσης, ο Αώος και ο Άραχθος.

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το μορφολογικό ανάγλυφο της ΠΕ Τρικάλων.
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Εικόνα 6.2.1: Μορφολογικό ανάγλυφο ΠΕ Τρικάλων

Ο  Δήμος  Τρικκαίων  γεωγραφικά  βρίσκεται  στο  βορειοανατολικό  άκρο  της  θεσσαλικής  πεδιάδας.  Ο
ευρύτερος  γεωφυσικός  χάρτης,  εντός  του  οποίου  εντάσσεται  ο  Δήμος  Τρικκαίων,  οριοθετείται
βορειοανατολικά από το ορεινό – ημιορεινό συγκρότημα των Αντιχασίων Ορέων, βορειοδυτικά από την
οροσειρά της Πίνδου, νότια – νοτιοδυτικά από τις πεδινές Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) των όμορων Δήμων
Μουζακίου  (ΠΕ  Καρδίτσας)  και  Πύλης  (ΠΕ  Τρικάλων),  αντίστοιχα,  και  νοτιοανατολικά  από  τις  επίσης
πεδινές  ΤΚ  του  όμορου  Δήμου  Φαρκαδόνας  της  ΠΕ  Τρικάλων.  Παρατηρείται  ότι  ο  Δήμος  Τρικκαίων
διαθέτει  ένα  πλούσιο  ανάγλυφο  ενός  το  οποίο  απαντούν  και  αλληλεπιδρούν  διάφοροι  τύποι
οικοσυστημάτων (δασικές και καλλιεργούμενης εκτάσεις, βοσκότοποι, οικιστικό περιβάλλον κ.α.). 

Τέλος, η ΔΕ Τρικκαίων χαρακτηρίζεται από ήπιο ανάγλυφο με σχεδόν επίπεδη μορφολογία. Μοναδικές
εξαιρέσεις στην πεδινή μορφολογία της άμεσης περιοχής μελέτης αποτελούν οι λόφοι της Ανάληψης και
του  Φρούριου  στα  όρια  ή  εντός  του  ΠΣΤ,  καθώς  και  οι  λοφώδεις  εκτάσεις  ήπιας  μορφολογίας  που
βρίσκονται νότια, ανατολικά και βορειοανατολικά της Περδικοράχης. 

Το μέγιστο ύψος του λόφου της Ανάληψης είναι 166m, ενώ των λόφων της Περδικοράχης είναι 278m στην
κορυφή Καλαμαράς, ΒΑ του οικισμού. 
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Εικόνα 6.2.2: Μορφολογικό ανάγλυφο Δήμου Τρικκαίων 
(Πηγή: Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Τρικκαίων 2014-2019, 2015)

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης, όπως αυτή φαίνεται σε πρόσφατη δορυφορική
φωτογραφία. Διακρίνονται οι χαρακτηριστικοί μαιανδρισμοί της κοίτης του Πηνειού ποταμού στα δυτικά
του ΠΣΤ και η εν γένει επίπεδη μορφολογία της περιοχής με τα ήπια μορφολογίας λοφώδη εξάρματα της
Ανάληψης και της περιοχής της Περδικοράχης.  
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Εικόνα 6.2.3: Δορυφορική φωτογραφία περιοχής μελέτης 
(Πηγή: GoogleEarth))
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6.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά

6.3.1 Γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας απαντώνται  τόσο αλπικοί,  όσο και  μεταλπικοί  σχηματισμοί.  Οι
Αλπικοί σχηματισμοί εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το θεσσαλικό πεδίο, καθώς και
σε  διάσπαρτες  μορφολογικές  εξάρσεις  εντός  αυτού.  Οι  νεογενείς  και  τεταρτογενείς  σχηματισμοί
καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και έχουν μεταβαλλόμενο πάχος. 

Η λεκάνη της Δυτικής Θεσσαλίας είναι ένα νεοτεκτονικό βύθισμα, που αποτελεί ως ένα βαθμό συνέχεια
και  εξέλιξη  της  Μεσοελληνικής  αύλακας,  και  έχει  δεχθεί  μολασσικές  αποθέσεις  και  ιζήματα  του
Πλειόκαινου και του Τεταρτογενούς. Ο συγκεκριμένος χώρος, από άποψη γεωτεκτονικής θέσης, βρίσκεται
στο όριο μεταξύ των Εξωτερικών και Εσωτερικών Ελληνίδων.

Εξετάζοντας συνολικά την πεδιάδα, μαζί με τις περιθωριακές μορφολογικές εξάρσεις, παρατηρείται ότι στο
πεδινό  τμήμα  εμφανίζονται,  με  μικρές  εξαιρέσεις,  σχεδόν  αποκλειστικά  μεταλπικοί  σχηματισμοί  και
κυρίως  πρόσφατες  αποθέσεις.  Αντίθετα,  τα  περιθώρια  δομούνται  από  σχηματισμούς  των  Αλπικών
γεωτεκτονικών ενοτήτων και μολασσικά ιζήματα.

Οι  πλησιέστερες γεωτεκτονικές  ενότητες στην περιοχή μελέτης είναι  η Πελαγονική και  Υποπελαγονική
ζώνη, οι σχηματισμοί των οποίων πιθανά αποτελούν και το αλπικό υπόβαθρο των νεώτερων, μολασσικών
και ολοκαινικών, σχηματισμών της άμεσης περιοχής (βλ. και ακόλουθη εικόνα). 

Εικόνα 6.3.1: Χάρτης των λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
(Μπαθρέλλος, 2005)

108



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

Ακολούθως  δίνονται  συνοπτικά  τα  χαρακτηριστικά  των  γεωλογικών  σχηματισμών  της  ευρύτερης  και
άμεσης  περιοχής,  όπως  αυτά  αναφέρονται  στη  διδακτορική  διατριβή  Γ.  Μπαθρέλλου  «Γεωλογική,
Γεωμορφολογική  και  Γεωγραφική  Μελέτη  των  Αστικών  Περιοχών  του  Νομού  Τρικάλων  –  Δυτικής
Θεσσαλίας», 2005.  

Α.              ΑΛΠΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

Υποπελαγονική Ενότητα

Η Υποπελαγονική βρίσκεται στα δυτικά κράσπεδα της Πελαγονικής ενότητας, βαίνει παράλληλα προς την
ενότητα της Πίνδου, στην οποία και είναι επωθημένη προς τα δυτικά.

Οι σχηματισμοί της Υποπελαγονικής ενότητας απαντώνται δυτικότερα της περιοχής μελέτης, στα δυτικά
κράσπεδα της πεδινής περιοχής. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι σχηματισμοί της ενότητας από
τους παλαιότερους προς τους νεώτερους:

• Οι  παλαιότεροι  σχηματισμοί  της  Υποπελαγονικής  έχουν  Τριαδική  ηλικία.  Πρόκειται  για
ασβεστόλιθους  άστρωτους,  ανοικτότεφρους  ή  λευκούς.  Σύμφωνα  με  κάποιες  απόψεις  οι
ασβεστόλιθοι αυτοί ανήκουν σε μία μεταβατική ζώνη μεταξύ Υποπελαγονικής και Πίνδου.

• Ακολουθούν ασβεστόλιθοι, οι οποίοι είναι λευκοί και τεφροί, καλής στρώσεως, ή λεπτοπλακώδεις
τεφροί  και  ροζ  με  ενστρώσεις  και  φακούς  ραδιολαριτών.  Αυτά  τα  ανθρακικά  πετρώματα
Ιουρασικής ηλικίας  καθώς  και  τα  αντίστοιχα του Τριαδικού βρίσκονται σε μορφή τεμαχών τα
οποία  διείσδυσαν  τεκτονικά,  παρασυρθέντα  από  τη  μεγάλη  επώθηση  των  οφιολίθων  από
ανατολικά.

• Οφιολιθικό κάλυµµα. Το τεκτονικό αυτό κάλυμμα, που ευρέως αναπτύσσεται στη βόρεια Πίνδο
ονομάστηκε και  Ηωελληνικό τεκτονικό κάλυμμα,  ενώ αποτελείται  από σχηματισμούς ωκεάνιας
περιοχής. Παλαιότεροι μελετητές είχαν αποδώσει στους οφιολίθους Κρητιδική ή Ηωκαινική ηλικία.
Η Ιουρασική ηλικία των οφιολίθων αποδόθηκε αργότερα. Οι οφιολιθικές μάζες του καλύμματος
αποτελούνται  από υπερβασικά πετρώματα όπως δουνίτες,  περιδοτίτες,  πυροξενίτες  καθώς και
βασικά  πετρώματα  (γάββρους  και  διορίτες),  κυρίως  σερπεντινιωμένα.,  ενώ  κατά  τόπους
συναντώνται  pillow-λάβες.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  όπως  στην  περιοχή  της  Παναγίας
παρατηρήθηκαν  εντός  των  οφιολίθων  κοιτάσματα  χρωμίτη.  Οι  οφιόλιθοι  συνοδεύονται  από
κερατολίθους ερυθρού χρώματος συχνά εμπλουτισμένους σε μαγγάνιο. 

• Στη  συνέχεια  απαντώνται  Άνωκρητιδικοί  επικλυσιγενείς  ασβεστόλιθοι.  Πρόκειται  για
ρουδιστοφόρους  ασβεστόλιθους  που  εμφανίζονται  σε  τράπεζες,  τεφρού  έως  ανοικτόφαιου
χρώματος που πολλές φορές εναλλάσσονται με ερυθρόχροους πλακώδεις ασβεστόλιθους. Κατά
θέσεις στη βάση του εμφανίζεται λατυποπαγές. Το πάχος του στρώματος κυμαίνεται από τα 300
έως τα 400 μέτρα περίπου. Οι ρουδιστοφόροι λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, οι οποίοι εμφανίζονται
στην  περιοχή  της  Καλαμπάκας  επικάθονται  απευθείας  στους  οφιολίθους  στις  περιοχές  της
Θεόπετρας και της Βασιλικής.

• Τέλος  ο  νεώτερος  σχηματισμός  που  εμφανίζεται  στην  ευρύτερη  περιοχή  με  περιορισμένη
εξάπλωση είναι ο φλύσχης με ηλικία Μαιστρίχτιο έως Παλαιόκαινο. Ο φλύσχης αποτελείται από
εναλλαγές ιλυωδών,  μαρμαρυγιούχων,  μελανόχροων σχιστωδών μαργών με λεπτόκοκκους έως
μικροκροκαλοπαγείς μαρμαρυγιούχους ψαμμίτες.

Πελαγονική Ενότητα

Η Πελαγονική ενότητα μαζί με την Υποπελαγονική είναι επωθημένες προς τα δυτικά πάνω στην ζώνη της
Πίνδου.

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Πελαγονικής ενότητας απαντούν ανατολικότερα της περιοχής μελέτης, στα
ανατολικά  κράσπεδα  της  πεδινής  περιοχής,  και  οι  παλιότεροι  σχηματισμοί  της  είναι  τα  Παλαιοζωικά
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κρυσταλλοσχιστώδη  πετρώματα.  Τα  αλπικά  πετρώματα  που  δομούν  την  ενότητα  αυτή  μπορούν  να
διακριθούν από τα παλαιότερα προς τα νεότερα:

• Οι παλαιότεροι σχηματισμοί της Πελαγονικής έχουν ηλικία Κατώτερο Τριαδικό (Νεοπαλαιοζωικό)
έως Μέσο Τριαδικό. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι κυρίως µεταµορφωµένα και ηµι-µεταµορφωµένα
πετρώματα,  τα  οποία  υπέρκεινται  επικλυσιγενώς  του  Παλαιοζωικού  κρυσταλλοσχιστώδους
υποβάθρου.  Πρόκειται  για  εναλλαγές  σχιστόλιθων,  ψαμμιτών,  φυλλιτών  και  χαλαζιτών  με
ενστρώσεις ερυθρών ασβεστόλιθων μικρού πάχους και διεισδύσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων.

• Οι σχηματισμοί που στρωματογραφικά ακολουθούν είναι ηµικρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι με ηλικία
Μέσο Τριαδικό (Λαδίνιο) – Κατώτερο Λιάσιο (;). Οι ασβεστόλιθοι είναι κυρίως μεσοστρωματώδεις,
κατά  θέσεις  δολομιτιωμένοι,  χρώματος  λευκού  στα  κατώτερα  μέλη  και  τεφρού  έως
σκοτεινότεφρου στα ανώτερα μέλη. Η παραπάνω ανθρακική σειρά άλλοτε επίκειται με επίκλυση
στο  κρυσταλλοσχιστώδες  και  άλλοτε  αποτελεί  κανονική  εξέλιξη  των  ημι-μεταμορφωμένων
πετρωμάτων. Το πάχος του σχηματισμού είναι 700 μέτρα περίπου.

Β.              ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι μεταλπικοί σχηματισμοί της περιοχής μελέτης αποτελούνται από τα Τριτογενή μολασσικά ιζηματογενή
πετρώματα  της  Μεσοελληνικής  αύλακας,  τα  νεότερα  Νεογενή  (Πλειοκαινικά)  ιζήματα  ή  ιζηματογενή
πετρώματα και τους Τεταρτογενείς σχηματισμούς και αποθέσεις συνεκτικών και χαλαρών ιζήματων. Στη
συνέχεια αναλύονται οι σχηματισμοί αυτοί από τους παλαιότερους προς τους νεότερους.

Σχηματισμοί της Μεσοελληνικής Αύλακας

Η Μεσοελληνική αύλακα αποτελεί την σημαντικότερη αύλακα του Ελληνικού χώρου και έχει χαρακτηρισθεί
ως οπισθοδρομούσα λεκάνη, ενώ απαρτίζεται από μολάσσες που αποτέθηκαν σε αυτή κατά τη διάρκεια
Ηωκαίνου – Μειοκαίνου. Τα μολασσικά ιζήματα αποτελούν το υπόβαθρο των Πλειο-Πλειστοκαινικών και
νεώτερων  Ολοκαινικών  αποθέσεων  της  Θεσσαλικής  πεδιάδας.  Στην  περιοχή  μελέτης,  οι  μολασσικοί
σχηματισμοί εμφανίζονται στις λοφώδεις περιοχές της Ανάληψης και της Περδικοράχης στα ανατολικά και
βορειοανατολικά της έκτασης της ΖΟΕ.  Ευρύτερης έκτασης εμφανίσεις απαντούν τόσο στους ορεινούς
όγκους των Χασίων και Αντιχασίων όσο και στις λοφώδεις περιοχές που αναπτύσσονται βόρεια της πόλης
των Τρικάλων και της Καλαμπάκας.

Τα μολασσικά ιζήματα παρουσιάζουν ποικιλία λιθοφάσεων και  οι  σχηματισμοί αλλάζουν από θέση σε
θέση. Τα μολασσικά πετρώματα της ευρύτερης περιοχής περιγράφονται στη συνέχεια από τα παλιότερα
προς τα νεότερα:

• Σειρά Ριζώµατος: οι σχηματισμοί εμφανίζονται στο ανατολικό τμήμα του νομού, με ηλικία Μέσο
έως  Ανώτερο  Ηώκαινο.  Πρόκειται  για  μάργες,  ψαμμίτες  και  οργανογενείς  ασβεστόλιθους.  Οι
ασβεστόλιθοι είναι συμπαγείς, ερυθρίζοντες, και ελαφρώς ψαμμούχοι. Στην περιοχή της Βασιλικής
απαντώνται επικλυσιγενώς πάνω στους ασβεστόλιθους του Άνω Κρητιδικού ή των οφιολίθων ή
άλλων σχηματισμών. Εναλλαγές μαργών και ψαμμιτών, ηλικίας Άνω Ηωκαινικής υπέρκεινται των
ασβεστόλιθων. Οι μάργες είναι ελαφρά ιλυούχες και περιέχουν ολισθόλιθους από ασβεστόλιθους
και οφιολίθους.

• Η σειρά του Επταχωρίου αναπτύσσεται κυρίως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού. Η ηλικία
της  ακολουθίας  αυτής  είναι  Ολιγόκαινο  (Στάμπιο).  Η  σειρά  του  Επταχωρίου  υπέρκειται
επικλυσιγενώς  της  σειράς  Ριζώματος,  της  σειράς  της  Κρανιάς  ή  παλιότερων  σχηματισμών
(οφιόλιθοι, σχηματισμοί της Πίνδου). Αντιπροσωπεύεται από μία σειρά στρωμάτων στη βάση και
έναν επικείμενο μαργαϊκό σχηματισμό. Τα στρώματα της βάσης αποτελούνται από κροκαλοπαγή
εναλλασσόμενα με ψαμμίτες και μαργαϊκές  ενστρώσεις.  Ακολουθούν μάργες κυανοτεφρές έως
μελανοτεφρές αρκετά σκληρές και κατακερματισμένες.
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• Η σειρά Πενταλόφου – Μετεώρων επικάθεται στο σχηματισμό του Επταχωρίου και εμφανίζεται
στο  βόρειο  και  στο  ανατολικό  τμήμα  του  νομού.  Η  σειρά  αποτελείται  στη  βάση  της  από
κροκαλοπαγή  τα  οποία  μεταβαίνουν  προς  τα  επάνω  σε  εναλλαγές  ψαμμιτών,  αργίλων,
ψαμμιτομαργών  και  κροκαλοπαγών  που  καλύπτουν το  διάστημα του  Ανώτερου  Ολιγοκαίνου  -
Κατώτερου  Μειοκαίνου  (Ακουϊτάνιο).  Νοτίως  του  ποταμού  Ίωνα  οι  παραπάνω  σχηματισμοί
μεταβαίνουν πλευρικά στα κατώτερα κροκαλοπαγή των Μετεώρων, τα οποία αποτελούν, πιθανόν,
έναν  παλαιό  υποθαλάσσιο  κώνο.  Γενικά  πρόκειται  για  θαλάσσια  ιζήματα  στα  οποία
παρεμβάλλονται και ποταμοχερσαίες αποθέσεις. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, τα κροκαλοπαγή
αυτά  αποτέθηκαν  σε  ένα  δελταϊκό  σύστημα  τύπου  “Gilbert”,  όπου  υπήρχαν  μεγάλα  κανάλια
περιχαρακωμένα  καθέτως  του  άξονα  προελάσεως  του  δέλτα.  Οι  σχηματισμοί  των  Μετεώρων
έχουν αποτεθεί ασύμφωνα πάνω στη σειρά του Επταχωρίου και μπορούν να διαχωριστούν από τα
παλαιότερα προς τα νεότερα:

(α)  Κατώτερη  σειρά  Μετεώρων.  Πρόκειται  για  πολύμικτα  κροκαλοπαγή  με  καλά
αποστρογγυλωμένες κροκάλες λόγω μεταφοράς,  που εμφανίζονται  με  μέσο μέγεθος  το οποίο
σπάνια είναι μεγαλύτερο από 10 εκατοστά. Η προέλευση των κροκαλών είναι από ασβεστόλιθους,
μάρμαρα,  οφιολίθους  και  σπανιότερα  από  το  μεταμορφωμένο  υπόβαθρο.  Το  πάχος  του
σχηματισμού φτάνει τα 300 μέτρα και η ηλικία τους παρότι δεν βρέθηκαν απολιθώματα, αλλά
συγκριτικά εντοπίζεται στο Κατώτερο Ακουϊτάνιο. Η κατώτερη σειρά παρουσιάζει χαρακτηριστική
διασταυρούμενη στρώση η οποία δείχνει μία ποτάμια προέλευση. 

(β) Ανώτερη σειρά Μετεώρων.  Η ανώτερη σειρά διαιρείται από την κατώτερη, με μία γωνιώδη
ασυμφωνία από 20ο έως 30ο. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται από τα 200 έως τα 300 μέτρα.
Οι δύο σειρές διαφέρουν μεταξύ τους τόσο από το μέγεθος των κροκαλών, το οποίο στην ανώτερη
σειρά είναι μικρότερο, όσο και από το βαθμό σύνδεσης τους, ο οποίος είναι χαλαρότερος. Οι
κροκάλες  είναι  γνευσιακές  και  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  υλικό  αργιλοψαμμιτικής  σύστασης.
Μεταξύ τους υπάρχουν ενστρώσεις ψαμμιτών με κίτρινες έως ερυθρές – βυσσινόχροες αμμούχες
μάργες. Προς τα ανατολικά (προς την Πελαγονική ζώνη), μεταπίπτουν σε κροκαλοπαγή λιγότερο
συνεκτικά, τα οποία αποτελούνται από γνευσιακά τεμάχη μέσα σε χαλαζιακή και αστριούχο άμμο.
Η ηλικία της ανώτερης σειράς των Μετεώρων προσδιορίστηκε στο Ανώτερο Ακουϊτάνιο.

• Η σειρά Τρικάλων είναι ο μολασσικός σχηματισμός, ο οποίος απαντάται στην περιοχή μελέτης,
στις  λοφώδεις  περιοχές  της  Ανάληψης  και  της  Περδικοράχης.  Η  σειρά  αυτή,  εμφανίζεται
επικλυσιγενώς πάνω στους σχηματισμούς του κρυσταλλοσχιστώδους ή πάνω στους σχηματισμούς
του  Ηωκαίνου  ή  πάνω  στα  ανώτερα  κροκαλοπαγή  των  Μετεώρων.  Η  βάση  της  επίκλυσης
χαρακτηρίζεται από οργανογενείς ασβεστόλιθους (με λατυποπαγές στη βάση τους), οι οποίοι είναι
αμμώδεις, βιοκλαστικοί και μικρού πάχους, καθώς επίσης από εναλλαγές ιλυωδών μαργών και
μαρμαρυγιούχων ψαμμιτών. Το συνολικό πάχος του σχηματισμού είναι 600 μέτρα περίπου και η
ηλικία του τοποθετείται στο Βουρδιγάλιο.

Νεογενείς σχηματισμοί

Τα  λιμναία  και  ποταμοχειμάρια  ιζήματα  του  Πλειοκαίνου  αποτέθηκαν  στις  ταφροειδείς  λεκάνες  της
Λάρισας στην ανατολική Θεσσαλία και των Τρικάλων – Καρδίτσας στη δυτική, οι οποίες δημιουργήθηκαν
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης επιφανειακή εξάπλωση Νεογενών (Πλειοκαινικών) σχηματισμών υπάρχει
στο δυτικό τμήμα του νομού. Ο AUBOUI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.N (1961) σε αυτή την ορεινή περιοχή περιγράφει ότι οι κοιλάδες
του  Τεταρτογενούς  επαναλαμβάνουν  τα  ίχνη  παλαιότερων  κοιλάδων  Πλειοκαινικής  ηλικίας,  οι  οποίες
διαβρώνονται ξανά κατά βάθος στα κατάντη. Τα ίχνη αυτά των Πλειοκαινικών κοιλάδων παραμένουν στα
πάνω τμήματα των κυριότερων από αυτές και κυρίως στο ύψος των αυχένων.
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Πλειστοκαινικές αποθέσεις

Οι Πλειστοκαινικές αποθέσεις αναπτύσσονται επιφανειακά, κυρίως στο νοτιοδυτικό, δυτικό και βόρειο του
νομού. Οι αποθέσεις αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε:

• Λιθώνες παγετώνων:  Οι αποθέσεις που απαντούν στο νοτιοδυτικό και στο δυτικό ορεινό τµήµα
του νομού είναι λιθώνες παγετώνων και αποτελούνται από ελαφρά αποστρογγυλωµένες λατύπες,
ποικίλου µεγέθους και σύστασης. 

• Παλαιοί κώνοι κορηµάτων, πλευρικά κορήµατα και υλικά ποτάµιων αναβαθµίδων: απαντώνται
στο  βόρειο  και  δυτικό  μέρος  του  νομού.  Αποτελούνται  από  κροκαλολατυποπαγή,  ψαµµίτες,
άµµους, αργίλους, µάργες, κοκκινοπηλούς και άλλα πολύµικτα κλαστικά υλικά συγκολληµένα σε
ποικίλο  βαθµό.  Τα  αδροµερή  στοιχεία  προέρχονται  από  ασβεστόλιθους,  σχιστόλιθους  και
γνεύσιους. Ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες έγιναν στην κοιλάδα του Ληθαίου, έδειξαν ότι οι
παλαιές ποταµοχειµάρριες αποθέσεις αποτελούνται από άργιλους, αργιλοϊλείς,  αργιλοϊλυώδεις
άµµους  και  αµµοχάλικα  µε  κροκάλες.  Οι  αποθέσεις  αυτές  παρουσιάζουν  µεγάλη  λιθολογική
ετερογένεια,  χαρακτηριζόµενες  από  συχνές  πλευρικές  αποσφηνώσεις  και  το  πάχος  τους
κυµαίνεται µεταξύ των 9 και των 28 µέτρων.

Ολοκαινικές αποθέσεις

Τα  πρόσφατα  ιζήματα  του  Τεταρτογενούς,  µε  Ολοκαινική  ηλικία  καταλαµβάνουν  τη  συντριπτικά
μεγαλύτερη  έκταση  της  περιοχής  μελέτης.  Στην  ευρύτερη  περιοχή  μπορούν  να  διακριθούν  σε
σχηµατισµούς  πρανών,  σε  ελλουβιακό  µανδύα  (µανδύα  αποσάθρωσης)  και  σε  αλλούβια  –  ποτάµιες
αποθέσεις,  ενώ  στην  άμεση  περιοχή  απαντούν  αποκλειστικά  τα  τελευταία,  τα  οποία,  όπως
προαναφέρθηκε, καλύπτουν σχεδόν το σύνολο αυτής με εξαίρεση τους μολασσικούς σχηματισμούς των
λοφωδών εκτάσεων Ανάληψης και Περδικοράχης.

• Σχηµατισµοί πρανών:  οι σχηµατισµοί των πρανών αναφέρονται στα πλευρικά κορήµατα, στους
κώνους κορηµάτων και τις σύγχρονες αποθέσεις των ρεµάτων των πρανών. Τα πλευρικά κορήµατα
και  οι  κώνοι  κορηµάτων  εµφανίζονται  στις  απόκρηµνες  κλιτείς  της  οροσειράς  της  Πίνδου  και
κυρίως σε σηµεία όπου η αποσάθρωση των αλπικών σχηµατισµών διευκολύνεται  εξαιτίας της
τεκτονικής  καταπόνησης.  Συνήθως  είναι  ελαφρά  συγκολληµένα  έως  ασύνδετα,  ενώ  όπου
εµφανίζονται  συνεκτικά  κορήµατα  απαρτίζονται  από  γωνιώδη  τεµάχη  συγκολληµένα  µε
ανθρακική συνδετική ύλη. Τα συνεκτικά κορήµατα ανήκουν στις παλαιότερες αποθέσεις. Γενικά, τα
κορήµατα  αποτελούνται  από  λατύπες  ποικίλου  µεγέθους  και  σύστασης,  οι  οποίες  στο  δυτικό
τµήµα του νομού είναι ασβεστολιθικές και κερατολιθικές, ενώ περιέχουν πολλές φορές ογκολίθους
και ασβεστολιθικά µπλόκ εγκατακρήµνισης. Τα κορήµατα παρουσιάζουν µεγάλη έκταση και πάχος
ως  επί  το  πλείστον  κοντά  σε  τεκτονικές  επιφάνειες  και  συνοδεύονται  πολλές  φορές  από
κατολισθητικά  φαινόµενα.  Τοπικά  η  έντονη  διάβρωση  των  κορηµάτων  έχει  αποκαλύψει  τους
υποκείµενους σχηµατισµούς. Κατά θέσεις στις δυτικές ορεινές περιοχές οι λατύπες είναι ελαφρά
αποστρογγυλωµένες και κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για αποθέσεις λιθώνων παγετώνων. Οι
αποθέσεις των ρεµάτων και οι κώνοι τους είναι σύγχρονες αποθέσεις, οι οποίες εµφανίζονται στις
κοίτες και  τις  απολήξεις των ρεµάτων.  Πρόκειται για κλαστικά υλικά ποικίλου κατά περίπτωση
µεγέθους όπως άµµοι, χάλικες, κροκάλες και λατύπες. Τα κλαστικά αυτά υλικά παρουσιάζουν µία
αποστρογγυλοποίηση, η οποία αυξάνει ανάλογα µε την απόσταση µεταφοράς τους από τα νερά
του χειµάρρου. Στις περισσότερες θέσεις στις απολήξεις τους τα ρέµατα δηµιουργούν µικρούς
κώνους. Επίσης σε ορισµένες θέσεις οι χείµαρροι δηµιουργούν µικρές αναβαθµίδες, ενός µέτρου
περίπου από την κοίτη τους.

• Μανδύας αποσάθρωσης:  η έντονη και γρήγορη αποσάθρωση του φλύσχη σε συνδυασµό µε τις
ζώνες τεκτονικού κατακερµατισµού των πετρωµάτων του δηµιουργούν µανδύα αποσάθρωσης, σε
όλη  σχεδόν  την  έκταση  του  φλύσχη  της  Πίνδου.  Το  πάχος  του  µανδύα  φτάνει  τα  10  µέτρα.
Αποτελείται από άµµο και προέρχεται από την αποσάθρωση των ψαµµιτών του φλύσχη. Επίσης
στο σχηµατισµό αυτό συµµετέχουν  αργιλοµαργαϊκά υλικά και  άργιλοι.  Ο µανδύας  δηµιουργεί
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φαινόµενα  ερπυσµού  και  κατολισθήσεων.  Επίσης,  εκτός  από  το  μανδύα  αποσάθρωσης  του
φλύσχη, στα χαμηλά τµήµατα της κοιλάδας του Ληθαίου, στο βορειοανατολικό τµήµα του νομού,
παρατηρούνται συγκεντρώσεις προϊόντων αποσάθρωσης των υποκείµενων ιλυολίθων και µαργών
(Μάργες Ριζώµατος).  Πρόκειται για µίγµα αργίλου, ιλύος και άµµου πάχους 2 έως 3m. Τοπικά
περικλείουν και µεµονωµένες διάσπαρτες κροκάλες έως ακόµη και ογκόλιθους. 

• Αλλουβιακές  και  ποτάµιες  αποθέσεις  και  ποταµοχειµµάριες  αναβαθµίδες: Τα  αλλούβια,  οι
ποτάµιες  αποθέσεις  και  οι  ποταµοχειµµάριες  αναβαθµίδες εµφανίζονται  κατά κύριο λόγο στη
Θεσσαλική πεδιάδα στον Πηνειό ποταµό και  στους παραποτάµους του και  επικρατούν σχεδόν
αποκλειστικά  στην  άμεση  περιοχή  μελέτης.  Οι  αλλουβιακές  αποθέσεις  παρουσιάζουν  µεγάλη
ποικιλία στη λιθολογική τους σύσταση, η οποία εξαρτάται άµεσα από το είδος των σχηµατισµών
του υποβάθρου και της περιοχής τροφοδοσίας. Πρόκειται για αργιλικά, αργιλοαµµώδη, ερυθρά
αργιλοπυριτικά  υλικά,  µέσα  στα  οποία  υπάρχουν  κροκάλες  και  λατύπες  ασβεστολίθων,
ραδιολαριτών και οφιολίθων. Το πάχος τους αυξάνει σηµαντικά προς το κέντρο της Θεσσαλικής
πεδιάδας.  Οι  ποτάµιες  αποθέσεις  και  αναβαθµίδες  αποτελούνται  κατά  κύριο  λόγο  από υλικά
ποικίλου µεγέθους και λιθολογικής σύστασης, κυρίως από ανθρακικές ή πυριτικές κροκάλες µε
καλό βαθµό αποστρογγυλοποίησης και µεταξύ τους υπάρχει λεπτοµερέστερο αµµώδες, χαλικώδες
ψαµµιτικό και ερυθρό αργιλικό πυριτικό υλικό. Το υλικό αυτό προέρχεται από τους σχηµατισµούς
της οροσειράς της Πίνδου, από την οποία πηγάζουν ο Πηνειός και οι παραπόταµοί του. Επίσης, το
πλέον  χονδρόκοκκο  υλικό  αποτέθηκε  στις  ορεινές  ζώνες  εξάπλωσης  των  κυρίων  ρεµάτων  του
Πηνειού, του Ληθαίου και προς τα δυτικά του Πορταϊκού, µε µεγάλες κροκάλες των οποίων η
διάµετρος  φτάνει  έως  και  τα  20cm.  Στην  πεδινή  περιοχή  το  υλικό  των  αποθέσεων  είναι
περισσότερο λεπτόκοκκο, το µέγεθος των κροκαλών ελαττώνεται και παρεµβάλλεται περισσότερο
αργιλικό υλικό. Οι ποτάµιες αναβαθµίδες παρατηρούνται κατά θέσεις από 1 έως 2m και 5 έως 10m
πάνω από την σηµερινή κοίτη και αποτελούνται από αδροµερή υλικά, κυρίως κροκάλες, χάλικες,
άµµους και µε λίγους διάσπαρτους ογκόλιθους. Το πάχος τους είναι περίπου 2 έως 3 µέτρα. Στις
σηµερινές  ενεργές  κοίτες  του  Πηνειού  ποταµού,  καθώς  επίσης  και  των  παραποτάµων  του
υπάρχουν ασύνδετα υλικά. Επικρατούν οι ηµιστρογγυλεµένες κροκάλες χαλίκια και άµµοι, πάχους
περίπου 2 έως 2,5 µέτρων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι αποθέσεις στα πεδινά τµήµατα καλύπτονται
από παχύ στρώµα καλλιεργήσιµου εδάφους µε άφθονο αργιλικό υλικό. Το πάχος των αλλουβίων
και των ποτάµιων αποθέσεων ποικίλει. Σύµφωνα µε δεδοµένα γεωτρήσεων στην πεδινή περιοχή
της Καλαµπάκας το πάχος των αλλουβίων είναι της τάξης των 100 έως 130 µέτρων,  ενώ στην
πεδινή  ζώνη  των  Τρικάλων  το  πάχος  αυτό  αυξάνει  σηµαντικά  και  φτάνει  τα  250  µέτρα.  Το
µεγαλύτερο  αναγνωρισµένο  πάχος  από  ερευνητικές  γεωτρήσεις  στην  περιοχή  ανέρχεται  στα
420m.

Ακολούθως,  παρουσιάζεται  ο  γεωλογικός  χάρτης  της  ευρύτερης  περιοχής  μελέτης,  ο  οποίος  είναι
απόσπασμα από τα Φύλλα Τρίκαλα και Καλαμπάκα του Γεωλογικού Χάρτη της Ελλάδας που έχει συνταχθεί
από το ΙΓΜΕ σε κλίμακα 1:50.000.

Στην  περιοχή  μελέτης  επικρατούν  σχεδόν  αποκλειστικά  οι  αλλουβιακές  και  ποτάµιες  αποθέσεις.  Οι
λοφώδεις  εκτάσεις  της  Ανάληψης  και  γύρω  από  τον  οικισμό  της  Περδικοράχης  δομούνται  από
μολασσικούς  σχηματισμούς  αποτελούμενους  από  ιλυώδεις  και  μαρμαρυγιούχες  κυανές  μάργες  με
πλακώδεις ψαμμιτικές τράπεζες και με παρεμβολές τοπικά βιοκλαστικών ψαμμιτικών ασβστολίθων. 
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Εικόνα 6.3.2: Γεωλογικός χάρτης περιοχής μελέτης 
(ΙΓΜΕ)
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6.3.2 Στοιχεία σεισμικότητας

Σύμφωνα με το νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) 2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ.  Δ17α/115/9/ΦΝ275  (ΦΕΚ  1154/12-8-2003)  ΥΑ,  η  περιοχή  μελέτης  κατατάσσεται  στη  Ζώνη
Σεισμικής  Επικινδυνότητας  IΙ (βλ.  και  ακόλουθη  εικόνα).  Για  τη  ζώνη  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Ι  η  εδαφική  επιτάχυνση
προσδιορίζεται σε 0,24g ενώ η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους Α δίνεται από τον τύπο:

Α = α * g 

(όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας)

Εικόνα 6.3.3: Ζώνες σεισμικές επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου 

Στον ακόλουθο πίνακα  παρουσιάζεται το ιστορικό αρχείο σεισμών από 01-01-1964 έως 15-11-2017, με
μέγεθος Μ ≥ 3,0 σε απόσταση 15  km από το κέντρο των Τρικάλων, όπου καταγράφεται, εκτός από την
ημερομηνία του σεισμού και τις συντεταγμένες του επικέντρου, το εστιακό βάθος και το μέγεθος.
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Πίνακας 6.3.1: Κατάλογος ιστορικών σεισμών ευρύτερης περιοχής έργου 
(πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

Α/Α Χρόνος Γένεσης
(GMT)) Επίκεντρο

Γεωγρ.
Πλάτος

(°C)Β)

Γεωγρ.
Μήκος

(°C)Α)

Βάθος
(km) Μέγεθος

1 2016/05/11
18:44:00 14,6 km ΒΒΑ των Τρικάλων 39,68 21,82 27 3,4

2
2012/05/19

19:52:15 12,4 km ΑΒΑ των Τρικάλων 39,60 21,90 24 3,0

3 2010/12/02
14:14:22

13,9 km Β των Τρικάλων 39,68 21,75 25 3,1

4
2010/10/28

19:04:59 12,5 km ΔΝΔ των Τρικάλων 39,50 21,64 21 3,1

5 2010/09/21
22:26:20

12,4 km ΔΝΔ των Τρικάλων 39,52 21,63 26 3,0

6 2009/11/23
16:07:36 12,8 km Β των Τρικάλων 39,67 21,78 26 3,1

7
2009/11/23

16:05:07 11,6 km Β των Τρικάλων 39,66 21,77 24 3,3

8 2008/11/20
07:10:38 7,5 km Δ των Τρικάλων 39,56 21,68 12 3,1

9 2008/05/29
22:05:53 14,5 km ΝΔ των Τρικάλων 39,48 21,63 22 3,0

10 2008/05/27
23:06:51 12,5 km ΝΔ των Τρικάλων 39,48 21,66 18 3,1

11 2008/05/23
19:15:07 9,7 km ΝΝΔ των Τρικάλων 39,48 21,71 24 3,3

12 2008/05/23
09:08:38 13,1 km ΝΝΔ των Τρικάλων 39,45 21,70 18 3,1

13 2008/05/15
21:25:21 11,1 km ΝΝΔ των Τρικάλων 39,47 21,70 20 3,3

14 2008/05/07
16:09:59 11,7 km ΝΔ των Τρικάλων 39,49 21,66 23 3,2

15 2008/02/26
17:41:14 9,5 km Ν των Τρικάλων 39,47 21,76 33 3,3

16
2007/12/21

05:02:10
4,2 km ΒΔ των Τρικάλων 39,58 21,73 23 3,2

17 2007/06/21
01:25:37

4,5 km Α των Τρικάλων 39,56 21,82 5 3,4

18 2006/12/05
11:34:30 12,0 km ΑΝΑ των Τρικάλων 39,52 21,90 26 3,2

19 2006/07/22
01:27:46 8,3 km Β των Τρικάλων 39,63 21,76 4 3,1

20
2006/04/17

11:38:01 14,1 km ΔΝΔ των Τρικάλων 39,50 21,62 25 3,0

21
2006/04/12

13:23:19
6,6 km ΝΝΔ των Τρικάλων 39,50 21,74 25 3,0

22 2005/07/26
16:11:06

4,9 km ΝΔ των Τρικάλων 39,53 21,72 17 3,0

23 2005/03/29
06:13:00 4,0 km ΒΒΑ των Τρικάλων 39,59 21,78 43 3,1

24
2003/08/30

13:45:49 14,6 km ΒΔ των Τρικάλων 39,65 21,65 19 3,7

25 2001/11/09
03:03:06

12,2 km ΒΒΔ της Καρδίτσας 39,46 21,85 26 3,0

26 2001/04/23
06:30:44 13,2 km ΒΔ των Τρικάλων 39,64 21,66 5 3,2
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Α/Α Χρόνος Γένεσης
(GMT))

Επίκεντρο
Γεωγρ.
Πλάτος

(°C)Β)

Γεωγρ.
Μήκος

(°C)Α)

Βάθος
(km)

Μέγεθος

27 2000/06/19
01:17:39

11,9 km Ν των Τρικάλων 39,45 21,79 27 3,1

28 1998/10/25
00:11:37 13,6 km ΔΒΔ της Καρδίτσας 39,42 21,78 10 3,6

29
1998/06/15

21:25:55 13,2 km ΒΒΔ των Τρικάλων 39,67 21,73 2 3,2

30 1998/01/13
20:23:39

6,9 km ΔΝΔ των Τρικάλων 39,54 21,69 5 3,4

31
1994/11/08

09:39:17 9,7 km ΒΒΔ των Τρικάλων 39,64 21,74 10 3,1

32 1991/09/07
19:49:05

6,8 km ΝΑ των Τρικάλων 39,51 21,82 36 3,3

33 1990/03/07
22:30:19 11,8 km Β των Τρικάλων 39,66 21,79 1 3,5

34
1985/02/03

04:14:55 10,0 km ΑΝΑ των Τρικάλων 39,53 21,88 6 3,4

35 1974/08/18
07:56:18

12,4 km ΑΒΑ των Τρικάλων 39,60 21,90 10 3,1

36 1966/10/21
16:16:58 12,4 km ΑΒΑ των Τρικάλων 39,60 21,90 10 4,2

Στην ακόλουθη εικόνα  παρουσιάζεται η κατανομή των επικέντρων των σεισμικών γεγονότων μεγέθους
Μ≥3,0, που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής μελέτης, από 01-01-1964 έως 15-11-2017.
Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία η περιοχή μελέτης δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα έντονη, από
άποψη μεγέθους, σεισμική δραστηριότητα.
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Εικόνα 6.3.4: Κατανομή επικέντρων σεισμών Μ ≥ 3,0 στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
από 01-01-1964 έως 15-11-2017 

(πηγή: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

6.3.3 Έδαφος

Στην ΠΕ Τρικάλων επικρατούν τα βαθιά εδάφη με ποσοστό 57%. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, εκτός
από τα επίπεδα αλλουβιακά εδάφη,  που είναι  όλα σχεδόν  βαθιά,  εδάφη από τριτογενείς  αποθέσεις,
καθώς  και  ένα  αξιόλογο  ποσοστό  αυτόχθονων  εδαφών  από  φλύσχη,  σχιστόλιθους,  γνεύσιους  και
περιδοτίτες που φέρουν μόνιμο προστατευτικό κάλυμμα φυσικής (δασικής) βλάστησης. 

Τα  αβαθή  εδάφη  καταλαμβάνουν  το  34%  της  ΠΕ  Τρικάλων,  και  απαντώνται  κυρίως  στις  ορεινές  και
λοφώδεις περιοχές σχιστογνεύσιων, σχιστολίθων, φλύσχη και περιδοτιτών.  

Τέλος,  το  υπόλοιπο  9% της  έκτασης  της  ΠΕ  Τρικάλων  καλύπτεται  από βραχώδη  εδάφη προερχόμενα
κυρίως από σκληρούς ασβεστόλιθους.  

Ως προς τη διάβρωση του εδάφους, αναφέρεται ότι μόνο το 28% της έκτασης της ΠΕ δεν υφίσταται καμία
διάβρωση.  Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν  κυρίως  όλα  τα  επίπεδα  αλλουβιακά  εδάφη,  οι  βραχώδεις
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εξάρσεις  χωρίς  έδαφος,  καθώς  και  ένα  ποσοστό  επικλινών  αυτόχθονων  εδαφών,  από  τις  υπόλοιπες
κατηγορίες, τα οποία μονίμως καλύπτονται από φυσική προστατευτική βλάστηση. Το 22% του εδάφους
της ΠΕ Τρικάλων φαίνεται να υποφέρει από μέτρια διάβρωση. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει συνήθως
επικλινείς περιοχές, από μεταμορφωμένα πετρώματα, περιδοτίτες, φλύσχη και τριτογενείς αποθέσεις με
διαταραγμένα εδάφη, των οποίων η φυσική ξυλώδης βλάστηση έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς με τις
πυρκαγιές και την υπερβόσκηση ή καλλιεργείται γεωργικώς χωρίς μέτρα προστασίας από τη διάβρωση.
Τέλος,  στο  27%,  της  έκτασης  της  ΠΕ  παρατηρούνται  φαινόμενα  έντονης  διάβρωσης  του  εδάφους.  Η
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, επί το πλείστον, επικλινείς περιοχές από αδιαπέρατα ή μετρίως διαπερατά
πετρώματα,  όπως τα  μεταμορφωμένα,  τα  πυριγενή,  ορισμένα τριτογενή (μάργες)  και  το  φλύσχη,  των
οποίων το έδαφος κυριαρχείται ή φέρει διάσπαρτες χαραδρώσεις λόγω διατάραξης της ξυλώδους φυσικής
προστατευτικής βλάστησης εξαιτίας, κυρίως, ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Στην  άμεση  περιοχή  μελέτης  επικρατούν  μέσης  σύστασης  ή  πηλώδη  εδάφη  και  βαριάς  σύστασης  ή
αργιλώδη ή λεπτόκοκκα εδάφη. Η εμφάνιση των λεπτόκοκκων εδαφών οφείλεται στην παλαιή ύπαρξη των
βαλτωδών εκτάσεων, που προϋπήρχαν στην περιοχή αυτή.
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6.4 Ύδατα

6.4.1 Επιφανειακοί υδατικοί πόροι

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08) και συγκεκριμένα στη ΛΑΠ Πηνειού. 

Εικόνα 6.4.1: Λεκάνες Απορροής Ποταμού στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) και κύριοι ποταμοί και λίμνες. 
Με κίτρινη επισήμανση η περιοχή μελέτης

[COM(2006) 231]. Πηγή: 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)]

Στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) εντοπίζονται 72 ποτάμια ΥΣ. Η περιοχή μελέτης διαρρέεται από τρεις κύριους
υδρογραφικούς  άξονες:  Τμήμα  του  Πηνειού  ποταμού,  το  οποίο  οριοθετεί  την  περιοχή  μελέτης  στα
νοτιοδυτικά και νότια, τη δυτική κοίτη Τρικάλων, δυτικά του ΠΣΤ και το Ληθαίο ποταμό, ο οποίος διαρρέει
και το κέντρο της πόλης των Τρικάλων από ΒΔ προς ΝΑ. Στην περιοχή μελέτης δεν απαντούν λιμναία και
παράκτια ΥΣ.

Με βάση τη διαίρεση και κατηγοριοποίηση των ποτάμιων ΥΣ του ΥΔ Θεσσαλίας, τα τμήματα του Πηνειού
ποταμού που  σχετίζονται  με  την  περιοχή μελέτης  είναι  το  πιο  κατάντη  υποτμήμα του  τμήματος  Π12
(υποτμήμα 19 της κάτωθι  εικόνας),  λίγο πριν τη συμβολή με τον Πορταϊκό ποταμό και  το πιο ανάντη
υποτμήμα του τμήματος Π11 (υποτμήμα 18 της κάτωθι εικόνας), μέχρι περίπου τη συμβολή του με τη
Δυτική κοίτη Τρικάλων. 

Η Δυτική κοίτη Τρικάλων, τουλάχιστον το τμήμα της που αποτελεί ΥΣ σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ (τμήμα 60 της
κάτωθι εικόνας), εμπίπτει στο σύνολό της στην περιοχή μελέτης. 
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Τέλος, τα τμήματα του Ληθαίου ποταμού που διαρρέουν την περιοχή μελέτης είναι τα Π4 (υποτμήμα 55
της κάτωθι εικόνας), Π3 (υποτμήμα 54 της κάτωθι εικόνας) και Π2 (υποτμήμα 53 της κάτωθι εικόνας)(από
ανάντη προς τα κατάντη). 

Εικόνα 6.4.2: Υδρογραφικοί άξονες περιοχής μελέτης
Με πορτοκαλί επισήμανση η περιοχή μελέτης

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται κάποια φυσιογραφικά και υδρολογικά στοιχεία για τα τμήματα των
υδρογραφικών αξόνων που διαρρέουν την περιοχή μελέτης, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ
του ΥΔ Θεσσαλίας. 

Πίνακας 6.4.1: Φυσιογραφικά και υδρολογικά στοιχεία υδρογραφικών αξόνων 

α/α Όνομα ΥΣ
Μήκος 

(km)

Άμεση Λεκάνη
Απορροής

(km2)

Aθροιστική Λεκάνηθροιστική Λεκάνη
Απορροής

(km2)

Μέση Ετήσια
Απορροή

(h)m3)

1 Πηνειός Π12 36,0 187,54 1.434,47 911,34

2 Πηνειός Π11 42,2 32,13 2.786,27 1.398,52

3 Δυτική Κοίτη
Τρικάλων

9,0 93,41 93,41 35,28

4 Ληθαίος Π4 25,6 209,32 209,33 66,67

5 Ληθαίος Π3 3,1 51,00 260,33 83,16

6 Ληθαίος Π2 3,9 5,2 265,54 85,12

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ετήσιες απολήψεις για τα ανωτέρω ΥΣ, με βάση τα στοιχεία της
1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Θεσσαλίας. Οι απολήψεις του νερού γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις
για αρδευτική χρήση. 
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Πίνακας 6.4.2: Ετήσιες απολήψεις ύδατος 

α/α Όνομα ΥΣ

Ετήσια
απολήψιμη
ποσότητα

(h)m3)

Ετήσιος όγκος
απόληψης (%
μέσης ετήσιας

φυσικής
απορροής)

Θερινός όγκος
απόληψης (%
μέσης θερινής

φυσικής
απορροής)

Ένταση πίεσης
απόληψης

1 Πηνειός Π12 97,10 10,65 32,56 Χαμηλή

2 Πηνειός Π11 276,68 19,78 56,43 Χαμηλή

3 Δυτική Κοίτη
Τρικάλων

28,77 81,55 77,62 Υψηλή

4 Ληθαίος Π4 14,37 21,56 34,59 Χαμηλή

5 Ληθαίος Π3 26,70 32,11 77,71 Μεσαία

6 Ληθαίος Π2 32,93 38,69 77,92 Μεσαία

Οι ποταμοί που εκτιμάται ότι υφίστανται μεσαία απόληψη είναι το τμήμα του π. Ληθαίου από το ύψος της
πόλης των Τρικάλων έως τη συμβολή του με τον π. Πηνειό. 

Επιπλέον, τα τμήματα όπου η θερινή απόληψη είναι μεγαλύτερη από το 30% της αντίστοιχης φυσικής
είναι το τμήμα χαμηλά στην πεδιάδα του π. Πορταϊκού, λίγο πριν τη συμβολή του με τον π. Πηνειό, το
τμήμα του π. Πηνειού, λίγο πριν τη συμβολή του με τον π. Πορταϊκό και το τμήμα του π. Ληθαίου πριν από
το ύψος της πόλης των Τρικάλων.

Επίσης, η Δυτική Κοίτη Τρικάλων, εκτιμάται ότι υφίσταται υψηλή απόληψη.

Τέλος, τα τμήματα όπου η θερινή απόληψη είναι μεγαλύτερη από το 50% της αντίστοιχης φυσικής είναι η
Δυτική Κοίτη Τρικάλων και το τμήμα του π. Ληθαίου από το ύψος της πόλης των Τρικάλων έως τη συμβολή
του με τον π. Πηνειό. 

Όσον αφορά την οικολογική και χημική κατάσταση των ΥΣ της περιοχής μελέτης, αναφέρεται ότι το τμήμα
του Πηνειού Π12 χαρακτηρίζεται από  “μέτρια” οικολογική κατάσταση και χημική κατάσταση “κατώτερη
της  καλής”,  λόγω  υπερβάσεων  σε  ουσίες  προτεραιότητας  (Υδράργυρος).  Η  συνολική  κατάσταση
χαρακτηρίζεται ως “μέτρια”.  

Η οικολογική κατάσταση του τμήματος Π11 του Πηνειού και της Δυτικής Κοίτης Τρικάλων χαρακτηρίζεται
ως  “ελλιπής”, ενώ η χημική τους κατάσταση ως  “καλή”. Η συνολική κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως
“ελλιπής”. 

Το  πιο  ανάντη  τμήμα  στην  περιοχή  μελέτης  του  Ληθαίου  ποταμού  Π4  χαρακτηρίζεται  από  “καλή”
οικολογική και “καλή” χημική, άρα και “καλή” συνολική κατάσταση. 

Το τμήμα Π3 του Ληθαίου ποταμού χαρακτηρίζεται από “κακή” οικολογική και “καλή” χημική κατάσταση.
Η συνολική κατάσταση χαρακτηρίζεται “κακή”. 

Τέλος,  το  τμήμα  Π2  του  Ληθαίου  χαρακτηρίζεται  από  “ελλιπή” οικολογική  και  “άγνωστη”  χημική
κατάσταση.  Η συνολική κατάσταση χαρακτηρίζεται “άγνωστη”. 

Στις ακόλουθες εικόνες απεικονίζονται τα παραπάνω σε ευσύνοπτη μορφή. 
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Εικόνα 6.4.3: Οικολογική κατάσταση των ΥΣ
Με μπλε επισήμανση η περιοχή μελέτης

124



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

Εικόνα 6.4.4: Χημική κατάσταση των ΥΣ
Με μωβ επισήμανση η περιοχή μελέτης
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Εικόνα 6.4.5: Συνολική κατάσταση των ΥΣ
Με μωβ επισήμανση η περιοχή μελέτης

Οι κύριες πιέσεις που δέχονται τα επιφανειακά νερά της περιοχής μελέτης σχετίζονται με τις αγροτικές
δραστηριότητες και το συνολικό ρυπαντικό φορτίο που προέρχεται από αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
περιοχή μελέτης είναι ενταγμένη στις θεσμοθετημένες ευπρόσβλητες στη Νιτρορρύπανση περιοχές.  

6.4.2 Υπόγειοι υδατικοί πόροι

Στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού έχουν οριοθετηθεί 27 υπόγεια υδατικά συστήματα (ΥΥΣ). Στην περιοχή
μελέτης απαντάται το ΥΥΣ 0800230 “Σύστημα κώνου Πηνειού – Πορταϊκού – Πάμισου” με έκταση 820km2

περίπου (βλ. και ακόλουθη εικόνα). 

Από τα 27 ΥΥΣ του ΥΔ Θεσσαλίας, στα 9 πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα
σταδιακή μείωση των μονίμων υπογείων αποθεμάτων. Τα κύρια και εντονότερα προβλήματα, ως προς τις
ποσότητες υπερεκμετάλλευσης, εντοπίζονται στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της Νοτιοδυτικής
Θεσσαλίας  (EL0800030),  Λάρισας-Κάρλας  (EL0800110),  Ταουσάνης-Καλού  Νερού  (EL0800130),
Μακρυχωρίου-Συκουρίου  (EL0800260).  Οι  έντονες  υπεραντλήσεις  συνδέονται  και  με  τη  δυσκολία
επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων λόγω γεωλογικών αιτίων. Στο υπόγειο υδατικό σύστημα
του  κώνου  Τιταρήσιου  (EL0800220)  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  επέλθει  διατάραξη  του  ισοζυγίου  και
παρατηρείται μόνιμη διαχρονική πτώση στάθμης. Παλαιότερα πριν το 2000, οι κύριες απολήψεις για την
ύδρευση της Λάρισας ήταν από το Σύστημα Κώνου – Τιταρήσιου.

Σήμερα οι απολήψεις από το εν λόγω σύστημα έχουν μειωθεί και οι γεωτρήσεις είναι παλαιωμένες. Οι
κύριες  απολήψεις  για την ύδρευση της Λάρισας τοποθετούνται  στο Σύστημα Δαμασίου – Τιτάνου (EL
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EL0800070).  Τοπικές  υπεραντλήσεις  παρατηρούνται  επίσης  και  στο  κοκκώδες  σύστημα  της  Ξυνιάδος
(EL0800200).

Εικόνα 6.4.6: Θέση και όρια υπόγειων υδατικών συστημάτων Θεσσαλίας (EL 08)
Με μωβ επισήμανση η περιοχή μελέτης

Μια ιδιαίτερη ιδιομορφία των υπεραντλήσεων στα κοκκώδη υπόγεια υδατικά συστήματα της πεδιάδας
της Θεσσαλίας είναι ότι σε κάποια από αυτά αντλούνται, σε απόλυτο αριθμό, μεγαλύτερες ποσότητες από
την εκτιμώμενη ετήσια τροφοδοσία τους. 

Πέραν των κοκκωδών υπογείων υδατικών συστημάτων, υπεραντλήσεις πραγματοποιούνται και στα μικρά
καρστικά  υδροφόρα  συστήματα  στην  περίμετρο  της  κύριας  πεδινής  έκτασης.  Στα  καρστικά  αυτά
συστήματα  Φυλλήιου-  Ορφανών  (EL0800080),  Εκκάρας-Βελεσιωτών  (EL0800100),  Ναρθακίου-Βρυσιών
(EL0800180), εξαιτίας της ευκολίας άντλησης μεγάλων παροχών από τις γεωτρήσεις, άρχισαν να αντλούν
από τα μόνιμα αποθέματα που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη στείρευση των πηγών που αποτελούσαν τη
φυσική τους εκφόρτιση και τη μεγάλη πτώση στάθμης. Αθροιστικά, εκτιμάται ότι η ποσότητα υπογείων
που έχουν αφαιρεθεί από τα μόνιμα υπόγεια υδατικά αποθέματα της λεκάνης του Πηνειού από τα μέσα
της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα μετρήσεων στάθμης, ανέρχεται
περί τα 3.000 hm3.

Στα  υπόλοιπα  υπόγεια  υδατικά  συστήματα,  πέραν  τοπικών  μόνο  προβλημάτων,  δεν  παρατηρούνται
προβλήματα υπερεκμετάλλευσης και οι απολήψεις αποτελούν μικρό μόνο ποσοστό της μέσης ετήσιας
φυσικής τροφοδοσίας τους.

Στο ΥΥΣ “Σύστημα κώνου Πηνειού – Πορταϊκού – Πάμισου” οι μέσες ετήσιες απολήψεις υπολογίζονται σε
207x106m3,, ενώ η μέση ετήσια τροφοδοσία υπερκαλύπτει τη ζήτηση και φτάνει τα 350x106m3,. Επομένως η
ποσοτική  κατάσταση  του  ΥΥΣ  χαρακτηρίζεται  ως  “καλή”.  Αλλά  και  η  χημική  κατάσταση  του  ΥΥΣ
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χαρακτηρίζεται  ως “καλή”.  Έχουν  καταγραφεί  τοπικές  επιβαρύνσεις  ΝΟ3,  λόγω  αγροτικών
δραστηριοτήτων, καθώς και τοπικές υπερβάσεις ιχνοστοιχείων Fe, Mn, Al. 

Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται η χημική και ποσοτική κατάσταση των ΥΥΣ του ΥΔ Θεσσαλίας. 

Εικόνα 6.4.7: Χημική Κατάσταση ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)
Με μωβ επισήμανση η περιοχή μελέτης
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Εικόνα 6.4.8: Ποσοτική Κατάσταση ΥΥΣ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)
Με μωβ επισήμανση η περιοχή μελέτης

Στους  τεταρτογενείς  σχηματισμούς  των  κώνων  αναπτύσσονται  πολύ  πλούσιες  υδροφορίες.  Αυτό  σε
μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ποτάμια και οι χείμαρροι στις περιοχές εξόδου από τις ορεινές
λεκάνες απορροής σχηματίζουν κώνους κορημάτων με αδρομερείς αποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν
εξαιρετικά υψηλή διηθητικότητα. 

Γενικότερα οι τεταρτογενείς χονδροκλαστικές αποθέσεις άλλοτε συνιστούν επάλληλα ασυνεχή στρώματα
με ενδιάμεσες παρεμβολές αργίλων και άλλοτε συνεχή στρώματα πάχους 120 μέτρων περίπου. Το ολικό
τους πορώδες (m) κυμαίνεται από 25 έως 40%, ενώ το ενεργό τους πορώδες (me) κυμαίνεται από 8 έως
25% (ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, 1970). Οι τιμές της υδαταγωγιμότητας στα χονδροκλαστικά υδροφόρα συστήματα της
πεδινής ζώνης κυμαίνονται από 6,0 x10-4 έως 2,0 x 10-1 m2/s, με ελάττωση από βορρά προς νότο. Οι τιμές
της υδροπερατότητας (k) είναι της τάξης του 10-6 έως 10-3 m/s ενώ οι τιμές εναποθήκευσης (s) είναι από
10-3 έως  10-1 με  ελάττωση από βορρά προς  νότο (ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ,  1970,  SOGREAH,  1974,  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
1985).

Από  τα  δεδομένα  των  δοκιμαστικών  αντλήσεων  υδρογεωτρήσεων,  η  τιμή  υδαταγωγιμότητας  των
εκμεταλλεύσιμων υπογείων υδροφόρων συστημάτων της πεδινής ζώνης κυμαίνεται από 8,45  x 10-5 έως
8,1 x 10-1 m2/s. Οι τύποι των υδροφόρων οριζόντων της πεδινής ζώνης είναι ελεύθεροι και υπό πίεση. 

Η τροφοδοσία των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων της πεδινής ζώνης σύμφωνα με τους Καλλέργη κ.ά.
(1973) πραγματοποιείται:
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➔ με την άμεση κατείσδυση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Ο συντελεστής κατείσδυσης του
πεδινού τμήματος υπολογίστηκε ίσος με 15%,

➔ με διηθήσεις ύδατος από τους ποταμούς Πορταϊκό, Πάμισο, Ληθαίο και Πηνειό,

➔ με  πλευρικές  διηθήσεις  υπογείων  νερών  από  την  περιμετρική  ορεινή  ζώνη  στην  οποία
αναπτύσσονται τα ανθρακικά πετρώματα του Κόζιακα και της Πελαγονικής και οι ρηξιγενείς ζώνες
των μεταμορφωμένων πετρωμάτων (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι κ.λ.π.).

6.4.3 Κίνδυνοι πλημμύρας

Όπως  έχει  αναφερθεί  και  στην  §3.3.2,  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  (ΣΔΚΠ)  Λεκανών
Απορροής  Ποταμών  (ΛΑΠ)  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  Aριθμ.
41377/329/29.06.2018 Απόφαση της ΕΕΥ (ΦΕΚ 2685/Β/06.07.2018). 

Για τους υδρογραφικούς άξονες που διέρχονται εντός ή πλησίον της περιοχής μελέτης το ΣΔΚΠ αναφέρει
τα εξής: 

• Για τον π. Πορταϊκό, για Τ=50 χρόνια η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης σε ορισμένους
κλάδους και διαχέεται εκτός της κοίτης και πλήττει καλλιεργούμενες εκτάσεις και τους οικισμούς
της περιοχής. Για Τ=100 και Τ=1000 χρόνια επηρεάζεται ακόμα μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής και
πλήττονται μεγαλύτερες   καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και οικισμοί της περιοχής (Αμμουδιά,
Παραπόταμος, Δροσερό, Κάτω Ελάτη, Μεσιακά, Λιλή, Βαλτινό, Ματσουκιώτικα, Μελίγος, Δίλοφο,
Φύκη, Ελευθεροχώρι, Πύλη).

• Για τον Άνω ρου του Πηνειού ποταμού, γιαΤ=50 χρόνια η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης
και στους  δύο κλάδους του ποταμού και διαχέεται εκτός της κοίτης και πλήττει καλλιεργούμενες
εκτάσεις  και  τους  οικισμούς  της  περιοχής.  Για  Τ=100  και  Τ=1000  χρόνια  επηρεάζεται  ακόμα
μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής και πλήττονται μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσε.ς καθώς και
οικισμοί της περιοχής (Μεγάρχη, Διαλεχτό, Διπόταμος, Ρογκιά, Βαλτινό, Ματσουκιώτικα, Μελίγος,
Φωτάδα, Βαλαμάνδρι, Κάτω Ελάτη, Μεσιακά, Αμμουδιά, Παραπόταμος, Τρίκαλα, Φλαμούρι, Αγία
Κυριακή, Σαρακήνα).

• Για τη Δυτική Κοίτη Τρικάλων, για Τ=50 χρόνια η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης σε μεγάλο
μήκος του εξεταζόμενου τμήματος του ποταμού και διαχέεται εντός των εκτάσεων εκατέρωθεν
του.  Για  Τ=100  και  Τ=1000  χρόνια,  η  πλημμύρα  έχει  μεγαλύτερη  έκταση  με  αποτέλεσμα  να
επηρεάζεται ο οικισμός Καρυαί στην περίπτωση της περιόδου επαναφοράς Τ=1000 χρόνια.

• Για τους ποταμούς Ληθαίο και Νεοχωρίτη, για Τ=50 χρόνια η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της
κοίτης και στους κατάντη κλάδους τους και διαχέεται εκτός της κοίτης και εντός του ΠΣΤ. Για Τ=100
και  Τ=1000  χρόνια  επηρεάζεται  ακόμα  μεγαλύτερο  τμήμα  της  περιοχής  και  να  πλήττονται
μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις καθώς και το ΠΣΤ.

• Για την κεντρική κοίτη του Πηνειού, για Τ=50 χρόνια η πλημμύρα ξεπερνάει τα όρια της κοίτης σε
ορισμένους  κλάδους  του  ποταμού,  διαχέεται  εκτός  της  κοίτης  και  πλήττει  καλλιεργούμενες
εκτάσεις και οικισμούς της περιοχής. Η εικόνα είναι πιο δυσμενής στις περιόδους επαναφοράς
Τ=100  και  Τ=1  000  χρόνια  καθώς  εμφανίζονται  μεγαλύτερα  βάθη  ροής  και  η  πλημμύρα  έχε.
μεγαλύτερη έκταση με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ακόμα μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής και να
πλήττονται μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις και αρκετοί οικισμοί της περιοχής (Φλαμούλι,
Αγ. Κυριακή, Λόγγος, Μεγάλα Καλύβια, Παλαιοχώρι, Αγναντερό, καθώς και άλλοι οικισμοί των Ν.
Καρδίτσας και Λάρισας).

Ακολουθεί ο χάρτης επικινδυνότητας πλημμύρας του ΣΔΚΠ για την περιοχή μελέτης.
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Εικόνα 6.4.9: Ζώνες κατάκλυσης για Τ=50, Τ=100 και Τ=1000
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6.5 Χλωρίδα – Πανίδα – Οικοσυστήματα 

6.5.1 Βλάστηση – Τύποι οικοτόπων – Χλωρίδα

Ζώνες βλάστησης - Οικοσυστήματα

Η περιαστική ζώνη της πόλης των Τρικάλων υπάγεται, σύμφωνα με τους χάρτες δυνητικής κατανομής της
βλάστησης  του  Μαυροµµάτη (1980)  και  την  κατανομή των ζωνών βλάστησης  του  Ντάφη (1973)  στην
Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Η Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis-petraeae
(dalechampii)), με είδη του γένους  Quercus, αναφέρεται από άλλους συγγραφείς κι ως υπερμεσογειακή
ζώνη ή ζώνη των θερμόβιων φυλλοβόλων δρυών. Στην Παραμεσογειακή ζώνη ανήκουν οι φυτοκοινότητες
των θερμόφιλων φυλλοβόλων δασών που αναπτύσσονται σε θέσεις ηπειρωτικότερες και σε μεγαλύτερα
υψόμετρα από τις τυπικά μεσογειακές διαπλάσεις. Στη ζώνη αυτή ανήκει περίπου το 1/3 της ηπειρωτικής
χώρας (Κοράκης 2012) και εκτείνεται συνήθως σε υψόμετρο 600-1200 m. 

Η  παραμεσογειακή  ζώνη  διαιρείται  σε  δύο  ή  και  τρεις  φυσιογνωμικά,  οικολογικά  και  χλωριδικά
διακρινόμενες υποζώνες. Η πρώτη, στην οποία υπάγεται το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης είναι
η υποζώνη Ostryo-Carpinion. Η υποζώνη της οστριάς και του γαύρου διακρίνεται σε επί μέρους αυξητικούς
χώρους και χαρακτηρίζεται από την επικράτηση τόσο φυλλοβόλων, όσο και σκληρόφυλλων ειδών. Στην
περιοχή  μελέτης  επικρατούν  είδη  όπως  η  οστρυά  (Ostrya  carpinifolia),  ο  γαύρος  (Carpinus  spp.),  το
πουρνάρι  (Quercus  coccifera),  διάφορα  είδη  φυλλοβόλων  δρυών  όπως  τα  Quercus  pubescens και  Q.
frainetto,  το  φιλύκι  (Phillyrea  latifolia),  ο  φράξος  (Fraxinus  ornus),  η  κουμαριά  (Arbutus  unedo),  ο
σφένδαμος (Acer sempervirens) κ.ά. Η συχνή επικράτηση των αείφυλλων σκληρόφυλλων και ιδιαίτερα του
πουρναριού στην υποζώνη αυτή, σχετίζεται πιθανότητα με τη μακροχρόνια επίδραση της βόσκησης στην
περιοχή.  Σε  θέσεις  όπου  η  υποβάθμιση  είναι  ιδιαίτερα  έντονη,  δύναται  να  επικρατούν  ακόμα  και
φρύγανα, είδη χαρακτηριστικά της χαμηλότερης υψομετρικά ευμεσογειακής ζώνης. 

Την υποζώνη της οστρυάς και του γαύρου διαδέχεται η υποζώνη Quercion frainetto-cerris, γνωστή και ως
υποζώνη των ξηρόφιλων, φυλλοβόλων δασών. Η υποζώνη αυτή αντιστοιχεί στην υποορεινή περιοχή και
διακρίνεται σε επιμέρους αυξητικούς χώρους ή φυτοκοινωνικές ενώσεις. Στις ξηρότερες θέσεις απαντάται
ο  αυξητικός  χώρος  της  πλατύφυλλης  δρυός  (Quercetum  frainetto),  ο  οποίος  χαρακτηρίζεται  από  την
επικράτηση ξυλωδών ειδών όπως: η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens), η πλατύφυλλη δρυς (Q. frainetto),
ο άρκευθος (Juniperus oxycedrus), ο κράταιγος (Crataegus monogyna) κ.ά. Στην περιοχή κατάκλυσης, κατά
τόπους, απαντώνται και άλλα δενδρώδη είδη όπως η γκορτσιά (Pyrus spinosa) και η φτελιά (Ulmus spp.).
Στις πιο υγρές θέσεις επικρατούν είδη όπως η καστανιά (Castanea sativa),  η φλαμουριά (Tilia spp.),  η
φουντουκιά (Corylus avellana) κ.ά.

Εκτός  από  τις  βιοκλιματικά  καθοριζόμενες  ζώνες  βλάστησης  στην  περιοχή  μελέτης  απαντάται  και  η
αζωνικού τύπου βλάστηση. Στην αζωνική βλάστηση συγκαταλέγονται οι τύποι βλάστησης η παρουσία των
οποίων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις υπάρχουσες εδαφικές και κλιματικές συνθήκες αλλά κυρίως
από την ύπαρξη νερού.  Χαρακτηριστική παραποτάμια και  παραρεμάτια βλάστηση αναπτύσσεται  κατά
μήκος  των τεσσάρων  ποταμών των  Τρικάλων:  Ληθαίος,  Αγιαμονιώτης,  Πηνειός,  Κουρμέκης).  Ιδιαίτερη
οικολογική και αισθητική αξία παρουσιάζει η παραποτάμια βλάστηση που αναπτύσσεται κατά μήκος του
Πηνειού εντός της περιοχής μελέτης. Ο Πηνειός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, μετά τον
Αλιάκμονα και τον Αχελώο. Σύμφωνα με τους Ευθυμίου και συν. (20009) κατά μήκος της κύριας κοίτης του,
από την πόλη της Λάρισας μέχρι και τις εκβολές του και σε μια ζώνη 300 m, κυριαρχούν οι καλλιέργειες, με
τα παρόχθια δάση να αποτελούν μόλις το 5%. Στην παραποτάμια βλάστηση επικρατούν κατά τόπους η
φτελιά  (Ulmus  procera),  η  λευκή  λεύκα  (Populus  alba),  η  ιτιά  (Salix  alba)  και  το  πλατάνι  (Platanus
orientalis),  ενώ μικρότερη έκταση καταλαμβάνουν τα δάση φράξου (Fraxinus angostifolia)  και τα δάση
σκλήθρου (Alnus glutinosa) (Ευθυμίου 2018).
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Τύποι οικοτόπων 

Λεπτομερής χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων έχει γίνει για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της
ευρύτερης  περιοχής  μελέτης  και  δη  για  τις  περιοχές  που  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  Ειδικές  Ζώνες
Διατήρησης (ΕΖΔ) (βλ. και § 6.5.4). Μικρό τμήμα, στα Β της  περιαστικής ζώνη της πόλης των Τρικάλων,
βρίσκεται εντός της ΕΖΔ με ονομασία «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα» και κωδικό
GR1440003.  Στην  ΕΖΔ,  με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  Μελέτης  2:  «Εποπτεία  και  Αξιολόγηση  της
Κατάστασης  Διατήρησης  τύπων  οικοτόπων  κοινοτικού  ενδιαφέροντος  στην  Ελλάδα»  (Δημόπουλος
και  Ξυστράκης  2015)  του  Προγράμματος  «Εποπτεία  και  αξιολόγηση  της  κατάστασης  διατήρησης
ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» και τη νέα χαρτογράφηση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στο πλαίσιο του
έργου:  «Ανάπτυξη  υποδομής  χωρικών  δεδομένων  μεγάλης  κλίμακας  (1:5000)  για  τις  χερσαίες
προστατευόμενες  περιοχές  του  δικτύου  «Νatura  2000»  απαντούν  7  φυσικοί  τύποι  οικοτόπων,  οι
οποίοι και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5.1. 

Πίνακας 6.5.1: Φυσικοί τύποι οικοτόπων της ΕΖΔ GR1440003.

Κωδικός Ονομασία Παράρτημα

3280
Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo−Agrostidion και

πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix & Populus
alba στις όχθες τους

I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.

5350 Ψευδομακκί  

6220 Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από
Thero−Brachypodietea Ι*

9110 Δάση οξυάς από Luzulo-Fagetum Ι
91M0 Παννωνικά−βαλκανικά δάση τουρκικής δρυός —κοινής δρυός Ι
9280 Δάση με Quercus frainetto Ι
92C0 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.

Υπόμνημα πίνακα
Στη στήλη Παράρτημα σημειώνονται με Ι οι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
ενώ με * σημειώνονται οι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας. 
Οι ονομασίες και οι κωδικοί των οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ παρουσιάζονται με βάση την ΚΥΑ Η.Π.
14849/853/Ε103 (ΦΕΚ 645/11.04.08).
Για  τους  ελληνικούς  τύπους  οικοτόπων  ακολουθήθηκε  η  ονομασία  που  δίνεται  στον  «Τεχνικό  Οδηγό
Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας» (Ντάφης και συν. 2001).

Από τους 7 φυσικούς τύπους οικοτόπων, οι 6 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
με τον 6220 «Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero−Brachypodietea» να αποτελεί
οικότοπο προτεραιότητας.

Στο μικρό τμήμα της περιοχής μελέτης που εισέρχεται εντός της ΕΖΔ επικρατούν οι καλλιέργειες (μόνιμα
αρδευόμενη γη- αμιγής), ενώ κατά μήκος του Πηνειού αναπτύσσονται δάση ανατολικής πλατάνου (τύπος
οικοτόπου 92C0). 

Είδη χλωρίδας

Στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων εντοπίζονται σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα φυτικά taxa.
Από αυτά ξεχωρίζουν τρία είδη που προστατεύονται βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πρόκειται για τα:

 Centaurea kalambakensis

Πολυετές ημικρυπτόφυτο που περιγράφηκε από το Γκιουβέλτσι (Θεόπετρα) Τρικάλων το 1897. Εντοπίζεται
σε απόκρημνους έως κατακόρυφους ασβεστολιθικούς βράχους διαφόρων εκθέσεων, ιδιαίτερα όμως σε
θέσεις που προστατεύονται από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και την ξηρασία, όπως χαραδρώσεις, σκιές
θάμνων  ή  πολυετών  φυτών  και  βάσεις  βραχωδών  εξάρσεων  (Γεωργίου  και  συν.  2014).  Είναι  είδος
ενδημικό της Ελλάδας, γνωστό από δύο μόνο τοποθεσίες: τη Θεόπετρα και μια δεύτερη θέση 1.7km ΒΑ της
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πόλης της Καλαμπάκας. Περιλαμβάνεται στα Παράρτημα ΙΙ και I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ με βάση τον
Κόκκινο  Κατάλογο  Απειλούμενων  Ειδών  της  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.UCΝ  χαρακτηρίζεται  ως  Τρωτό (VU)  (Delipetrou  & Bazos
2011).  Δεν  είναι  γνωστές συγκεκριμένες  πιέσεις  και  απειλές  για  το είδος και  γενικώς  δε  φαίνεται  να
κινδυνεύει άμεσα, δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης του ενδιαιτήματος όπου εντοπίζεται. Στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης το είδος έχει καταγραφεί εντός της ΕΖΔ GR1440003, ενώ στην άμεση περιοχή
μελέτης με βάση τις υφιστάμενες χρήσεις γης δεν αναμένεται η παρουσία του. 

 Centaurea lactiflora

Πολυετές ημικρυπτόφυτο είδος,  ενδημικό της Ελλάδας,  με εξάπλωση στην Θεσσαλία (χωριό Κονισκός,
περίπου 3 km BA του Κονισκού, περίπου 3,5 km NA του χωριού Βλαχάβα) και αναφορές από τους νομούς
Πιερίας (κοντά στους Νέους Πόρους), Θεσσαλονίκης (Ασπροβάλτα) και Ξάνθης (2 km A του χωριού Πόρτο
Λάγος). Στη Θεσσαλία εντοπίζεται σε παρυφές δρόμων και μονοπατιών, χέρσες εκτάσεις, άκρες αγρών,
καθώς επίσης και σε αραιά δάση βελανιδιάς  Quercus petraea ή μικτά δρυοδάση Quercus cerris-Quercus
frainetto,  σε υψόμετρο 580-800 m. Οι υπόλοιπες περιοχές εμφάνισής του αφορούν σε παραθαλάσσια
ενδιαιτήματα (Γεωργίου και συν. 2014). Περιλαμβάνεται στα Παράρτημα ΙΙ και I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
ενώ με βάση τον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.UCΝ χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν Απειλούμενο
(ΝΤ) (Bazos & Delipetrou 2011).  Δεν έχουν καταγραφεί ξεκάθαρες απειλές για το είδος,  μέχρι σήμερα.
Πιθανολογείται η αρνητική επίδραση των εντατικών καλλιεργητικών τεχνικών και της χρήσης αγροχημικών
σε πληθυσμούς που βρίσκονται κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις (Γεωργίου και συν. 2014). Το είδος είναι
παρόν στην ΕΖΔ GR1440003 και βάσει των χρήσεων γης δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία του στην
περιοχή μελέτης. 

 Ruscus aculeatus

Αειθαλής  θάμνος  με  κλαδώδια.  Είναι  φαρμακευτικό  είδος,  γνωστό  με  το  όνομα  λαγομηλιά.
Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, λόγω της συλλογής του για φαρμακευτικούς λόγους στην Κεντρική
Ευρώπη. Στην Ελλάδα το είδος έχει ευρεία εξάπλωση και είναι χαρακτηριστικό των θαμνώνων και των
δασών, όπου μεταξύ άλλων εντοπίζεται και στον υπόροφο πλατανοδασών (Γεωργίου και συν. 2014). Το
είδος δεν θεωρείται απειλούμενο. Έχει καταγραφεί εντός της ΕΖΔ GR1440003 και βάσει των χρήσεων γης
δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία του στην περιοχή μελέτης.

Άλλο σημαντικό taxon της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι η Anthemis cretica subsp. cretica. Πρόκειται
για υποείδος που εντοπίζεται κυρίως σε απόκρημνες θέσεις (βράχους, χαράδρες κλπ), αλλά και σε εύκρατα
λιβάδια (Flora of Greece web). Προστατεύεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ)  67/1981 «Περί
προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και
ελέγχου  της  ερεύνης  επ’  αυτών»,  όπου  και  αναφέρεται  με  το  συνώνυμο  Anthemis  meteorica.  Δεν
αναμένεται η παρουσία του εν λόγω taxon στην άμεση περιοχή μελέτης.  

6.5.2 Άμεση περιοχή μελέτης

Στην άμεση περιοχή μελέτης, σύμφωνα με τις χρήσεις γης του Corine 2012, επικρατούν οι καλλιέργειες, με
κατά τόπους παρουσία φυσικής βλάστησης. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τις επισκέψεις πεδίου που
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Η φυσική βλάστηση περιορίζεται κυρίως στα λοφώδη τμήματα της
περιοχής, όπως τους λόφους γύρω από την Περδικοράχη και στα ΒΑ της πόλης. Στα λοφώδη τμήματα της
περιοχής μελέτης κυριαρχεί η ψευδομακκία βλάστηση (τύπος οικοτόπου 5350),  με χαρακτηριστική την
επικράτηση του παλιουριού (Paliurus spina-christi) και παρουσία άλλων φυλλοβόλων όπως η κουτσουπιά
(Cercis siliquastrum),  η  κοκορεβυθιά  (Pistacia terebinthus)  και  ο  γαύρος  (Carpinus orientalis)  αλλά  κα
αείφυλλων σκληρόφυλλων ειδών, με κοινότερο το πουρνάρι (Quercus coccifera).

Φυσική βλάστηση αναπτύσσεται κατά τόπους και κατά μήκος του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων
του, με κυρίαρχα δενδρώδη είδη τα πλατάνια (Platanus orientalis), τις λεύκες (Populus alba) και τις ιτιές
(Salix  spp.).  Μεταξύ  των  καλλιεργειών  αναπτύσσονται  κυρίως  ευκαιριακά  ποώδη  είδη  όπως  για
παράδειγμα  τα  Avena barbata,  Sorghum  halepense,  Cyperus sp.,  Malva  sylvestris,  Rumex sp.  κ.ά. Στο
αγροτικό αυτό τοπίο η ύπαρξη παραρεμάτιας βλάστησης, καθώς και η παρουσία μεμονωμένων δένδρων
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και θάμνων ή μικρών συστάδων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς
οι θέσεις αυτές προσφέρουν σημαντικά ενδιαιτήματα σε διάφορα είδη πανίδας. Χρησιμεύουν δε ιδιαίτερα
ως καταφύγια για τα είδη Ορνιθοπανίδας που τρέφονται  στις  καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Στα λοφώδη
τμήματα της περιοχής 

Εικόνα 6.5.1 Ψευδομακκία βλάστηση σε λόφο κοντά στην Περδικοράχη. 

Εικόνα 6.5.2 Παραποτάμια βλάστηση με πλατάνια (Platanus orientalis) και ιτιές (Salix sp.) στο ύψος
της γέφυρας, Ν της Σωτήρας (Πηγή: Google     Earth)  ).
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Εικόνα 6.5.3 Παραποτάμια βλάστηση εντός του αγροτικού τοπίου στην περιοχή μελέτης. 

6.5.3 Πανίδα

Στις  επόμενες  παραγράφους  γίνεται  αναφορά  στις  επιμέρους  ομάδες  πανίδας.  Έμφαση  δίνεται  στα
προστατευόμενα και απειλούμενα είδη της ευρύτερης περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα σε αυτά των οποίων
η παρουσία είναι περισσότερο πιθανή στην περιαστική ζώνη της πόλης των Τρικάλων.

Θηλαστικά

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα είδη θηλαστικών που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης και ειδικότερα εντός της ΕΖΔ GR1440003, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μελέτης 7 «Εποπτεία
και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα»
(Παπαμιχαήλ και συν. 2015) και άλλες παλαιότερες καταγραφές. 

Πίνακας 6.5.2: Σημαντικά είδη θηλαστικών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία
Οδηγία

92/43/ΕΟΚ
ΠΔ ΔΣ ΚΟΚ

ΒΙΒ
Canis lupus Λύκος ΙΙ/V  * VU

Dryomys nitedula Δενδρομυωξός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * DD
Felis silvestris Αγριόγατος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V  * NE

Glis glis Mυωξός  * * NE
Hypsugo savii Βουνονυχτερίδα ΙV * * LC

Lepus europaeus Λαγός   * NE
Lutra lutra Βίδρα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * EN

Martes foina Κουνάβι   * NE
Meles meles Ασβός   * NE

Mustela nivalis Νυφίτσα  * * NE
Mustela putorius Βρωμοκούναβο V * * ΝΕ

Myotis blythi Μικρομυωτίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * ΝΤ

Myotis myotis Τρανομυωτίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * NT
Nyctalus noctula Νυκτοβάτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * DD
Pipistrellus kuhli Λευκονυχτερίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
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Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία
Οδηγία

92/43/ΕΟΚ ΠΔ ΔΣ ΚΟΚ
ΒΙΒ

Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * DD
Pipistrellus pygmaeus Μικρονυχτερίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V  * DD

Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC

Sciurus vulgaris Σκίουρος  * * NE
Sus scrofa Αγριογούρουνο   * NE

Tadarida teniotis Νυχτονόμος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Talpa caeca Τυφλοπόντικας  *  DD
Ursus arctos Καφέ αρκούδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.*/I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * ΕΝ

Υπόμνημα Πίνακα
Στη  στήλη  Οδηγία  92/43/ΕΟΚ σημειώνονται  τα  είδη  που  περιλαμβάνονται  στα  αντίστοιχα  Παραρτήματα  της
Οδηγίας.
Παράρτημα ΙΙ: Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών
Διατήρησης. Με * σημειώνονται τα είδη προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ. 
Παράρτημα IV: Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία.
Παράρτημα V: Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η σύλληψη στη φύση και η εκμετάλλευση υπόκεινται,
ενδεχομένως, σε διαχειριστικά μέτρα.
Στη στήλη ΠΔ σημειώνονται με * τα είδη που προστατεύονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 67/1981 «Περί
προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου
της ερεύνης επ’ αυτών».
Στη στήλη ΔΣ σημειώνονται με * τα είδη που προστατεύονται βάσει Διεθνών Συμβάσεων (Βέρνης, Βόννης, CI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.TES).
Στη στήλη ΚΟΚ ΒΙΒ σημειώνεται η Κατάσταση Διατήρησης με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της
Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009) όπου:
CR: Κρισίμως Κινδυνεύον
ΕΝ: Κινδυνεύον
VU: Τρωτό
ΝΤ: Σχεδόν απειλούμενο
LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος
DD: Ανεπαρκώς γνωστό
NE: Μη αξιολογηθέν.

Από τα 25 είδη θηλαστικών, 8 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με την Καφέ
αρκούδα  (Ursus arctos)  να  αποτελεί  είδος  προτεραιότητας.  Συνολικά  3  είδη  χαρακτηρίζονται  ως
απειλούμενα,  σύμφωνα  με  το  Κόκκινο  Βιβλίο  των  Απειλούμενων  Ζώων  της  Ελλάδας  (Λεγάκις  και
Μαραγκού 2009).  Πρόκειται για τη βίδρα (Lutra lutra)  και την καφέ αρκούδα που χαρακτηρίζονται ως
Κινδυνεύοντα  (ΕΝ)  και  το  λύκο  (Canis  lupus)  που  χαρακτηρίζεται  ως  Τρωτό  (VU).  Επιπλέον  2  είδη
Χειροπτέρων:  η  Πυρρομυωτίδα  (Myotis  emarginatus)  και  η  Τρανομυωτίδα  (Myotis  myotis)
χαρακτηρίζονται ως Σχεδόν Απειλούμενα (ΝΤ). Παρόλα αυτά στην άμεση περιοχή μελέτης, λαμβάνοντας
υπόψη τις χρήσεις γης και την ανθρώπινη παρουσία αναμένεται κυρίως η παρουσία μικρών θηλαστικών,
όπως η νυφίτσα, το κουνάνι, ο ασβός κλπ. 

Ορνιθοπανίδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η Ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Βόρεια, Ανατολικά και
Δυτικά  των  Τρικάλων  εκτείνεται  η  Ζώνη  Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)  για  την  Ορνιθοπανίδα  με  κωδικό
GR1440005 και ονομασία «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα»  (βλ. και § 6.5.4). Η περιοχή περιλαμβάνει τα
Αντιχάσια όρη εντός των ορίων του νομού Τρικάλων, τα βράχια των Μετεώρων, την κοιλάδα του ποταμού
Ίωνα,  την  πεδιάδα  του  ποταμού  Ληθαίου,  τον  κάμπο  και  την  κοίτη  του  ποταμού  Πηνειού  με  τον
σκουπιδότοπο της Καλαμπάκας, και το βορειοδυτικό τμήμα του όρους Κερκέτιο (Κόζιακα) απέναντι της
Καλαμπάκας.  Τα  όρη  Αντιχάσια  -  Μετέωρα  είναι  σημαντική  περιοχή  διεθνούς  σημασίας  λόγω  της
παρουσίας  ενός  αξιόλογου  αριθμού  και  μεγάλης  ποικιλίας  προστατευόμενων  ειδών,  ιδιαίτερα
αρπακτικών,  δασικών  ειδών,  καθώς  και  ειδών  των  ανοιχτών  οικοτόπων  και  των  περιοχών  με  αραιή
δασοκάλυψη. (Μπουρδάκης 2009). 
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Τα σημαντικότερα είδη πτηνών της ευρύτερης περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Τα  δεδομένα  προέρχονται  κυρίως  από  καταγραφές  εντός  της  ΖΕΠ  (Μπουρδάκης  2009)  και  τα
Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΤΕΔ) των γειτονικών περιοχών του Δικτύου Natura 2000.

Πίνακας 6.5.3: Σημαντικά είδη Ορνιθοπανίδας ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία 2009/147 ΒΕΡ ΒΟΝ KOK BIB
Accipiter brevipes Σαίνι I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Accipiter nisus Ξεφτέρι  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Alcedo atthis Αλκυόνη I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  DD
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια ΙΙA/ΙΙΙB ΙΙΙ ΙΙ NE
Anthus spinoletta Νεροκελάδα  ΙΙ  NE
Apus melba Βουνοσταχτάρα  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Hippolais pallida (Apus 
pallidus)

Ωχροστριτσίδα  ΙΙ  NE

Aquila chrysaetos Χρυσαετός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. EN
Aquila pomarina Κραυγαετός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ EN
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Bubo bubo Μπόυφος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ  LC
Burhinus oedicnemus Πετροτουρλίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ NT
Buteo buteo Γερακίνα  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Buteo rufinus Αετογερακίνα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. VU
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ  NE
Caprimulgus europaeus Γιδοβυζάχτρα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  LC
Carduelis spinus (Κοινό) Λούγαρο  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Ciconia ciconia Λευκός πελαργός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  VU
Ciconia nigra Μαύρος Πελαργός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. EN
Circaetus gallicus Φιδαετός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NT
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. VU
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης  ΙΙ  NE
Columba palumbus Φάσσα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.A/I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.A   NE

Coracias garrulus (Ευρωπαϊκή)
Χαλκοκουρούνα

I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. VU

Cuculus canorus Κούκος  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Delichon urbica Σπιτοχελίδονο  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE

Dendrocopos leucotos Λευκονώτης Δρυοκολάπτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NT

Dendrocopos medius Μεσοτσικλιτάρα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  LC
Dendrocopos syriacus Βαλκανικός δρυοκολάπτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Dryocopus martius Μαύρος Δρυοκολάπτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  LC
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  LC
Emberiza caesia Φρυγανοτσίχλονο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  LC
Emberiza hortulana Βλαχοτσίχλονο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙΙ  LC
Emberiza melanocephala Αμπελουργός  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Falco biarmicus Χρυσογέρακο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ EN
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ LC
Falco naumanni Κιρκινέζι I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. VU
Falco peregrinus Πετρίτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. LC
Falco subbuteo Δενδρογέρακο  ΙΙ ΙΙ NE
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. DD
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Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία 2009/147 ΒΕΡ ΒΟΝ KOK BIB
Fringilla coelebs Σπίνος  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Gyps fulvus Όρνιο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. CR
Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ VU
Hieraaetus pennatus Σταυραετός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. EN
Hippolais olivetorum Λιοστριτσίδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ NT
Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα  ΙΙ  NE
Hirundo daurica (Cecropis 
daurica) Μιλτοχελίδονο  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE

Hirundo rustica Σταυλοχελίδονο  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Jynx torquilla Στραβολαίμης  ΙΙ  NE
Lanius collurio Αετομάχος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Lanius minor Σταχτοκεφαλάς I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NT
Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Lullula arborea Δενδροσταρήθρα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  LC
Luscinia megarhynchos Αηδόνι  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Luscinia svecica Γαλαζολαίμης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Merops apiaster Μελισσοφάγος  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Milvus migrans Τσίφτης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. ΙΙ ΙΙ CR
Motacilla alba Λευκοσουσουράδα  ΙΙ  NE
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα  ΙΙ  NE
Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Muscicapa striata Μυγοχάφτης  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Neophron percnopterus Ασπροπάρης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. CR
Oenanthe hispanica Ασπροκωλίνα  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NT
Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης  ΙΙ  NE
Oriolus oriolus Συκοφάγος  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Otus scops Γκιώνης  I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.  NE
Pernis apivorus Σφηκιάρης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. LC
Phoenicurus phoenicurus Φοινίκουρος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE

Phylloscopus orientalis (Βαλκανικός)
Βουνοφυλλοσκόπος

 I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE

Phylloscopus sibilatrix Δασοφυλλοσκόπος ΙΙ ΙΙ NE

Ptyonoprogne rupestris (Ευρωπαϊκό)
Βραχοχελίδονο

I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE

Pyrrhocorax pyrrhocorax Κοκκινοκαλιακούδα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. EN
Streptopelia turtur Τρυγόνι I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.B I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Tringa glareola Λασπότρυγγας I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. LC
Tringa ochropus Δασότρυγγας I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Turdus philomelos Τσίχλα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.B I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE
Upupa epops Τσαλαπετεινός I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. NE

Υπόμνημα πίνακα:
Στη  στήλη  2009/147 σημειώνονται  τα  είδη  που  περιλαμβάνονται  στα  αντίστοιχα  Παραρτήματα  της  Οδηγίας
2009/147/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως
των αγρίων πτηνών», η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 79/409: «Κοινοτική Οδηγία περί διατήρησης των αγρίων
ειδών πτηνών και των βιοτόπων τους».
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Παράρτημα Ι: Είδη για τα οποία προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον οικότοπό τους, για
να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.
Παράρτημα IΙ: Είδη που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων στα πλαίσια της εθνικής
νομοθεσίας.  Τα  κράτη  μέλη  μεριμνούν  ώστε  η  θήρα  αυτών  των  ειδών  να  μην  υπονομεύει  τις  προσπάθειες
διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους. 
ΙΙΑ:  Περιλαμβάνει  είδη  τα  οποία  είναι  δυνατόν  να  θηρεύονται  στη  γεωγραφική  θαλάσσια  και  χερσαία  ζώνη
εφαρμογής της παρούσης οδηγίας.
ΙΙΒ:  Είδη  για  τα  οποία  τα  κράτη  μέλη  μπορούν  να  επιτρέψουν  στο  έδαφός  τους  τις  δραστηριότητες  που
αναφέρθηκαν για τα είδη του Παραρτήματος ΙΙΙΑ και να προβλέψουν για αυτό τον σκοπό περιορισμούς, εφόσον τα
πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο τρόπο αποκτηθεί. 
Παράρτημα ΙΙΙΑ: Είδη για τα οποία δεν απαγορεύεται η πώληση, η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για
πώληση καθώς και η διάθεση για πώληση των ζωντανών και νεκρών πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή
προϊόντος  που προέρχεται  από το  πτηνό και  που αναγνωρίζεται  εύκολα,  εφόσον τα πτηνά έχουν φονευθεί  ή
συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο νόμιμο τρόπο αποκτηθεί.
Παράρτημα ΙΙΙΒ: Είδη για τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο έδαφός τους τις δραστηριότητες
που αναφέρθηκαν για  τα είδη του Παραρτήματος ΙΙΙΑ  και  να προβλέψουν για αυτό τον σκοπό περιορισμούς,
εφόσον τα πτηνά έχουν φονευθεί ή συλληφθεί νόμιμα ή έχουν με άλλο τρόπο αποκτηθεί. 
Στήλη ΒΕΡ: Σύμβαση Βέρνης για την προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των βιοτόπων της Ευρώπης.
Παράρτημα ΙΙ: είδη των οποίων οι πληθυσμοί και οι βιότοποι προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράρτημα ΙΙΙ: είδη των οποίων επιτρέπεται η λελογισμένη εκμετάλλευση.
Στήλη ΒΟΝ: Σύμβαση Βόννης για την προστασία των «αποδημητικών ειδών».
Παράρτημα ΙΙ: είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που απαιτεί διεθνή συνεργασία για
την  προστασία  και  διαχείρισή  τους,  ιδιαίτερα  όσον  αφορά  τη  διασφάλιση  κατάλληλων  βιοτόπων  στις
μεταναστευτικές διαδρομές.
Στη στήλη ΚΟΚ ΒΙΒ βλ. Πίνακα 6.5.2. 

Από το σύνολο των 81 ειδών πτηνών, τα 39 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
Δεκαπέντε (15) χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων
της Ελλάδας:

 Το Όρνιο (Gyps fulvus),  ο Τσίφτης (Milvus migrans) και ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)
χαρακτηρίζονται  ως  Κρισίμως  Κινδυνεύοντα  (CR),  με  τα  δύο  τελευταία  να  αποτελούν  είδη
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1440005.

 6 είδη χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα (ΕΝ), μεταξύ των οποίων τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ
Κραυγαετός  (Aquila  pomarina)  και  Χρυσογέρακο  (Falco  biarmicus)  και  τα  είδη  οριοθέτησης
Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) και Σταυραετός (Hieraaetus pennatus).

 6 είδη χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU), μεταξύ των οποίων η Αετογερακίνα (Buteo rufinus), είδος
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. 

Στην άμεση περιοχή μελέτης εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα αναμένεται και η παρουσία άλλων
ειδών Ορνιθοπανίδας που τρέφονται στις αγροτικές εκτάσεις ή αυτά των οποίων η παρουσία εξαρτάται
από τη διαθεσιμότητα νερού και παραρεμάτιας βλάστησης. 

Αμφίβια – Ερπετά

Τα δεδομένα για την ερπετοπανίδα της περιοχής προέρχονται κυρίως από καταγραφές που έχουν γίνει
εντός της ΕΖΔ GR1440003 και ειδικότερα από τα ΤΕΔ του Δικτύου Natura 2000 και τα αποτελέσματα της
Μελέτης 5 «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών αμφιβίων- ερπετών κοινοτικού
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» (Ιωαννίδης και συν. 2014). Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.5.4.

140



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

Πίνακας 6.5.4: Είδη ερπετοπανίδας ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Επιστημονική ονομασία Κοινή ονομασία Οδηγία
92/43/ΕΟΚ

ΠΔ ΔΣ ΚΟΚ
ΒΙΒ

ΑΜΦΙΒΙΑ
Τάξη Ουρόδηλα
Triturus alpestris 
(Mesotriton alpestris)

Αλπικός τρίτωνας, 
Βουνοτρίτωνας

* * VU

ΕΡΠΕΤΑ
Τάξη Χελώνες
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * ΝΤ
Mauremys rivulata Ποταμοχελώνα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Testudo graeca Γραικοχελώνα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Testudo hermanni 
(Eurotestudo hermanni)

Μεσογειακή χελώνα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * VU

Testudo marginata Κρασπεδοχελώνα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Τάξη Φολιδωτά
Υπόταξη Σαύρες
Lacerta trilineata Τρανόσαυρα, 

Τρανογουστέρα
I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC

Lacerta viridis Πρασινόσαυρα, 
Πρασινογουστέρα

I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC

Podarcis muralis Τοιχόσαυρα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Υπόταξη Φίδια
Hierophis gemonensis 
(Coluber gemonensis)

Δενδρογαλιά * * LC

Coronella austriaca Στεφανοφόρος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Natrix tessellata Λιμνόφιδο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC
Elaphe situla (Zamenis 
situlus)

Σπιτόφιδο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ./I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC

Elaphe longissima (Zamenis 
longissimus)

Γιατρόφιδο I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * * LC

Malpolon monspessulanus Μαυρόφιδο, Σαπίτης * * LC
Vipera ammodytes Οχιά I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V * LC

Υπόμνημα πίνακα:

βλ. Πίνακα 6.5.2. 

Από τα 16 αυτά είδη 2 χαρακτηρίζονται ως Απειλούμενα και συγκεκριμένα ως Τρωτά (VU), σύμφωνα με το
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009).  Πρόκειται για τον
Αλπικό  τρίτωνα  Triturus  alpestris (Mesotriton  alpestris)  και  τη  Μεσογειακή  χελώνα  Testudo  hermanni
(Eurotestudo hermanni).  Η παρουσία της Μεσογειακής χελώνας είναι ιδιαίτερα πιθανή και στην άμεση
περιοχή  μελέτης,  ενώ  η  παρουσία  του  Αλπικού  τρίτωνα  είναι  ελάχιστα  πιθανή,  καθώς  συνήθως
απαντώνται σε υψόμετρο από 1200m και πάνω. Στην άμεση περιοχή μελέτης αναφέρεται μεταξύ άλλων
και σύμφωνα με τους Ιωαννίδης και συν, (2014) η παρουσία του Σαπίτη (Malpolon monspesulanus) και των
δύο χελωνών γλυκού νερού: Mauremys rivulata και Emys orbicularis, με τη Βαλτοχελώνα να χαρακτηρίζεται
ως Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ), με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Ζώων της Ελλάδας.

Στην άμεση περιοχή μελέτης εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη είναι ιδιαίτερα πιθανή η παρουσία
και διάφορων αμφιβίων (φρύνοι, βατράχια κλπ), ιδίως στις θέσεις που γειτνιάζουν με τα ποτάμια και τα
ρέματα της περιοχής, καθώς η παρουσία των αμφιβίων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα νερού. 
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Ιχθυοπανίδα 

Στην ιχθυοπανίδα της ευρύτερης περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται επίσης κάποια σημαντικά είδη, που
είτε  προστατεύονται  είτε  χαρακτηρίζονται  ως  απειλούμενα.  Πρόκειται  κυρίως  για  είδη  ενδημικά  της
Ελλάδας  ή  για  ευρύτερα  ενδημικά  είδη  Ελλάδας.  Στα  σημαντικά  είδη  ιχθυοπανίδας  της  ευρύτερης
περιοχής περιλαμβάνονται:

 Η Μακεδονική βελονίτσα (Cobitis vardarensis),  ευρύτερα ενδημικό είδος που με βάση τόσο το
Κόκκινο  Βιβλίο  των  Απειλούμενων  Ζώων  της  Ελλάδας,  όσο  και  τον  Κόκκινο  Κατάλογο
Απειλούμενων Ειδών της I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.UCΝ χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (LC).

 Η Χρυσοβελονίτσα (Sabanejewia balcanica), περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ. Προστατεύεται επίσης βάσει της Σύμβασης της Βέρνης, ενώ με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως LC

 Τα ευρύτερα ενδημικά  είδη  Σύρτης  (Chondrostoma vardarense),  Μακεδονική  μπριάνα (Barbus
macedonicus) και Ποταμοκέφαλος Μακεδονίας (Squalius vardarensis) που επίσης χαρακτηρίζονται
ως LC, με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας

Ασπόνδυλα

Στην  ευρύτερη  περιοχή  μελέτης  καταγράφονται  και  σημαντικά  είδη  ασπονδύλων,  αν  και  δεν  έχουν
μελετηθεί το ίδιο επαρκώς όλες οι ομάδες. Από τα Λεπιδόπτερα ξεχωρίζει η παρουσία των ακόλουθων
ειδών: Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena και Maculinea arion (Phengaris arion). Και τα τρία είδη
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V της Οδηγίας 92/43ΕΟΚ και προστατεύονται και βάσει εθνικών και
διεθνών  συμβάσεων.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  Μελέτης  4  «Εποπτεία  και  αξιολόγηση  της
κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» του Έργου Εποπτείας
(Λεγάκις  και  συν.  2015)  οι  σημαντικότερες  πιέσεις  και  απειλές  για  την  ασπόνδυλη πανίδα και  δη  τα
ημερόβια λεπιδόπτερα στην ΕΖΔ GR1440003 είναι η βόσκηση και η χρήση χημικών και εντομοκτόνων στις
καλλιέργειες και δευτερευόντως η δόμηση και η παράνομη συλλογή. 

6.5.4 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Σύμφωνα με την I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.UCN ως “προστατευόμενη περιοχή” ορίζεται: «Μια σαφώς οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή, η οποία αναγνωρίζεται, αφιερώνεται και διαχειρίζεται, μέσω νομικών ή άλλων αποτελεσματικών
μέσων,  για  την  επίτευξη  της  μακροπρόθεσμης  διατήρησης  της  φύσης  με  το  σχετικό  οικοσύστημα,  τις
υπηρεσίες και τις πολιτιστικές της αξίες». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του Ν.3937/2011 «Διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει:

1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves),

2. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves),

3. Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά πάρκα (Regional
parks),

4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas). Διακρίνονται σε:

• Ειδικές     Ζώνες     Διατήρησης   - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation)

• Ζώνες     Ειδικής     Προστασίας   - ΖΕΠ (Special Protection Areas)

• Καταφύγια Άγριας Ζωής   - ΚΑΖ (Wildlife refuges)
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5. Προστατευόμενα  τοπία (Protected  landscapes  /  seascapes)  και  Προστατευόμενοι φυσικοί
σχηματισμοί (Protected natural formations). 

Όπως προαναφέρθηκε, μικρό τμήμα, στα Βόρεια της περιαστικής ζώνη της πόλης των Τρικάλων, βρίσκεται
εντός  της  ΕΖΔ με  ονομασία  «Αντιχάσια  Όρη  και  Μετέωρα  -  Σπήλαιο  Μελισσότρυπα»  και  κωδικό
GR1440003. Επίσης, εντός της περιαστικής ζώνης βρίσκεται και το Αισθητικό Δάσος Λόφων Κάστρου και
Αηλιά Τρικάλων. 

Στις  ακόλουθες  παραγράφους  και  για  λόγους  πληρότητας  της  μελέτης  γίνεται  αναφορά  στις
προστατευόμενες και  άλλες  οικολογικά σημαντικές  περιοχές που εντοπίζονται  στην ευρύτερη περιοχή
μελέτης.

Περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών που δημιουργήθηκε με κύριο
σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων οικοτόπων, των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και
των ειδών άγριας πανίδας που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες
περιοχών:

• τους  Τόπους  Κοινοτικής  Σημασίας  (ΤΚΣ,  ή  Sites  of  Community  Interest,  SCI),  στους  οποίους
απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων του Παραρτήματος I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.
της  Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για  τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.1 του Ν. 3937
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-03-11) οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται
ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ.- Special Aθροιστική Λεκάνηreas of Conservation).

• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Aθροιστική Λεκάνηreas, SPAθροιστική Λεκάνη), για την Ορνιθοπανίδα, όπως
ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως
των αγρίων πτηνών, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  30ης Νοεμβρίου  2009  περί  της  διατήρησης  των άγριων
πτηνών.  Με  βάση  το  άρθρο  5  παρ.  4.2  του  Ν.3937  οι  ΖΕΠ  αποτελούν  μέρος  του  δικτύου
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Με την ΚΥΑ 50743/11-12-2017 «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού
Δικτύου Natura 2000» (ΦΕΚ 4432/Β/2017) νέες περιοχές στο Δίκτυο  Natura 2000 ή και επεκτάθηκαν τα
όρια ορισμένων έστω να περιλαμβάνουν οικολογικά σημαντικές περιοχές και ενδιαιτήματα. Ο συνολικός
αριθμός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε 446.

Όπως προαναφέρθηκε, μικρό τμήμα,  στα Β.  της περιαστικής ζώνη της πόλης των Τρικάλων,  βρίσκεται
εντός της ΕΖΔ με ονομασία «Αντιχάσια Όρη – Μετέωρα» και κωδικό GR1440003. Η ΕΖΔ τροποποιήθηκε με
την  ΚΥΑ  50743/11-12-2017,  ώστε  να  περιλαμβάνει  το  Σπήλαιο  Μελισσότρυπα,  που  είναι  μεγάλης
σημασίας για τα είδη Χειροπτέρων:  Myotis sp.,  Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii, Rhinolophus
euryale, Rhinolophus ferrumequinum και Rhinolophus hipposideros. Η ονομασία της ΕΖΔ GR1440003 είναι
πλέον «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα» και η συνολική της έκταση 61.001,02
εκτάρια (ha). 

Σε μικρή απόσταση από την περιαστική ζώνη βρίσκεται και η  ΖΕΠ με κωδικό  GR1440005 και ονομασία
«Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα», συνολικής έκτασης 72.047,1 ha. Είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ είναι τα
είδη:  Τσίφτης  (Milvus migrans),  Ασπροπάρης  (Neophron percnopterus),  Αετογερακίνα  (Buteo rufinus),
Κραυγαετός (Aquila pomarina),  Χρυσογέρακο (Falco biarmicus),  Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)  και
Αετομάχος (Lanius collurio). Είδη οριοθέτησης είναι ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), ο Μαυροπελαργός
(Ciconia nigra), ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus), ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), το Σαΐνι (Accipiter brevipes),
ο  Σταυραετός  (Hieraaetus  pennatus),  ο  Πετρίτης  (Falco  peregrinus),  ο  Μεσαίος  Δρυοκολάπτης
(Dendrocopos medius) και ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos).

143



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)

Σύμφωνα  με  τον  νόμο  2637/27-08-1998,  τα  καταφύγια  θηραμάτων,  μετονομάστηκαν  σε  «Καταφύγια
Άγριας Ζωής» (ΚΑΖ).  Με βάση το Ν.  3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
60/Α/31-03-11) ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή
θαλάσσιες),  που  έχουν  ιδιαίτερη σημασία ως  σημαντικοί  τόποι  ανάπτυξης  της  άγριας  χλωρίδας  ή  ως
βιότοποι  αναπαραγωγής,  διατροφής,  διαχείμασης  ειδών  της  άγριας  πανίδας,  ή  ως  περιοχές
αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι.

Το κοντινότερο ΚΑΖ βρίσκεται ΒΑ της περιοχής μελέτης, σε απόσταση περί τα 13km. Πρόκειται για το ΚΑΖ
με κωδικό K222 και ονομασία Σβόρος-Πετρομαγούλα ("Ελληνοκάστρου"-Λιοπράσου) (ΦΕΚ 418/8-7-85).

Εθνικά Πάρκα

Βόρεια της περιοχής μελέτης, σε απόσταση περί τα 2km εκτείνονται τα όρια της περιοχής ευθύνης του
Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων. Το
Εθνικό  Πάρκο  Τζουμέρκων,  Περιστερίου  και  χαράδρας  Αράχθου  γεωγραφικά  εκτείνεται  στις  ορεινές
περιοχές, των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων (Κεντρική οροσειρά Πίνδου).
Στο  Εθνικό  Πάρκο  περιλαμβάνονται  δύο  μεγάλα  ορεινά  συγκροτήματα:  το  Λάκμο  (Περιστέρι)  και  τα
Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα). Θεσμοθετήθηκε το 2009, με ΠΔ (ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009).

Στα Α-ΝΑ της περιοχής μελέτης, σε απόσταση περί τα 25 km, εκτείνονται τα όρια της περιοχής ευθύνης του
Φ.Δ. Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού. Στην περιοχή ευθύνης του
Φ.Δ. περιλαμβάνεται το Μαυροβούνιο Όρος στα ανατολικά, μέρος του όρους Όσσας στα βόρεια, τμήμα
του ανατολικού κάμπου της Θεσσαλίας στα δυτικά και τμήματα των όρων Χαλκοδόνιου και Πηλίου στα
νότια. Στις σημαντικότερες δραστηριότητες του Φ.Δ. περιλαμβάνονται τα έργα και οι δράσεις ανάδειξης
του περιβάλλοντος της λίμνης Κάρλας. 

Με  το  ΠΔ  4519  «Φορείς  Διαχείρισης  Προστατευόμενων  Περιοχών  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ
25Α/20.02.2018) τμήμα της περιοχής μελέτης και ειδικότερα, το τμήμα στα Β της περιαστικής ζώνης που
εισέρχεται εντός της ΕΖΔ GR1440003 είναι πλέον «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα»
βρίσκεται  πλέον  εντός  των  ορίων  αρμοδιότητας  του  Φ.Δ.  Εθνικού  Πάρκου  Τζουμέρκων,  Κοιλάδας
Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων. 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται τα όρια των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται εντός και
πέριξ της περιοχής μελέτης. 
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Εικόνα 6.5.4 Προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή μελέτης 
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6.5.5 Δάση και δασικές εκτάσεις

Σύμφωνα με τις Χρήσεις γης του Corine (2012) στην άμεση περιοχή μελέτης επικρατούν οι καλλιέργειες, με
κατά  τόπους  παρουσία  φυσικής  βλάστησης,  η  οποία  περιορίζεται  κυρίως  στα  λοφώδη  τμήματα  της
περιοχής, καθώς και κατά μήκος της κοίτης των ποταμών και των ρεμάτων.  Στους λόφους επικρατούν
υψηλοί  θάμνοι  και  δένδρα  όπως  το  παλιούρι,  το  πουρνάρι  κ.ά.,  ενώ  στην  παραποτάμια  βλάστηση
κυρίαρχα δενδρώδη είδη είναι η φτελιά, η λεύκα, η ιτιά, το πλατάνι κ.ά.

Από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της περιοχή υψηλή αισθητική αξία έχει το αισθητικό δάσος «Δάσος
Λόφων Κάστρου και  Αηλιά Τρικάλων» (ΦΕΚ 609/Δ/79),  συνολικής έκτασης  28  ha.  Το αισθητικό  δάσος
απαρτίζεται  από  δύο  ανεξάρτητους  λόφους,  βόρεια  της  πόλης  των  Τρικάλων,  που  αποτελούν  τις
νοτιότερες απολήξεις του ορεινού συγκροτήματος των Αντιχασίων. Πρόκειται για το λόφο του Κάστρου με
το τουριστικό  περίπτερο,  το ρολόι  της  πόλης και  το υδραγωγείο,  και  βορειότερα το λόφο του Αηλιά,
σημαντικό χώρο αναψυχής με την ομώνυμη εκκλησία, το δημοτικό αναψυκτήριο και έναν ζωολογικό κήπο. 

Σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση ΦΙΛΟΤΙΣ στο αισθητικό δάσος επικρατούν τα
τεχνητά δάση Τραχείας πεύκης (Pinus brutia) και κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens). Τα βαθειά γόνιμα
εδάφη επέτρεψαν την εγκατάσταση του δάσους κωνοφόρων από το 1950, ενώ επικρατούν κατάλληλες
συνθήκες για πλατύφυλλα είδη.  Μάλιστα,  στον υπόροφο των κωνοφόρων εντοπίζονται  αυτοφυή είδη
όπως η φτελιά, η χνοώδης δρυς κ.ά.

Όπως αναφέρεται και στο επισυναπτόμενο στο  Παράρτημα Β  έγγραφο του δασαρχείου Τρικάλων (ΑΠ.
7025/232643/21-11-2014), έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εκτάσεις στις θέσεις Αη Λιας και Κάστρο (1923,
1932, 1936, 1938 και 1940), Προφήτης Ηλίας και Ισραηλινό νεκροταφείο, Ανάληψη, ενώ έχουν εκδοθεί
πράξεις χαρακτηρισμού για διάφορες εκτάσεις στην περιοχή μελέτης. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται
ότι  δεν υπάρχουν αντιρρήσεις  για την προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ,  εφόσον τηρηθούν οι  όροι
επιτρεπτών  επεμβάσεων  των  δασών,  δασικών  και  αναδασωτέων  εκτάσεων,  καθώς  και  ο  δασικός
χαρακτήρας έκτασης στην Περδικοράχη. 
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6.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

6.6.1 Ατµοσφαιρική ρύπανση και υγεία

Οι  άµεσες  επιδράσεις  της  ατµοσφαιρικής  ρύπανσης  στην  υγεία  είναι  γνωστές  από  δεκαετίες,  αλλά
θεωρούνταν ότι αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου η ρύπανση είναι πάρα πολύ υψηλή, σε επίπεδα
πέραν  δηλαδή  αυτών  που  συνήθως καταγράφονται  στους  σταθµούς  µέτρησης  των  μεγάλων  πόλεων.
Ωστόσο, επιδηµιολογικές µελέτες έδειξαν ότι ακόµα και τα χαµηλότερα επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης
έχουν άμεσες επιδράσεις στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης και αύξησης της θνησιµότητας. 

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία συνοψίζονται παρακάτω:

• Αύξηση των κρουσµάτων των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων και επιδείνωση των
ήδη πασχόντων από αυτές.

• Μείωση της αναπνευστικής ικανότητας των πνευµόνων.

• Βλάβες στις αναπνευστικές διόδους και τους πνεύµονες.

• Επιβάρυνση  της  λειτουργίας  του  καρδιαγγειακού  συστήµατος,  λόγω  του  εξαναγκασµού  της
καρδιάς και των πνευµόνων να λειτουργούν εντατικότερα.

• Ερεθισµοί των οφθαλµών και του δέρµατος.

• Πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, ζαλάδες.

• Νευρολογικές διαταραχές, δυσφορία.

• Συνεισφορά στην ανάπτυξη ασθενειών όπως το άσθµα, η βρογχίτις, το εµφύσηµα και διάφορες
µορφές καρκίνου.

6.6.2 Οι σηµαντικότεροι ρύποι και οι επιπτώσεις τους

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Είναι αέριο, χωρίς χρώµα, οσµή ή γεύση και είναι πολύ σταθερό. Παραµένει στην ατµόσφαιρα για 2-4
µήνες και οξειδώνεται αργά σε διοξείδιο του άνθρακα. Παράγεται κατά τις ατελείς καύσεις. Κύρια πηγή
στις αστικές περιοχές είναι οι κινητήρες των βενζινοκίνητων οχηµάτων. Το CO είναι τοξικό όταν εισπνέεται,
γιατί  ανταγωνίζεται  το  οξυγόνο  σε  ένα  από  τα  τέσσερα  άτοµα  σιδήρου  που  έχει  το  µόριο  της
αιµοσφαιρίνης. Η χηµική συγγένεια του CO είναι περίπου 240 φορές µεγαλύτερη από του οξυγόνου, µε
αποτέλεσµα  το  σχηµατισµό  της  ανθρακυλαιµοσφαιρίνης,  αντί  της  φυσικής  οξυαιµοσφαιρίνης  που
µεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς.

∆ιοξείδιο του θείου (  SO  2)

Είναι αέριο, άχρωµο µε αισθητή οσµή και γεύση σε ένα µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων. Παράγεται κατά
την καύση των ορυκτών καυσίµων που περιέχουν θείο (όπως ο άνθρακας, το µαζούτ και το ντήζελ). Πηγές
του είναι κυρίως η βιοµηχανία, η κεντρική θέρµανση και τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα. Το SO2  είναι πολύ
ευδιάλυτο  και  γι’αυτό  απορροφάται  από  τα  υγρά  στο  ανώτερο  κυρίως  αναπνευστικό  σύστηµα,
προκαλώντας αντίσταση στη δίοδο του αέρα (λόγω οιδήµατος)  και  έκκριση βλέννας.  Το SO 2 προκαλεί
βρογχοστένωση,  µε  αποτέλεσµα  τη  δύσπνοια  και  το  ρόγχο.  Επιδεινώνει  γενικά  τις  πνευµονικές  και
καρδιακές  παθήσεις  και  αυξάνει  τα  επεισόδια  στους  πάσχοντες  από  άσθµα,  χρόνια  βρογχίτιδα  και
εµφύσηµα. Μειώνει την κανονική λειτουργία των πνευµόνων και προκαλεί ερεθισµό στα µάτια.
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Σύμφωνα με τη Βρετανική Επιτροπή για τις Επιπτώσεις των Αέριων Ρύπων στην Υγεία, μόνο στη Βρετανία,
το SO2 μπορεί να ευθύνεται για 3.500 πρόωρους θανάτους και 3.500 έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκομεία
ετησίως. Εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία, τα οξείδια του θείου και τα αεροζόλ του θειικού οξέος που
παράγονται  από αυτά  παρουσία  υγρασίας,  διαβρώνουν  τα  µέταλλα,  γυψοποιούν  τα  µάρµαρα  των
µνηµείων, προκαλούν κιτρίνισµα στα φύλλα των φυτών, ελαττώνουν την ορατότητα και επιτείνουν την
όξινη βροχή.

Οξείδια του αζώτου (ΝΟ  x  )  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2).

Το ΝΟ είναι αέριο, άχρωµο, µε µικρή σχετικά τοξικότητα. Σχηµατίζεται από τις καύσεις σε αρκετά υψηλή
θερµοκρασία. Εκπέµπεται από τα αυτοκίνητα και τις θερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

Το NO2 είναι αέριο, µε χρώµα καφεκίτρινο και δηκτική γλυκίζουσα οσµή. Αν και εκλύεται µε τα καυσαέρια,
θεωρείται  κυρίως  δευτερογενής  ρύπος  (παράγεται  δηλαδή  από  την  αντίδραση  άλλων  ρύπων  στην
ατµόσφαιρα).  Το NO2 είναι  πιο  επικίνδυνο για  την  υγεία  από το  ΝΟ.  Έχει  περιορισµένη διαλυτότητα,
γεγονός  που  του  επιτρέπει  τη  διείσδυση  στο  κατώτερο  αναπνευστικό  σύστηµα.  Αντιδρά  µε  την
οξυαιµοσφαιρίνη  και  εµποδίζει  την  οξυγόνωση  των  ιστών.  Αυξηµένες  συγκεντρώσεις  του  επιφέρουν
άµεσες  επιπτώσεις  όπως  ερεθισµό  της  µύτης  και  των  µατιών,  δυσχέρεια  στην  αναπνοή,  οξεία
αναπνευστική  δυσφορία,  πνευμονικό  οίδηµα,  ακόµα και  το θάνατο.  Επιδρά ακόµα στα φυτά,  ενώ µε
υγρασία µετατρέπεται  σε νιτρικό οξύ,  δρώντας διαβρωτικά επί  των χρωμάτων,  των µετάλλων και  των
µνηµείων.

Όζον (Ο3) και άλλα φωτοοξειδωτικά

Τα  φωτοοξειδωτικά  περιλαµβάνουν  κυρίως  το  όζον,  το  υπεροξυακετυλονιτρίλιο  (ΡΑΝ),  το
υπεροξυβενζολονιτρίλιο (ΡΒΝ), την ακρολεϊνη, τη φορµαλδεύδη κ.λ.π. Η ποσότητα των φωτοοξειδωτικών
στην ατµόσφαιρα εκτιµάται συνήθως µε τη µέτρηση της συγκέντρωσης του όζοντος, το οποίο µαζί µε τα
ΡΑΝ αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό. Τα οξειδωτικά είναι δευτερογενείς ρύποι και παράγονται κυρίως
κατά τις φωτοχηµικές αντιδράσεις, µε πρόδροµες ουσίες τα NOx, τους υδρογονάνθρακες και την ηλιακή
ακτινοβολία.

Το όζον και τα οξειδωτικά γενικά, είναι ερεθιστικά στα µάτια, τη µύτη και το λαιµό και είναι ιδιαιτέρως
βλαπτικά για την υγεία.  Οι  επιπτώσεις  που γίνονται  αντιληπτές περιλαµβάνουν τσούξιµο των µατιών,
ερεθισµούς της µύτης και του λαιµού, βήχα, πονοκεφάλους και έντονο αίσθηα κόπωσης. Καταστρέφει τις
κυψελίδες των βρόγχων προκαλώντας µόνιµη βλάβη στις αναπνευστικές διόδους. Το όζον ελαττώνει την
αντίσταση του οργανισμού σε λοιµώξεις.

Προκαλεί  βλάβες  στα  φύλλα  των  φυτών  και  στα  συνθετικά  ελαστικά,  προσβάλλει  την  κυτταρίνη  στα
υφάσµατα,  ελαττώνει  την  αντοχή  των  υλικών  και  ξεθωριάζει  τα  χρώµατα.  Τα  αερολύµατα  που
σχηατίζονται κατά τη διάρκεια των φωτοχηµικών αντιδράσεων, ελαττώνουν αισθητά την ορατότητα και
δίνουν στην ατµόσφαιρα µια καφεκίτρινη απόχρωση που οφείλεται σε νιτρικές αλλά και θειικές ενώσεις.

Αιωρούµενα σωµατίδια

∆εκάδες  έρευνες  σε  όλο  τον  κόσµο  ενοχοποιούν  τα  µικροσωµατίδια  όχι  µόνο  για  αύξηση  της
θνησιµότητας, αλλά και για σηµαντικές µακροχρόνιες βλάβες στην υγεία. Επί χρόνια, υπήρχε µία σύγχυση
σχετικά µε τη φύση και την επικινδυνότητα των σωµατιδίων, απόδειξη ότι οι διάφοροί σταθµοί µέτρησης
µετρούσαν  διαφορετικές  παραµέτρους  (άλλοι  µετρούσαν  π.χ.  καπνό,  άλλοι  τα  ολικά  αιωρούµενα
σωµατίδια,  γνωστά  ως  TSP).  Ως  καπνός  χαρακτηρίζονται  συνήθως  τα  αιωρούμενα  στερεά  και  υγρά
σωµατίδια  στην  ατµόσφαιρα,  τα  οποία  έχουν  µαύρο  χρώµα,  µέγεθος  µικρότερο  από  1  µm
(εκατοµµυριοστό του µέτρου) και προέρχονται από ατελείς καύσεις, ενώ τα στερεά και υγρά µόρια, µε
διάµετρο συνήθως µέχρι 10 µm, ονοµάζονται αιωρούµενα σωµατίδια. Κύριες πηγές για τα αιωρούµενα
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σωµατίδια  είναι  οι  βιοµηχανίες,  τα  αυτοκίνητα  και  η  σκόνη  του  εδάφους.  Το  ακριβές  µέγεθος  των
σωµατιδίων είναι αυτό που ενδιαφέρει από υγειονοµική άποψη.

Οι έρευνες ενοχοποιούν κυρίως τα αιωρούµενα ατµοσφαιρικά σωµατίδια µικρής διαµέτρου (γνωστά και
ως ΡΜ10),  που εισχωρούν βαθύτερα στο αναπνευστικό σύστηµα. Τελευταία, κρίσιµα κρίνονται και τα
σωµατίδια  µε  διάµετρο  γύρω  στα  2,5  µm  (ΡΜ25)  γι’  αυτό  και  σε  ορισμένες  χώρες,  οι  μετρήσεις
σωματιδίων αφορούν πλέον  αυτές  τις  δύο κατηγορίες  (ΡΜ10 και  ΡΜ25).  Σε  ότι  αφορά στα ΡΜ10,  η
κυκλοφορία των οχημάτων και ιδιαιτέρως των πετρελαιοκίνητων φαίνεται ότι είναι η σημαντικότερη πηγή.
Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά µάλιστα εκπέµπουν 100 φορές περισσότερα σωµατίδια ανά διανυόµενο
χιλιόµετρο από ότι ένα µέσο καταλυτικό βενζινοκίνητο όχηµα.

Βενζόλιο

 Ύποπτο καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Μπορεί να προκαλέσει αιµολυτική αναιµία, απλαστική αναιµία,
οξεία λευχαιµία, ερεθισµούς των µατιών, επιπεφυκίτιδα, παροδική βλάβη του κερατοειδή, καταστολή του
κεντρικού  και  περιφερειακού  συστήµατος,  υπνηλία,  πολυνευρίτιδα,  διαταραχές  της  ακοής,  ερύθηµα,
απολεπιστική δερµατίτιδα, κ.λ.π.

Οι σηµαντικότερες πηγές έκλυσης του στην ατµόσφαιρα είναι από τα οχήµατα και από τις απώλειες κατά
τη  διάρκεια  της  µεταφοράς  και  πώλησης  των  υγρών  καυσίµων.  Τα  υψηλότερα  επίπεδα  βενζολίου
ανιχνεύονται κοντά σε βενζινάδικα και διυλιστήρια. ∆εν υπάρχει ασφαλές κατώφλι για το βενζόλιο.

Ξυλόλιο

Μπορεί  να  προκαλέσει  ερύθηµα,  δερµατίτιδες  και  ξηρότητα  του  δέρµατος,  ερεθισµό  στις  ανώτερες
αναπνευστικές  οδούς,  πνευµονικό  οίδηµα,  τοξική  ηπατοπάθεια,  ηπατοεγαλία,  νεφρωσικό  σύνδροµο,
ιλίγγους, διαταραχές οράσεως, ολιγουρία, παραισθησίες, διαταραχές µνήµης, αδυναµία, ευερεθιστότητα,
ανορεξία, δίψα, κ.λ.π.

Τολουόλιο

Μπορεί  να  προκαλέσει  απλαστική  αναιµία,  ιλίγγους,  διαταραχές  ισορροπίας,  ισχυρές  κεφαλαλγίες,
παραισθησίες,  ψυχικές  και  οπτικές  διαταραχές,  ξηρότητα  του  δέρµατος,  φωτοφοβία,  ερεθισµούς  στις
ανώτερες αναπνευστικές οδούς, κ.λ.π.

Μόλυβδος

Ενδιαφέρει ως ρύπος γιατί εκπέµπεται κατά την καύση της βενζίνης όπου προστίθεται ως αντικροτικό. Τα
τελευταία χρόνια τα επίπεδα του µολύβδου στην ατµόσφαιρα των ελληνικών πόλεων φθίνουν σταδιακά
µε την αυξανόµενη χρήση αµόλυβδης βενζίνης.

Ο µόλυβδος επηρεάζει τα νεφρά, το γεννητικό και νευρικό σύστηµα και την ικανότητα του οργανισµού να
παράγει αίµα. Συσσωρεύεται στα οστά και άλλους ιστούς και εξακολουθεί να βλάπτει ακόµα κι όταν έχει
πλέον παύσει η έκθεση σε µόλυβδο. Επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν για να ερευνηθεί η τοξική δράση
του  µολύβδου  σε  οµάδες  παιδιών,  έδειξαν  ότι  παιδιά  εκτεθειµένα  σε  υψηλά  επίπεδα  µολύβδου,
παρουσίασαν  σαφή  πτώση  της  ικανότητας  αντίληψης.  Από  έρευνες  που  έγιναν  µάλιστα  στην  Αττική
προέκυψε ότι παιδιά που ήταν εκτεθειµένα σε µεγάλες συγκεντρώσεις ολύβδου παρουσίασαν σε µεγάλο
βαθµό νευρολογικές διαταραχές (αυξηµένα αντανακλαστικά τενόντων, µυική υποτονία, υπερκινητικότητα
και επιβράδυνση της κινητικής ωρίµανσης).

6.6.3 Νομοθεσία

Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους εξής ρύπους: 

➔ διοξείδιο του θείου, 
➔ αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10 και ΑΣ2,5), 
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➔ διοξείδιο του αζώτου, 
➔ όζον, 
➔ μονοξείδιο του άνθρακα, 
➔ βενζόλιο, 
➔ μόλυβδο, 
➔ αρσενικό, 
➔ κάδμιο, 
➔ νικέλιο και 
➔ βενζο(α)πυρένιο, 

σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια
αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων

Η νομοθεσία που αφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι η εξής:

➔ Οδηγία  2008/50/ΕΚ  για  την  ποιότητα  του  ατμοσφαιρικού  αέρα  και  καθαρότερο αέρα  για  την
Ευρώπη (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11).

➔ Οδηγία  2004/107/ΕΚ  σχετικά  με  το  αρσενικό,  το  κάδμιο,  τον  υδράργυρο,  το  νικέλιο  και  τους
πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/
8.6.07).

➔ Οδηγία  2015/1480/ΕΚ  για  την  τροποποίηση  ορισμένων  παραρτημάτων  των  οδηγιών  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν
τους  κανόνες  σχετικά  με  τις  μεθόδους  αναφοράς,  την  επικύρωση  των  δεδομένων  και  την
τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
(ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 1311Β/13.4.17).

➔ ΚΥΑ  70601  (ΦΕΚ  3272Β/23.12.13),  Βραχυπρόθεσμα  σχέδια  δράσης  για  την  αντιμετώπιση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια.

➔ Κ.Υ.Α  11824  (ΦΕΚ  369Β/24.5.93),  Έκτακτα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  της  ατμοσφαιρικής
ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπως ισχύει κατόπιν τροποποίησής της με την ΚΥΑ ΗΠ
14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488Β/30.3.11.

6.6.4 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης

Οι κυριότεροι αέριοι ρύποι με ανθρωπογενή προέλευση που αφορούν στον Δήμο Τρικκαίων, χωρίς να
υπάρχουν επίσημα δεδομένα που να προκύπτουν από μετρήσεις, λόγω έλλειψης σταθμού μέτρησης της
ποιότητας της ατμόσφαιρας, είναι οι ρύποι που προέρχονται από τις διάφορες καύσεις θέρμανσης, από
την κυκλοφορία των οχημάτων και από την βιομηχανική δραστηριότητα σε μικρότερο ποσοστό.

Ειδικότερα:

➢ Οι  εκπομπές  από  την  καύση  για  θέρμανση:   Παρατηρούνται  ιδιαίτερα  το  χειμώνα  από  τη
λειτουργία  των  καυστήρων  πετρελαίου  με  κύριος  ρύπους  το  CO2,  το  CO και  το  SO2.  Παρά τη
σημαντική διείσδυση του φυσικού αερίου, ως μέσο θέρμανσης , η οικονομική κρίση ενίσχυσε τη
χρήση τζακιών ή σομπών με καυσόξυλα ή άλλα προϊόντα βιομάζας.  Η καύση κακής ποιότητας
καυσόξυλων,  προϊόντων  βιομάζας  και  διάφορων  παλαιών  ξύλινων  ή  πλαστικών  υλικών
δημιούργησε προβλήματα ρύπανσης από επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια

➢ Οι εκπομπές από βιομηχανική δραστηριότητα  : Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από ρύπους που
παράγονται από βιομηχανική δραστηριότητα παρατηρείται στις βιομηχανικές συγκεντρώσεις στις
εισόδους της πόλης. Εκτιμάται όμως ότι η συγκεκριμένη ρύπανση επηρεάζει μόνον την περιοχή
αμέσου επιρροής οπότε προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις  μόνον στις όμορες οικιστικές  περιοχές
ειδικότερα αν ευνοούν οι επικρατούντες άνεμοι.
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➢ Οι  εκπομπές  καυσαερίων  από  τα  οχήματα:   Η  ρύπανση  από  την  κυκλοφορία  στο  εθνικό  και
επαρχιακό οδικό δίκτυο είναι μέτριας έντασης και επηρεάζει κατά ένα μέρος τον Δήμο. Η ρύπανση
όμως από την κυκλοφορία μέσα στο κέντρο της πόλης αυξάνει τη ρύπανση υποβάθρου της πόλης
και προκαλεί σημαντικά υψηλές συγκεντρώσεις.

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει πάρει σχετικές πρωτοβουλίες στοχεύοντας στον
περιορισμό  των  εκπομπών  καυσαερίων  από  τα  οχήματα,  μέσω  της  ενίσχυσης  εναλλακτικών  μέσων
μετακίνησης  όπως  το  ποδήλατο  εντός  του  Δήμου  (βιώσιμη  κινητικότητα),  του  εμπλουτισμού  των
Κοινοχρήστων Χώρων με πράσινο και της δημιουργίας Σταθμού Μέτρησης ποιότητας της Ατμόσφαιρας.
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6.7 Ακουστικό περιβάλλον

6.7.1 Επιπτώσεις του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Με τη
λέξη  “θόρυβος”  συνήθως  γίνεται  αναφορά  σε  οποιοδήποτε  ανεπιθύμητο  ήχο.  Σήμερα  έχει  επαρκώς
τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο διακρίνονται σε φυσιολογικές και ψυχολογικές.

Κοινές πηγές θορύβου είναι τα μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς, μηχανήματα οδοποιίας και κατασκευής
οικοδομών, αλλά και συσκευές όπως τα κλιματιστικά, το ψυγείο κ.λ.π. 

Οι επιπτώσεις του στην υγεία σχετίζονται με τις συχνότητες από τις οποίες συνίσταται, την ένταση, την
διάρκεια και την επαναληπτικότητα του θορύβου. Έτσι μπορεί να παρατηρηθούν από απλή ενόχληση,
μέχρι άγχος, δυσκολία πνευματικής συγκέντρωσης, διαταραχή του ύπνου, υπέρταση, μόνιμες ή παροδικές
ακουστικές  βλάβες,  δυσκολία  στην  ομιλία,  μείωση  της  παραγωγικότητας  στον  εργασιακό  τομέα  κ.ά.
Μελέτες  έδειξαν  ότι  άνθρωποι  που  ζουν  μόνιμα  σε  θορυβώδες  περιβάλλον  παρουσιάζουν  αυξημένα
ποσοστά κατανάλωσης αντιόξινων φαρμάκων, υπνωτικών και ηρεμιστικών. Ο θόρυβος σχετίζεται επίσης
και  με  εργατικά  και  με  τροχαία  ατυχήματα.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  είναι  αιτία  για  την  οικονομική
υποβάθμιση οικιστικών και εμπορικών κέντρων. 

6.7.2 Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου – Νομοθεσία – Δείκτες 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβανόμενη τη σημασία που έχει για την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον
η  καταπολέμηση  των  ηχητικών  οχλήσεων,  διαμόρφωσε  μια  κοινή  προσέγγιση  για  την  αποφυγή,  την
πρόληψη  και  τον  κατά  προτεραιότητα  περιορισμό  των  επιβλαβών  επιπτώσεων  της  έκθεσης  στον
περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο
με την ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ Β΄ 384), «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση
και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ
“σχετικά  με  την  αξιολόγηση  και  τη  διαχείριση  του  περιβαλλοντικού  θορύβου”  του  Συμβουλίου  της
25.6.2002».

Η  ανωτέρω  προσέγγιση  στηρίζεται  στον  χαρτογραφικό  προσδιορισμό  της  έκθεσης  στο  θόρυβο  μέσω
εκπόνησης Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (Σ.Χ.Θ.), σύμφωνα με κοινές μεθόδους, στην ενημέρωση των
πληθυσμών και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο
της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, ως «περιβαλλοντικός θόρυβος» νοούνται οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι
στις  αστικές  περιοχές  και  στο  ύπαιθρο  που  δημιουργούνται  από  ανθρώπινες  δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων  των  θορύβων  που  εκπέμπονται  από  μεταφορικά  μέσα,  από  οδικές,
σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2002/49 και στην ΚΥΑ 13586/724/2006, εκδόθηκε και η ΚΥΑ
οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1367) «Καθορισμός δεικτών αξιολόγησης και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
δεικτών περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές
προδιαγραφές  ειδικών  ακουστικών  μελετών  υπολογισμού  και  εφαρμογής  (ΕΑΜΥΕ)  αντιθορυβικών
πετασμάτων,  προδιαγραφές  προγραμμάτων  παρακολούθησης  περιβαλλοντικού  θορύβου  και  άλλες
διατάξεις», που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στον καθορισμό ορίων οδικού κυκλοφοριακού, σιδηροδρομικού
και  αεροπορικού  θορύβου,  σύμφωνα  με  τους  δείκτες  αξιολόγησης  Lden (24−ωρος) και Lωρος)  και  Lnigh)t (8−ωρος) και Lωρος
νυκτερινός). Ο Lden είναι δείκτης του επιπέδου του συνολικού θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα,
ο οποίος χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της όχλησης που συνδέεται με την έκθεση στο θόρυβο.
Ο  Lnight είναι  δείκτης  του  ηχητικού  επιπέδου  κατά  την  νύκτα.  Οι  τιμές  των  δεικτών  Lden και  Lnight

προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας καθορισμένη κοινή μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας, με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων εκτίμησης καθώς και μετρήσεων. Οι δείκτες θορύβου Lden και
Lnight χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των ΣΧΘ και των ΣΔ.
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Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού θορύβου καθορίζονται
τα ακόλουθα:

➢ Για τον δείκτη Lden (24−ωρος) : τα 70 dB

➢ Για τον δείκτη Lnight (8−ωρος νυκτερινός) : τα 60 dB

Σε εφαρμογή των προβλέψεων της ανωτέρω Οδηγίας, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας
Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω χρηματοδότησης από το
ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποίησε 11 μελέτες χαρτογράφησης θορύβου από τις οποίες προέκυψαν Στρατηγικοί
Χάρτες Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχέδια Δράσης (ΣΔ) για 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα της χώρας.

6.7.3 Ακουστικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης

Το ΠΣΤ δεν περιλαμβάνεται στα 17 ΠΣ της χώρας για τα οποία έχει διενεργηθεί Στρατηγική Χαρτογράφηση
Θορύβου,  οπότε  και  δεν  υπάρχουν  πρόσφατα  δεδομένα  για  τη  στάθμη  του  θορύβου  στην  περιοχή
μελέτης. 

Παλαιότερα, κατά το έτος 1996, έλαβε χώρα, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, χαρτογράφηση αστικού
θορύβου μεταξύ άλλων πόλεων και στην πόλη των Τρικάλων. Ο χάρτης που δείχνει τα αποτελέσματα της
χαρτογράφησης παρουσιάζεται ακολούθως.    

Από το χάρτη φαίνεται καθαρά ότι  οι  κεντρικοί δρόμοι της πόλης είναι  επιβαρυμένοι όσον αφορά τα
επίπεδα του κυκλοφοριακού θορύβου. 

Για την περιαστική ζώνη της πόλης, όπου και η περιοχή μελέτης, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τα
επίπεδα θορύβου. Όπως όμως είναι αναμενόμενο οι υψηλές στάθμες θορύβου θα περιορίζονται κατά
μήκος των κύριων οδικών αξόνων, μιας και η σημαντικότερη πηγή θορύβου για την ευρύτερη περιοχή
είναι η οδική κυκλοφορία. 
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6.8 Πολιτιστικό περιβάλλον

6.8.1 Ιστορικά στοιχεία της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

Γενικά, η ιστορία της πόλης των Τρικάλων χάνεται στο βάθος των αιώνων. Η περιοχή πρωτοκατοικήθηκε
από την 3η χιλιετία π.Χ. Αυτό προκύπτει από αρχαιολογικές έρευνες που έφεραν στο φως απολιθώματα
του Καινοζωικού αιώνα, αλλά και εργαλεία και οστά Παλαιολιθικής εποχής.

Η αρχαία πόλη των Τρικάλων οφείλει το όνομά της στην Τρίκκη, τη νύμφη και κόρη του Πηνειού, θεά της
Ιατρικής και της Υγείας. Εδώ γεννήθηκε και εδώ έδρασε ο περίφημος γιατρός της αρχαιότητας, Ασκληπιός,
ο οποίος ήταν και βασιλιάς της. Η παράδοση θέλει τον Ασκληπιό να συλλέγει τα ιαματικά βότανα από το
Κερκέτιον Όρος,  δηλαδή από την περιοχή της σημερινής Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα.

Σύμφωνα  με  μαρτυρίες  πολλών  αρχαίων  συγγραφέων,  στην  αρχαία  Τρίκκη  υπήρχε  το  αρχαιότερο
Ασκληπιείο  (θεραπευτήριο)  της  αρχαιότητας.  Για  την  ανεύρεση  του  Ασκληπιείου  Τρίκκης  έγιναν  κατά
καιρούς,  χωρίς  ωστόσο  να  ολοκληρωθούν  ποτέ,  διάφορες  ανασκαφές  στο  κέντρο  της  πόλης  και
συγκεντρωμένα πίσω (ανατολικά) ακριβώς από το ιερό του μητροπολιτικού ναού του Αγ. Νικολάου. Τις
πρώτες ανασκαφές διενήργησε το 1902 ο αρχαιολόγος Π. Καστριώτης ο οποίος ανακάλυψε ένα τμήμα των
ρωμαϊκών λουτρών. Οι έρευνες επαναλήφθηκαν το διάστημα 1956 – 58 και 1964 – 65 από τον αρχαιολόγο
Δημήτριο Θεοχάρη.

Εικόνα 6.8.1: Φωτογραφίες από τις ανασκαφές στο Ασκληπιείο Τρικάλων

Η  Τρίκκη  πήρε  μέρος  στον  Τρωικό  πόλεμο  με  τριάντα  πλοία  και  ηγήθηκαν  οι  γιοι  του  Ασκληπιού,
Μαχάονας και Ποδαλείριος, επίσης φημισμένοι γιατροί. Τον 7ο αιώνα ο Ασκληπιός θεοποιήθηκε. Η Τρίκκη
φημιζόταν κατά την αρχαιότητα για τα άλογα της τα οποία εικονίζονται στα γλυπτά του Παρθενώνα.

Από τον 5ο αι. ως τον 4ο αι. π.Χ. έκοψε νομίσματα αργυρά και χάλκινα. Τα νομίσματα εικονίζουν στη μια
όψη τη νύμφη Τρίκκη με κάτοπτρο και στην άλλη τον Ασκληπιό με τη ράβδο ζωής και καθήμενο μαζί με τον
Ιερό Όφι. Φέρουν την επιγραφή «ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ». Ο Ασκληπιός εμφανίζεται σε νομίσματα της Τρίκκης τον 4ο
αι. π.Χ.

Ανασκαφές υπέδειξαν πως κοντά στη σημερινή σύγχρονη κεντρική πλατεία της πόλης υπήρχε ένα ακόμη
Ασκληπιείο που ιδρύθηκε τουλάχιστομ στα Ελληνιστικά Χρόνια.

Ο Φίλιππος Β΄ της Μακεδονίας κατέλαβε την πόλη το 343 π.Χ. και οι Ρωμαίοι το 168 π.Χ. Την περιτείχισε ο
Ιουστινιανός. Το όνομα Τρίκαλα αναφέρεται για πρώτη φορά την εποχή της Άννας Κομνηνής.

155



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

Το κάστρο των Τρικάλων, που βρίσκεται στη Β.Α. πλευρά της πόλης, ανεγέρθηκε από τον Ιουστινιανό Α΄,
τον 6ο αιώνα, πάνω στα ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας Τρίκκης.

Εικόνα 6.8.2: Φωτογραφίες από το κάστρο των Τρικάλων

Τον 4ο αι. μ.Χ. η πόλη αποτέλεσε έδρα επισκοπής και έμεινε στην εκκλησιαστική ορολογία ως Τρίκκη. Το
1204 μ.Χ., όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, τα Τρίκαλα και όλη η Θεσσαλία αποτέλεσαν
το Δεσποτάτο της Ηπείρου, με ηγεμόνα τον Μιχαήλ Α΄ Κομνηνό. Τον 14ο αι. μ.Χ. τα κατέλαβαν οι Σέρβοι
του Στέφανου Δουσάν και έγιναν έδρα του Σέρβου Πρελιούμπ και του Συμεών Ούρεος. Την εποχή της
σερβικής κατοχής κτίστηκαν τα μοναστήρια των Μετεώρων. Το 1393 μ.Χ. καταλήφθηκαν για πρώτη φορά
από τους Τούρκους. Απελευθερώθηκαν το 1403 για να υποταχθούν οριστικά το 1421.

Κατά την Τουρκοκρατία και μέχρι το μισό του 18ου αι. ήταν πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Την ίδια εποχή
ιδρύθηκαν  στην  πόλη  ελληνικές  σχολές.  Σε  μια  από  αυτές  σπούδασε  ο  περίφημος  Διονύσιος  ο
«Φιλόσοφος».

Την εποχή εκείνη ο πληθυσμός της πόλης αποτελούνταν από Έλληνες, Εβραίους και Άραβες, που ζούσαν
διαχωρισμένοι σε αυτόνομες ομάδες, τα ¨μιλέτια¨ με του δικούς τους νόμους και θεσμούς και κάτω από
την  καθοδήγηση  των  θρησκευτικών  τους  αρχηγών,  οι  οποίοι  είχαν  και  την  πολιτική  εξουσία.
Χαρακτηριστικά, ο Άγγλος περιηγητής Χόλλαντ, ο οποίος πέρασε από τα Τρίκαλα το 1812, γράφει ότι η
πόλη είχε 2.000 σπίτια και 10-12.000 κατοίκους. Από αυτούς οι ελληνικές οικογένειες έφταναν τις 600 –
700, ενώ υπήρχαν 10 χριστιανικές εκκλησίες, 7 τζαμιά, 2 εβραϊκές συναγωγές και 2 μικρά σεράγια.

Η απελευθέρωση της πόλης έγινε στις 23 Αυγούστου 1881, ενώ στις 13 Απριλίου 1897, ύστερα από τον
ελληνοτουρκικό πόλεμο, τα Τρίκαλα περιήλθαν και πάλι στην κατοχή των Τούρκων, για να ελευθερωθούν
οριστικά στις 6 Μαΐου 1898.

Το 1885 η πόλη των Τρικάλων απόκτησε για πρώτη φορά ρυμοτομικό σχέδιο, διότι εκείνη την εποχή ο
πληθυσμός  της  πόλης  αυξανόταν  συνέχεια.  Συγκεκριμένα,  κάτοικοι  από  τα  γύρω  ορεινά  χωριά
εγκαθίστανται  στην  πόλη,  με  πρώτους  και  περισσότερους  τους  βλαχόφωνους.  Με  το  πρώτο  αυτό
ρυμοτομικό  σχέδιο  χαράζονται  οι  σημερινοί  βασικοί  οδικοί  άξονες  της  πόλης,  καθώς  και  ένα  μεγάλο
πλέγμα δρόμων μικρότερου πλάτους. Σημείο συνάντησης όλων αυτών των δρόμων ορίζεται η καμπή του
Ληθαίου ποταμού, όπου δημιουργείται ένας μεγάλος κοινόχρηστος χώρος που σε μεγάλο βαθμό σώζεται
μέχρι και σήμερα (κεντρική πλατεία – πλατεία Εθνικής Αντίστασης).

Τότε ήταν που κατασκευάστηκε η κεντρική μεταλλική γέφυρα της πόλης από Γάλλους μηχανικούς. Με την
τοποθέτηση της μεταλλικής αυτής κεντρικής γέφυρας και την κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού
στην άλλη άκρη της πόλης παρουσιάστηκε επιτακτική η ανάγκη διάνοιξης της οδού Ασκληπιού, η οποία
πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1890.
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Επίσης, στα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να αναπτύσσονται οι πρώτοι οικιστικοί πυρήνες της σύγχρονης
πόλης των Τρικάλων, στην περιοχή που ορίζεται ανατολικά του κάστρου και νότια του λόφου του Προφήτη
Ηλία, αρχικά στις βόρειες όχθες του Ληθαίου.

Στο  Αγροτικό  Κίνημα  που  ακολούθησε  με  αίτημα  την  απαλλοτρίωση  των  τσιφλικιών  των
μεγαλογαιοκτημόνων και τη διανομή τους στους ακτήμονες αγρότες, τα Τρίκαλα πρωτοστάτησαν με τη
δημιουργία του πρώτου Γεωργικού Συνδέσμου το 1906 (πρόεδρός του ο Γεώργιος Σπυρόπουλος από τα
Μεγάλα Καλύβια).

Επιπλέον, άφθονες ιστορικές πηγές (π.χ. εφημερίδα ¨Εργάται: φύλλο της 16/9/1884) μαρτυρούν ότι 26
χρόνια πριν από την εξέγερση των αγροτών στο Κιλελέρ (Μάρτιος 1910) έχουμε στο Ρίζωμα της σημερινής
Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων, (παλιά ονομασία Σκλάταινα), την πρώτη καθαρά αγροτική εξέγερση
των κατοίκων της περιοχής εναντίων του καθεστώτος των τσιφλικάδων, η οποία αποτέλεσε πρόδρομο
εκείνης  του  Κιλελέρ.  Οι  ιστορικές  αυτές  πηγές  αποτελούν πλέον  αντικείμενο  της  διδακτέας  ύλης  στο
σχολικό εγχειρίδιο της ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού.

Τα Τρίκαλα, στις 19 Απριλίου 1941 κατελήφθησαν από τον γερμανικό στρατό για να ελευθερωθούν στις 18
Οκτωβρίου 1944. Από τον Ιούλιο του 1941 έως τις 13 Οκτωβρίου 1943 ήταν υπό ιταλική κατοχή.

Στην Εθνική Αντίσταση (1941-44) επικεφαλής του Ε.Α.Μ.-ΕΛ.Α.Σ. ήταν ο τρικαλινός στρατηγός Στέφανος
Σαράφης.

6.8.2 Ο παραδοσιακός οικισμός του Βαρουσίου

Εικόνα 6.8.3: Παραδοσιακός οικισμός Βαρουσίου

Τα Τρίκαλα είναι η μοναδική πόλη της Θεσσαλίας και από τις λίγες στον Ελληνικό χώρο, που διαθέτουν
«παλιά  πόλη».  Μια  περιοχή  με  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  αλλά  και  μεγάλη  ιστορική  κληρονομιά  και
αρχιτεκτονική αξία είναι η παλιά, παραδοσιακή συνοικία Βαρούσι. Εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής
πλευράς του Φρουρίου, από το ύψος της οδού Στρ. Σαράφη έως τις νοτιοανατολικές παρυφές του λόφου
του Προφήτη Ηλία και δυτικά των οδών Νικοτσάρα και Ματαραγκιώτου. Παλαιότερα το Βαρούσι ήταν η
αρχοντογειτονιά των Τρικάλων.
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Οι δρόμοι είναι πολύ στενοί, ακολουθούν τις καμπύλες του εδάφους και ελίσσονται ανάμεσα στα σπίτια.
Σχεδόν ποτέ δεν είναι ευθύγραμμοι. Στη μέση σχηματίζουν αυλάκι, κατά μήκος του άξονα, με μικρή κλίση
δεξιά και αριστερά, για να μαζεύονται τα νερά.

Τα  παλιά  βαρουσιώτικα  σπίτια,  κτισμένα  μεταξύ  17ου  και  19ου  αιώνα,  είναι,  κυρίως  διώροφα,
βορειοελλαδίτικης αρχιτεκτονικής.  Τα αρχοντικά είναι κτισμένα στην άκρη των στενών δρόμων ενώ οι
μαντρότοιχοι, που τα περιβάλλουν είναι αρκετά ψηλοί.  Οι αυλές τους είναι πλακόστρωτες, γεμάτες με
πυξάρια (θάμνοι με πυκνά φύλλα), οπωροφόρα δέντρα και τριανταφυλλιές. Περνώντας στο εσωτερικό, ο
κάτω όροφος είναι πέτρινος και έχει λίγα ή καθόλου ανοίγματα προς το δρόμο. Συνήθως χρησιμοποιείται
ως  αποθηκευτικός  χώρος.  Ο  επάνω  όροφος  προεξέχει  και  σχηματίζει  τα  σαχνισιά  ή  έρκερ.  Το  σπίτι
περιβάλλεται, συνήθως, από πολλά παράθυρα.

Εδώ βρίσκονται  οι  περισσότερες και  παλαιότερες εκκλησίες  των Τρικάλων καθώς πολλές πλατείες.  Οι
επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της περιοχής του Βαρουσίου καθορίζονται από το Π.Δ. της 28- 2/5-4-1979
(ΦΕΚ 201 Δ’), σύμφωνα με το οποίο, εντός των ορίων του οικισμού επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για
κατοικία και κτίρια κοινής ωφέλειας και κοινωνικού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οχλουσών
βιοτεχνιών και βιομηχανιών ή άλλων χρήσεων υψηλής οχλήσεως.

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της περιοχής του Βαρουσίου καθορίζονται από το Π.Δ. της 28- 2/5-4-1979
(ΦΕΚ 201 Δ’), σύμφωνα με το οποίο, εντός των ορίων του οικισμού επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων για
κατοικία και κτίρια κοινής ωφέλειας και κοινωνικού εξοπλισμού. Απαγορεύεται η εγκατάσταση οχλουσών
βιοτεχνιών και βιομηχανιών ή άλλων χρήσεων υψηλής οχλήσεως.

Το Βαρούσι έχει κηρυχθεί ως «παραδοσιακό τμήμα της πόλης» με το Π.Δ. της 28-2/5-4-1979 (ΦΕΚ 201 Δ’)
«Περί χαρακτηρισμού ως παραδοασιακού  τμήματος της πόλεως των Τρικάλων και καθορισμού ειδικών
όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού», και έχει αποκτήσει ειδικούς όρους δόμησης. Στο
κηρυγμένο τμήμα επήλθε μικρή αύξηση των ορίων του με το Π.Δ.  της 16- 9/29-10-1982 (ΦΕΚ 529 Δ’)
«Τροποποίηση του από 28-2-1979 Π.Δ/τος <περί χαρακτηρισμού, ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως
των Τρικάλων και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού>» και νέα
επέκταση των ορίων με το Π.Δ. της 19-7-2005 (ΦΕΚ 886/Δ/25-8-2005) «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού
τμήματος της πόλης των Τρικάλων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων
αυτού  (και  εντάσσεται  στα  όρια  του  τμήματος  της  πόλης  των  Τρικάλων,  που  έχει  χαρακτηριστεί  ως
παραδοσιακό  με  το  Π.Δ./28-2-79  ΦΕΚ  –  201/Δ/79)».  Οι  ισχύοντες,  όμως,  ειδικοί  όροι  δόμησης  δεν
φαίνεται να καλύπτουν με πληρότητα τις ιδιαιτερότητες της γειτονιάς και χρειάζεται η αναθεώρησή τους.

Παρότι έγινε συνολική μελέτη των κτισμάτων της περιοχής – στα πλαίσια της ΕΠΑ το 1987 – και για 55 από
αυτά προτάθηκε ο χαρακτηρισμός τους ως διατηρητέων με «απόλυτη προστασία» ή «προστασία όψεως»
ή «προστασία κελύφους», δεν προχώρησε κήρυξή τους από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ενώ μικρός αριθμός από αυτά
έχουν κηρυχθεί από το ΥΠ.ΠΟ. ή κηρύσσονται σήμερα όταν αιτείται άδεια κατεδάφισής τους.

Η  περιοχή,  επιπλέον,  στερείται  ρυμοτομικού  σχεδίου,  εφόσον  ποτέ  δεν  εντάχθηκε  στο  σχέδιο  πόλης,
γεγονός που αποτελεί πρόβλημα στη νέα δόμηση, αλλά και στη διατήρηση της διαμορφωμένης σχέσης
κτισμένου  –  άκτιστου  και  δομημένου  –  αδόμητου.  Παρόλο  που,  το  Π.Δ.  προβλέπει  ότι,  η  Ο.Γ.  θα
καθορίζεται κάθε φορά από την ΕΠΑΕ (νυν ΣΑΕ), προκειμένου να διατηρηθεί ο υπάρχων πολεοδομικός
ιστός (καλντερίμια και σοκάκι), δεν είναι δυνατή η εφαρμογή γιατί με την πάροδο του χρόνου, πολλά
κτίσματα και μάντρες έχουν κατεδαφιστεί.

Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω,  είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  συμπλήρωσης  και  βελτίωσης  του
υφιστάμενου  νομοθετικού  πλαισίου  προστασίας,  το  οποίο  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κήρυξη  του
συνόλου των ιστορικών κτισμάτων,  σύνταξη  ρυμοτομικού σχεδίου,  αναθεώρηση και  συμπλήρωση του
διατάγματος ειδικών όρων δόμησης και ειδικό διάταγμα χρήσεων γης με στόχο την ενίσχυση της κατοικίας.
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6.8.3 Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ9, στην περιοχή μελέτης, δηλ.
εντός της εκτός σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής της
ΔΕ  Τρικκαίων  δεν  υπάρχουν  κηρυγμένα  προϊστορικά,  κλασικά  ή  βυζαντινά  μνημεία  και  αρχαιολογικοί
χώροι.

Αναφέρεται  ο  χαρακτηρισμός  ως  μνημείου  της  μεταλλικής  γέφυρας  στη  θέση  «Καραβόπορος»  (ΥΑ
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41554/1059/30-6-2009 – ΦΕΚ 336/ΑΑΠ/15-7-2009). 

Με βάση τα αναφερόμενα στην απόφαση κήρυξης, πρόκειται για μεταλλική τοξωτή γέφυρα στη θέση
«Καραβόπορος» Νομού Τρικάλων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα  κατασκευή  η  οποία  άρχισε  να  κατασκευάζεται  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα  και
αποπερατώθηκε  μετά  το  1902.  Αποτελεί  σημαντική  μαρτυρία  τόσο  για  την  ιστορία  της  εξέλιξης  της
επιστήμης της οδομηχανικής όσο και της κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης των κατοίκων της περιοχής.

Σημειώνεται ότι η γέφυρα βρίσκεται στο δρόμο Τρικάλων – Πύλης, επί του Πηνειού ποταμού και εντός της
ΖΟΕ. 

Ακόμα, με βάση το υπ’ αριθμ. 229/10.12.2014 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, στην περιοχή
μελέτης εντοπίζονται οι εξής αρχαιολογικές θέσεις: 

1. Προϊστορική Μαγούλα Ριζαριού

2. Προϊστορικός οικισμός και νεκροταφείο

3. Αρχαία Γέφυρα

4. Προϊστορικός Οικισμός 

Οι θέσεις αυτές απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα, με υπόβαθρο την πρόταση για την τροποποίηση της
ΖΟΕ Τρικκαίων. 

Επίσης εκτεταμένο προστατευτέο πολιτιστικό αντικείμενο απαντάται εντός του ΠΣΤ και αφορά κατά κύριο
λόγο περιπτώσεις κτιρίων με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.   

9 http://listedmonuments.culture.gr
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Εικόνα 6.8.4: Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
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6.9 Ανθρωπογενές περιβάλλον

Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στις  παραγράφους  του  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος  και  των
υποδομών της περιοχής μελέτης έχουν ληφθεί από τη μελέτη  “Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2014-2019”, Δήμος Τρικκαίων, 2015, με ίδια επεξεργασία. 

6.9.1 Διοικητική υπαγωγή

Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης από 1-1–2011, ο νέος Δήμος Τρικκαίων προέκυψε από
τη συνένωση οκτώ (8)  πρώην καποδιστριακών δήμων και συγκεκριμένα των πρώην Δήμων Τρικκαίων,
Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μεγάλων Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας.

Ο παλαιός (καποδιστριακός) Δήμος Τρικκαίων έχει μετεξελιχθεί σήμερα στη Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων
του νέου (καλλικρατικού) Δήμου Τρικκαίων. 

Η Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων, η οποία περιλαμβάνει,
πέραν της πόλης των Τρικάλων, και τους οικισμούς των Αγίων Αποστόλων και της Περδικοράχης. 

Δημοτικές ενότητες

Εικόνα 6.9.1: Διοικητική διαίρεση Δήμου Τρικκαίων

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, η υπό εξέταση ΖΟΕ καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα
της ΔΕ Τρικκαίων και κατά κανόνα δεν υπερβαίνει το όριο αυτής (με μία μικρή εξαίρεση στα νότια της
κοίτης του Πηνειού, όπου για μία ζώνη 100m περίπου ρυθμίζει εκτάσεις που διοικητικά ανήκουν στο Δήμο
Πύλης, για την αποτελεσματικότερη προστασία του σημαντικότερου φυσικού στοιχείου της περιοχής, του
ποταμού Πηνειού). 
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6.9.2 Δημογραφικά δεδομένα

Γενικά πληθυσμιακά στοιχεία

Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της ΔΕ Τρικκαίων ανέρχεται
σε  62.154  κατοίκους,  ενώ  ο  πραγματικός  πληθυσμός  σε  61.017.  Η  πληθυσμιακή  πυκνότητα  της  ΔΕ
Τρικκαίων υπολογίζεται σε 886,6 κατοίκους/km2. 

Στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη της ΔΕ Τρικκαίων
την τελευταία τριακονταετία.  Για λόγους σύγκρισης δίνονται  ανάλογα δεδομένα και  για τις  υπόλοιπες
Δημοτικές  Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων, καθώς και  για το σύνολο της Περιφερειακής
Ενότητας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Πίνακας 6.9.1: Πληθυσμιακή εξέλιξη Δήμου Τρικκαίων

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2001 - 2011

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1991 - 2001

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1991 - 20112011 2001 1991

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
2.729 2.927 3.187 -6,76 -8,16 -14,37

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
2.193 2.311 2.694 -5,11 -14,22 -18,60

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ 2.123 2.503 2.575 -15,18 -2,80 -17,55

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Μ.

ΚΑΛΥΒΙΩΝ
2.798 3.021 3.206 -7,38 -5,77 -12,73

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
2.732 3.098 3.345 -11,81 -7,38 -18,33

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
2.660 3.097 3.554 -14,11 -12,86 -25,15

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
62.154 57.914 52.034 7,32 11,30 19,45

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 
3.966 3.946 4.237 0,51 -6,87 -6,40

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

81.355 78.817 74.832 3,22 5,33 8,72

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

131.085 132.689 138.028 -1,21 -3,87 -5,03

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 732.762 740.115 729.268 -0,99 1,49 0,48
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Διάγραμμα 6.9.1: Ποσοστιαία πληθυσμιακή μεταβολή περιοχής μελέτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραπάνω απογραφών, παρατηρείται κατά την εικοσαετία (1991 – 2011)
γενικά μια αξιοσημείωτη αύξηση του πληθυσμού του νέου Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων της τάξης του
8,7%. Η αύξηση αυτή του πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων είναι συνεχόμενη και στις δύο δεκαετίες, 1991
– 2001 και 2001 – 2011. Μάλιστα κατά τη δεκαετία 1991– 2001 η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού του
Δήμου Τρικκαίων ήταν μεγαλύτερη, της τάξης του 5,3%, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία 2001–
2011, όπου η αύξηση ήταν της τάξης του 3,2%.

Αντιθέτως,  σε  επίπεδο  Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων,  στο  ίδιο  εικοσαετές  χρονικό  διάστημα
παρατηρήθηκε  συνεχόμενη  μείωση  του  μόνιμου  πληθυσμού  της  τάξης  του  5,03%,  η  οποία  ήταν
σαφέστατα πιο έντονη κατά την δεκαετία 1991 – 2001, διάστημα κατά το οποίο η μείωση του μόνιμου
πληθυσμού ανήλθε σε ποσοστό 3,9%.  Κατά την τελευταία όμως δεκαετία 2001 – 2011 η μείωση του
μόνιμου  πληθυσμού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Τρικάλων  ήταν  1,2%.  Σε  επίπεδο  Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων, κατά την ίδια εικοσαετία (1991 – 2011) παρατηρήθηκε γενικά αύξηση του μόνιμου
πληθυσμού  της  τάξης  του  0,5%,  η  οποία  ήταν  αποτέλεσμα  της  αύξησης,  κατά  1,5%  του  μόνιμου
πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο διάστημα 1991 – 2001 και της μείωσης κατά 1% κατά την
τελευταία δεκαετία 2001 – 2011.

Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα των απογραφών του πίνακα 6, σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Τρικκαίων, προκύπτει ότι κατά την εικοσαετία 1991 – 2011, με εξαίρεση την Δημοτική Ενότητα
Τρικκαίων, όλες οι υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες έχουν υποστεί σημαντική μείωση του πληθυσμού τους,
η οποία είναι συνεχιζόμενη και στις δύο περιόδους μεταβολής, δηλαδή κατά τις απογραφικές περιόδους
1991 – 2001 και 2001 – 2011. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις,  όπως αυτές των Δημοτικών Ενοτήτων
Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Παληοκάστρου και Παραληθαίων, η μείωση του πληθυσμού τους στο διάστημα
αυτό ήταν πάνω από 15% και ιδιαίτερα στην Δημοτική Ενότητα Παραληθαίων η μείωση αυτή ήταν της
τάξης του 25,15%. 
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Όμως  στην  περίπτωση  της  ΔΕ Τρικκαίων  παρατηρείται  συνεχόμενη  αύξηση  του  πληθυσμού  κατά  την
εικοσαετία 1991 – 2011, η οποία ανέρχεται στο ποσοστό του 19,5%. Η αύξηση αυτή του πληθυσμού της
Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων ήταν σαφώς εντονότερη κατά τη δεκαετία 1991 – 2001, της  τάξης του
11,3%, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία 2001 – 2011 η αύξηση του πληθυσμού της ανήλθε στο ποσοστό
του 7,3%.

Οι παραπάνω μεταβολές σχετίζονται με τη γενική τάση της μετακίνησης πληθυσμού προς το αστικό
κέντρο της πόλης των Τρικάλων και τη συνακόλουθη ερήμωση και αποδυνάμωση της ενδοχώρας του
νομού.

Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων,  στο επόμενο διάγραμμα
γίνεται  συγκριτική παρουσίαση της κατανομής του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού σε διάφορες,  18
συνολικά ηλικιακές  κλάσεις,  σε  επίπεδο Δήμου Τρικκαίων και  ΔΕ  Τρικκαίων,  βάσει  των στοιχείων της
απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011.

Επίσης,  στον  πίνακα  που  ακολουθεί,  παρουσιάζεται  για  λόγους  σύγκρισης  η  κατανομή  του  μόνιμου
πληθυσμού της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Τρικκαίων στις 18 αυτές ηλικιακές κλάσεις, βάσει των
στοιχείων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011.

Διάγραμμα 6.9.2: Ηλικιακή πυραμίδα πληθυσμού περιοχής μελέτης

Από το ανωτέρω διάγραμμα προκύπτει ότι η πυραμίδα των ηλικιών, η οποία φανερώνει τη δημογραφική
προοπτική της περιοχής, τόσο σε επίπεδο ΔΕ Τρικκαίων όσο και σε επίπεδο Δήμου Τρικκαίων, τείνει να
αποκτήσει την μορφή ανεστραμμένου κώνου, πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθυσμός της περιοχής γενικά
βαίνει γηρασκόμενος.
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Πίνακας 6.9.2: Ηλικιακή κατανομή πληθυσμού Δήμου Τρικκαίων

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ
ΚΛΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ
ΔΗΜΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 ΕΣΤΙΑΙΩ
ΤΙΔΑΣ

ΚΑΛΛΙ
ΔΕΝΔΡΟΥ

ΚΟΖΙΑΚΑ
ΜΕΓ.

ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΠΑΛΗΟ

ΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΡΑ

ΛΗΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ

0 – 04 85 101 82 108 94 89 3.373 158 4.090

05 – 09 110 86 69 98 103 77 3.203 163 3.909

10 – 14 120 108 124 137 96 92 3.474 174 4.325

15 – 19 143 76 124 126 111 90 3.624 166 4.460

20 – 24 85 75 76 103 74 77 2.731 128 3.349

25 – 29 136 89 92 107 101 114 3.698 174 4.511

30 – 34 136 121 120 143 131 127 4.505 237 5.520

35 – 39 171 141 124 165 172 147 4.808 300 6.028

40 – 44 191 182 128 204 179 121 4.907 229 6.141

45 – 49 198 127 133 187 184 138 4.477 221 5.665

50 – 54 171 121 123 194 157 170 4.380 280 5.596

55 – 59 188 132 148 165 185 187 4.074 260 5.339

60 – 64 183 146 151 193 215 237 3.757 289 5.171

65 – 69 174 192 144 173 187 215 2.990 275 4.350

70 – 74 223 182 164 245 261 226 3.025 309 4.635

75 – 79 206 131 151 201 219 229 2.385 271 3.793

80 – 84 125 97 98 143 145 182 1.600 185 2.575

85 – και
άνω 84 86 72 106 118 142 1.143 147 1.898

ΣΥΝΟΛΑ 2.729 2.193 2.123 2.798 2.732 2.660 62.154 3.966 81.355

Η μέση ηλικία επί του συνολικού μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων τα 43 έτη, η οποία συμπίπτει
απόλυτα  με  την  μέση  ηλικία  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  ενώ  η  μέση  ηλικία  του  μόνιμου
πληθυσμού της Ελλάδας είναι τα 41,9 έτη.

Επίσης,  από  την  ανάλυση  των  δεδομένων  του  ανωτέρω  πίνακα  γίνεται  φανερή  η  σχέση  μεταξύ
αστικότητας και ηλικίας, από την οποία προκύπτει η τάση στις περιοχές της υπαίθρου (αγροτικές περιοχές
– Τοπικές Κοινότητες) του Δήμου Τρικκαίων να κατοικούν αναλογικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση
με την αστική περιοχή της πόλης των Τρικάλων.

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Στο  Δήμο  Τρικκαίων  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  κατοίκων,  της  τάξης  του  37,32%,  είναι  απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας  και  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  ακολουθούν  οι  απόφοιτοι  πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης  σε  ποσοστό  27,56%  και  τέλος  οι  απόφοιτοι  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  όπου
συμπεριλαμβάνονται  και  οι  κάτοχοι  διδακτορικών  και  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών,  σε  ποσοστό
17,42%.
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Στο  17,70% ανέρχεται  το  τμήμα  εκείνο  του  πληθυσμού του  Δήμου Τρικκαίων που  δεν  πήγε  καθόλου
σχολείο ή εγκατέλειψε το δημοτικό και συνεπώς δεν έχει  περατώσει καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης,
καθώς και αυτό που για διάφορους λόγους δε γνωρίζει γραφή και ανάγνωση.

Τα  παραπάνω  ποσοστά  κατανομής  του  πληθυσμού  του  Δήμου  Τρικκαίων  ανάλογα  με  το  επίπεδο
εκπαίδευσης  παρουσιάζουν  κάποια  αναλογία  σε  σχέση  με  αυτά  που  καταγράφονται  σε  επίπεδο
Περιφέρειας  Θεσσαλίας.  Έτσι,  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  οι  απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  και
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  αντιστοιχούν  σε  ποσοστό  39,26%  και  ακολουθούν  οι  απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 35,33% και τέλος οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου
συμπεριλαμβάνονται  και  οι  κάτοχοι  διδακτορικών  και  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών,  σε  ποσοστό
14,60%.

Τονίζεται ότι η κατάσταση βαίνει βελτιούμενη, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001,
το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της τάξης του 31,6%
και  ακολουθούσαν  οι  απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  και  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  σε  ποσοστό
19,1%.

6.9.3 Οικονομικά χαρακτηριστικά

Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας

Ένα  από  τα  χαρακτηριστικά  που  προσδιορίζουν  την  οικονομική  ευημερία  μιας  περιοχής  είναι  το
παραγόμενο στην περιοχή αυτή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Τα  στοιχεία  που  παρατίθενται  στη  συνέχεια  αναφορικά   με  το  ΑΕΠ  προέρχονται  από  την  Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  και αφορούν στο ΑΕΠ που παράγει η οικονομία του Ν. Τρικάλων συνολικά,
αφού δεν παρέχονται τέτοια στοιχεία σε επίπεδο Δήμων.  

Στον  ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται  το ύψος του παραγόμενου  ΑΕΠ για  τους  τέσσερις  θεσσαλικούς
νομούς, καθώς και αυτό σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας συνολικά, αλλά και σε επίπεδο χώρας, κατά
την περίοδο 2005 – 2016 (τα στοιχεία του πίνακα αυτού αντιστοιχούν σε στρογγυλοποιημένες τρέχουσες
τιμές εκατομμυρίων ευρώ).

ΕΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΝΟΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΧΩΡΑ

   2005 1.621 1.267 4.401 3.088 10.377 199.153
   2006 1.702 1.273 4.753 3.472 11.200 217.831
   2007 1.819 1.364 5.031 3.493 11.708 232.831
   2008 1.849 1.419 5.209 3.681 12.158 242.096
   2009 1.867 1.439 5.057 3.446 11.809 237.431
   2010 1.765 1.340 4.707 3.163 10.975 226.210
   2011 1.588 1.215 4.260 2.980 10.042 207.752
   2012 1.524 1.110 4.020 2.851 9.505 194.204

   2013 1.490 1.085 3.900 2.591 9.065 180.654

   2014 1.554 1.086 3.929 2.545 9.114 178.656

   2015 1.462 1.067 3.991 2.633 9.154 177.258

   2016 1.472 1.073 4.070 2.599 9.214 176.488

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

Σε  επίπεδο Νομών,  ο  Νομός  Τρικάλων  κατέχει  την  τρίτη  θέση  ως  προς  τη  διαμόρφωση  του  ΑΕΠ της
Περιφέρειας  Θεσσαλίας.  Την  πρώτη  και  τη  δεύτερη  θέση  την  καταλαμβάνουν  οι  Νόμοι  Λάρισας  και
Μαγνησίας αντίστοιχα και την τελευταία θέση κατέχει ο Νομός Καρδίτσας.
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Η  συμμετοχή  του  Νομού  Τρικάλων  στη  διαμόρφωση  του  ΑΕΠ  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  κατά  την
περίοδο 2013 – 2016 ήταν κατά μέσο όρο 16,36% ετησίως. Αντίστοιχα, η συμμετοχή του Νομού Τρικάλων
στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν κατά μέσο όρο 0,8%.

Απασχόληση 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων, βάσει των στοιχείων της απογραφής
του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του  έτους 2011,  ανέρχεται στα 32.323 άτομα, ήτοι ποσοστό 39,7%
επί του συνόλου του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής.

Βάσει  των  αντίστοιχων  στοιχείων  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  του  έτους  2001,  ο  οικονομικά  ενεργός  πληθυσμός  σε
επίπεδο Δήμου Τρικκαίων ανέρχονταν στα 31.963 άτομα, ήτοι ποσοστό 40,6% επί του συνόλου του τότε
μόνιμου πληθυσμού.

Διαπιστώνεται επομένως ότι και στις δύο απογραφές ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός στον Δήμο
Τρικκαίων  υπερτερεί  του  οικονομικά  ενεργού. Σημειώνεται  επίσης  ότι,  φαινομενικά,  σε  αριθμητικό
επίπεδο, ο Δήμος Τρικκαίων παρουσίασε αύξηση των ατόμων του οικονομικά ενεργού πληθυσμού μεταξύ
των δύο αυτών διαδοχικών απογραφών, η οποία οφείλεται στην γενική αύξηση του μόνιμου πληθυσμού
της περιοχής.

Στην  ουσία  όμως παρατηρείται  μείωση  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού  της  περιοχής  του  Δήμου
Τρικκαίων,  όπως  αποδεικνύουν  τα  παραπάνω  ποσοστά.  Αυτό  συμβαίνει  διότι,  παρά  την  αριθμητική
αύξηση  του  μόνιμου  πληθυσμού  του  Δήμου,  στη  διάρκεια  της  δεκαετίας  2001  –  2011  αυξήθηκε
περισσότερο ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό, λόγω διάφορων
δημογραφικών (γήρανση πληθυσμού) ή κοινωνικών (συνταξιοδοτήσεις) αιτιών.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε ποσοστό 38,7% και σε
επίπεδο χώρας 42,4% επί των αντίστοιχων συνόλων του μόνιμου πληθυσμού (στοιχεία απογραφής του
μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2011). Παρατηρείται δηλαδή ότι γενικά ο Δήμος Τρικκαίων έχει
περισσότερους οικονομικά ενεργούς ανθρώπους σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά λιγότερους
σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Ο αριθμός των οικονομικά ενεργών ατόμων του Δήμου Τρικκαίων αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,3% επί του
συνόλου  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  και  στο  0,7%  επί  του
αντίστοιχου συνόλου της χώρας (βάσει στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
έτους 2011).

Από τα δεδομένα της προηγούμενης απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2001,
προκύπτει ότι το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής έναντι της περιφέρειας και
της χώρας ήταν 10,7% και 0,69% αντίστοιχα.

Ο  οικονομικά  ενεργός  πληθυσμός  διακρίνεται  σε  δυο  κατηγορίες:  στον  απασχολούμενο  σε  διάφορες
εργασίες και στον άνεργο πληθυσμό.

Κατά συνέπεια, αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
του έτους 2011, τα 32.323 άτομα που αντιστοιχούν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της περιοχής του
Δήμου Τρικκαίων επιμερίζονται σε 25.972 απασχολούμενα άτομα, ήτοι ποσοστό 80,4% επί του συνόλου
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων και σε 6.351 άνεργα άτομα, ήτοι ποσοστό
19,6%.

Βάσει  των  αντίστοιχων  στοιχείων  της  απογραφής  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  του  έτους  2001,  από  το  σύνολο  του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων (31.963 άτομα), τα 28.574 άτομα αντιστοιχούσαν
στους απασχολούμενους (ποσοστό 89,4%) και τα 3.389 άτομα αντιστοιχούσαν στους ανέργους (ποσοστό
10,60%).
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Παρατηρείται δηλαδή, στο διάστημα της δεκαετίας 2001 – 2011, σημαντική μείωση του ποσοστού, κατά
εννέα  (9)  μονάδες,  του  οικονομικά  ενεργού  πληθυσμού  του  Δήμου  Τρικκαίων  που  αφορά  στους
απασχολούμενους και ταυτόχρονα αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των ανέργων.

Αντίστοιχα,  οι  απασχολούμενοι,  τόσο  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  όσο  και  σε  επίπεδο  χώρας
ανέρχονται στο ίδιο ποσοστό, της τάξης του 81,3% επί του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού
των δύο αυτών χωρικών ενοτήτων, ενώ οι άνεργοι επίσης στο ίδιο ποσοστό της τάξης του 18,7%.

Πίνακας 6.9.3: Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού Δήμου Τρικκαίων

ΧΩΡΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-
ΜΕΝΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥ-

ΜΕΝΟΙ
ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Ποσο-

στό
Αριθμός

Ποσο-
στό

Αριθμός
Ποσο-

στό
Αριθμός

Ποσο-
στό

Αριθμός
Ποσο-

στό
Αριθ μός

Ποσο-
στό

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

25.972 80,4 6.351 19,6 32.323 39,7 28.574 89,4 3.389 10,6 31.963 40,6

ΠΕΡΙ
ΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑ
ΛΙΑΣ

230.405 81,3 53.022 18,7 283.427 38,7 266.460 89,2 32.317 10,8 298.777 44,9

ΧΩΡΑ 3.727.633 81,3 859.003 18,7 4.586.636 42,4 4.102.089 88,9 512.410 11,1 4.614.499 46,8

Με  βάση  τα  ανωτέρω  στοιχεία,  ο  Δήμος  Τρικκαίων  έχει  μικρότερο  ποσοστό  απασχολούμενων  και
υψηλότερο ποσοστό ανέργων επί του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του, σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και χώρας.

Βάσει  όμως των δεδομένων της  απογραφής  του μόνιμου  πληθυσμού της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  του  έτους  2001,  η
κατάσταση ήταν εντελώς αντίστροφη, δηλαδή τότε ο Δήμος Τρικκαίων παρουσίαζε το υψηλότερο ποσοστό
απασχολούμενων  και  το  μικρότερο  ποσοστό  ανέργων  επί  του  συνόλου  του  τότε  οικονομικά  ενεργού
πληθυσμού του,  σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και
χώρας.

Συμπερασματικά, στο διάστημα της δεκαετίας 2001 – 2011, στο Δήμο Τρικκαίων, αν και παρατηρήθηκε
μικρή σχετικά μείωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή
ομάδα επλήγη δυσανάλογα έντονα από την ανεργία.

Τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

Σε σχέση με τον τομέα  οικονομικής δραστηριότητας του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Τρικκαίων που
χαρακτηρίζονται ως απασχολούμενοι, βάσει των δεδομένων της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011,
3.127  άτομα  (ήτοι  ποσοστό  12,04%)  δραστηριοποιούνται  στον  πρωτογενή  τομέα,  4.496  άτομα  (ήτοι
ποσοστό 17,31%) δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα και 18.349 άτομα (ήτοι ποσοστό 70,65%)
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής.

Βάσει αντίστοιχων στοιχείων της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2001, από το
σύνολο των τότε απασχολούμενων της περιοχής, ποσοστό 19,86% δραστηριοποιούνταν στον πρωτογενή
τομέα, ποσοστό 20,47% στον δευτερογενή και ποσοστό 59,67% στον τριτογενή τομέα παραγωγής.

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι κατά της διάρκεια της δεκαετίας 2001 – 2011 παρατηρήθηκε μια στροφή των
απασχολούμενων της περιοχής στον τριτογενή τομέα παραγωγής (υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός), σε
βάρος κυρίως του πρωτογενή και δευτερευόντως του δευτερογενή.
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Παρόλα αυτά, ο αριθμός των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα είναι σαφέστατα μεγαλύτερος σε
όλες  τις  Δημοτικές  Ενότητες  πλην  της  Δημοτικής  Ενότητας  Τρικκαίων,  όπου  ο  αριθμός  των
απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα υπερτερεί σημαντικά. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό, αφού το
σύνολο των Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτήτων των Δημοτικών αυτών Ενοτήτων αφορά σε αγροτικές – μη
αστικές – περιοχές, όπου η παραδοσιακή ενασχόληση των κατοίκων με τη γεωργία και την κτηνοτροφία
είναι η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων των περιοχών αυτών, ενώ αντίθετα στη ΔΕ Τρικκαίων και
στην  πόλη  των  Τρικάλων  συγκεντρώνεται  πλήθος  επιχειρήσεων  παροχής  υπηρεσιών,  εμπορίου  και
τουρισμού.

Α. Πρωτογενής τομέας παραγωγής 

Με την τελευταία διοικητική διάρθρωση της χώρας (Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨ - Ν. 3852/2010), ο αρχικός
Δήμος Τρικκαίων όχι μόνο επεκτάθηκε γεωγραφικά, αλλά άλλαξε σημαντικά και η φυσιογνωμία του. Έτσι,
ο σχεδόν αμιγής αστικός χαρακτήρας του, απέκτησε πλέον έντονα αγροτικά χαρακτηριστικά, τόσο στην
οικονομία όσο και στη σύνθεση του πληθυσμού του. Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του νέου Δήμου
Τρικκαίων έχουν ως βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης την γεωργό-κτηνοτροφία.

Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  και  οι  σπουδαιότερες  μορφές  δραστηριότητας  του  πρωτογενή  τομέα  στην
περιοχή, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Στην γεωργία έχουν αφιερωθεί συνολικά 22.580 εκτάρια (Ha) καλλιεργούμενης γεωργικής γης,  από τα
οποία 1.402,4 εκτάρια (Ha), ήτοι το 6,7%, αντιστοιχούν σε αγρανάπαυση. Σύμφωνα με επεξεργασία των
στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από την απογραφή Γεωργίας / Κτηνοτροφίας για το έτος 2013, προκύπτουν τα εξής
ενδιαφέροντα στοιχεία για την διάρθρωση των καλλιεργειών στο νέο Δήμο Τρικκαίων.

Συγκεκριμένα, από τους κλάδους φυτικής παραγωγής που κυριαρχούν στην περιοχή, προκύπτει απόλυτη
κυριαρχία των ετήσιων αροτραίων καλλιεργειών, λόγω της δυναμικότητας των πεδινών κυρίως περιοχών,
οι οποίες και καταλαμβάνουν το 92,5% της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γης και ακολουθούν οι
δενδρώδεις καλλιέργειες με ποσοστό 6,44 % και τα αμπέλια με 1,08%. 

Σε σχέση με τις αροτραίες καλλιέργειες, ποσοστό της τάξης του 88,5% καταλαμβάνουν τα φυτά μεγάλης
καλλιέργειας και ακολουθούν, με συνολικό ποσοστό 4,8%, οι καλλιέργειες κηπευτικών, οι ανθόκηποι, τα
θερμοκήπια, και τα σπορεία.

Ειδικότερα, μεταξύ των αροτραίων καλλιεργειών, τα κτηνοτροφικά φυτά, με κύριο αντιπρόσωπό τους τη
μηδική, καταλαμβάνουν έκταση 5.638,9 Ηa,  ήτοι ποσοστό της τάξης του 27% επί της συνολικής έκτασής
τους. Ακολουθούν το βαμβάκι με 4.548,4 Ha, που αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 21,8% επί των
αροτραίων καλλιεργειών,  o ποτιστικός αραβόσιτος με 4.475,5 Ηa και ποσοστό 21,4% και  τα χειμερινά
σιτηρά, με κύριο αντιπρόσωπό τους το μαλακό σιτάρι, με 3.880 Ηa και ποσοστό με το 18,6%. Το υπόλοιπο
ποσοστό  11,2%  μοιράζονται  οι  καλλιέργειες  καπνού,  ζαχαρότευτλων,  οσπρίων,  κηπευτικών  και
μποστανικών.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η δυναμική που ανέπτυξε πρόσφατα, την τελευταία δεκαετία, μετά την
αναθεώρηση  της  Κ.Α.Π.,  η  καλλιέργεια  των  ζωοτροφών  στο  Δήμο  Τρικκαίων.  Γενικά,  οι  ζωοτροφές
καταλαμβάνουν  το  27%  της  συνολικής  καλλιεργούμενης  έκτασης  των  αροτραίων  καλλιεργειών,  και
αντιστοιχούν κυρίως στην καλλιέργεια μηδικής και δευτερευόντως στην καλλιέργεια βίκου για σανό. Η
δυναμική αυτή εντοπίζεται κυρίως στις ορεινές – ημιορεινές περιοχές του Δήμου Τρικκαίων και προέκυψε
κυρίως από την ανάγκη των κτηνοτρόφων για ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές, στην προσπάθειά τους για
μείωσης του κόστους της κτηνοτροφικής τους παραγωγής. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ενισχυθεί η
καταγραφόμενη αυτή δυναμική της καλλιέργειας των ζωοτροφών, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση
του κλάδου αυτού της φυτικής παραγωγής, απαιτούνται επενδύσεις στον τομέα τη μεταποίησης και της
τυποποίησής.
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Αναφορικά με το βαμβάκι, πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελούσε ανέκαθεν ένα δυναμικό τομέα τόσο για
τις πεδινές, με επάρκεια αρδευτικού νερού, περιοχές του Δήμου Τρικκαίων όσο και για το Νομό Τρικάλων
γενικότερα, και ερχόταν πρώτο στην προτίμηση των παραγωγών για καλλιέργεια, στηρίζοντας το τοπικό
αγροτικό εισόδημα. Με την τελευταία αναθεώρηση όμως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) και την
αποδέσμευση της οικονομικής ενίσχυσης από την παραγωγή, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα
μας από 01–01–2006, η καλλιέργεια του βαμβακιού παρουσίασε σημαντική πτωτική τάση, τόσο από την
άποψη του αριθμού των καλλιεργούμενων εκτάσεων,  όσο και  του αριθμού των ασχολουμένων με τη
συγκεκριμένη  καλλιέργεια  παραγωγών.  Σήμερα  η  πτωτική  αυτή  τάση  έχει  ανακοπεί  και  ταυτόχρονα
παρουσιάζονται σημάδια ανάκαμψης, κάτι που κυρίως οφείλονται στην υψηλή ζήτηση από την πλευρά της
βιομηχανίας για ποιοτικό και μακρόϊνο βαμβάκι. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στην καλλιέργεια του βαμβακιού
από την εφαρμογή της νέας προτεινόμενης Κ.Α.Π. 2014–2020 αναμένεται να είναι ουδέτερες.

Ο  αραβόσιτος,  στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων,  όπως και  γενικότερα σε επίπεδο Νομού Τρικάλων
καλλιεργείται  κυρίως  για  παραγωγή  καρπού,  η  οποία  αντιστοιχεί  περίπου  στο  41%  της  συνολικής
παραγωγής  αραβόσιτου  σε  επίπεδο  Νομού  Τρικάλων.  Την  τελευταία  όμως  πενταετία  καταγράφεται
σημαντική αύξηση της καλλιέργεια του  αραβόσιτου  ως ενσίρωμα για κτηνοτροφική χρήση, λόγω της
υψηλής  του  θρεπτικής  αξίας.  Η  καλλιέργεια  του  αραβόσιτου  για  ενσίρωση  εντοπίζεται  κυρίως  στις
περιοχές που υπάρχει βέβαια αρδευτικό νερό και ταυτόχρονα διαθέτουν υψηλή βοοτροφία. Εκτιμάται ότι
οι επιπτώσεις στην καλλιέργεια του αραβόσιτου από την εφαρμογή της νέας προτεινόμενης Κ.Α.Π. 2014–
2020  αναμένεται  να  επηρεάσουν  αρνητικά  την  παραγωγή,  ως  συνέπεια  την  μείωσης  της  βασικής
ενίσχυσης της καλλιέργειας.

Τα  χειμερινά  σιτηρά στην  περιοχή  καλλιεργούνται  σχεδόν  αποκλειστικά  για  παραγωγή  καρπού.
Καταγράφεται  όμως  και  καλλιέργεια  χειμερινών  σιτηρών  για  παραγωγή  σανού,  κυρίως  βρώμης,  στις
ορεινές – ημιορεινές περιοχές του Δήμου Τρικκαίων. Μεταξύ των χειμερινών σιτηρών, σήμερα κυριαρχεί η
καλλιέργεια μαλακού σίτου, λόγω της ζήτησής του από την αρτοποιητική βιομηχανία και έπεται, με μεγάλη
διαφορά το σκληρό σιτάρι.  Πριν την τελευταία αναθεώρηση της Κ.Α.Π.  τα πράγματα ήτα αντίστροφα.
Κυριαρχούσε  δηλαδή,  από  την  άποψη  των  καλλιεργούμενων  εκτάσεων,  το  σκληρό  σιτάρι,  λόγω  της
στρεμματικής ενίσχυσης που τύχαινε. Σήμερα, η συνολική παραγωγή σε καρπό από την καλλιέργεια των
χειμερινών σιτηρών στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων αντιστοιχεί περίπου στο 36,8% επί της συνολικής
παραγωγής όλου του Νομού Τρικάλων.

Οι προοπτικές καλλιέργειας των χειμερινών σιτηρών, στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας προτεινόμενης
Κ.Α.Π.  2014–2020,  αναμένεται  να  είναι  ευνοϊκές,  σηματοδοτώντας  την  επέκταση  κυρίως  των  λοιπών
χειμερινών σιτηρών και λιγότερου του σκληρού σίτου.

Σε σχέση με τον  καπνό, η καλλιέργειά του εντοπίζεται κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Παραληθαίων και
δευτερευόντως στη Δημοτική Ενότητα Παληοκάστρου. Οι τοπικές κοινότητες Πλατάνου Ριζώματος (Δ.Ε.
Παραληθαίων),  Αρδανίου  και  Παλαιοπύργου  (Δ.Ε.  Παληοκάστρου)  αποτελούν  παραδοσιακά  τα
σημαντικότερα  καπνοχώρια  της  περιοχής  του  Δήμου  Τρικκαίων.  Χαρακτηριστικά  αναφέρεται  ότι  στην
Τοπική  Κοινότητα  Ριζώματος  λειτουργούσε  μέχρι  και  το  έτος  2006,  σε  επιχειρηματική  βάση  και  με
αξιοζήλευτη δραστηριότητα,  η  ομάδα καπνοπαραγωγών  Ριζώματος,  και  με  απόλυτα  πετυχημένη κατά
γενική ομολογία πορεία.  Στη συνέχεια,  η λειτουργία της αντικαταστάθηκε από την ομάδα παραγωγών
ακατέργαστου  καπνού  με  την  επωνυμία  Κοινοπραξία  Ε.Α.Σ.  Τρικάλων  –  Καλαμπάκας  (στην  οποία
συμμετέχει και η Ε.Α.Σ. Ιωαννίνων).

Σήμερα, η καλλιέργεια του καπνού καταλαμβάνει έκταση της τάξης περίπου 1% περίπου επί της συνολικής
καλλιεργούμενης  γεωργικής  γης.  Την  τελευταία  δεκαετία,  μετά  την  αναθεώρηση  της  Κ.Α.Π.  και  την
αποδέσμευση  της  παραγωγής  από  την  ενιαία  ενίσχυση,  η  καλλιέργεια  του  καπνού  στην  περιοχή του
Δήμου Τρικκαίων αλλά και  σε πανελλαδικό επίπεδο, μειώθηκε κατά περίπου 90%, ενώ ταυτόχρονα οι
καπνοπαραγωγοί της περιοχής λαμβάνουν υψηλή ενιαία ενίσχυση, βάσει της υψηλής επιδότησης που
τύχαινε ο καπνός μέχρι και την τελευταία αναθεώρηση της Κ.Α.Π.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά η καλλιέργεια του καπνού εντοπίζεται στις άγονες και
ημιορεινές περιοχές, όπου δύσκολα μπορεί να βρεθεί άλλη καλλιέργεια που να ευδοκιμεί στις περιοχές
αυτές και να μπορεί να υποκαταστήσει τον καπνό ως προς το εισόδημα που αποφέρει και ότι για χρόνια
ολόκληρα  η  καπνοκαλλιέργεια  στήριξε  το  εισόδημα  των  μικρών  οικογενειακών  εκμεταλλεύσεων  των
περιοχών αυτών, συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού. Κατά συνέπεια, τίθεται το
ερώτημα κατά πόσο η νέα προτεινόμενη Κ.Α.Π. 2014–2020 θα εξισορροπήσει ανισότητες τέτοιου είδους ή
θα οδηγήσει άγονες και ημιορεινές περιοχές στην ερήμωσή τους.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να δώσε η καλλιέργεια της στέβιας, η οποία, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα και  μελέτη  της Σχολής Γεωπονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  αποτελεί  ιδανική
λύση, ως νέα εναλλακτική του καπνού  καλλιέργεια σε όλα τα καπνικά διαμερίσματα της περιοχής της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Εξάλλου, σήμερα μέσα από το πρόγραμμα Leader plus στη περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας κατασκευάζεται μονάδα επεξεργασίας στέβιας.

Σε  σχέση  με  τις  κηπευτικές  καλλιέργειες και  τα  διάφορα  λαχανοκομικά είδη,  είτε  υπαίθρια  είτε  υπό
κάλυψη, αυτές καλύπτουν έκταση λιγότερο από το 2% επί της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γης.
Συγκεκριμένα, οι οικογενειακοί λαχανόκηποι, τα προϊόντα των οποίων προορίζονται για αυτοκατανάλωση,
αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου του συνόλου των κηπευτικών εκτάσεων.

Στην περιοχή, η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της τομάτας για νωπή χρήση είναι ο κύριος εκπρόσωπος των
θερμοκηπιακών  καλλιεργειών.  Τα  θερμοκήπια  τομάτας  εντοπίζονται  περιφερειακά  της  πόλης  των
Τρικάλων,  κυρίως  λόγω  της  ευκολότερης  σύνδεσης  τους  με  το  δίκτυο  της  Δ.Ε.Η.  Τα  συστήματα
καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια αυτά, καθώς και τα συστήματα ψύξης – θέρμανσης
είναι  τα  απόλυτα συμβατικά.  Η υδροπονική  καλλιέργεια  στην  περιοχή βρίσκεται  ακόμη σε  εμβρυακό
στάδιο.

Η  παραγωγή  των  κηπευτικών  –  λαχανοκομικών  ειδών  που  δεν  προορίζεται  για  αυτοκατανάλωση,
διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών κυρίως της τοπικής αγοράς. Μικρές ποσότητες αυτών πωλούνται
από τους ίδιους τους παραγωγούς σε περιοχές εκτός Τρικάλων, όπως για παράδειγμα τα Γρεβενά. Επίσης,
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  κάποια εξαγωγική δραστηριότητα για διάφορα νωπά λαχανοκομικά
έιδη, όπως λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι κα πιπεριά, οι  οποίες βασίζονται σε μεμονωμένες ιδιωτικές
πρωτοβουλίες.

Η εγκατάσταση καλλιεργειών για ενεργειακούς σκοπούς στην περιοχή βρίσκεται σε πρωταρχικό στάδιο.
Σήμερα, υπάρχει καταγεγραμμένη μόνο μια καλλιέργεια αγριοαγγινάρας έκτασης 50 στρεμμάτων.

Τα ενεργειακά φυτά και γενικότερα τα μη εδώδιμα φυτά (non food), φαίνεται να προσφέρουν μια διέξοδο
στην κατεύθυνση της διατήρησης της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές της περιφέρειας του Δήμου
Τρικκαίων με μικρές δυνατότητες για άλλες καλλιέργειες. Επειδή το βιοαέριο φαίνεται να έχει στη χώρα
μας  καλύτερες προοπτικές  απ’  ότι  το  βιοντίζελ  και  η  βιοαιθανόλη,  ορισμένα ενεργειακά φυτά δίνουν
διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακολούθως, από τις διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες που υπάρχουν στο Δήμο Τρικκαίων, οι οποίες στο
σύνολό τους καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξης του 6,44% επί της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής
γης,  η  σημαντικότερη  είναι  η  ελαιοκαλλιέργεια,  που  αντιστοιχεί  σε  έκταση 1.013,9  Ηa,  ήτοι  ποσοστό
περίπου 4,5% της συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γης. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελαιόδεντρων
εντοπίζεται κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Παλαιοκάστρου και ειδικότερα στις Τοπικές
Κοινότητες Πλατάνου, Αρδανίου, Ριζώματος, Σπαθάδων, Ράξας και Λιοπράσου. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η
ελαιοκαλλιέργεια εντοπίζεται κυρίως στα πρανή των λοφοσειρών των Αντιχασίων του Δήμου Τρικκαίων και
η  παραγωγή  ελαιόλαδου  από  την  περιοχή  αυτή  ανέρχεται  στο  72,3%  επί  της  συνολικής  παραγωγής
ελαιόλαδου στο Νομό Τρικάλων.

Σε σχέση με τη χωροταξική κατανομή της ελαιοκαλλιέργειας,  πρέπει να επισημανθεί  το γεγονός ότι  η
καλλιέργεια  της  ελιάς  στην  ευρύτερη περιοχή των Αντιχασίων δεν  είναι  κάτι  το   εντελώς καινούργιο.
Υπάρχουν δεδομένα που  μαρτυρούν ότι  στη συγκεκριμένη περιοχή αυτοφύονταν,  λόγω του  ευνοϊκού
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κλίματος και της καταλληλότητας των εδαφών της περιοχής, η μικρόκαρπη ποικιλία αγριελιάς κάλυπτε τις
με νότια έκθεση λοφώδεις εκτάσεις, με άμεσα πολλαπλά οφέλη, όπως για παράδειγμα η προστασία των
εδαφών των εκτάσεων αυτών από διάβρωση. Η παρατηρούμενη σήμερα συστηματική καλλιέργεια της
ελιάς στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων οφείλεται στην μεταφορά τεχνογνωσίας και
στην εξοικείωση των κατοίκων τους με την ελιά, λόγω του γεγονότος ότι, από τα μέσα της δεκαετίας του
΄70,  αυτοί  πήγαιναν  ως  εργάτες  στην Κρήτη για  να εργαστούν στην  συγκομιδή του ελαιόκαρπου του
χειμερινούς  μήνες  και  να  ενισχύσουν το εισόδημά τους,  αφού εκείνη  την  περίοδο δεν  υπήρχαν στην
περιοχή άλλες αγροτικές ασχολίες και είχε αποπερατωθεί η συγκομιδή του καπνού. Έτσι, ενώ στην αρχή η
ελαιοκαλλιέργεια  ξεκίνησε  στη  συγκεκριμένη  περιοχή  με  σκοπό  την  συμπλήρωση  του  αγροτικού
εισοδήματος,  με  καλλιεργούμενη  ποικιλία  αποκλειστικά  την  «Κορωνέϊκη  ή  Κρητικιά»  (λαδολιές),  στην
πορεία, αυτή επεκτάθηκε ευρύτερα ως κύρια καλλιέργεια και σ’ αυτό βοήθησε και η επιδότηση ανά κιλό
παραγόμενου ελαιόλαδου που δίνονταν πριν την τελευταία αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(Κ.Α.Π.).

Μετά  τον  ισχυρό  παγετό  του  έτους  2002,  όταν  και  καταστράφηκαν  ολοκληρωτικά  (ξεριζώθηκαν  ή
καρατομήθηκαν) πάνω από τα μισά ελαιόδενδρα στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Παραληθαίων και
Παληοκάστρου, η ελαιοκαλλιέργεια σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή τέθηκε σε νέες βάσεις, τόσο από την
άποψη  των  τεχνικών  καλλιέργειας  όσο  και  από  την  άποψη  των  καλλιεργούμενων  ποικιλιών,  με  την
εισαγωγή πλέον και άλλων ποικιλιών ελιάς (βρώσιμης και μικτής χρήσης) και πιο ανθεκτικών στο ψύχος.
Μάλιστα,  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  υπάρχει  και  μελέτη  βιωσιμότητας  για  ίδρυση  και  λειτουργία
συσκευαστηρίου – τυποποιητηρίου ελαιόλαδου στην Τοπική Κοινότητα Ριζώματος της Δημοτικής Ενότητας
Παραληθαίων, η οποία είχε εκπονηθεί από τον πρώην Δήμο Παραληθαίων στα πλαίσια του προγράμματος
υλοποίησης Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) του «ΘΗΣΕΑ».

Άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες αποτελούν οι καρυδιές, οι καστανιές, τα οπωροφόρα και την τελευταία
τριετία αρχίζει να κάνει δυναμική εμφάνιση η καλλιέργεια της ροδιάς.

Οι προοπτικές των δενδρωδών καλλιεργειών, στα πλαίσια της εφαρμογής της νέας προτεινόμενης Κ.Α.Π.
2014–2020,  κρίνονται  άκρως  ευνοϊκές,  δεδομένου  ότι,  βάσει  της  δομής  της,  η  βασική  ενίσχυση  θα
παρέχεται σε κάθε δενδρώδη καλλιέργεια ανεξάρτητα από το είδος αυτής.

Βάσει των στοιχείων που καταγράφηκαν από έρευνα πεδίου που διενήργησε το έτος 2011 η ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.
Α.Ε. σχετικά με τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων,
προέκυψε πως ένα σημαντικό μέρος της συνολικής παραγόμενης ποσότητας των προϊόντων στην περιοχή
εμπορεύεται  είτε  από  τους  παραγωγούς  στις  λαϊκές  αγορές  (27,8%),  είτε  πωλείται  στους  εμπόρους
(28,8%), είτε στους συνεταιρισμούς (9,9%). Ποσοστό της τάξης του 33,5% σχεδόν απ’ όλα τα παραγόμενα
γεωργικά προϊόντα χρησιμοποιείται για ιδιοκατανάλωση.

Συμπεραίνεται  έτσι  ότι  το  ποσοστό  της  παραγωγής  που  διατίθεται  μέσω  συνεταιρισμών  είναι  το
μικρότερο  σε  σχέση  με  τις  άλλες  προαναφερόμενες  διαδικασίες  διάθεσης  των  παραγόμενων  στην
περιοχή γεωργικών προϊόντων.

Σε  σχέση  με  τις  καλλιέργειες  που  είναι  ενταγμένες  σε  προγράμματα  βιολογικής  γεωργίας,  αυτές
παραμένουν σταθερές, ως προς την έκταση που καταλαμβάνουν, κατά την τελευταία τριετία.

Ειδικότερα, στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων, βάσει στοιχείων από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σήμερα υπάρχουν συνολικά 66 εκμεταλλεύσεις
παραγωγής  πιστοποιημένων  βιολογικών  προϊόντων  φυτικής  παραγωγής,  συνολικής  έκτασης  5.711
στρεμμάτων,  εκ  των οποίων τα  2.856  στρ.  αφορούν ετήσιες  καλλιέργειες  και  τα  2.855  στρέμματα σε
πολυετείς.  Έτσι,  στο  Δήμο  Τρικκαίων  καλλιεργούνται  βιολογικά  κυρίως  αμπέλι,  κτηνοτροφικά  φυτά
(μηδική, ρεβίθι ως βρώσιμο όσπριο), χειμερινά σιτηρά, αραβόσιτος, κηπευτικά, ελαιόδεντρα και διάφορα
οπωροφόρα.  Οι  βιολογικές  καλλιέργειες  εντοπίζονται  κυρίως  στις  Δημοτικές  Ενότητες  Φαλώρειας  και
Παραληθαίων.
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφία στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων αποτελεί σαφέστατα έναν πολύ δυναμικό κλάδο που
διαδραματίζει έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην τοπική οικονομία.

Οι μορφές άσκησης της κτηνοτροφίας είναι κατά κύριο λόγο: α) η εκτατική που αφορά κυρίως τη νομαδική
αιγο-προβατοτροφία και χρησιμοποιεί πρόχειρες κατασκευές για την στέγαση των ζώων με μικρό αριθμό
οργανωμένων μονάδων, β) η εντατική – ενσταβλισμένη κτηνοτροφία που αφορά κυρίως τους χοίρους και
τα  βοοειδή.  Κοινό  χαρακτηριστικό  και  των  δύο  αυτών  μορφών  άσκησης  της  κτηνοτροφικής
δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο είναι η οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2014 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων σχετικά με τη
σύνθεση του ζωικού κεφαλαίου και  των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής,  κυριαρχούν τα
αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής και ακολουθούν τα βοοειδή. Σε σχέση με τα βοοειδή, επισημαίνεται ότι
ποσοστό  της  τάξης  περίπου  20%  αφορά  σε  αγελάδες  γαλακτοπαραγωγής  και  το  υπόλοιπο  80%  σε
αγελάδες  κρεατοπαραγωγής.  Για  τη  χοιροτροφία,  επισημαίνεται  η  ελαφρά  πτωτικής  της  πορεία  την
τελευταία  πενταετία,  αφού  αρκετοί  κτηνοτρόφοι  επιλέγουν,  λόγου  του  κόστους  και  των  χαμηλών
ενισχύσεων, να μειώνουν διαρκώς τον αριθμό των ζώων που εκτρέφουν. Μικρότερη παρουσία έχουν τα
ιπποειδή  και  τα  κουνέλια.  Το  ποσοστό  των  πουλερικών  (όρνιθες  χωρικής  εκτροφής,  πάπιες  χήνες
γαλοπούλες), αν και είναι αξιόλογο, η εκτροφή τους προορίζεται κατά κύριο λόγο για αυτοκατανάλωση.
Πρέπει ταυτόχρονα όμως να επισημανθεί ότι στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων υπάρχουν μεμονωμένες
μονάδες  συστηματικών  ορνιθοτροφείων,  καθώς  και  μονάδες  εκτροφή  στρουθοκαμήλων  και  ινδιάνων
(γαλοπούλες).

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται σε απόλυτους αριθμούς κεφαλών ζώων για το έτος 2014 η
υφιστάμενη κατάσταση της κτηνοτροφία στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων.

Πίνακας 6.9.4: Ζωικό κεφάλαιο Δήμου Τρικκαίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Μ.Ζ.Κ.)
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 59.330 59.330*0,15 = 8.899,5

ΒΟΟΕΙΔΗ 3.250 + 3.025 = 6.275 (3.250*0,6) + (3.025*1) = 4.975
ΧΟΙΡΟΙ 581 581*0,4 = 232,4

ΙΠΠΟΕΙΔΗ 123 123*1 = 123
ΣΥΝΟΛΟ 66.309 14.229,9

Έτσι, η δυναμικότητα σε ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται στο επίπεδο των
66.309 κεφαλών σε απόλυτους αριθμούς, με το 89,5% αυτών να αποτελούν τα αιγοπρόβατα και το 9,5 %
τα βοοειδή.

Η  μεγαλύτερη συγκέντρωση αιγοπροβάτων  εντοπίζεται  κυρίως  στις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δημοτικής
Ενότητας  Κόζιακα αλλά  και  Παραληθαίων  και  Παληοκάστρου.  Αντίστοιχα,  η  μεγαλύτερη συγκέντρωση
βοοειδών εντοπίζεται στην Τοπική Κοινότητα Αγρελιάς της Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου, καθώς και
στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα.  Σε σχέση με τη συγκέντρωση του
ζωικού  κεφαλαίου  που  αφορά  στους  χοίρους,  αυτή  εντοπίζεται  κυρίως  στις  Τοπικές  Κοινότητες
Ελληνοκάστρου (Δ.Ε. Παραληθαίων), Ξυλοπάροικου (Δ.Ε. Κόζιακα) και Δενδροχωρίου (Δ.Ε. Καλλιδένδρου).

Σε  σχέση  με  τις  υφιστάμενες  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  στο  Δήμο Τρικκαίων,  για  το  2014,  αυτές
ανερχόταν σε 555, με τις περισσότερες να εντοπίζονται στις Τοπικές Κοινότητες Καλονερίου, Μ. Καλυβίων,
Γενεσίου, Αγρελιάς Παλαιοπύργου, Πλατάνου και Προδρόμου.
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Επίσης,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  μελισσοκομία  στην  περιοχή  αποτελεί  έναν  δυναμικό  κλάδο  του
Πρωτογενούς Τομέα, καθώς σε αυτήν βρίσκεται το 40% του συνόλου των κυψελών της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων.

Από το παραπάνω σύνολο των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή του Δήμου
Τρικκαίων, μέχρι σήμερα μόλις 10 έχουν ενταχθεί σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και έχουν
πιστοποιηθεί  ως  προς  την  παραγωγή  βιολογικών  κτηνοτροφικών  προϊόντων.  Οι  βιολογικές  αυτές
κτηνοτροφικές  μονάδες  αφορούν  σε  βοοειδή,  αιγοπρόβατα  και  χοίρους  και  εντοπίζονται  κυρίως  στις
ορεινές και μειονεκτικές Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Παραληθαίων, Παληοκάστρου και
Φαλώρειας,  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  επάρκεια  εκτάσεων  που  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  ως
βοσκότοποι στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Γενικά,  όπως αναφέρθηκε  στα προηγούμενα  κεφάλαια,  οι  δασικές  εκτάσεις  στην  περιοχή του  Δήμου
Τρικκαίων είναι σχετικά λίγες, μιας και στο μεγαλύτερο τμήμα του οι εκτάσεις είναι πεδινές και ημιορεινές.
Ο  κύριος  όγκος  των  δασικών  εκτάσεων  να  εντοπίζεται  στις  Τοπικές  Κοινότητες  που  βρίσκονται  στις
ανατολικές κλιτείς του ορεινού συγκροτήματος του Κόζιακα  και στις δυτικές των Αντιχασίων, δηλαδή σε
μέρος των Δημοτικών Ενοτήτων Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Κόζιακα. Επίσης, στην πεδινή Τοπική
Κοινότητα  Φωτάδας  της  Δημοτικής  Ενότητας  Καλλιδένδρου  υπάρχει  ένα  περιαστικό  δάσος  υψηλής
αισθητικής αξίας. Εντός του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων υπάρχει το αισθητικό δάσος Προφήτη
Ηλία  – Κάστρου  (δύο ανεξάρτητοι λόφοι), συνολικής έκτασης 280 στρεμμάτων.

Σε  σχέση  με  το  ιδιοκτησιακό  τους  καθεστώς,  αυτά  είναι  είτε  δημόσια  είτε  μη  δημόσια  (ιδιωτικά  και
δημοτικά δάση).

Αρκετά  από  τα  δάση  της  περιοχής  είναι  υποβαθμισμένα  και  εμφανίζουν  τις  συνέπειες  των
μικροπυρκαγιών,  της  καταχρηστικής  άσκησης  της  γεωργίας  και  κτηνοτροφίας  και  των  δασικών  –
δενδροκομικών  ασθενειών.  Επίσης,  σε  αρκετές  περιπτώσεις  τα  εδάφη  του  έχουν  αποψιλωθεί  ή  και
καταπατηθεί.

Ωστόσο  υπάρχουν  σημαντικοί,  από  αισθητική  άποψη,  θύλακες  με  δάση  πλατύφυλλων  ειδών,  όπως
πλατάνων, βελανιδιάς,  φράξου, φτελιάς,  κ.α.  Ακόμη και στις μη δασοσκεπείς εκτάσεις ή σ’  αυτές που
δασική βλάστηση έχει παρακμάσει η υποβαθμιστεί, αυτοφύεται χαμηλή βλάστηση (μακκία ή διάπλαση)
που  συντελεί  στην  διατήρηση  των  φυσικών  λειτουργιών  των  οικοσυστημάτων  αυτών,  επιτρέπει  την
ανάπτυξη  της  άγριας  πανίδας  και  τις  προσδίδει  ικανότητες  αναγέννησης,  ώστε  να  δικαιολογούνται
ελπιδοφόρες προσδοκίες  για την αναδημιουργία δασών την περιοχή,  με την προϋπόθεση υλοποίησης
προγραμμάτων αναδάσωσης και λήψης μέτρων προστασίας.

Η συνολική έκταση των μη δημόσιων δασοσκεπών εκτάσεων (δημοτικά και ιδιωτικά δάση) δασών της
περιοχής του Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται σε 63.376 στρέμματα, ενώ το σύνολο της όλης δασικής έκτασης
του Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται στα 121.280 στρέμματα.

Στις  παραγωγικές  δασικές  εκτάσεις  της  περιοχής  του  Δήμου  Τρικκαίων  η  αξιοποίησή  τους  γενικά
περιορίζεται  στην  παραγωγή  δασικών  προϊόντων  (ξυλεία,  καυσόξυλα)  αλλά  και  βοσκήσιμης  ύλης.  Η
παραγόμενη ξυλεία προορίζεται  για μεταποίηση από βιομηχανίες  ξύλου που δραστηριοποιούνται  είτε
εντός είτε εκτός της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων, ενώ οι εξαγωγές είναι περιορισμένες.

Β. Δευτερογενής τομέας παραγωγής 

Κατά το έτος 2016, σε τοπικό επίπεδο (Νομός Τρικάλων), η ΑΠΑ από τις διάφορες δραστηριότητες του
Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής ανήλθε συνολικά στα 213.000.000 €, κάτι που σημαίνει ότι η συμβολή
του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής στη διαμόρφωση της ΑΠΑ (Νομού Τρικάλων) ήταν της τάξης του
16,58%. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο δευτερογενή τομέα στην περιοχή έχει διαχρονικά ο κλάδος της
μεταποίησης και ακολουθεί αυτός της ενέργειας και των κατασκευών. Όσον αφορά στην εκμετάλλευση
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ορυχείων  –  μεταλλείων,  δεν  υφίσταται  εξορυκτική  δραστηριότητα  στην  περιοχή,  ενώ  δεν  υπάρχουν
στοιχεία για εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ορυκτών.

Σύμφωνα με στοιχεία του επιμελητηρίου Τρικάλων (2015) προέκυψε ότι στα γεωγραφικά όρια του Δήμου
Τρικκαίων  λειτουργούν  σήμερα  περίπου  4.000  συνολικά  επιχειρήσεις,  διαφόρων  νομικών  μορφών,  οι
οποίες  δραστηριοποιούνται  σε  όλους  τους  κλάδους  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων,  τόσο  του
Δευτερογενούς όσο και  του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής.  Σε  επίπεδο Νομού Τρικάλων λειτουργούν
συνολικά περίπου 5.100 επιχειρήσεις. Παρατηρείται δηλαδή ότι το 78,5% των συνολικών επιχειρήσεων του
Νομού Τρικάλων υφίστανται και λειτουργούν εντός του Δήμου Τρικκαίων.

Βάσει  στοιχείων  από  το  Μητρώο  Επιχειρήσεων  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  το  έτος  2002,  στο  Νομό  Τρικάλων
λειτουργούσαν 9.535 επιχειρήσεις, ενώ σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ΠΑΕΠ το 2003, στο Ν.
Τρικάλων δραστηριοποιούνταν τότε συνολικά 8.224 ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Παρατηρείται  δηλαδή ότι,  από το έτος  2003 έως και το 2015 στην περιοχή, για διάφορους λόγους,
έκλεισαν 3.124 επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό 38%.

Από  τις  4.000  συνολικά  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  εντός  των  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου
Τρικκαίων,  οι  περίπου 400 επιχειρήσεις  δραστηριοποιούνται  σε διάφορους οικονομικούς κλάδους του
Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής, ήτοι ποσοστό 10% και οι υπόλοιπες 3.600 επιχειρήσεις, ήτοι ποσοστό
90% δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή Τομέα (στοιχεία από επιμελητήριο Τρικάλων).

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων που υφίστανται και
λειτουργούν στο Δήμο Τρικκαίων,  βάσει των σημαντικότερων οικονομικών κλάδων του Δευτερογενούς
Τομέα Παραγωγής.

Παρατηρείται  γενικά  ανισομερής  κατανομή  των  επιχειρήσεων  μεταξύ  του  αστικού  πολεοδομικού
συγκροτήματος  της  πόλης  των  Τρικάλων  και  των  άλλων  ημιαστικών  περιοχών  του  Δήμου.  Έτσι,  ο
συντριπτικά μεγαλύτερος αριθμός, κυρίως των εμπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών συγκεντρώνεται εντός και γύρω από την πόλη των Τρικάλων, κάτι απόλυτα λογικό βάσει των
πληθυσμιακών μεγεθών των περιοχών αυτών. Στην υπόλοιπη περιοχή εκτός του αστικού ιστού της πόλης
των Τρικάλων οι επιχειρήσεις είναι σχετικά ισομερώς κατανεμημένες.
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Επίσης, σχεδόν το σύνολο των βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των μεταποιητικών μονάδων της περιοχής
βρίσκονται  εκτός  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  της  πόλης  των  Τρικάλων,  περίπου  ισομερώς
κατανεμημένες κατά μήκος των κεντρικών οδικών αξόνων που συνδέουν την πόλη των Τρικάλων με τα
άλλα  αστικά  –  ημιαστικά  κέντρα  του   Νομού   (Καλαμπάκα,  Πύλη,  Φαρκαδόνα).  Η  εγκατάσταση  των
επιχειρήσεων  αυτών  στις  συγκεκριμένες  περιοχές  έγινε  αυθαίρετα,  χωρίς  να  ληφθούν  υπόψη
περιβαλλοντικά  ζητήματα,  ζητήματα  χρήσεων  γης  κ.α.,  λόγω  έλλειψης  ενός  σαφούς  σχεδιασμού
χωροθέτησής τους.

Το γεγονός αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από την ευρύτερη περιοχή  του Νομού  Τρικάλων συνεχίζουν να
λείπουν  οι  σχετικές  υποδομές  βιομηχανίας  –  βιοτεχνίας  που  θα  μπορούσαν  να  εξυπηρετήσουν  τους
ντόπιους αλλά και να προσελκύσουν ξένους επενδυτές.

Ειδικότερα, ο Δευτερογενής Τομέας της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων, όπως και γενικότερα του Νομού
Τρικάλων, χαρακτηρίζεται κυρίως από βιοτεχνική δραστηριότητα και μικρή βιομηχανική.

Ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του  μεταποιητικού  κλάδου,  ως  επιχειρηματική  δραστηριότητα  της  περιοχής,
είναι το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταποιητικών μονάδων σχετίζεται με την εκμετάλλευση,
επεξεργασία και  αξιοποίηση των παραγόμενων από τον Πρωτογενή Τομέα προϊόντων,  κυρίως για την
παραγωγή  τυροκομικών  προϊόντων  και  προϊόντων  ξύλου  –  επίπλου.  Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των
τοπικών  μεταποιητικών  επιχειρήσεων  ανήκει  στους  κλάδους  των  βιοτεχνιών  ειδών  διατροφής.  Οι
υπόλοιπες  δραστηριότητες  έχουν  σχέση  με  την  ικανοποίηση  των  τοπικών  αναγκών,  όπως  ραφεία,
υποδηματοποιεία, συνεργεία, ξυλουργεία κ.λ.π.

Γενικά,  στο  Δήμο  Τρικκαίων  λειτουργούν  τυροκομεία,  αλευροβιομηχανίες,  μονάδες  μίξης  ζωοτροφών,
εργοστάσια ξυλείας, πριστήρια, λοιπές μικρές βιοτεχνίες κ.λπ., γεγονός που μαρτυρά τον αγροτικό κυρίως
χαρακτήρα του μεταποιητικού κλάδου.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της τοπικής μεταποιητικής δραστηριότητας είναι η αυτοαπασχόληση και
οι  οικογενειακού  χαρακτήρα  επιχειρήσεις,  ενώ  πολλές  φορές  η  ύπαρξή  τους  δικαιολογείται  σαν
συμπληρωματικό εισόδημα στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Βάσει του ποσοστού συμμετοχής του
Δευτερογενούς Τομέα στη διαμόρφωση του ύψους της συνολικής τοπικής ΑΠΑ, θα λέγαμε ότι η περιοχή
χαρακτηρίζεται  από  λίγες  επιχειρήσεις,  μικρού  μεγέθους  που  στη  μεγάλη  πλειοψηφία  τους  είναι
οικογενειακές. Η διοίκηση αυτών γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και όχι από επαγγελματίες
μάνατζερ. Λόγω ακριβώς του μικρού αυτού μεγέθους τους δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας,
γεγονός που θα καθιστούσε τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά τόσο απέναντι  στα προϊόντα των χωρών
χαμηλότερου εργατικού κόστους όσο και στα προϊόντα των ανεπτυγμένων χωρών.

Χαρακτηριστικό  επίσης  των  τοπικών  επιχειρήσεων  είναι  ότι  δεν  έχουν  αναπτύξει  ευέλικτους
συνεργατικούς  σχηματισμούς  (clusters),  προκειμένου  το  μειονέκτημα  του  μικρού  τους  μεγέθους  να
μετατραπεί σε πλεονέκτημα, ώστε να αρθεί η μειονεκτική τους θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στο  σημείο  αυτό,  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  το  Ινστιτούτο  Μικρών  Επιχειρήσεων  (Ι.Μ.Ε.)  της  Γενικής
Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)  έχει  εντάξει  την προώθηση
συνεργατικών σχηματισμών,  με  την μορφή επιχειρηματικών δικτύων και  συστάδων επιχειρήσεων,  στο
πλαίσιο των ολοκληρωμένων δράσεών του για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε
βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση τοπικών προϊόντων, η οινοποιία, οι εναλλακτικές
μορφές  τουρισμού,  η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  ακινήτων  κ.α.  Επίσης,  αναπτύσσει  και  πρωτοβουλίες
διασύνδεσης  ανάμεσα  σε  συμπληρωματικές  δραστηριότητες  των  επιχειρηματικών  αυτών  δικτύων,  με
σκοπό τη διαμόρφωση καινοτόμων πρωτοβουλιών "Ανοικτής Καινοτομίας" και την ανάδυση «Δράσεων
Δικτύωσης και των Επιχειρηματικών Δικτύων» (Clusters of Clusters).
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Γ. Τριτογενής τομέας παραγωγής 

Ο Τριτογενής Τομέας Παραγωγής, σε σύγκριση με τους άλλους δύο Τομείς Παραγωγής, έρχεται πρώτος
διαχρονικά ως προς τη διαμόρφωση της τοπικής συνολικής ΑΠΑ (Νομός Τρικάλων). Το ίδιο συμβαίνει σε
επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και σε εθνικό.

Συγκεκριμένα  σε  τοπικό  επίπεδο  (Νομός  Τρικάλων),  η  ΑΠΑ  από  τις  διάφορες  δραστηριότητες  του
Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής για το έτος 2016 ανήλθε συνολικά στα 963.000.000 €, κάτι που σημαίνει ότι
η συμβολή του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής στη διαμόρφωση της τοπικής ΑΠΑ ήταν της τάξης του
74,90%. Επίσης ο Τριτογενής Τομέας Παραγωγής συμμετέχει κατά 70,65% στην διαμόρφωση της συνολικής
απασχόλησης  σε  επίπεδο  Δήμου  Τρικκαίων,  δηλαδή  παρουσιάζει  την  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  του
εργατικού δυναμικού.

Αν και το ύψος της ΑΠΑ του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυκλαδικότητα,
με εξαίρεση τις δημόσιες υπηρεσίες, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη διαμόρφωση του ύψους της τοπικής
ΑΠΑ, διαχρονικά, παρουσιάζει  ο κλάδος του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό),  καθώς και ο κλάδος της
παροχής υπηρεσιών εστίασης και τουρισμού.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την επεξεργασία των στοιχείων από το επιμελητήριο Τρικάλων,
αναφορικά με τη διάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τριτογενή Τομέα
Παραγωγής.

Έτσι, από τις 3.600 συνολικά ιδιωτικές επιχειρήσεις του Τριτογενούς Τομέα που, όπως προαναφέρθηκε,
υφίστανται  και  λειτουργούν  εντός  των  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου  Τρικκαίων,  οι  περίπου  2.150
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών εστίασης και
τουρισμού, οι 1.190 δραστηριοποιούνται στους τομείς παροχής άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών,
τεχνικών  και  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  οι  160  στους  τομείς  παροχής  υπηρεσιών  ενημέρωσης,
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας και οι υπόλοιπες 100 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς της
παροχής χρηματοπιστωτικών και  ασφαλιστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας (στοιχεία από επιμελητήριο Τρικάλων, κατόπιν ιδίας επεξεργασίας).

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων που υφίστανται και λειτουργούν
εντός του Δήμου Τρικκαίων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής.
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Από  την  παράθεση  των  ανωτέρω  στοιχείων  διαπιστώνεται  ότι  στην  περιοχή  του  Δήμου  Τρικκαίων  ο
Τριτογενής Τομέας Παραγωγής ακολουθεί γενικά μια αυξητική τάση ως προς τη συμμετοχή του στο τοπικό
ΑΕΠ. Αυτό κυρίως οφείλεται στην ύπαρξη της πόλης των Τρικάλων, όπου τα ποσοστά του Τριτογενούς
Τομέα  υπερτερούν  εντυπωσιακά  έναντι  των  άλλων  τομέων  παραγωγής,  σε  αντίθεση  με  τις  άλλες
Δημοτικές Ενότητες όπου ο Πρωτογενής Τομέας κυριαρχεί.

Το γεγονός κρίνεται απόλυτα λογικό, διότι στο αστικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων συγκεντρώνονται
σχεδόν  όλες  οι  δημόσιες  και  ιδιωτικές  υπηρεσίες  που  αφορούν  στον  Τριτογενή  Τομέα  (π.χ  εμπόριο,
τράπεζες, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, τουρισμός κ.α.), ενώ η υπόλοιπη περιοχή του Δήμου
Τρικκαίων, στο μεγαλύτερο μέρος της, παρουσιάζει αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα, όποτε είναι
αναμενόμενο να υπολείπεται ο Τριτογενής Τομέας.

Με  βάση  τα  στοιχεία  του  επιμελητηρίου  Τρικάλων,  διαπιστώνεται  ότι  οι  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  του
Τριτογενούς Τομέα με καθαρά εμπορικό χαρακτήρα (επιχειρήσεις εμπορίου ρούχων, επίπλων, σιδερικών,
χρωμάτων, τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων, οικοδομικών υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, ειδών,
ζαχαροπλαστικής, βιβλιοπωλείων, χαρτικών, παντοπωλείων, σούπερ μάρκετ κλπ.) ανέρχονται στις 1.550,
ήτοι ποσοστό 43% και αυτές της παροχής πάσης φύσης υπηρεσιών (επιχειρήσεις καφενείων, εστιατορίων,
φροντιστηρίων,  χωματουργικών  εργασιών,  τουριστικών  επιχειρήσεων,  μεσιτών,  ασφαλιστικών
συμβούλων, ταξί, κυλικείων, κτλ.) ανέρχονται στις 2.050,  ήτοι ποσοστό 57%. Διαπιστώνεται δηλαδή ότι
γενικά, σε επίπεδο Δήμου Τρικκαίων υπερτερεί ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών έναντι του εμπορίου.

Στη  συνέχεια,  αναλύοντας  περαιτέρω  τη  διάρθρωση  του  κλάδου  των  υπηρεσιών  σε  τοπικό  επίπεδο,
διαπιστώνεται ότι η οικονομική δραστηριότητα που αφορά σε παροχή υπηρεσιών εστίασης και τουρισμού
κατέχουν  εξέχουσα  θέση,  όπως  προκύπτει  και  από  το  ακόλουθο  διάγραμμα,  όπου  παρουσιάζεται  η
κατανομή των επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής, που υφίστανται και λειτουργούν εντός
του Δήμου Τρικκαίων, και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών.

Η εξέχουσα αυτή θέση του κλάδου των υπηρεσιών τουρισμού και εστίασης, καθιστά αναγκαία μια ειδική
αναφορά στις υποδομές και στη γενικότερη τουριστική δραστηριότητα που παρατηρείται στην περιοχή,
καθώς και στις τουριστικές προοπτικές της, υπό το πρίσμα μιας ιδιαίτερης αναπτυξιακής διαδικασίας που
επηρεάζει καθοριστικά και την ανάπτυξη των τριών προαναφερόμενων τομέων παραγωγής.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων υφίστανται και λειτουργούν συνολικά 75 ξενοδοχειακές μονάδες,
δυναμικότητας  2.206  δωματίων,  οι  οποίες  προσφέρουν  4.242  κλίνες.  Ο  αριθμός  αυτός  των
προσφερόμενων  κλινών  αντιπροσωπεύει  το  15%  του  συνόλου   των  ξενοδοχειακών  κλινών  στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας και το 0,55% σε εθνικό επίπεδο. 
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Η συγκεκριμένη αυτή ξενοδοχειακή υποδομή κατατάσσει το Νομό Τρικάλων στη δεύτερη θέση μεταξύ
των υπολοίπων νομών της Περιφέρειας, μετά το Νομό Μαγνησίας. Επίσης, στο Νομό Τρικάλων υπάρχουν
και 4 τουριστικά κάμπινγκ, συνολικής δυναμικότητας 636 κλινών.

Ειδικότερα,  στο  Δήμο  Τρικκαίων  υπάρχουν μόνο  επτά  (7)  ξενοδοχεία  διαφόρων  κατηγοριών  (1  πέντε
αστέρων, 1 τεσσάρων αστέρων, 1 Α’ τάξης, 3 τριών αστέρων και 1 δύο αστέρων) και καθόλου κάμπινγκ. Οι
ξενοδοχειακές αυτές μονάδες αποτελούν το 4,32% των συνολικών τουριστικών καταλυμάτων του Νομού
Τρικάλων και βρίσκονται όλες στην πόλη των Τρικάλων. Αυτές, διαθέτουν συνολικά 315 δωμάτια με 570
κλίνες.

Η χωροταξική κατανομή των τουριστικών καταλυμάτων στο Νομό δεν είναι ομοιόμορφη. Η περιοχή της
Καλαμπάκας  εμφανίζει  τη  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  καταλυμάτων,  λόγω  των  Ιερών  Βράχων  των
Μετεώρων,  που  αποτελούν  ένα  ιδιαίτερο  φυσικό  φαινόμενο  με  πλούσια  πολιτιστική  και  πολιτισμική
κληρονομιά (Μνημείο  Παγκόσμιας  Κληρονομιάς της Unesco)  και  της  ανάπτυξης  του θρησκευτικού και
περιηγητικού  τουρισμού  στο  συγκρότημα  των  Μετεώρων.  Η  περιοχή  αυτή  αποτελεί,  με  βάση  την
ιεράρχηση  των  Δημοτικών  Διαμερισμάτων,  μια  από  τις  πιο  δυναμικές  τουριστικές  περιοχές  της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η περιοχή συγκεντρώνει το 5% της προσφοράς κλινών σε επίπεδο Περιφέρειας,
με  μέσο  μέγεθος  καταλυμάτων  σημαντικά  μεγαλύτερο  από  το  μέσο  περιφερειακό  όρο,  κατέχοντας
ταυτόχρονα την έβδομη θέση όσον αφορά το δείκτη «Μέσο Μέγεθος Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων».

Η δεύτερη κατά σειρά περιοχή του Νομού Τρικάλων όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση τουριστικών
καταλυμάτων  είναι  αυτή  του  ορεινού  συγκροτήματος  του  Κόζιακα  –  Ασπροποτάμου  (Πύλη,  Ελάτη,
Περτούλι).  Παρά το γεγονός ότι  η περιοχή αυτή καλύπτει  μικρό μερίδιο της συνολικής προσφοράς σε
επίπεδο  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  (1,4%),  εκεί  εντοπίζεται  μια  πραγματική  ένταση  τουριστικών
δραστηριοτήτων, που δίνει σε όλη τη ζώνη μια φυσιογνωμία ανάπτυξης και βασίζεται σε μικρές μονάδες
(κατά  μέσο  όρο,  35  κλίνες)  οικογενειακής  μορφής,  καθώς  και  σε  παραδοσιακά  καταλύματα  υψηλής
κατηγορίας. Σημαντικά επίσης στοιχεία, που συμβάλλουν στην ένταση της τουριστικής δραστηριότητας
στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι η ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου, καθώς και η ανάπτυξη,
τα τελευταία χρόνια, ήπιων μορφών τουρισμού και ειδικά ο τουρισμός περιπέτειας (ορειβασία, ποδήλατο
βουνού, ανεμοπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς – parapente, ιππασία, Rafting και καγιάκ), ενώ στο πλαίσιο
της  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  Leader,  έχει  δημιουργηθεί  και  ένα  ολοκληρωμένο  δίκτυο  ορειβατικών
μονοπατιών στον Κόζιακα.

Σε σχέση με τη δυναμικότητα σε τουριστικά καταλύματα, γενικά στο Νομό Τρικάλων αλλά και σε επίπεδο
Δήμο Τρικκαίων,  παρατηρήθηκε μια συνεχόμενη αύξηση την τελευταία δεκαετία,  ακολουθώντας,  στον
τομέα αυτό, την πορεία της Περιφέρειας. Ο αριθμός των κλινών σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την
τελευταία δεκαετία, αυξήθηκε κατά 46,5%. Όλα τα τουριστικά καταλύματα της περιοχής και ιδιαίτερα
αυτά που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης και προώθησης του
τουριστικού  προϊόντος  (τουριστικά  φυλλάδια  και  άλλο  πληροφοριακό  υλικό,  προώθηση  τοπικών
προϊόντων κ.α.).
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6.10 Δίκτυα – Υποδομές 

6.10.1 Δίκτυα μεταφορών

Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο 

Η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας  είναι  σε  προνομιακή  γεωγραφική  θέση  έναντι  των  άλλων  Περιφερειών  της
Χώρας ως προς τις βασικές μεγάλες οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές. Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικές
οι ελλείψεις στη διαπεριφερειακή οδική υποδομή για σύνδεση της Θεσσαλίας κύρια με τις βορειοδυτικά
όμορες περιφέρειες, ενώ σημαντικότερες είναι οι ελλείψεις στο ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο, γεγονός
που «ακυρώνει»  τα  πλεονεκτήματα  του  κεντρικού  αυτοκινητόδρομου για  την  Θεσσαλία,  όταν  βασικά
παραγωγικά της κέντρα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο κύριο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Χώρας.

Με τα παραπάνω δεδομένα η ολοκλήρωση & βελτίωση :

➢ των σημαντικών /  κύριων μεταφορικών υποδομών της Χώρας,  (Ε  -  65,  ΠΑΘΕ,  σιδηροδρομικός
άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη) και

➢ των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, αποτελεί
προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου ,
με σκοπό τη διασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών πρόσβασης και την ισορροπία του ελλαδικού
χώρου ως προς την κατανομή του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων.

Τα Τρίκαλα, στην προοπτική σύνδεσης της Θεσσαλίας με το βόρειο άξονα / μέτωπο ανάπτυξης και το
δυτικό τόξο ανάπτυξης, θα αλλάξουν ριζικά ρόλο, αποκτώντας χαρακτηριστικά διαπεριφερειακής πύλης. Σε
μια τέτοια προοπτική, θα ανοίξουν νέες δυνατότητες στα πεδία του εμπορίου και των υπηρεσιών. Στο
παραπάνω πλαίσιο η κατασκευή και λειτουργία  του  Αυτοκινητόδρομου  Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), που
διέρχεται ανατολικά της πόλης των Τρικάλων και διασυνδέει την Εγνατία Οδό με τον ΠΑΘΕ και ανήκει στο
Διευρωπαϊκό  Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων,  αναμένεται  να  βελτιώσει  σε  μεγάλο βαθμό την  σύνδεση της
πόλης με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η πόλη των Τρικάλων συνδέεται με τα γειτονικά αστικά κέντρα Καρδίτσας, Λάρισας, Γρεβενών, Ιωαννίνων
και Άρτας μέσω των παρακάτω οδικών τμημάτων :

i. ΕΟ Τρικάλων - Καρδίτσας (ΕΟ 30)

ii. ΕΟ Τρικάλων - Λάρισας (ΕΟ 6)

iii. ΕΟ Τρικάλων - Καλαμπάκας / Ιωαννίνων (ΕΟ 6)

iv. ΕΟ Τρικάλων - Πύλης / Άρτας (ΕΟ 30)

v. Περιφερειακός Οδικός Δακτύλιος Τρικάλων (ΠΟΔ): Το βορειοανατολικό και το νότιο τμήμα του ΠΟΔ
συνδέει περιφερειακά την ΕΟ Τρικάλων - Ιωαννίνων, την ΕΟ Τρικάλων - Λάρισας, την ΕΟ Τρικάλων -
Καρδίτσας και την ΕΟ Τρικάλων - Πύλης (Άρτας).  Το δυτικό τμήμα, συνδέει την Ε.Ο. Τρικάλων -
Πύλης  με  την  Ε.Ο.  Τρικάλων  -  Ιωαννίνων.  Αποτελεί  ουσιώδη  παρέμβαση  για  την  πόλη  των
Τρικάλων,  αφού  ένα  σημαντικό  μέρος  των  υπεραστικών  μεταφορικών  κινήσεων  παύει  να
επιβαρύνει  τον  αστικό  ιστό,  διευκολύνοντας  αφενός  τις  μετακινήσεις  αυτές,  επιφέροντας
αφετέρου αποσυμφόρηση στις ενδοαστικές μετακινήσεις με σημαντικό περιορισμό της κίνησης
των βαρέων οχημάτων μέσα από τις περιοχές του κέντρου και της κατοικίας.

vi. Εσωτερικός Οδικός Δακτύλιος Τρικάλων (ΕΟΔ) «Αγίας Μονής – Καρδίτσης – Δέλτα , ο οποίος έχει
συνολικό  μήκος  1,28χλμ,  διέρχεται  από  τη  Νότια  περιοχή  της  πόλης  των  Τρικάλων  διαμέσου
τμημάτων αυτής εντός και εκτός σχεδίου πόλεως και συνδέει την Εθνική οδό Τρικάλων –Πύλης με
την εθνική οδό Τρικάλων Ιωαννίνων. 
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H σύνδεση της πόλης των Τρικάλων με τις δημοτικές ενότητες γίνεται μέσω του πρωτεύοντος επαρχιακού
δικτύου και συγκεκριμένα:

✔ της με αρ.1 Επαρχιακής οδού «Τρίκαλα – Κρηνίτσα και Λιόπρασο – Αγρελιά – Κρηνίτσα – Αρδάνι –
Βάνια (Πλάτανος) – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο,

 και του δευτερεύοντας επαρχιακού δικτύου και συγκεκριμένα μέσω:

✔ της με αρ. 1 οδού «Κρηνίτσα – Παλαιόπυργος – Αγρελιά

✔ της με αρ.3 οδού:  «Τρίκαλα – Μικρό Κεφαλόβρυσο – Σαρακήνα μέχρι της εθν. οδού Τρικάλων –
Καλαμπάκας»

✔ της με αρ.4 οδού: «Τρίκαλα – Μεγάλα Καλύβια – προς Λαζαρίνα Μουζάκι»

✔ της με Αρ. 5 οδού: «Παραπόταμος – Βαλτινό – Μεγάρχη από Εθν. Οδό Τρικάλων – Άρτας»

Η  κατάστασή  των  επαρχιακών  αυτών  οδών  δεν  κρίνεται  ιδιαίτερα  ικανοποιητική.  Εντοπίζονται
προβλήματα  που  οφείλονται  στην  μη  ικανοποιητική  γεωμετρική  χάραξη  των  οδών,  στα  μειωμένα
λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και στην έλλειψη ηλεκτροφωτισμού σε κρίσιμες θέσεις .

Εικόνα 6.10.1:  Χάρτης οδικού δικτύου Τρικάλων

Σημαντικά οδικά έργα για τα Τρίκαλα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:

✔ Η κατασκευή της Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας – Τμήμα από Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά, με σκοπό
την  ανακαίνιση  και  βελτίωση  των  γεωμετρικών  στοιχείων  του  διατηρούμενου  τμήματος  της
υφιστάμενης εθνικής οδού Τρικάλων – Πύλης, και την κατασκευή νέας οδού που παρακάμπτει
βορειοδυτικά τους οικισμούς Πηγής και Λυγαριάς. Με την κατασκευή των παράλληλων δρόμων
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τοπικής κυκλοφορίας θα ανακουφιστεί σημαντικά η κύρια  αρτηρία  από την κίνηση των πάσης
φύσεως οχημάτων που εξυπηρετούν τις παρόδιες δραστηριότητες.

Τέλος αναφέρεται πως πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κεντρικού τμήματος του άξονα Ε65,
από Ξυνιάδα έως Τρίκαλα, ενός έργου θεμελιώδους αναπτυξιακής σημασίας για ολόκληρη την ελληνική
ενδοχώρα και κατ’ επέκταση και για την Δυτική Θεσσαλία και τον Δήμο Τρικκαίων.

Αστικό οδικό δίκτυο

Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης των Τρικάλων είναι ακτινικής μορφής. Ο άξονας του ποταμού Ληθαίου
που διασχίζει την πόλη αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του αστικού ιστού και της ζωής της πόλης. Στο
μεγαλύτερο μέρος του το οδικό  δίκτυο είναι  οδοί  μονής  κατεύθυνσης.  Οι  υφιστάμενοι  κύριοι  δρόμοι
(αυτοί  που δέχονται  τον μεγαλύτερο όγκο  της  κυκλοφορίας)  είναι  διπλής κατεύθυνσης.  Η αμφίδρομη
κίνηση που δέχονται οι συλλεκτήριες οδοί και οι κεντρικές αρτηρίες σε συνάρτηση με τα πλάτη τους και
την  παράνομη  στάθμευση  οχημάτων,  δημιουργεί  πρόβλημα  στην  κίνηση  των  οχημάτων.  Η  απουσία
σήμανσης και φωτεινής σηματοδότησης σε κρίσιμες κυκλοφοριακά διασταυρώσεις αποτελεί σημαντικό
ζήτημα.  Το  πρόβλημα  αυτό  γίνεται  ακόμη  πιο  έντονο  λόγω  των  κακών  /  μέτριων  γεωμετρικών
χαρακτηριστικών των οδών (μικρά πλάτη οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων), τα οποία δεν εξυπηρετούν
ικανοποιητικά την υφιστάμενη οργάνωση της κυκλοφορίας.

Σχετικά με τους πεζόδρομους πρέπει τονισθεί ότι αυτοί είναι συγκεντρωμένοι κυρίως στο κέντρο της πόλης
και  γενικά δεν  παρουσιάζουν την  απαιτούμενη οργάνωση και  συνέχεια.  Επιπλέον  ελλιπής  είναι  και  η
παρουσία οργανωμένων ποδηλατοδρόμων στην πόλη των Τρικάλων. Δεδομένου του ανάγλυφου της πόλης
των Τρικάλων, το ποδήλατο αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης εντός του αστικού ιστού και ως εκ τούτου
η ύπαρξη οργανωμένου  και  συνεχούς  δικτύου  ποδηλατοδρόμων αποτελεί  ανάγκη και  προτεραιότητα.
Υπάρχουν δυο βασικοί ποδηλατόδρομοι,  διαχωρισμένοι ως ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας από τους
αυτοκινητόδρομους,  στις  οδούς  Κονδύλη  και  τμήμα  Καποδιστρίου-Κοραή,  οι  οποίοι  δεν  δημιουργούν
συνεχές δίκτυο και σίγουρα δεν εξυπηρετούν παρά μόνο σποραδικά τους κατοίκους της πόλης.

Όσον αφορά στο ζήτημα της στάθμευσης δημόσιας χρήσης, στην πόλη των Τρικάλων λειτουργούν τέσσερα
δημοτικά πάρκινγκ και συγκεκριμένα: ένα υπέργειο 40 θέσεων επί της οδού Κανούτα, ένα υπόγειο 132
θέσεων επί  της  πλατείας  δικαστηρίων ,  ένα υπέργειο  110  θέσεων  όπισθεν  του  νοσοκομείου  και  ένα
υπόγειο 94 θέσεων επί της πλατείας Αντωνίου. Οι χώροι αυτοί δεν καλύπτουν τις ανάγκες στάθμευσης όχι
μόνο λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων αλλά και εξαιτίας της κακής συντήρησης των υπόγειων
παρκινγκ τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μόνωσης και στεγάνωσης.

Επιπλέον  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  κέντρου  της  πόλης  είναι  διαμορφωμένο  σε  τέσσερις  ζώνες
ελεγχόμενης  στάθμευσης  ,  όπου  στο  παρελθόν  λειτούργησε  το  σύστημα  των  καρτών  ελεγχόμενης
στάθμευσης.

Δίκτυα Δημοσίων Συγκοινωνιών

Συχνά και καθημερινά τοπικά δρομολόγια από την πόλη των Τρικάλων προς τις τοπικές κοινότητες του
Δήμου Τρικκαίων εκτελεί η επιχείρηση «Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.» , με έδρα τα Τρίκαλα. Υπεραστικά
δρομολόγια από τη πόλη των Τρικάλων προς άλλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα,
Καρδίτσα, Άρτα, Γρεβενά , Πάτρα)  καθώς και κάποια τοπικά προς περιοχές της Περιφερειακής ενότητας
Τρικάλων (Καλαμπάκα, Πύλη, Ελάτη, Νεοχώρι) και Μουζάκι εκτελεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε ,  που στεγάζεται  σε ένα σύγχρονο συγκρότημα στην Περιφερειακή οδό Λάρισας -
Καρδίτσας στο δημοτικό διαμέρισμα Ριζαριό.

Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής περιλαμβάνει τον άξονα της γραμμής Τρικάλων- Καλαμπάκας, που
ως τμήμα της γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, διαθέτει μία γραμμή κανονικού εύρους (1,44m)
και ταχύτητας 120χλμ/ώρα. Η σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλου – Καρδίτσας – Καλαμπάκας έχει

182



Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τη μελέτη τροποποίησης της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου της εκτός
σχεδίου περιοχής και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων

αναβαθμιστεί  σε  κανονικού  εύρους  γραμμή,  με  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  ανακαίνισης  των
Σιδηροδρομικών σταθμών Παλαιοφάρσαλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας.

Η σιδηροδρομική γραμμή διέρχεται μέσα από την πόλη των Τρικάλων, όπου βρίσκεται και ο ομώνυμος
Σιδηροδρομικός Σταθμός. Ημερήσια δρομολόγια πραγματοποιούνται προς και από Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Καρδίτσα και Καλαμπάκα..

Η  διέλευση  της  σιδηροδρομικής  γραμμής,  με  πορεία  Νοτιοανατολική–Βορειοδυτική,  δημιουργεί
ασυνέχειες  στον  οδικό  ιστό  και  προκαλεί  προβλήματα  στις  μετακινήσεις  της  πόλης,  λόγω  έλλειψης
επαρκών ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων στις διασταυρώσεις της γραμμής του τρένου με τις οδικές
αρτηρίες καθώς και ασφαλών διαβάσεων για τους πεζούς. 

‘Έργα ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα αναμένεται να δημοπρατηθούν και να
υλοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, συμβάλλοντας σημαντικά στη µείωση των ρύπων,
στην οικονοµικότερη κίνηση και συντήρηση των συρµών, στη µείωση του χρόνου µεταφοράς, στη µείωση
του κόστους λειτουργίας και στην αύξηση της ασφάλειας.

6.10.2 Ύδρευση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ) ασκεί πάσης φύσεως δραστηριότητα
στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων.

Η ύδρευση του Δήμου γίνεται από υπόγεια ύδατα τα οποία αντλούνται μέσω 56 συνολικά γεωτρήσεων και
μετά από την κατάλληλη διαδικασία χλωρίωσης οδηγούνται στο δίκτυο υδρεύσεως.

Εικόνα 6.10.2:  Χάρτης θέσεων υδρευτικών γεωτρήσεων στον Δ.Τρικκαίων

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΥΑΤ, το συνολικό δίκτυο αγωγών ύδρευσης που καλύπτουν τις ανάγκες του
Δήμου είναι περίπου 767km, ενώ η μέση ετήσια κατανάλωση νερού κυμαίνεται γύρω από τα 6.000.000m3..
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Mέσα στην τελευταία δεκαετία η κατανάλωση νερού για τον Δήμο Τρικκαίων παρουσιάζει μείωση, η οποία
κυρίως  οφείλεται  τόσο  στην  τιμολογιακή  πολιτική,  όσο  και  στην  προώθηση  της  ενημέρωσης  και  της
ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Όσον αφορά στην κατάσταση του δικτύου ύδρευσης για το σύνολο του Δήμου, κρίνεται ικανοποιητική
χωρίς  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  για  αντικατάσταση  αυτού.  Στο  πλαίσιο  της  παρακολούθησης  της  σωστής
λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, αξίζει να αναφερθεί ότι από τα μέσα του 2013 λειτουργεί σύστημα
τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου υδροδότησης της πόλης των Τρικάλων, ενώ έχει ολοκληρωθεί
και εγκριθεί η σχετική μελέτη με σκοπό την επέκταση του συστήματος αυτού και στις υπόλοιπες δημοτικές
ενότητες.

Γενικότερα, ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων για ύδρευση καλύπτονται επαρκώς.

Όσον αφορά στην ποιότητα του πόσιμου νερού, η ΔΕΥΑΤ στο εργαστήριο ποιότητας νερού που στεγάζεται
στο  χώρο  του  κεντρικού  Αντλιοστασίου,  πραγματοποιεί  καθημερινές  χημικές  και  μικροβιολογικές
αναλύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, σε όλο το δίκτυο
και τις γεωτρήσεις του Καλλικρατικού δήμου Τρικκαίων. 

6.10.3 Αποχέτευση ακαθάρτων – ΜΕΛ

Σύμφωνα με  στοιχεία  της ΔΕΥΑΤ,  οι  αποχετευτικές  υποδομές της πόλης των Τρικάλων περιλαμβάνουν
δίκτυο αγωγών περίπου 200χλμ, το οποίο έχει ως τελικό αποδέκτη τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΜΕΛ) της πόλης. Η ΜΕΛ είναι χωροθετημένη στο ανατολικό τμήμα του Δήμου, σε νησίδα μεταξύ των δύο
κλάδων της κοίτης του ποταμού Ληθαίου και καταλαμβάνει έκταση 90 περίπου στρεμμάτων. Σύμφωνα με
τα  στοιχεία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  ΔΕΥΑΤ,  η  συγκεκριμένη  τοποθεσία  παρουσιάζει  σημαντικά
πλεονεκτήματα αφού η στάθμη του εδάφους είναι χαμηλότερη από εκείνη του πολεοδομικού ιστού των
Τρικάλων και έτσι τα λύματα καταλήγουν με ευκολία στη ΜΕΛ, ενώ η γειτνίαση της εγκατάστασης με την
κοίτη του ποταμού Ληθαίου βοηθά στην άμεση διάθεση των εκροών σε αυτόν.

Επιπλέον η θέση της εγκατάστασης απέχει πάνω από 600μ από κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα την
ελαχιστοποίηση  των  οχλήσεων  κατά  τη  διαδικασία  καθαρισμού  των  λυμάτων  (οσμές,  προβλήματα
λειτουργίας της μονάδας). H Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων εξυπηρετεί ένα μεγάλο τμήμα της πόλης των
Τρικάλων.  Στις  προθέσεις  της  ΔΕΥΑΤ  είναι  η  επέκταση  και  ενός  περιφερειακού  κεντρικού  αγωγού
ακαθάρτων ο οποίος θα καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των δυτικών συνοικισμών της πόλης όπως είναι ο
Πύργος, το Γαρδικάκι, το Φλαμούλι και οι Καρυές.

Ως προς την ποιότητα των εκροών που εξέρχονται του Βιολογικού Καθαρισμού, πραγματοποιούνται όλες
οι απαραίτητες φυσικοχημικές αναλύσεις, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα και η μη επιβάρυνση
του φυσικού αποδέκτη που είναι ο ποταμός Ληθαίος. Είναι εντυπωσιακές οι χαμηλές τιμές του ρυπαντικού
φορτίου των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς το ποσοστό μείωσης τους φτάνει και το 90% (σύγκριση
δεικτών ρυπαντικού φορτίου εισροής και εκροής της μονάδας). Αποτέλεσμα της άρτιας λειτουργίας του
Βιολογικού  Καθαρισμού είναι και η αποφυγή φαινομένων ευτροφισμού στον υδάτινο αποδέκτη.

Όσον  αφορά  στις  άλλες  Δημοτικές  Ενότητες,  η  μη  ύπαρξη  δικτύου  ακαθάρτων  και  η  λειτουργία  της
αποχετευτικής διαδικασίας με σηπτικές δεξαμενές (βόθρους) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα , ιδιαίτερα σε
περιοχές  όπου  λόγω του  αναγλύφου και  του τρόπου δόμησης  (πχ  Τ.Κ  Πλατάνου),  το  πρόβλημα είναι
εντονότερο. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση και η κατασκευή κατά περίπτωση του
καταλληλότερου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων. 

Τέλος,  πρόβλημα  αποτελεί  το  φαινόμενο  παρασιτικών  εισροών,  το  οποίο  η  ΔΕΥΑΤ  προσπαθεί  να
αντιμετωπίσει με ελέγχους αλλά και επιβολή αντίστοιχων προστίμων.
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Εικόνα 6.10.3:  Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης των Τρικάλων

6.10.4 Αποχέτευση ομβρίων υδάτων

Μέσα στον αστικό ιστό της πόλης υπάρχει δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 180 χλμ.
που μεταφέρει τα όμβρια ύδατα νερό στα ποτάμια Αγιαμονιώτης και Ληθαίος που διέρχονται της πόλης.
Την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου αυτού έχει επίσης η ΔΕΥΑΤ. Το δίκτυο αποχέτευσης
των όμβριων υδάτων εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης των Τρικάλων.

Αντίστοιχα  στις  άλλες  Δημοτικές  ενότητες  το  μήκος  του  σύνολο  του  δικτύου  αποχέτευσης  ομβρίων
ανέρχεται σε 91χλμ.

Γενικότερα το δίκτυο για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στο σύνολο του Δήμου Τρικκαίων κρίνεται
επαρκές.

6.10.5 Άρδευση

Οι εκτάσεις του Δήμου Τρικκαίων, των οποίων οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό καλύπτονται από συλλογικά
δίκτυα που εποπτεύονται από τους κατά τόπους ΤΟΕΒ, είναι περίπου 72.500 στρ. (με στοιχεία 2014). Οι
αρδευόμενες  αυτές  εκτάσεις  εξυπηρετούνται  από 165  κρατικές  γεωτρήσεις.  Επιπλέον  περίπου  10.000
στρέμματα αρδεύονται από 82 δημοτικές γεωτρήσεις, η λειτουργία των οποίων στο μεγαλύτερο ποσοστό
δεν διέπεται από κανονισμό άρδευσης.

Όσον  αφορά  στις  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους  άρδευσης  και  στα  πλαίσια  της  ορθολογικότερης  και
αποδοτικότερης  χρήσης  του  νερού,  παρατηρείται  διαρκής  αύξηση της  χρήσης  της  στάγδην άρδευσης.
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Παραμένει ωστόσο αξιοσημείωτο το ποσοστό της χρήσης του καταιονισμού, ως μέθοδος άρδευσης, ενώ η
επιφανειακή άρδευση τείνει να εξαλειφθεί .

Ως πηγή αρδευτικού ύδατος για τον Δήμο Τρικκαίων, χρησιμοποιούνται οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες.
Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ταχεία τροφοδότηση των υπογείων υδροφόρων οριζόντων της περιοχής
από της πλευρικές εισροές των περιμετρικών ορεινών όγκων αλλά και από διηθήσεις του Πηνειού. Σε
μικρότερο ποσοστό  χρησιμοποιούνται  τα  επιφανειακά  νερά  των  ποταμών,  από  τα  οποία  αρδεύονται
γεωργικές εκτάσεις των περιοχών  Γλίνους, Μεγαλοχωρίου, Λόγγου, Πατουλιάς και Ριζαριού, οι οποίες
εποπτεύονται από τον ΤΟΕΒ Ληθαίου.

6.10.6 Αστικά Στερεά Απόβλητα

Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρικκαίων αφορά στην αποθήκευση,
συλλογή, μεταφορά και διάθεση στον αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ο οποίος
είναι χωροθετημένος στην περιοχή «Παλαιοσαμαρίνα» στην ΔΕ Παληοκάστρου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  ο  ΧΥΤΑ Νομού
Τρικάλων εξυπηρετεί όλους τους ΟΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, με φορέα
διαχείρισης τη διαδημοτική διανομαρχιακή επιχείρηση ΠΑΔΥΘ ΑΕ, και δεδομένης της κατασκευής της Β’
Φάσης του ΧΥΤΑ, εκτιμάται ότι για τα επόμενα 20 έτη ο υπάρχων χώρος για την υγειονομική ταφή των
απορριμμάτων θα είναι επαρκής.

Στο Δήμο Τρικκαίων, η συλλογή, μεταφορά και απόθεση των απορριμμάτων αποτελεί αρμοδιότητα του
Τμήματος  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  της  Δ/νσης  Επιχειρησιακού  Έργου.  Για  την  όλη  διαδικασία
διαχείρισης των απορριμμάτων ο Δήμος χρησιμοποιεί

• εννέα (9) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου «μύλος»,

• οκτώ (8) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου «πρέσα»,

• ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα για την μεταφορά των containers,

• ένα (1) απορριμματοφόρο ανατρεπόμενο όχημα για τους πολύ στενούς δρόμους,

• δύο  (2)  ελκυστήρες  επικαθήμενους  για  τη  μεταφορά  των  απορριμμάτων  από  το  Σταθμό
Μεταφόρτωσης στο ΧΥΤΑ,

τα οποία συλλέγουν περί τους 25.000 τόνους σε ετήσια βάση.

Η αποκομιδή γίνεται με συγκεκριμένα δρομολόγια σε καθημερινή βάση που καλύπτουν όλες τις περιοχές
του  Δήμου.  Η  συλλογή  των  απορριμμάτων  γίνεται  στον  Σταθμό  Μεταφόρτωσης  και  από  εκεί  με  2
επικαθήμενους  ελκυστήρες  τα  απορρίμματα  μεταφέρονται  στον  ΧΥΤΑ  Τρικάλων  προς  επεξεργασία.  Η
αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από τους 4019 κάδους απορριμμάτων (μεγάλους & μικρούς) που
υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις σε ολόκληρο τον καλλικρατικό Δήμο Τρικκαίων.

Ογκώδη απορρίμματα

Για την αποκομιδή των ογκωδών υλικών ο Δήμος χρησιμοποιεί ένα όχημα το οποίο συλλέγει τα υλικά από
13 επιλεγμένες θέσεις , στις οποίες έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα containers.

Σε  αυτή  την  κατηγορία  περιλαμβάνονται  πάσης  φύσεως  ογκώδη  απόβλητα  (έπιπλα,  κλαδιά  κα  )  η
διαχείριση των οποίων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τον Δήμο Τρικκαίων, δεδομένης της μη διαλογής και
περαιτέρω  επεξεργασίας  αυτών  (πχ  κομποστοποίηση  υπολειμμάτων  φυτών)  αλλά  και  της  έλλειψης
οργανωμένου χώρου απόθεσης.
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Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο  Δήμος  Τρικκαίων  είναι  συμβεβλημένος  με  το  σύστημα  της  «Ανακύκλωσης  Συσκευών  ΑΕ»  για  την
τοποθέτηση container για την αποθήκευση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών. Οι πολίτες μπορούν να
μεταφέρουν οι  ίδιοι  ή  να  ενημερώνουν  το  Τμήμα  Διαχείρισης  απορριμμάτων  σχετικά  με  την  ύπαρξη
ηλεκτρικής/ηλεκτρονικής συσκευής προς ανακύκλωση και όχημα του Δήμου την παραλαμβάνει και την
τοποθετεί στο ειδικό container, το οποίο βρίσκεται σε έκταση του Αμαξοστασίου στο Κηπάκι Σαραγιών.

Απόβλητα εκσκαφών των κατασκευών και κατεδαφίσεων

Αποτελεί  ζήτημα  για  το  Δήμο  Τρικκαίων  η  έλλειψη  οργανωμένου  χώρου  συλλογής  και  η  απουσία
συλλογικού συστήματος που θα προήγαγε την ορθή διαχείρισή τους.

Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «ΑΦΗΣ»  έχουν  τοποθετηθεί  σε  εκτεταμένο  βαθμό  ειδικές  διαφανείς
στήλες αποθήκευσης μικρών μπαταριών, με σκοπό την συλλογή και μετέπειτα ανακύκλωσή τους.

Ανακύκλωση υλικών

Ο Δήμος Τρικκαίων χρησιμοποιεί 2 απορριμματοφόρα τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένα δρομολόγια σε
καθημερινή βάση προκειμένου να συλλέξουν τα υλικά των 359 μπλέ κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών, οι
οποίοι  είναι  τοποθετημένοι  σε συγκεκριμένες θέσεις  του αστικού ιστού της πόλης των Τρικάλων.  Την
ανακύκλωση στις περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τρικκαίων καθώς και σε ένα τμήμα της
πόλης που αφορά κυρίως περιφερειακούς οικισμούς, διαχειρίζεται η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής
Θεσσαλίας  Α.Ε.  Στις  περιοχές  αυτές  είναι  τοποθετημένοι  συνολικά  724  μπλε  κάδοι  ανακύκλωσης
συσκευασιών .

Το σύνολο των υλικών προς ανακύκλωση που συλλέγεται, μεταφέρεται και διατίθεται στο Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλωμένων  Υλικών  που  βρίσκεται  στο  Δ.Δ  Αρτεσιανού  Καρδίτσας  και  εξυπηρετεί  τους  ΟΤΑ  των
Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και  Καρδίτσας.

Σύμφωνα με στοιχεία από Τμήμα Διαχείρισης απορριμμάτων της Δ/νσης Επιχειρησιακού έργου και από
την ΠΑΔΥΘ, συλλέγονται από όλο το Δήμο Τρικκαίων περί τους 2.000tn κατ’ έτος υλικά μπλε κάδου προς
ανακύκλωση. 

Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα

Για τη Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα καθώς και μικτού τύπου, το
Νοσοκομείο Τρικάλων έχει υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία HYDROCLAVE HELLAS A.E., η οποία έχει
αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά, αποστείρωση και τελική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων στο
ΧΥΤΑ.

Επιπλέον  τη  διαχείριση  των  υγρών  τοξικών  αποβλήτων  με  παρακράτηση  του  αργύρου  (εγκατάσταση
δεξαμενής,  συλλογή,  μεταφορά,  επεξεργασία,  ανακύκλωση,  συντήρηση  δεξαμενής)  αλλά  και  την
ανακύκλωση των ακτινολογικών φιλμ, έχει αναλάβει η εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΕΠΕ.

Ο Δήμος Τρικκαίων στοχεύει στην υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας εποπτείας του στόλου συλλογής
απορριμμάτων,  με  ορθολογική  χρήση,  η  οποία  θα  οδηγήσει  στην  βελτιστοποίηση  των  δρομολογίων
αποκομιδής  &  χρήσης  των  απορριμματοφόρων,  στη  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  (καύσιμα,
υπερωρίες,  χαμένα  οχηματο-χιλιόμετρα,  φθορά  οχημάτων  κτλ),  στην  μείωση  των  ρύπων  και  την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
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6.10.7 Υποδομές υγείας

Η υγειονομική περίθαλψη στο Δ. Τρικκαίων καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων οι οποίες θεωρούνται επαρκείς και ο χώρος στάθμευσης που υπάρχει διευκολύνει τη μεταφορά
των ασθενών και τον ανεφοδιασμό το νοσοκομείου. Επιπλέον στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης του
Δήμου Τρικκαίων συμπεριλαμβάνονται και τα πολυϊατρεία του πρώην ΕΟΠΥΥ τα οποία μετονομάζονται σε
«Πρωτοβάθμιο  Εθνικό  Δίκτυο  Υγείας  ΠΕΔΥ  -  Τρικάλων»  όπου  παρέχονται  υπηρεσίες  προς  όλους,
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, χωρίς χρέωση. Οι τοπικές κοινότητες εξυπηρετούνται από τα κατά
τόπους Κέντρα Υγείας.

Επίσης υπάρχει και το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων, μία ιδιωτική κλινική, ένα μαιευτήριο και τρεις
ψυχιατρικές κλινικές.

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του
νομού Τρικάλων,  η  πρόληψη,  διάγνωση,  θεραπεία,  παρακολούθηση  και  φροντίδα,  συμβουλευτική  σε
άτομα,  οικογένειες  και  ομάδες  με  ψυχικά  προβλήματα,  η  ψυχοκοινωνική  μέριμνα,  η  εκπαίδευση  σε
θέματα  ψυχικής  υγείας,  η  καταπολέμηση  των  διακρίσεων,  του  “στίγματος”  και  των  προκαταλήψεων,
καλύπτονται και παρέχονται από τις δομές ψυχικής υγείας που λειτουργούν στο Δήμο Τρικκαίων.

Η κοινωνική επανένταξη των ψυχικά πασχόντων παρέχεται από τη λειτουργία Δομών Αποασυλοποίησης -
Προστατευόμενης Στέγασης, σκοπός των οποίων είναι η αποϊδρυματισμός, η αξιοπρεπής και ανθρώπινη
διαβίωση και  η  κοινωνική ένταξη ψυχικά πασχόντων που διαβιούσαν σε ασυλικού τύπου ψυχιατρεία,
μέσα  από  την  παροχή  ψυχιατρικής  και  νοσηλευτικής  φροντίδας,  την  ανάπτυξη  δραστηριοτήτων
ψυχοκοινωνικής  αποκατάστασης  και  τη  συμμετοχή  σε  κοινωνικές,  πολιτιστικές  και  εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Εικόνα 6.10.4:  Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων είναι ΝΠΔΔ και εδρεύει στην πόλη των Τρικάλων. Κατασκευάστηκε το 1950
και αρχικά ήταν δυναμικότητας 60 κλινών. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας οδήγησε
το 1986 στην τροποποίηση του οργανισμού και στη σημαντική αύξηση των κλινών από 60 σε 220.

Το  1997  ξεκίνησε  η  ανέγερση  νέου  κτιρίου  προσαρμοσμένου  στις  νέες  ανάγκες  του  νομού  για
ποιοτικότερες και  περισσότερες  παρεχόμενες υπηρεσίες  υγείας.  Το κτίριο  παραδόθηκε προς χρήση το
2006 πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Το  υπάρχον  κτίριο  του  Γ.Ν.  Τρικάλων  είναι  δυναμικότητας  300  κλινών,  σύμφωνα  με  την  τελευταία
τροποποίηση  του  Οργανισμού  ΦΕΚ1230/11-4-2012  Τ.Β΄,  με  κτιριακή  επιφάνεια  34.152m2 σε  έκταση
οικοπέδου 2.184m2. Στην αρμοδιότητά του υπάγονται τρία (3) Κέντρα Υγείας και 34 Περιφερειακά Ιατρεία.
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Το ΓΝΤ εφημερεύει καθημερινά.

Οι υπηρεσίες του ΓΝΝ Τρικάλων είναι οι εξής:

• Ιατρική Υπηρεσία

• Νοσηλευτική Υπηρεσία

• Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία

• Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής

• Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη

Δομές ψυχικής υγείας

Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ν. Τρικάλων

Το Ψυχιατρικό τμήμα Γ.Ν. Τρικάλων παρέχει σε εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους Διάγνωση – Εκτίμηση,
Θεραπεία, Ψυχιατρική / Ψυχολογική παρακολούθηση, Διασυνδετική Ψυχιατρική.

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων

Η Κινητή Μονάδα, στο πλαίσιο του δημοσίου συστήματος υγείας, παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε
ενήλικες, παιδιά και εφήβους που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του νομού Τρικάλων.

Στην  Κινητή  Μονάδα  απασχολούνται:  Ψυχίατροι,  Παιδοψυχίατρος,  Ψυχολόγοι,  Κοινωνικοί  Λειτουργοί,
Νοσηλεύτρια, καθώς και Διοικητικό Προσωπικό, ενώ υπάρχει συνεργασία και με εθελοντές από διάφορες
ειδικότητες για την κάλυψη των αναγκών σε τοπικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες και οι δράσεις που αφορούν την Κινητή Μονάδα είναι η πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία,
παρακολούθηση και φροντίδα, συμβουλευτική σε άτομα, οικογένειες και ομάδες με ψυχικά προβλήματα,
η ψυχοκοινωνική μέριμνα, η εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας, η καταπολέμηση των διακρίσεων, του
“στίγματος” και των προκαταλήψεων.

Σε  συνεργασία  με  άλλους  τοπικούς  φορείς,  η  Κινητή  Μονάδα  επεκτείνει  τη  δράση  της  για  την
αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, η
παροχή  συμβουλευτικής  σε  διάφορες  κατηγορίες  του  τοπικού  πληθυσμού,  η  εξυπηρέτηση  των
τσιγγάνικων πληθυσμών της περιοχής σε ζητήματα υγείας και ψυχικής υγείας κ.ά.

Όλες οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας παρέχονται δωρεάν.

Κέντρο Ημέρας «Ρόπτρο»

Το  Κέντρο  Ημέρας  είναι  μια  μονάδα  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης,  απασχόλησης  και  θεραπευτικής
φροντίδας.

Απευθύνεται σε ενήλικες  με χρόνιες  ψυχικές διαταραχές που ζουν στην πόλη των Τρικάλων.  Έχει  σαν
στόχο  να  βοηθήσει,  ώστε  να  αναπτύξουν  κοινωνικές  δεξιότητες  τα  άτομα  με  ψυχικές  διαταραχές  να
βελτιώσει τις δεξιότητες της καθημερινής τους διαβίωσης.

Το Κέντρο Ημέρας συνεργάζεται με το σύνολο των φορέων της πόλης που σχετίζονται με την Υγεία, την
Κοινωνική  προστασία  και  φροντίδα,  την  Αυτοδιοίκηση  και  την  Εκπαίδευση,  με  στόχο  τη  συγκρότηση
δικτύων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Στελεχώνεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές. 
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Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Τρικάλων

Το  ‘’Διογένειο‘’  Οικοτροφείο  Τρικάλων  είναι  μία  δομή  Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης  της  Εταιρείας
Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  Ψυχικής  Υγείας  (ΕΠΑΨΥ),  η  οποία  υλοποιεί  δράσεις  του  εθνικού
προγράμματος ‘ΨΥΧΑΡΓΩΣ’ για την αποασυλοποίηση των χρόνιων ψυχικά ασθενών και την ψυχιατρική
μεταρρύθμιση.

Άρχισε τη λειτουργία του το 2003 παρέχοντας φροντίδα σε 15 ενοίκους ηλικίας άνω των 55 ετών, από το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Πέτρας Ολύμπου.

Στόχοι της δομής είναι η αποασυλοποίηση των χρόνιων ψυχικά πασχόντων, η κοινωνική επανένταξη, η
αξιοπρεπής και ανθρώπινη διαβίωση.

6.10.8 Υποδομές εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο Δήμο Τρικκαίων λειτουργούν συνολικά 56 νηπιαγωγεία εκ των οποίων το ένα στον οικισμό Καρυές
είναι μονοθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όσον αφορά τα Δημοτικά σχολεία,
λειτουργούν 48 σχολεία εκ των οποίων τα 7 είναι ολοήμερα, όπου φοιτούν 5019 μαθητές συνολικά. Επίσης
λειτουργεί το 5/θέσιο ειδικό σχολείο Τρικάλων στον οικισμό Καρυές για παιδιά με ειδικές ανάγκες και ένα
ιδιωτικό όπου φοιτούν 90 μαθητές .

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στον τομέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λειτουργούν συνολικά 13 γυμνάσια μεταξύ των οποίων ένα
ιδιωτικό, ένα μουσικό και ένα εσπερινό. Επίσης λειτουργούν 11 Γενικά Λύκεια μεταξύ των οποίων ένα
μουσικό και ένα ιδιωτικό. Στον τομέα της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αποβλέπει
στο  συνδυασμό  της  γενικής  παιδείας  με  την  τεχνική  επαγγελματική  γνώση  λειτουργούν  2  ΕΠΑΛ,  ένα
εσπερινό ΕΠΑΛ, και 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. δυναμικότητας 835 μαθητών . Το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στα
σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ανέρχεται στους 5900 μαθητές.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνεται:

• Η σχολή ΣΕΦΑΑ που λειτουργεί σε εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ περίπου στις Καρυές, σε χώρο 150
στρεμμάτων,  ενώ  αναμένεται  η  κατασκευή  δύο ακόμη  κτιρίων.  Ο  αριθμός  των  προπτυχιακών
φοιτητών  είναι  611,  ενώ  λειτουργούν  δύο  (2)  μεταπτυχιακά  προγράμματα  και  τρία  (3)  σε
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια εκ των οποίων τα δύο με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και το
τρίτο  με  τη  ΣΕΦΑΑ  του  ΔΠΘ  με  συνολικό  αριθμό  112  μεταπτυχιακών  φοιτητών.  Η  ΣΕΦΑΑ
Λειτουργεί  επίσης  Διδακτορικός  κύκλος  σπουδών  με  40  υποψήφιους  Διδάκτορες.  Η  ΣΕΦΑΑ
χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση των φοιτητών, κύρια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του  Δήμου
Τρικάλων  (Κολυμβητήριο,  ΕΑΚ  Μπάρας,  Στάδιο,  Κλειστό  Δημοτικό  Στάδιο)  και  τις  λίγες  και
ανεπαρκείς  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  Τμήματος  (Γήπεδο  ποδοσφαίρου,  Αντισφαίρισης  και
ανοιχτό καλαθοσφαίρισης).

• Παράρτημα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Τα εκπαιδευτικά κτίρια
του Δήμου Τρικκαίων βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση. Ωστόσο  οι  ανάγκες
βελτίωσης  τόσο  σε  θέματα  υποδομών  και  κυρίως  εξοπλισμού  συνεχώς  προκύπτουν  και
αυξάνονται.  Στο  πλαίσιο  των  προαναφερόμενων  αναγκών  ο  Δήμος  Τρικκαίων  λαμβάνει
επιχορήγηση  από  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  που  αφορά  στη
συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης

Στο δήμο Τρικκαίων λειτουργούν και άλλες υποδομές εκπαίδευσης, όπως:
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Σχολή Γονέων, πρόγραμμα που υλοποιείται από τη γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας, σκοπός του οποίου είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία
στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες. Στα Τρίκαλα έχουν δημιουργηθεί 40 τμήματα στα οποία αναπτύσσονται διάφορες θεματικές
ενότητες,  όπως δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας,  προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο,
υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας,  του σχολείου και  χώρων παιδικής αναψυχής,  εξάρτηση από
καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά, θέματα διατροφής, σημασία της σωματικής άσκησης κ.α 

ΚΕΕ (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων), τα οποία συνιστούν μια καινοτομία στο πεδίο της διά βίου μάθησης
και της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) αντικαταστάθηκε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
του Δήμου Τρικκαίων, στόχος του οποίου είναι η ανίχνευση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και ο
σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών προγραμμάτων με θεματικές ενότητες όπως:
Πολιτισμός – τέχνες, κοινωνική οικονομία, αγωγή των πολιτών, προγράμματα για ΑμΕΑ κλπ.

6.10.9 Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες

Οι πολιτιστικές υποδομές που διαθέτει ο Δήμος Τρικκαίων αποτυπώνονται ακολούθως. 

➢ ΜΟΥΣΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΕΣ  

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

4. ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

6. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ

➢ ΔΟΜΕΣ  

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ – ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

7. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

8. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

9. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

10. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

➢ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
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1. ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ – ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΣΜΑΝ ΣΑΧ

2. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6.10.10 Αθλητικές υποδομές

Ο  Δήμος  Τρικκαίων  διαθέτει  πολυάριθμες  σημαντικές  αθλητικές  υποδομές  που  καταγράφονται  στον
πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 6.10.1:Αθλητικοί χώροι ΔΕ Τρικκαίων

1. Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

2. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδειο

3. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας

4. Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Μπάρας

5. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πυργετού – Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πυργετού

6. Δημοτικό Αθλητικό Πάρκο Αγίου Γεωργίου – Δημοτική Πισίνα

7. Κλειστό Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων (Σεισμόπληκτα)

8. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίας Μονής

9. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγ. Οικουμενίου

10. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίων Αποστόλων

11. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ΑΕΤ

12. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καρυών

13. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Κηπακίου

14. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λεπτοκαρυάς

15. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λογγακίου

16. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μπάρας

17. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μπαλκούρας

18. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πύργου

19. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ριζαριού

20. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σαραγίων

21. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σωτήρας

22. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Φλαμουλίου

Το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων ασκεί
ένα  ευρύ  φάσμα  δραστηριοτήτων  που  αφορούν  τη  μέριμνα  για  τη  συντήρηση  των  αθλητικών
εγκαταστάσεων, την εκπόνηση προγραμμάτων αθλητισμού, τη συνεργασία για την απρόσκοπτη λειτουργία
των αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Τρικκαίων στα διάφορα ατομικά ή ομαδικά
αθλήματα. Σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη μέριμνα όχι μόνο των
εγκαταστάσεων που στεγάζονται στην πόλη των Τρικάλων αλλά και των περιφερειακών γηπέδων. 
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Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων ( ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο» Φ.Ε.Κ. 588/β/21-05-
2001) που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης των Τρικάλων στην οδό Κατσιμήδου και είναι έδρα της
ομώνυμης τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, αλλά και πολλών αθλητικών συλλόγων, θεωρείται ένα από τα
μεγαλύτερα επαρχιακά στάδια.

Στις  εγκαταστάσεις  του χώρου του σταδίου περιλαμβάνονται  ο επιστρωμένος με ταρτάν 8 διαδρομών
Στίβος, τέσσερα σκάμματα αλμάτων, κλειστή αίθουσα στίβου 100 μέτρων με 5 διαδρομές και σκάμμα
αλμάτων,  αίθουσα  δύναμης,  αίθουσα  ενόργανης  γυμναστικής,  βοηθητικό  γήπεδο  ποδοσφαίρου,
αποδυτήρια, κυλικείο και ιατρικός σταθμός.

Το  στάδιο  έχει  φιλοξενήσει  το  διεθνές  meeting  στίβου  Τσικλητήρεια  το  2003,  καθώς  και  πανελλήνια
πρωταθλήματα στίβου ανδρών-γυναικών και νέων. Επίσης, φιλοξενεί φεστιβάλ και συναυλίες.

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδειο

Το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδειο που βρίσκεται στην οδό Κατσιμήδου 3,  είναι έδρα της
τοπικής ομάδας καλαθοσφαίρισης Trikala BC, αλλά και πολλών αθλητικών συλλόγων. Φιλοξενεί αγώνες
όλων των αθλημάτων, καθώς και πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Δημοτικό αθλητικό κέντρο Πυργετού

Πρότυπο κέντρο αθλητισμού αποτελεί το συνοικιακό Δημοτικό αθλητικό κέντρο Πυργετού όπου διαθέτει
γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και ποδοσφαίρου καθώς και μία αίθουσα κλειστών δραστηριοτήτων.

Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Μπάρας

Πρόκειται  για  ΝΠΔΔ  με  την  επωνυμία  «Δημοτικό  Αθλητικό  Κέντρο»  (Φ.Ε.Κ.  588/β/21-05-2001),  που
βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων και περιλαμβάνει κλειστό και ανοικτό κολυμβητήριο.

Έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας

Το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας (ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο» Φ.Ε.Κ.
588/β/21-05-2001) βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων και περιλαμβάνει κλειστό στάδιο
καλαθοσφαίρισης, όπως επίσης και προπονητικά κέντρα. Έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν μεγάλα αθλητικά
γεγονότα.

Αθλητικό Κέντρο Πάρκου Αγ. Γεωργίου

Στο  Αθλητικό  Κέντρο  Πάρκου  Αγ.  Γεωργίου  που   βρίσκεται  στο  Ριζαριό  υπάρχουν  κατάλληλα
διαμορφωμένοι  χώροι  καλαθοσφαίρισης,  πετοσφαίρισης,  αντισφαίρισης,  κολύμβησης  και  ανωμάλου
δρόμου όπου προσελκύουν καθημερινά πλήθος πολιτών.

Πίστα moto cross

Στο  Πρίνος  υπάρχει  πίστα  για  αγώνες  moto  cross,  που  αποτελεί  πόλο  έλξης  για  τους  φίλους  του
αθλήματος.  Η  πίστα  moto  cross  που  βρίσκεται  σε  απόσταση  1  χλμ.  από  το  χωριό,   έχει  έκταση  60
στρέμματα και σε απόσταση 50 μέτρων από την πίστα υπάρχει κτίριο το οποίο διαθέτει χώρο για ιατρείο,
γραφείο, και τουαλέτες.
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6.11 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά

Ο τομέας περιβάλλοντος που επηρεάζεται σημαντικά από την προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ είναι οι
χρήσεις γης. Αποτελεί το μοναδικό τομέα περιβάλλοντος στον οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν
επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Η δυσμενέστερη επίπτωση στον τομέα αυτό είναι ο προτεινόμενος
αποχαρακτηρισμός σημαντικής έκτασης της ΓΓΥΠ της ισχύουσας ΖΟΕ. 

Για  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της  έκτασης  που  αποχαρακτηρίζεται  προτείνονται  από  την  εξεταζόμενη
τροποποίηση της ΖΟΕ ήπιες χρήσεις με ζώνες προστασίας της απλής γεωργικής γης, των υδατικών πόρων
κλπ. Η τελική έκταση της υφιστάμενης ΓΓΥΠ που θα καταληφθεί από αστικές χρήσεις με την εφαρμογή της
προτεινόμενης ΖΟΕ, και έχοντας συνυπολογίσει αντισταθμιστικά τις νέες εκτάσεις που θα ενταχθούν στη
ζώνη προστασίας της ΓΓΥΠ, ανέρχεται σε 3.650στρ. 

Παρότι η επίπτωση είναι σημαντική, εντούτοις εκτιμάται ότι είναι διαχειρίσιμη λαμβάνοντας υπόψη δύο
σημαντικά δεδομένα: ότι μόλις το 11% της σημερινής ΓΓΥΠ καταλαμβάνεται από αστικές χρήσεις και το
γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός της ΓΓΥΠ δεν υπακούει στα επιστημονικά κριτήρια της υπ’ αριθμ. 168040/3-
9-2010 ΚΥΑ, παρά μόνο στην ανάγκη της ισχύουσας ΖΟΕ να ελέγξει με κάποιον τρόπο την εκτός σχεδίου
δόμηση στην περιαστική ζώνη της πόλης των Τρικάλων. 

Πέραν  του  τομέα  των  χρήσεων  γης,  μικρότερης  έντασης  επιπτώσεις  αναμένονται  από  την  κατάληψη
φυσικών και ημιφυσικών εδαφών, συνεπεία της επέκτασης του σχεδίου πόλης, αλλά και της χωροθέτησης
οργανωμένων υποδοχέων στην περιαστική ζώνη, ενώ από την άλλη αναμένονται θετικές επιδράσεις από
την  ορθολογική  κατανομή  των  χρήσεων  γης,  την  ανάπτυξη  των  απαραίτητων  και  περιβαλλοντικά
ωφέλιμων υποδομών σε περιοχές που σήμερα χαρακτηρίζονται από διάσπαρτη και άναρχη δόμηση, αλλά
και από την επέκταση των ζωνών προστασίας των ρεμάτων και ποταμών της περιοχής. 

Επίσης  η  εφαρμογή  του  σχεδίου  θα  έχει  ασθενείς  αρνητικές  επιπτώσεις,  τοπικά  περιορισμένες  στις
περιοχές  οικιστικών επεκτάσεων και  νέων  χωροθετήσεων,  στη  χλωρίδα  και  την  πανίδα των  περιοχών
αυτών. Οι όποιες αυτές επιπτώσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν
εύκολα να αντιμετωπιστούν σε επόμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Από την άλλη, οι θετικού
χαρακτήρα  επιδράσεις  του  σχεδίου  στη  χλωρίδα,  την  πανίδα  και  τη  βιοποικιλότητα  έχουν  μόνιμο
χαρακτήρα, σημαντική έκταση και στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

Όσον  αφορά  στο  τοπίο  της  επηρεαζόμενης  περιοχής,  το  προτεινόμενο  σχέδιο  έχει  τόσο  αρνητικές
επιπτώσεις όσο και θετικές επιδράσεις στο τοπίο. Αν και το τελικό ισοζύγιο είναι δύσκολο να καθοριστεί,
παρόλα  αυτά,  εκτιμάται  ότι  παρά  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  του  σχεδίου  στο  τοπίο  της  περιοχής,  η
σαφέστερη οριοθέτηση των ζωνών και ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων, που προτείνονται
από τη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ, θα συνδράμουν μακροπρόθεσμα προς τη θετική κατεύθυνση για
την αναβάθμιση του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή.  

Το προτεινόμενο σχέδιο ενδέχεται ακόμα να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τα πληθυσμιακά
μεγέθη των οικισμών της ενδοχώρας του νομού,  ενισχύοντας τάσεις  αστικοποίησης,  παράλληλα όμως
μπορεί  να  αποτελέσει  κίνητρο  εσωτερικής  μετανάστευσης  από  μητροπολιτικά  κέντρα  της  χώρας,
συμβάλλοντας στη στήριξη φυγόκεντρων τάσεων,  που τα τελευταία χρόνια, και  λόγω της οικονομικής
κρίσης, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. 

Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ αναμένεται να έχει ισχυρά θετικές
επιδράσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
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6.12 Πιθανή  εξέλιξη  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  στην  περίπτωση  της  μη
εφαρμογής του Σχεδίου

Σε περίπτωση μη εφαρμογής του προτεινόμενου από την παρούσα μελέτη Σχεδίου αναμένονται αρνητικές
επιπτώσεις σε πολλούς τομείς του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: 

➢ Θα διαιωνίζεται το καθεστώς της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης στην περιαστική ζώνη των
Τρικάλων, χωρίς να γίνει προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος και ρύθμισης του ζητήματος με
πολεοδομικά ορθολογικό τρόπο.  

➢ Θα  επεκτείνεται  το  φαινόμενο  των  ασύμβατων  χρήσεων  και  ασύμβατων  κατατμήσεων,  με
σημαντικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. 

➢ Θα συνεχίζεται η διασπορά χρήσεων γης εντός και εκτός του αστικού ιστού του ΠΣΤ, οι οποίες
σύμφωνα  με  τα  σημερινά  πρότυπα  πολεοδομικής  οργάνωσης  θα  έπρεπε  να  λειτουργούν  σε
οργανωμένους υποδοχείς στον εξωαστικό χώρο, όπως για παράδειγμα, είναι οι δραστηριότητες
εμπορικών  εκθέσεων,  οι  υπεραγορές,  τα  συνεδριακά  κέντρα,  οι  χώροι  συνάθροισης  κοινού,
βιομηχανικές μονάδες κτλ, οι οποίες χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις για να λειτουργήσουν χωρίς
προβλήματα και  χωρίς  να προκαλούν όχληση και  ρύπανση στην περιβάλλουσα οικιστική ή μη
περιοχή.

➢ Δε  θα  μπορούν  να  προστατευτούν  αποτελεσματικά  σημαντικά  στοιχεία  του  φυσικού
περιβάλλοντος στην περιαστική ζώνη των Τρικάλων (όπως π.χ. τα ρέματα που τη διασχίζουν). 

➢ Η ισχύουσα ΖΟΕ που έχει εγκριθεί από το 1990, θα μένει χωρίς επικαιροποίηση την τελευταία
τριακονταετία, μη δυνάμενη έτσι να παρακολουθήσει τις αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση
εντός και πέριξ του ΠΣΤ. 

➢ Θα  δυσχεράνει  η  ανάδειξη  των  Τρικάλων  σε  διοικητικό  κέντρο,  συγκοινωνιακό  κόμβο,  κέντρο
εμπορίου και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, αλλά και κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης,
καθώς και πόλο ανάπτυξης τουρισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. 

➢ Δε θα εναρμονιστεί το αναπτυξιακό και χωρικό πρότυπο του Δ. Τρικκαίων με τις κατευθύνσεις των
υπερκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τα
συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  ενδογενούς  παραγωγικού  και  οικιστικού  δυναμικού  με  μια
ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου. 

➢ Θα  αφήσει  ανεκπλήρωτη  τη  ρητή  επιταγή  του  υπερκείμενου  χωροταξικού  σχεδιασμού  για
τροποποίηση της ΖΟΕ Τρικκαίων.  

Εν κατακλείδι: 

Η εξέλιξη πολλών περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίπτωση μη εφαρμογής του Σχεδίου θα είναι προς
την  αρνητική  κατεύθυνση  κυρίως  στο  ανθρωπογενές  και  οικονομικό  περιβάλλον  της  περιοχής
(υφιστάμενες  και  θεσμοθετημένες  χρήσεις  γης,  πληθυσμός,  περιουσίες,  παραγωγικές  δραστηριότητες
κ.α.), αλλά εμμέσως και στο φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, νερά κλπ).  
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

7.1 Μεθοδολογία  εκτίμησης  και  αξιολόγησης  των  περιβαλλοντικών
επιπτώσεων 

Η περιγραφή και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να βασιστεί είτε στην ολοκληρωμένη
ανάλυση  του  συγκεκριμένου  περιβάλλοντος  είτε  στη  συστηματική  αναζήτηση  όλων  των  πιθανών
επιπτώσεων της ανθρώπινης παρέμβασης (είτε πρόκειται για έργο είτε για σχέδιο ή πρόγραμμα). Ανάμεσα
στις πολυάριθμες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, αναφέρονται
σύντομα οι ακόλουθες: 

• Οι  συναντήσεις  εμπειρογνωμόνων.  Εξετάζονται  μόνο  ορισμένοι  τύποι  επιπτώσεων  που
εξαρτώνται  από  το  είδος  των  εμπειρογνωμόνων.  Στα  μειονεκτήματα  της  μεθόδου
συγκαταλέγονται ο δυσχερής συντονισμός και η απαίτηση για πολλές ομάδες εμπειρογνωμόνων
που  να  καλύπτουν  το  σύνολο  του  φάσματος.  Ωστόσο  οι  πραγματικά  σημαντικές  επιπτώσεις
εκτιμώνται κατά κανόνα ικανοποιητικά.

• Οι κατάλογοι ερωτήσεων. Δίνονται απαντήσεις σε ένα κατάλογο ερωτήσεων που εξαντλούν τις
σημαντικές  επιπτώσεις,  και  ο  οποίος  κατά  περίπτωση  δύναται  να  έχει  προετοιμαστεί  από  τις
διοικητικές υπηρεσίες. Οι ερωτήσεις συνήθως είναι ποιοτικές,  σε σχέση με τους τομείς και τις
επιδράσεις  που  πρέπει  να  εξεταστούν.  Μπορούν  επίσης  να  είναι  ποσοτικές,  αποτελώντας
τυποποιημένα υποδείγματα εκτίμησης επιπτώσεων. Ωστόσο οι σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος
για την κάθε μία ιδιαίτερη περίπτωση δεν αναδεικνύονται. Η μέθοδος είναι χρήσιμη κυρίως για
ένα προκαταρκτικό στάδιο εκτίμησης επιπτώσεων.

• Οι  πίνακες  (μητρώα). Πρόκειται  για  μέθοδο  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  πολλές
διαφορετικές περιπτώσεις και έχει ευρεία εφαρμογή. Συμπληρώνονται τα κενά ενός μητρώου που
διασταυρώνει τις δραστηριότητες - προβλέψεις ενός έργου ή σχεδίου με τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος  που  μπορεί  να  επηρεαστούν.  Κάθε  σημείο  του  μητρώου  αντιπροσωπεύει  μια
σχέση  αιτίας  –  αποτελέσματος  ανάμεσα  στη  δραστηριότητα  και  στην  επίπτωση.  Είναι  εύκολο
επομένως να προσδιοριστεί το σύνολο των επιπτώσεων ενός έργου ή σχεδίου και, αντίστροφα, να
φανούν  τα  διάφορα  αίτια  μιας  δεδομένης  επίπτωσης  στο  περιβάλλον.  Η  συμπλήρωση  του
μητρώου μπορεί να γίνει με απλή δυαδική απάντηση (ναι/όχι), με σταθμισμένη απάντηση (π.χ.
μικρή επίπτωση / μέτρια / μεγάλη) ή με απάντηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες (π.χ.
άμεση / έμμεση, βραχυπρόθεσμη / μακροπρόθεσμη, προσωρινή / παραμένουσα , αντιστρεπτή /
μη αντιστρεπτή, αντιμετωπίσημη / μη αντιμετωπίσημη επίπτωση).

Κυριότερες αδυναμίες της μεθόδου των μητρώων είναι η παράλειψη των φαινομένων συνέργειας
και των επιπτώσεων που προέρχονται από δυναμικές διεργασίες, ο μεγάλος όγκος που έχουν τα
μητρώα σε πλήρη ανάπτυξη, η σχετική ασάφεια ορισμένων όρων και ο αυθαίρετος χαρακτήρας
της ταξινόμησης των δραστηριοτήτων και των στοιχείων του περιβάλλοντος.

• Τα γραφήματα. Καθορίζονται σειρές αιτίων – αποτελεσμάτων με βάση τις δραστηριότητες και τις
επιπτώσεις.  Το  γράφημα  επιτρέπει  την  παρακολούθηση  της  συνέχειας  των  άμεσων,  έμμεσων,
πρωτογενών και δευτερογενών επιπτώσεων που προέρχονται από μια δεδομένη ενέργεια. Με τον
τρόπο αυτό  μπορεί  να  αποδοθεί  και  ο  δυναμικός  χαρακτήρας  των επιπτώσεων  καθώς και  τα
φαινόμενα συνέργειας.  Ωστόσο η μέθοδος  αυτή δεν  επιτρέπει  μια  ολοκληρωμένη εικόνα των
επιπτώσεων, ούτε τον ποσοτικό προσδιορισμό τους.

• Τα  ομοιώματα  (μοντέλα).  Είναι  ο  πιο  προχωρημένος  τρόπος  μελέτης  του  περιβάλλοντος.  Η
αναπαράσταση  των  κύριων  οικολογικών  διεργασιών  επιτρέπει  την  ακριβέστερη  εκτίμηση  των
επιπτώσεων, με συνυπολογισμό των αλληλεπιδράσεων και των δυναμικών φαινομένων.
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Βασικά μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι αφενός μεν το σημαντικό κόστος και αφετέρου η
δυσκολία  να βρεθούν όλα εκείνα τα  στοιχεία περιγραφής και  ανάλυσης  των περιβαλλοντικών
διεργασιών  που  είναι  αναγκαία  για  τη  σωστή  χρήση  του  ομοιώματος.  Όταν  οι  διαθέσιμες
πληροφορίες δεν είναι αρκετές,  η μέθοδος αυτή μπορεί να οδηγήσει σε τελείως λανθασμένες
εκτιμήσεις.

Στην  παρούσα  μελέτη  επιλέγεται  η  μέθοδος  των  μητρώων  συνεπικουρούμενη  από  τη  μέθοδο  του
καταλόγου των ερωτήσεων. 

Η  αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  που  θα  επιφέρει  η  προτεινόμενη  τροποποίηση  της  ΖΟΕ  γίνεται  ανά
περιβαλλοντική παράμετρο και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες: 

1. Έδαφος

2. Γεωλογία – Γεωμορφολογία 

3. Ύδατα

4. Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

5. Τοπίο

6. Ατμόσφαιρα – Κλίμα 

7. Ακουστικό Περιβάλλον

8. Χρήσεις γης

9. Πολιτιστικό περιβάλλον 

10. Πληθυσμός

11. Ανθρώπινη Υγεία και Ποιότητα Ζωής

12. Περιουσία

13. Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Για  κάθε  μία  από  τις  παραπάνω  παραμέτρους  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος
εντοπίζονται οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή του σχεδίου ή συγκεκριμένων συνιστωσών του
και αυτές χαρακτηρίζονται και βαθμονομούνται ως προς την ένταση και έκτασή τους, τη διάρκειά τους, την
αντιστρεψιμότητά τους και τέλος το συνεργιστικό ή μη χαρακτήρα τους. 

Στις  επόμενες  παραγράφους  της  ενότητας  7.2  γίνεται  ανάλυση  των  επιπτώσεων  ανά  περιβαλλοντική
παράμετρο  και  στην  ενότητα  7.3  συνοψίζονται  τα  αποτελέσματα  αυτής  της  ανάλυσης  σε  μία
πινακοποιημένη μήτρα επιπτώσεων.

Τέλος, στις τελευταίες ενότητες του κεφαλαίου προτείνονται μέτρα άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων
από την εφαρμογή του σχεδίου και σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα παρακολούθησης κατά την εφαρμογή του
σχεδίου.     
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7.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

7.2.1 Έδαφος 

Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται επεκτάσεις του σχεδίου πόλης και αστικοποίηση φυσικών και
ημιφυσικών περιοχών είναι αναμενόμενες οι επιπτώσεις στο έδαφος. Για την υλοποίηση των επεκτάσεων
και την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση αστικών χρήσεων καταλαμβάνονται φυσικά ή ημιφυσικά εδάφη με
συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα περιβάλλοντος. 

Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά στο Κεφ.4, όπου περιγράφονται διεξοδικά οι προτάσεις της υπό εξέταση
τροποποίησης της ΖΟΕ,  οι  χωροθετήσεις  των νέων χρήσεων (οικιστικών,  εκπαιδευτικών,  βιομηχανικών
κλπ) προβλέπονται ως επί το πλείστον σε περιοχές οι οποίες με βάση την ισχύουσα σήμερα ΖΟΕ είναι
χαρακτηρισμένες ως γεωργική γη ή Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 

Η συνολική έκταση της γεωργικής γης που αλλάζει χαρακτήρα με το προτεινόμενο σχέδιο ανέρχεται σε
9.000στρ. (βλ. και §7.2.8). 

Παρόλα αυτά οι επιπτώσεις στο έδαφος από την οικιστική επέκταση και τις καταλήψεις εδαφών είναι κατ’
ουσίαν οι ίδιες ακόμα και αν πρόκειται για απλή γεωργική γη. Οι επιπτώσεις εστιάζονται στην κάλυψη των
φυσικών και ημιφυσικών εδαφών με αδιαπέρατες,  τεχνητές επιφάνειες,  στις εργασίες  θεμελίωσης και
κατασκευής κτιρίων και των σχετικών με αυτά υποδομών, οι οποίες προκαλούν:  

➢ περιορισμό ή και παύση των βιολογικών λειτουργιών που μπορεί να υποστηρίξει το έδαφος, με
συνακόλουθες επιπτώσεις στο άμεσα σχετιζόμενο βιολογικό κεφάλαιο

➢ συμπίεση του εδάφους, με αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητάς του και την εν γένει αλλοίωση
των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του

➢ παύση του εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα, λόγω αδυναμίας κατείσδυσης 

➢ μείωση του χρόνου συρροής και αύξηση της ταχύτητας του νερού κατά τα πλημμυρικά φαινόμενα,
λόγω της αύξησης της κάλυψης με “σκληρές” επιφάνειες  

➢ αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα (θερμική νησίδα).

Όμως η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση του περιαστικού χώρου της πόλης των Τρικάλων μπορεί να
έχει και θετικές επιδράσεις στα χαρακτηριστικά του εδάφους. Όπως έχει αναλυθεί και στην περιγραφή της
υφιστάμενης  κατάστασης,  σήμερα  η  περιαστική  ζώνη  της  πόλης  των  Τρικάλων  δέχεται  σημαντικές
οικιστικές  πιέσεις,  με  αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη  άναρχης,  εκτός  σχεδίου  δόμησης,  διασπαρμένης  σε
μεγάλη έκταση και ως εκ τούτου δύσκολα εξυπηρετούμενης από συλλογικά δίκτυα υποδομής (ύδρευση,
αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων κλπ). Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η εξυπηρέτηση της
αποχέτευσης με βόθρους, της ύδρευσης με ανεξέλεγκτες παράνομες γεωτρήσεις κλπ. Οι βόθροι, πλείστοι
των οποίων είναι απορροφητικοί, έχουν αυτονόητες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους.
Παράλληλα  η  απρογραμμάτιστη  ίδρυση  βιομηχανιών  –  βιοτεχνιών  ή  και  εμπορικών  χρήσεων  σε
διάσπαρτες θέσεις στην περιαστική ζώνη των Τρικάλων προξενούν σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας
του εδάφους. 

Η παραπάνω αρνητική πραγματικότητα της σημερινής κατάστασης αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά με
την εφαρμογή της προτεινόμενης ΖΟΕ. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα σημεία, βασικό στόχο
της τροποποίησης της ΖΟΕ αποτελεί η ορθολογική οργάνωση και κατανομή των χρήσεων, η ανάπτυξη
όλων των απαραίτητων δικτύων υποδομής μιας σύγχρονης πόλης, καθώς και η συγκέντρωση ομοειδών
χρήσεων (οι οποίες είναι κατά τεκμήριο επιβαρυντικές για το περιβάλλον), σε οργανωμένους υποδοχείς, οι
οποίοι  θα  υποστηρίζονται  από  τα  απαραίτητα  δίκτυα  και  έργα  υποδομής,  οδηγώντας  έτσι  σε
αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Επομένως, η
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προβλεπόμενη  από  τη  νέα  ΖΟΕ  συγκέντρωση  των  παραγωγικών  μονάδων  και  δραστηριοτήτων  σε
οργανωμένους  υποδοχείς  με  ανεπτυγμένα  περιβαλλοντικά  δίκτυα  και  υποδομές,  και  η  εν  γένει
ορθολογικοποίηση της αστικής ανάπτυξης μέσα από ένα πολεοδομικά σύγχρονο σχεδιασμό που θα θέτει
σε πρώτη προτεραιότητα την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, αναμένεται να έχουν ισχυρή
θετική επίδραση στα χαρακτηριστικά του εδάφους της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου. 

Παράλληλα η επέκταση των ζωνών προστασίας των ρεμάτων και ποταμών της περιοχής (ζώνη Α.Ι), καθώς
και  η  πρόβλεψη εκτεταμένης  ζώνης  οικοανάπτυξης  (ζώνη Β.ΙΙΙ)  σε  επαφή με  τη ζώνη προστασίας του
Πηνειού πλησίον των νότιων και νοτιοδυτικών ορίων της ΖΟΕ διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των
εδαφών σε μία αρκετά εκτεταμένη περιοχή στα όρια της ΖΟΕ. 

Ως συμπέρασμα θα μπορούσαμε επομένως να εξάγουμε μία διττή εικόνα ως προς τις επιπτώσεις του
σχεδίου στους εδαφικούς πόρους της περιοχής μελέτης. Από τη μια αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις
από την κατάληψη φυσικών και ημιφυσικών εδαφών, συνεπεία της επέκτασης του σχεδίου πόλης, αλλά
και της χωροθέτησης οργανωμένων υποδοχέων στην περιαστική ζώνη, ενώ από την άλλη αναμένονται
θετικές επιδράσεις από την ορθολογική κατανομή των χρήσεων γης, την ανάπτυξη των απαραίτητων και
περιβαλλοντικά  ωφέλιμων  υποδομών  σε  περιοχές  που  σήμερα  χαρακτηρίζονται  από  διάσπαρτη  και
άναρχη  δόμηση,  αλλά  και  από  την  επέκταση  των  ζωνών  προστασίας  των  ρεμάτων  και  ποταμών  της
περιοχής. 

7.2.2 Γεωλογία – Γεωμορφολογία 

Οι επιπτώσεις στη γεωλογία και τη γεωμορφολογία της περιοχής από την προτεινόμενη τροποποίηση της
ΖΟΕ  δεν  αναμένονται  σημαντικές  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορούν  να  έχουν  στρατηγικά
χαρακτηριστικά. 

Οι επεμβάσεις που απαιτούνται για την επέκταση του σχεδίου πόλης και τη συνακόλουθη πολεοδόμηση
είναι μικρής κλίμακας και συνήθως δεν έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στη γεωλογία και γεωμορφολογία.
Τα οικιστικά σύνολα που θα διαμορφωθούν δεν απαιτούν σημαντικές εκσκαφές για θεμελιώσεις, ενώ η
επίπεδη  μορφολογία  της  περιοχής  διασφαλίζει  την  έλλειψη  κινδύνων  από  δυνητικές  αστάθειες  σε
διαμορφωμένα πρανή. Αλλά και ο κίνδυνος καθιζήσεων και υποχωρήσεων των εδαφών λόγω των στατικών
φορτίσεων δε θεωρείται πιθανός, λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει συμπεριφορά των ανωδομών στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

Σε κάθε περίπτωση με την εφαρμογή της νομοθεσίας και την εκτέλεση των απαιτούμενων γεωλογικών
ή/και  γεωτεχνικών  μελετών  στις  περιοχές  των  νέων  χωροθετήσεων  εξαλείφεται  ο  όποιος  δυνητικός
κίνδυνος για τις νέες κατασκευές. 

Συμπερασματικά,  το  προτεινόμενο  σχέδιο  δε  σχετίζεται  με  ουσιαστικές  επιπτώσεις  στρατηγικού
χαρακτήρα στη γεωλογία και τη μορφολογία της περιοχής μελέτης. Οι όποιες επιπτώσεις είναι ασθενούς
έντασης,  τοπικά  περιορισμένες  και  δυνάμενες  να  αντιμετωπιστούν  πλήρως  σε  υποκείμενα  στάδια
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

7.2.3 Ύδατα

Όπως  έχει  αναφερθεί  και  σε  προηγούμενες  παραγράφους  ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  του
προτεινόμενου σχεδίου είναι ο εξορθολογισμός των θεσμοθετημένων χρήσεων γης στην περιαστική ζώνη
των Τρικάλων, η ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και
η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων, εξυπηρετούμενων πλήρως από τα απαραίτητα δίκτυα και έργα
υποδομής, για τη συγκέντρωση των οχλουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

Η επίτευξη του στόχου αυτού καθιστά από μόνη της την εφαρμογή του σχεδίου ιδιαίτερα επωφελή για
τους υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης. Η μείωση της εκτός σχεδίου δόμησης, η εξυπηρέτηση από
συλλογικά  δίκτυα,  η  σφράγιση  των  βόθρων  και  των  παράνομων  γεωτρήσεων,  η  συγκέντρωση  των
οχλουσών  δραστηριοτήτων  σε  οργανωμένους  χώρους  και  η  εξυπηρέτησή  τους  από  τις  απαραίτητες
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υποδομές επεξεργασίας λυμάτων κλπ, αναμένεται να επιφέρει βελτίωση στην ποιότητα και την ποσότητα
των υπογείων νερών της περιοχής, αλλά και στην ποιότητα των επιφανειακών.

Όμως πέραν των παραπάνω, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή που διαπνέει τη
φιλοσοφία του εξεταζόμενου σχεδίου, το οποίο λαμβάνει συγκεκριμένες και ιδιαίτερες πρόνοιες για την
προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής  μελέτης.  Όπως αναφέρθηκε  και  στην §7.2.1,  το  σχέδιο
προβλέπει την επέκταση, σε σχέση με την ισχύουσα σήμερα ΖΟΕ, των ζωνών προστασίας των ρεμάτων και
ποταμών της περιοχής (ζώνη Α.Ι), καθώς και εκτεταμένη ζώνη οικοανάπτυξης (ζώνη Β.ΙΙΙ) σε επαφή με τη
ζώνη προστασίας του Πηνειού πλησίον των νότιων και νοτιοδυτικών ορίων της ΖΟΕ. Επομένως καθίσταται
σαφής ο στόχος του προτεινόμενου σχεδίου για την αποτελεσματική προστασία του υδατικού κεφαλαίου
της περιοχής. 

Από την άλλη οι  οικιστικές  επεκτάσεις  και  οι  νέες  χωροθετήσεις  εν γένει,  σχετίζονται  με την κάλυψη
μαλακών σήμερα επιφανειών με αδιαπέρατα από το νερό υλικά (βλ. και προηγούμενες παραγράφους).
Συνέπεια αυτού είναι  η μείωση του όγκου του νερού που κατεισδύει και  εμπλουτίζει  τους υπόγειους
υδροφορείς.  Όμως  η  επίπτωση  αυτή  είναι  τοπικά  περιορισμένη  και  αφορά  μόνο  τις  εκτάσεις  που
καλύπτονται με αδιαπέρατες επιφάνειες και τους υποκείμενους αυτών υδροφορείς. Με δεδομένη όμως τη
γενικά ισχυρή και κατά κανόνα ενιαία υδροφορία που επιδεικνύουν οι υδρολιθολογικοί σχηματισμοί στην
περιοχή μελέτης, εκτιμάται ότι η επίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα ασθενής, τοπικού χαρακτήρα και σε καμία
περίπτωση δεν παρουσιάζει στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

Επίσης  οι  οικιστικές  επεκτάσεις  και  οι  νέες  χωροθετήσεις  οργανωμένων  υποδοχέων  θα  προκαλέσουν
αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή, αλλά και μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι δύο αυτές
παράμετροι σχετίζονται με ανάλογη αύξηση της ζήτησης νερού, όμως κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί επίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα, λόγω του μικρού ποσοστού της αύξησης σε σχέση
με τα σημερινά επίπεδα. 

Με βάση επομένως τα προαναφερθέντα, το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με ουσιαστικές επιπτώσεις
στρατηγικού  χαρακτήρα  στους  υδατικούς  πόρους  της  περιοχής  μελέτης.  Οι  όποιες  επιπτώσεις  είναι
ασθενούς  έντασης  και  περιορισμένης  έκτασης  και  δύναται  να  αντιμετωπιστούν  πλήρως σε  ακόλουθα
στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

7.2.4 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου στο βιοτικό φυσικό περιβάλλον αναμένεται να
είναι ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα. Εντοπίζονται αποκλειστικά στις ζώνες οικιστικών επεκτάσεων και
νέων  χωροθετήσεων  υποδοχέων  οχλουσών  χρήσεων,  εκπαιδευτηρίων  κλπ.  Όπως  είναι  αναμενόμενο,
οποιαδήποτε  παρέμβαση πολεοδομικού  χαρακτήρα σε  φυσικές  και  ημιφυσικές  εκτάσεις  σχετίζεται  με
επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα που διαβιεί στις εν λόγω περιοχές. Κατά τη φάση εφαρμογής του
σχεδίου σε αυτές τις περιοχές η χλωρίδα θα αποψιλωθεί και η πανίδα θα απομακρυνθεί, μετακινούμενη
σε γειτονικές περιοχές με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

Με δεδομένο ότι οι νέες χωροθετήσεις και οικιστικές επεκτάσεις προτείνονται στην περιαστική ζώνη της
πόλης των Τρικάλων,  όπου επικρατούν οι  γεωργικές  χρήσεις  και  η  διάσπαρτη εκτός  σχεδίου δόμηση,
καθίσταται σαφές ότι η ένταση των επιπτώσεων θα είναι ιδιαίτερα ασθενής, αφού στις συγκεκριμένες
περιοχές  τα  χαρακτηριστικά  του  βιοτικού  φυσικού  περιβάλλοντος  εμφανίζονται  εκ  των  πραγμάτων
υποβαθμισμένα, εξαιτίας της έντονης και συνεχούς παρουσίας του ανθρώπινου στοιχείου. Στις περιοχές
αυτές δεν έχει καταγραφεί κάποιος σημαντικός οικότοπος ή κάποιο ευαίσθητο ενδιαίτημα, οπότε και δεν
απειλούνται σημαντικά, απειλούμενα ή ενδημικά είδη της χλωρίδας και της πανίδας.  Ως εκ τούτου οι
όποιες ασθενείς επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα σε καμία περίπτωση δε σχετίζονται με αντίστοιχες
επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 

Στα  βόρεια  όρια  της  ΖΟΕ,  μία  μικρή  ζώνη  της  τάξης  των 670στρ.  εμπίπτει  εντός  της  Ειδικής  Ζώνης
Διατήρησης (ΕΖΔ – SAC) με ονομασία “Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα” και κωδικό
GR1440003. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών  NATURA
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2000, στις οποίες ισχύουν αυστηροί όροι και προστασίας και περιορισμοί. Το προτεινόμενο σχέδιο δεν
επιφέρει  ουσιαστικές  επιπτώσεις  στο προστατευτέο αντικείμενο,  καθώς δε μεταβάλλει  τις  χρήσεις  σε
σχέση με την ισχύουσα ΖΟΕ. Στο συγκεκριμένο τμήμα προβλέπονται αποκλειστικά ζώνες προστασίας και
συγκεκριμένα  ζώνη  προστασίας  της  ΓΓΥΠ,  καθώς  και  ζώνη  προστασίας  υδάτινων  οικοσυστημάτων,
ποταμών, ρεμάτων και παραποτάμιων και παραρεμάτιων περιοχών. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις του υπό
εξέταση σχεδίου ενισχύουν το βαθμό προστασίας της περιοχής και σε καμία περίπτωση δεν έρχονται σε
αντίθεση με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην προστατευόμενη περιοχή. 

Από την άλλη, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, ο εξορθολογισμός των θεσμοθετημένων χρήσεων γης
στην  περιαστική  ζώνη  των  Τρικάλων,  η  προστασία  από  την  οικιστική  διάχυση,  η  ανάπτυξη  των
απαιτούμενων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η χωροθέτηση οργανωμένων
υποδοχέων,  εξυπηρετούμενων  πλήρως  από  τα  απαραίτητα  δίκτυα  και  έργα  υποδομής,  για  τη
συγκέντρωση των οχλουσών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς  και  τριτογενούς  τομέα,  επιδρούν εξ’
ορισμού  θετικά  στους  τομείς  του  φυσικού  περιβάλλοντος  που  εξετάζονται,  περιορίζοντας
υποστρωματικούς παράγοντες υποβάθμισης του βιολογικού κεφαλαίου, όπως είναι η ρύπανση εδαφών
και υδάτων.  

Παράλληλα,  η  πρόβλεψη  εκτεταμένων  περιοχών  προστασίας  των  κατ΄  εξοχήν  φυσικών  στοιχείων  της
περιοχής  μελέτης,  των ρεμάτων και  των ποταμών,  επιδρούν ιδιαίτερα θετικά στο ισοζύγιο  αρνητικών
επιπτώσεων και θετικών επιδράσεων του σχεδίου σε αυτόν τον τομέα περιβάλλοντος. Οι υδρογραφικοί
άξονες της περιοχής μελέτης είναι σημαντικοί, με συνεχή ετήσια ροή και πλούσια χλωρίδα. Ως εκ τούτου
αποτελούν πολύτιμο ενδιαίτημα για την πανίδα της περιοχής και η θέσπιση ζωνών αυστηρής προστασίας
τους  δεν  μπορεί  παρά  να  συμβάλλει  θετικά  στην  επίτευξη  του  στόχου  για  τη  διατήρηση  της
βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας. 

Η  πρόβλεψη του  σχεδίου  για  Ζώνη  Οικοανάπτυξης,  προβολής  –  ανάδειξης  –  ερμηνείας  του  φυσικού
περιβάλλοντος,  προαγωγής  της  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  οικοτουρισμού  και  ήπιας  ημερήσιας
αναψυχής στη φύση πλησίον των νοτίων και νοτιοδυτικών ορίων της ΖΟΕ αναμένεται να ενισχύσει την
επισκεψιμότητά  της  με  την  πρόβλεψη  κατάλληλων  υποδομών  για  την  ευαισθητοποίηση  του  κοινού,
δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, οικοτουριστικών καταλυμάτων κλπ. Η πρόβλεψη αυτή θα φέρει
εγγύτερα το κοινό στην οικολογικά σημαντική περιοχή του ποταμού Πηνειού και συγχρόνως θα συνδυάσει
τις  περιβάλλουσες  τη  ζώνη  γεωργικές  χρήσεις  με  τις  δραστηριότητες  του  εναλλακτικού  τουρισμού,
στοχεύοντας σε μία αμοιβαία επωφελή ισορροπία ανάμεσα σε μία παραγωγική δραστηριότητα υψηλής
έντασης και στους όρους προστασίας μιας οικολογικά σημαντικής περιοχής. 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή του σχεδίου θα έχει ασθενείς αρνητικές επιπτώσεις, τοπικά περιορισμένες
στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων και νέων χωροθετήσεων, στη χλωρίδα και την πανίδα των περιοχών
αυτών. Οι όποιες αυτές επιπτώσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα και μπορούν
εύκολα να αντιμετωπιστούν σε επόμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Από την άλλη, οι θετικού
χαρακτήρα  επιδράσεις  του  σχεδίου  στη  χλωρίδα,  την  πανίδα  και  τη  βιοποικιλότητα  έχουν  μόνιμο
χαρακτήρα, σημαντική έκταση και στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

7.2.5 Τοπίο 

Σήμερα  η  εικόνα  της  περιαστικής  ζώνης  της  πόλης  των  Τρικάλων  χαρακτηρίζεται  από  τη  διάσπαρτη,
απρογραμμάτιστη και άναρχη δόμηση σε ένα κατά βάση αγροτικό τοπίο. Με την προτεινόμενη από τη ΖΟΕ
οργάνωση των χρήσεων το τοπίο θα αποκτήσει έναν πιο αμιγή χαρακτήρα σε κάθε ζώνη. Από τη μία θα
συναντάται αυστηρά οριοθετημένο το καθαρά αστικό τοπίο μιας σύγχρονης πόλης και από την άλλη το
καθαρά αγροτικό, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από οικιστικές και άλλες πιέσεις. Υπενθυμίζεται ότι με
βάση τις προτάσεις της εξεταζόμενης στην παρούσα μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ, στη ζώνη της ΓΓΥΠ δε
θα επιτρέπεται πλέον η κατοικία, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει με την ισχύουσα ΖΟΕ. 
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Εκτιμάται επομένως ότι η σαφέστερη οριοθέτηση των ζωνών και ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων
χρήσεων  θα  συνδράμει  προς  τη  θετική  κατεύθυνση  για  την  αναβάθμιση  του  τοπίου  στην  ευρύτερη
περιοχή. 

Επιπλέον η προτεινόμενη αναβάθμιση και προστασία περιοχών με ιδιαίτερα τοπιολογικά χαρακτηριστικά,
όπως ο λόφος της Ανάληψης,  οι  παραποτάμιες και παραρεμάτιες  περιοχές κλπ θα συμβάλουν επίσης
θετικά προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του τοπίου της ευρύτερης περιοχής. 

Από την άλλη, η πλήρης αστικοποίηση μιας σημαντικής έκτασης, στην οποία σήμερα επικρατεί το αγροτικό
τοπίο,  είναι  αναμενόμενο  να  σχετίζεται  με  μόνιμες  αρνητικές  επιπτώσεις  σε  αυτόν  τον  τομέα
περιβάλλοντος.  Η  ανάπτυξη  κτηριακών  όγκων  σε  περιοχές  που  σήμερα  είναι  ελεύθερες  δόμησης
επηρεάζουν σημαντικά και προς την αρνητική κατεύθυνση τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Επομένως το προτεινόμενο σχέδιο έχει τόσο αρνητικές επιπτώσεις όσο και θετικές επιδράσεις στο τοπίο
της επηρεαζόμενης περιοχής. Το τελικό ισοζύγιο είναι δύσκολο να καθοριστεί. Παρόλα αυτά, εκτιμάται ότι
παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του σχεδίου στο τοπίο της περιοχής, η σαφέστερη οριοθέτηση των ζωνών
και ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων, που προτείνονται από τη μελέτη τροποποίησης της
ΖΟΕ, θα συνδράμουν μακροπρόθεσμα προς τη θετική κατεύθυνση για την αναβάθμιση του τοπίου στην
ευρύτερη περιοχή.  

7.2.6 Ατμόσφαιρα – Κλίμα 

Το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται άμεσα με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και το κλίμα της περιοχής. 

Η  αναμενόμενη  όμως  αύξηση  του  πληθυσμού  στην  περιοχή  μελέτης,  συνεπεία  της  επέκτασης  των
οικιστικών  περιοχών,  αναμένεται  να  σχετίζεται  με  αυξημένες  εκπομπές  αερίων  ρύπων  είτε  από  τα
συστήματα  θέρμανσης  είτε  από  την  οδική  κίνηση.  Όμως  τέτοιου  είδους  επιπτώσεις  είναι  ασθενούς
έντασης, χωρικά περιορισμένες και δεν παρουσιάζουν στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

Επίσης η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων οχλουσών χρήσεων, ενδεχομένως να αυξήσει τη ζήτηση
για βιομηχανική γη και τον αριθμό των νεοϊδρυόμενων νέων παραγωγικών μονάδων,  γεγονός που θα
οδηγήσει σε αύξηση εκπομπών βιομηχανικών αέριων ρύπων. Όμως η συγκέντρωση των παραγωγικών
μονάδων σε  οργανωμένους  χώρους (ενδεχομένως με  θεσμοθετημένη διαχειριστική  αρχή)  διευκολύνει
αφενός τη θέση αυστηρών όρων και περιορισμών λειτουργίας των βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων,
αφετέρου τον έλεγχο τήρησης αυτών των περιορισμών από τις μεμονωμένες μονάδες. Εκτιμάται ότι παρά
την ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των παραγωγικών μονάδων, οι εκπομπές αερίων ρύπων από αυτές
θα μειωθεί. 

Ως εκ τούτου το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα στον
τομέα των εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. 

7.2.7 Ακουστικό Περιβάλλον

Όπως και  στην περίπτωση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος,  έτσι  και στο ακουστικό περιβάλλον δεν
αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου. 

Οι όποιες πιθανές επιπτώσεις είναι έμμεσες και σχετίζονται με την αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού
στην περιοχή και τη συνακόλουθη αύξηση των οδικών κινήσεων στους δρόμους της πόλης. Τέτοιου είδους
επιπτώσεις είναι ασθενούς έντασης, τοπικά περιορισμένες, δεν παρουσιάζουν στρατηγικά χαρακτηριστικά
και μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως σε επόμενη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Όσον αφορά το θόρυβο που προέρχεται από βιομηχανικές χρήσεις, ισχύουν τα ίδια που αναφέρθηκαν
παραπάνω για τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η συγκέντρωση των παραγωγικών μονάδων
σε  οργανωμένους  υποδοχείς  διευκολύνει  τη  θέση  αυστηρών  όρων  και  περιορισμών  λειτουργίας  των
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βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων, καθώς και τον έλεγχο τήρησης αυτών των περιορισμών από τις
μεμονωμένες μονάδες.

Ως εκ τούτου το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα στον
τομέα του θορύβου. 

7.2.8 Χρήσεις γης

Το εξεταζόμενο σχέδιο από τη φύση του έχει σημαντικές επιπτώσεις είτε προς τη θετική είτε προς την
αρνητική κατεύθυνση στις χρήσεις γης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται συνοπτικά πώς κατανέμονται οι νέες χρήσεις της προτεινόμενης ΖΟΕ
στις εκτάσεις των χρήσεων γης που προβλέπει η ισχύουσα ΖΟΕ. 

Πίνακας 7.2.1: Κατανομή των χρήσεων γης της προτεινόμενης ΖΟΕ σε σχέση με την ισχύουσα ΖΟΕ

ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ
ΖΟΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΖΟΕ ΕΚΤΑΣΗ 

(m2)

ΑΠΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

1

Ζώνη AΙ – Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ 28,033

Ζώνη AΙΙ – Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ 53,712

Ζώνη AΙΙΙ – Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ 277,972

Ζώνη BΙ – Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ 20,691

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του αγροτικού
τοπίου κλπ 209,661

Ζώνη BV – Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ 275

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 399,981

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο κλπ 117,119

Ζώνη ΓVI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού 
πρασίνου κλπ 2,723

Ζώνη ΓVI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής κλπ 111,200

1Α

Ζώνη AΙ – Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ 18,146

Ζώνη AΙΙ – Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ 480

Ζώνη AΙΙΙ – Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ 478,506

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του αγροτικού
τοπίου κλπ 

113,845

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του 
αγροτικού τοπίου κλπ 288,776

Ζώνη BV – Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ 132,727

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 156,909

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό Πάρκο) κλπ

311,978

1B

Ζώνη AΙ – Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ 325,131

Ζώνη AΙΙ – Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ 2,721

Ζώνη AI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.α – Προστασία φυσικής ομορφιάς κλπ 5,684

Ζώνη AΙΙΙ – Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ 741,454
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ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ
ΖΟΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΖΟΕ ΕΚΤΑΣΗ 
(m2)

Ζώνη BΙ – Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ 720,223

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του αγροτικού
τοπίου κλπ

113

Ζώνη BV – Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ 157,916

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 950,085

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο κλπ 20,933

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό Πάρκο) κλπ

193,583

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Ζώνη  επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας κλπ 569

Ζώνη ΓVI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού 
πρασίνου κλπ

68,621

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

2

Ζώνη AΙ – Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ 3,336,934

Ζώνη AΙΙ – Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ 1,964,287

Ζώνη AI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.α – Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ 40,903

Ζώνη AΙΙΙ – Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ 193,744

Ζώνη BΙ – Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ 15,197

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη Οικοανάπτυξης κλπ 103,682

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του αγροτικού
τοπίου κλπ

104

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του 
αγροτικού τοπίου κλπ 372

Ζώνη BV – Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ 53,228

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 90,652

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό Πάρκο) κλπ

108,586

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Ζώνη  επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας κλπ 9,499

Ζώνη ΓVI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού 
πρασίνου κλπ 32,623

Ζώνη ΓVI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής κλπ 692

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

3 Ζώνη AΙ – Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ 1,301,098

Ζώνη AΙΙ – Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ 137,692

Ζώνη AΙΙΙ – Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ 16,501,243

Ζώνη BΙ – Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ 1,298,926

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη βιοτεχνικών – βιομηχανικών  χρήσεων κλπ 147,753

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη Οικοανάπτυξης κλπ 2,290,889

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του αγροτικού
τοπίου κλπ 

117,345
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ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ
ΖΟΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΖΟΕ ΕΚΤΑΣΗ 
(m2)

Ζώνη BI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα– Περιαστική  ζώνη λειτουργικής προστασίας του 
αγροτικού τοπίου κλπ 126,006

Ζώνη BV – Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ 6,639,858

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 2,772,805

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο κλπ 54,815

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό Πάρκο) κλπ 376,490

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V – Ζώνη  επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας κλπ 818,084

Ζώνη ΓV – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Χονδρεμπορίου – 
Εμπορευματικό Πάρκο 202,852

Ζώνη ΓVI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού 
πρασίνου κλπ

320,558

3Α Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 16,842

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ

4 

Ζώνη AΙΙΙ – Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ 23,674

Ζώνη BΙ – Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ 3,127

Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ. – Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ 191,150

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει η συνολική ποσοστιαία κατανομή των νέων χρήσεων γης σε σχέση με
τις χρήσεις της ισχύουσας ΖΟΕ. 

Έτσι η έκταση της απλής γεωργικής γης (Κωδικοί 1, 1Α και 1Β) της ισχύουσας ΖΟΕ, συνολικής επιφάνειας
5.909.769m2, τροποποιείται ως εξής:

το 25,50% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ)
το 25,35% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙΙΙ (Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ)
το 12,54% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒΙ (Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ)
το 10,37% μετατρέπεται  σε  Ζώνη  ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V και  ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα  (Περιαστική  ζώνη  λειτουργικής  προστασίας  του

αγροτικού τοπίου κλπ) 
το 8,55% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙΙΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – Ανώτατη

Εκπαίδευση κλπ)
το 6,28% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙ (Προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ)
το 4,92% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒV (Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ)
το 2,34% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο κλπ)
το 1,88% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓVΙ (Ζώνη ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής κλπ)
το 1,21% μετατρέπεται  σε  Ζώνη ΓVΙΙ  (Ζώνη επεκτάσεων με  χρήση Ελεύθερων χώρων –  Αστικού

πρασίνου κλπ)
το 1,06% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙΙ και ΑΙΙα (Προστασία  φυσικής ομορφιάς κλπ)
το 0,01% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V (Ζώνη  επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας κλπ)

Η  ζώνη  των  εκτάσεων  φυσικής  ομορφιάς  (Κωδικός  2)  της  ισχύουσας  ΖΟΕ,  συνολικής  επιφάνειας
5.950.503m2, τροποποιείται ως εξής:

το 56,08% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙ (Ζώνη προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ)
το 33,70% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙΙ και ΑΙΙα (Ζώνη προστασίας φυσικής ομορφιάς κλπ)
το 3,26% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙΙΙ (Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ)
το 1,82% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙΙΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – Ανώτατη

Εκπαίδευση κλπ) 
το 1,74% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒΙΙΙ (Ζώνη Οικοανάπτυξης κλπ)
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το 1,52% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ)
το 0,89% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒV (Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ)
το 0,55% μετατρέπεται  σε  Ζώνη ΓVΙΙ  (Ζώνη επεκτάσεων με  χρήση Ελεύθερων χώρων –  Αστικού

πρασίνου κλπ)
το 0,26% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒΙ (Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ)
το 0,16% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙV (Ζώνη  επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας κλπ)
το 0,01% μετατρέπεται  σε  Ζώνη  ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V και  ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα  (Περιαστική  ζώνη  λειτουργικής  προστασίας  του

αγροτικού τοπίου κλπ) 
το 0,01% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓVΙ (Ζώνη ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής κλπ)

Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (Κωδικοί 3 και 3Α) της ισχύουσας ΖΟΕ, συνολικής επιφάνειας
33.123.254m2, τροποποιείται ως εξής:

το 49,82% παραμένει ως Ζώνη ΑΙΙΙ (Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ )
το 20,05% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒV (Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης κλπ)
το 8,42% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ)
το 6,92% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒΙΙΙ (Ζώνη Οικοανάπτυξης κλπ)
το 3,93% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙ (Ζώνη προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων κλπ)
το 3,92% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒΙ (Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ)
το 2,47% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙV (Ζώνη  επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας κλπ)
το 1,14% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙΙΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – Ανώτατη

Εκπαίδευση κλπ) 
το 0,97% μετατρέπεται  σε  Ζώνη ΓVΙΙ  (Ζώνη επεκτάσεων με  χρήση Ελεύθερων χώρων –  Αστικού

πρασίνου κλπ)
το 0,73% μετατρέπεται  σε  Ζώνη  ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V και  ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Vα  (Περιαστική  ζώνη  λειτουργικής  προστασίας  του

αγροτικού τοπίου κλπ) 
το 0,61% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓV (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Χονδρεμπορίου – Εμπορευματικό

Πάρκο)
το 0,45% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.Ι (Ζώνη βιοτεχνικών – βιομηχανικών χρήσεων κλπ) 
το 0,42% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙΙ (Ζώνη προστασίας φυσικής ομορφιάς κλπ)
το 0,17% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο κλπ)

Η ζώνη  των περιοχών κατάλληλων για οικιστικά προγράμματα τσιγγάνων (Κωδικός 4)  της ισχύουσας
ΖΟΕ, συνολικής επιφάνειας 217.951m2, τροποποιείται ως εξής:

το 87,70% μετατρέπεται σε Ζώνη ΓΙ (Ζώνη επεκτάσεων με χρήση Γενική Κατοικία κλπ)
το 10,86% μετατρέπεται σε Ζώνη ΑΙΙΙ (Προστασία Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας κλπ)
το 1,43% μετατρέπεται σε Ζώνη ΒΙ (Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων κλπ)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτουν συγκεντρωτικά τα εξής ως προς τις μεταβολές των
χρήσεων γης που επέρχονται με την εφαρμογή της προτεινόμενης ΖΟΕ:

i. Το σύνολο  της  έκτασης  των  5.910  στρ.  της  απλής  γεωργικής  γης  (Κωδικοί  1,  1Α  και  1Β)  της
ισχύουσας ΖΟΕ μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ: 

➔ σε αστικές χρήσεις (στοιχεία Γ και ΒΙ) κατά ποσοστό 52% περίπου

➔ σε ζώνες προστασίας (στοιχεία Α, ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V, ΒV) κατά ποσοστό 48% περίπου

ii. Το σύνολο της ζώνης των εκτάσεων φυσικής ομορφιάς (Κωδικός 2) της ισχύουσας ΖΟΕ, έκτασης
περίπου 5.950στρ., μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ: 

➔ σε ζώνες προστασίας (στοιχεία Α, ΒΙΙΙ, ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V, ΒV) κατά ποσοστό 96% περίπου

➔ σε αστικές χρήσεις (στοιχεία Γ και ΒΙ) κατά ποσοστό 4% περίπου
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iii. Το σύνολο της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (Κωδικοί 3 και 3Α)  της ισχύουσας ΖΟΕ,
έκτασης περίπου 33.123στρ., μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ: 

➔ σε ζώνες προστασίας (στοιχεία Α, ΒΙΙΙ, ΒI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.V, ΒV) κατά ποσοστό 82% περίπου

➔ σε αστικές χρήσεις (στοιχεία Γ, ΒΙ και ΒΙΙ) κατά ποσοστό 18% περίπου

iv. Το σύνολο των περιοχών κατάλληλων για οικιστικά προγράμματα τσιγγάνων της ισχύουσας ΖΟΕ,
έκτασης περίπου 218στρ., μετασχηματίζεται με τη νέα ΖΟΕ: 

➔ σε αστικές χρήσεις (στοιχεία Γ και ΒΙ) κατά ποσοστό 89% περίπου

➔ σε ζώνες προστασίας (στοιχείο Α) κατά ποσοστό 11% περίπου

Όπως  φαίνεται  και  από  τα  παραπάνω,  το  δυσμενέστερο  στοιχείο  όσον  αφορά  τη  μεταβολή  των
θεσμοθετημένων χρήσεων γης είναι ο προτεινόμενος αποχαρακτηρισμός σημαντικής έκτασης ΓΓΥΠ. Αυτό
γίνεται στα πλαίσια του εξορθολογισμού των χρήσεων γης, που περιλαμβάνει τον αποχαρακτηρισμό μόνο
των απαραίτητων εκτάσεων ΓΓΥΠ, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε  16.600στρ. περίπου. Όμως για την
πλειονότητα των εκτάσεων αυτών, προτείνονται από τη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ ήπιες χρήσεις με
κυμαινόμενους  βαθμούς  προστασίας  (όπως  π.χ.  “Ζώνη  προστασίας  της  απλής  γεωργικής  γης”,  “Ζώνη
Οικοανάπτυξης”, “Ζώνη προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων” κλπ). Έτσι, οι εκτάσεις της σημερινής ΓΓΥΠ
για τις οποίες προβλέπονται πιο δυσμενείς αστικές χρήσεις, οι οποίες και επιφέρουν τις πιο σημαντικές
και μη αντιστρεπτές επιπτώσεις, μειώνονται στο 18% περίπου της συνολικής έκτασης της ΓΓΥΠ, δηλ. σε
6.000στρ. περίπου. Παράλληλα από τη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ προτείνεται ο χαρακτηρισμός νέων
εκτάσεων ως ΓΓΥΠ (οι οποίες δεν είναι χαρακτηρισμένες ως τέτοιες από την ισχύουσα ΖΟΕ). Οι εκτάσεις
αυτές ανέρχονται σε 1.700στρ. περίπου, ενώ εντάσσονται εντός ΖΟΕ και νέες εκτάσεις 650στρ. περίπου
νότια των φυλακών Τρικάλων, οι οποίες ήταν εκτός ισχύουσας ΖΟΕ, και οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσης
ως ΓΓΥΠ. Οπότε το σύνολο των νέων εκτάσεων ΓΓΥΠ, που δε χαρακτηρίζονταν ως τέτοιες από την ισχύουσα
ΖΟΕ, ανέρχεται σε 2.350στρ. Η ένταξη των εκτάσεων αυτών δρα εν μέρει αντισταθμιστικά ως προς την
έκταση των 6.000στρ. της ΓΓΥΠ της ισχύουσας ΖΟΕ για την οποία προβλέπονται αστικές χρήσεις. 

Επομένως  το  τελικό  ισοζύγιο  της  έκτασης  της  ισχύουσας  ΓΓΥΠ  που  θα  αποχαρακτηριστεί  για  την
ανάπτυξη αστικών χρήσεων ανέρχεται σε 6.000 – 2.350 = 3.650στρ.  

Εκτιμάται ότι η επίπτωση αυτή είναι διαχειρίσιμη λαμβάνοντας υπόψη δύο σημαντικά δεδομένα: 

1. τη συνολική έκταση της ΓΓΥΠ

2. το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός της ΓΓΥΠ δεν υπακούει στα επιστημονικά κριτήρια της υπ’ αριθμ.
168040/3-9-2010 ΚΥΑ, παρά μόνο στην ανάγκη της ισχύουσας ΖΟΕ να ελέγξει με κάποιον τρόπο
την εκτός σχεδίου δόμηση στην περιαστική ζώνη της πόλης των Τρικάλων. 

Αναφέρεται ακόμα ότι η  συνολική έκταση της γεωργικής γης  (απλή και ΓΓΥΠ) στην περιαστική ζώνη του
ΠΣΤ που αστικοποιείται με το προτεινόμενο σχέδιο ανέρχεται σε 6.750στρ. περίπου (3.650 + 5.910x52%). 

Συμπερασματικά,  με  την  καλύτερη  οργάνωση  των  χρήσεων  γης  που  προτείνεται  από  το  εξεταζόμενο
σχέδιο, εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται πλήρως ο ισορροπημένος συνδυασμός των δύο επιμέρους βασικών
στόχων του: 

➔ Της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων. 

➔ Της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.

7.2.9 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικοί κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. 
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Σε  κάθε  περίπτωση οι  προτεινόμενες  ρυθμίσεις  από το  εξεταζόμενο  σχέδιο  έχουν  λάβει  υπόψη τους
χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης (βλ. και §6.8). 

Επιπλέον στο στάδιο του Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου οι συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων
δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του ΥΠΠΟΑ εξέφρασε με το υπ’ αριθμ. 2430/18.11.2014 έγγραφό της την
υπό όρους θετική γνωμοδότησή της επί του ΦΠΠ για την τροποποίηση της ΖΟΕ.   Αντίστοιχα, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων  Τρικάλων,  με  το  υπ’  αριθμ.  229/10.12.2014  έγγραφό  της  επισημαίνει  κάποιους  χώρους
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μελέτης (βλ. και  §6.8.3) και αναφέρει ότι θα παρασχεθούν
συμπληρωματικά  στοιχεία  στο  επόμενο  στάδιο  της  μελέτης.  Τα  προαναφερόμενα  έγγραφα
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης.

Ως εκ τούτου το προτεινόμενο σχέδιο δε σχετίζεται με επιπτώσεις στους πολιτιστικό περιβάλλον. 

7.2.10 Πληθυσμός

Η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται  να επιφέρει γενικά αύξηση του πληθυσμού στην
περιοχή μελέτης και ιδιαίτερα στο επεκτεινόμενο ΠΣ Τρικάλων. 

Οι νέες οικιστικές επεκτάσεις θα καλύψουν τις αυξημένες οικιστικές ανάγκες της περιοχής, δεδομένης της
αδυναμίας εξυπηρέτησης των αναγκών αυτών από το ήδη κορεσμένο ΠΣ Τρικάλων. Οι οικιστικές αυτές
ανάγκες  τεκμαίρονται  τόσο  από  την  αύξηση  του  πληθυσμού της  πόλης  τα  τελευταία  χρόνια  (βλ.  και
§6.9.2), όσο  και  από  τα  ανάλογα  πολεοδομικά  σταθερότυπα.  Παράλληλα  όμως,  η  δημιουργία  των
κατάλληλων υποδομών και η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ορθολογική επέκταση της πόλης είναι
πιθανό να προσελκύσουν μετακινήσεις πληθυσμού από την ενδοχώρα προς το αστικό κέντρο της περιοχής.
Τέτοιου είδους μετακινήσεις δύναται να σχετίζονται με αρνητικές επιπτώσεις στον κόσμο της υπαίθρου,
αφού  συμβάλλουν  στην  πληθυσμιακή  μείωση  των  περιοχών  αυτών,  επ’  ωφελεία  του  πλησιέστερου
αστικού κέντρου. 

Από την άλλη όμως, η δημιουργία μιας πολεοδομικά άνετης πόλης στο δυτικό τμήμα του θεσσαλικού
πεδίου, σε συνδυασμό με τη γενικότερη θετική στάση πολλών ηλικιακών ομάδων απέναντι  στην πόλη
(λόγω της οικοδόμησης από τις δημοτικές αρχές των τελευταίων χρόνων ενός ιδιαίτερα σύγχρονου και
βασισμένου σε ευρωπαϊκά πρότυπα αστικού προφίλ), θα ενθαρρύνει την εσωτερική μετανάστευση προς
την  πόλη  και  μάλιστα  από  αφετηρίες  εκτός  Περιφερειακής  Ενότητας  και  ενδεχομένως  και  εκτός
Περιφέρειας. 

Η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού συνδέεται με την πρόκληση κάποιων επιπτώσεων, όπως αυτές
που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες (επιβάρυνση με ατμοσφαιρικούς ρύπους, θόρυβος, αύξηση
καταναλώσεων  στα  συστήματα  ύδρευσης  κλπ),  οι  οποίες  όμως,  όπως  προαναφέρθηκε,  δεν  έχουν
στρατηγικό  χαρακτήρα  και  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  αποτελεσματικά  σε  επόμενα  στάδια
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Συνοψίζοντας,  το  προτεινόμενο  σχέδιο  ενδέχεται  να  επιφέρει  αρνητικές  επιπτώσεις  όσον  αφορά  τα
πληθυσμιακά  μεγέθη  των  οικισμών  της  ενδοχώρας  του  νομού,  ενισχύοντας  τάσεις  αστικοποίησης,
παράλληλα όμως μπορεί να αποτελέσει κίνητρο εσωτερικής μετανάστευσης από μητροπολιτικά κέντρα της
χώρας,  συμβάλλοντας  στη  στήριξη  φυγόκεντρων  τάσεων,  που  τα  τελευταία  χρόνια,  και  λόγω  της
οικονομικής κρίσης, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε εθνικό επίπεδο. 

7.2.11 Ανθρώπινη Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στις περιαστικές χρήσεις γης της πόλης των Τρικάλων με την εφαρμογή του
προτεινόμενου σχεδίου, αναμένεται να επηρεάσουν προς τη θετική κατεύθυνση τους υποστρωματικούς
παράγοντες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 
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Ο αποτελεσματικός πλέον έλεγχος της εκτός σχεδίου δόμησης και η προγραμματισμένη και σχεδιασμένη
με ορθολογικά πολεοδομικά κριτήρια ανάπτυξη της πόλης,  θα μειώσουν τις  αρνητικές  επιπτώσεις της
ανθρώπινης παρουσίας όταν αυτή δεν υποστηρίζεται από τις κατάλληλες υποδομές. Η σφράγιση βόθρων
και παράνομων γεωτρήσεων, που εξυπηρετούν στην υφιστάμενη κατάσταση την επέκταση της πόλης, θα
επηρεάσουν προς  τη  θετική  κατεύθυνση την  ποιότητα και  ποσότητα των υπογείων και  επιφανειακών
νερών,  με  έμμεσες  θετικές  επιδράσεις  στην  ανθρώπινη  υγεία  και  την  ποιότητα  ζωής.  Η  οργανωμένη
επέκταση της πόλης και η εξυπηρέτησή της από τις απαραίτητες υποδομές είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει
θετικά στην εξάλειψη απειλητικών για τη δημόσια υγεία παραγόντων. 

Η συγκέντρωση οχλουσών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς με τις κατάλληλες εξυπηρετήσεις,
οδηγεί  σε  σημαντικές  οικονομίες  κλίμακας  και  διευκολύνει  τον  έλεγχο  των  παραγωγικών  μονάδων,
συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (αέρας, νερά,
έδαφος κλπ) και εμμέσως και στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της περιοχής. 

Παράλληλα, η άμεση προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι τα ρέματα, τα
ποτάμια  και  οι  παραποτάμιες  –  παραρεμάτιες  περιοχές,  η  θεσμοθέτηση  ζωνών  οικοανάπτυξης  και
αναψυχής βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ καθιστούν
την πόλη ελκυστική για επισκέπτες και από άλλες περιοχές.  

7.2.12 Περιουσία

Όπως έχει αναφερθεί και στην §3.2, κεντρικό στόχο του προτεινόμενου σχεδίου αποτελεί η ολοκληρωμένη
παραγωγική ανάπτυξη και η αντίστοιχη χωρική ανασυγκρότηση του αστικού, εξωαστικού – περιαστικού
χώρου στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ στους επιμέρους στόχους περιλαμβάνεται η εναρμόνιση
του  αναπτυξιακού  και  χωρικού  προτύπου  του  Δ.  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  τις  κατευθύνσεις  των
υπερκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, σε συνάρτηση με τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του ενδογενούς παραγωγικού και οικιστικού δυναμικού με μια ισόρροπη ανάπτυξη του
αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.  

Με  δεδομένα  τα  παραπάνω,  τα  περιουσιακά  στοιχεία  των  κατοίκων  της  περιοχής  αναμένεται  να
επηρεαστούν θετικά τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο . 

Από τη μία η αξία της ακίνητης περιουσίας στις περιοχές των επεκτάσεων θα πολλαπλασιαστεί άμεσα με
τις νέες εντάξεις των εκτός σχεδίου περιοχών, ενώ από την άλλη η αναπτυξιακή προοπτική που θα δώσει
το  υπό  εξέταση  σχέδιο,  η  οργάνωση  των  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  και  οι  δυνατότητες  για  την
επέκτασή τους και η εν γένει υποστήριξη της παραγωγικής ανάπτυξης αναμένεται να συμβάλουν στην
αύξηση του τοπικού ΑΕΠ και εμμέσως και στα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων. 

7.2.13 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Με βάση και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, καθίσταται σαφές ότι  η εφαρμογή του
προτεινόμενου  σχεδίου  αναμένεται  να  έχει  ισχυρά  θετικές  επιδράσεις  στο  κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον τόσο της ευρύτερης όσο και της άμεσης περιοχής μελέτης. 

Η ολοκληρωμένη παραγωγική ανάπτυξη και η αντίστοιχη χωρική ανασυγκρότηση του αστικού, εξωαστικού
–  περιαστικού  χώρου  στο  πλαίσιο  της  αειφόρου  ανάπτυξης  αποτελούν  θεμελιώδεις  στόχους  του
εξεταζόμενου σχεδίου. 

Η  χωροθέτηση  οργανωμένων  χώρων  υποδοχής  των  βιομηχανικών  και  βιοτεχνικών  μονάδων,
επιχειρηματικών πάρκων και περιοχών ΠΕΡΠΟ, και η θεσμοθέτηση κινήτρων για τη μετεγκατάσταση των
ήδη λειτουργούντων μονάδων σε αυτούς τους χώρους, επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας με
συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για ισόρροπη
ανάπτυξη  και  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητάς  τους  μέσα  από  το  πρίσμα  της  περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας και αειφορίας. 
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Παράλληλα η θεσμοθέτηση του Εκπαιδευτικού Πάρκου στα νότια όρια της περιοχής μελέτης, δημιουργεί
τις προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται για εποικοδομητικές συνέργειες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και  της  Πανεπιστημιακής  Έρευνας  με  την  επιχειρηματική  δραστηριότητα.  Οι  συνέργειες  αυτές
θεμελιώνουν  τις  βάσεις  για  την  υλοποίηση  ποιοτικών  επενδυτικών  σχεδίων  μεσομακροπρόθεσμου
χρονικού ορίζοντα με πιθανή ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική στήριξη. 

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφ.5, οι προτάσεις του σχεδίου κατά τη διατύπωσή τους, έχουν λάβει
υπόψη τους ισότιμα την περιβαλλοντική και την κοινωνικοοικονομική παράμετρο ισορροπώντας σε ένα
λεπτό σημείο βελτιστοποίησης της σχέσης κόστους – οφέλους. Σε καμία περίπτωση η κοινωνικοοικονομική
συνιστώσα του σχεδίου δεν αποτέλεσε υποδεέστερη επιλογή, όπως π.χ. στο  έντονα παρεμβατικό σενάριο.
Αυτό έχει  ως συνέπεια οι  προτάσεις του σχεδίου να τυγχάνουν κοινωνικής αποδοχής και  έτσι  να μην
αναμένεται κοινωνική αναστάτωση σε οποιοδήποτε στάδιο έγκρισης ή υλοποίησής του.   

Συμπερασματικά η προτεινόμενη τροποποίηση της ΖΟΕ αναμένεται να έχει ισχυρά θετικές επιδράσεις στο
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της άμεσης, αλλά και ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
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7.3 Σύνοψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Σχεδίου, καθώς
και οι πιθανές θετικές επιδράσεις αυτού, όπως αυτά αναλύθηκαν διεξοδικά στην §7.2. 

Οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται με βάση την κατεύθυνσή τους (θετική ή αρνητική), ως προς την ένταση και
έκτασή τους, τη διάρκειά τους, την αντιστρεψιμότητα τους και τέλος το συνεργιστικό ή μη χαρακτήρα τους.

Σε πολλούς τομείς, όπως προέκυψε από την ανάλυση των προηγούμενων ενοτήτων, υπάρχει μικτή εικόνα
ως  προς  τις  επιπτώσεις,  δηλ.  άλλες  συνιστώσες  του  σχεδίου  δύναται  να  προκαλέσουν  αρνητικές
επιπτώσεις και άλλες θετικές επιδράσεις.  Σε αυτήν την περίπτωση αξιολογούνται χωριστά ως προς τα
υπόλοιπα κριτήρια οι θετικές επιδράσεις και οι αρνητικές επιπτώσεις. 

Οι αρνητικές  επιπτώσεις απεικονίζονται με αποχρώσεις του κόκκινου,  οι  οποίες  αλλάζουν με βάση τη
βαθμονόμηση ανά κριτήριο  αξιολόγησης,  ενώ οι  θετικές  επιδράσεις  με  αποχρώσεις  του πράσινου,  οι
οποίες και αυτές αλλάζουν ανάλογα. 

Ακολούθως παρατίθεται το υπόμνημα των συμβολισμών του πίνακα.

Ως προς την ένταση:

Αρνητικές  επιπτώσεις  ασθενούς
έντασης

Θετικές  επιδράσεις  ασθενούς
έντασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  μέτριας
έντασης

Θετικές επιδράσεις μέτριας έντασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  ισχυρής
έντασης

Θετικές επιδράσεις ισχυρής έντασης

Ως προς την έκταση:

Αρνητικές  επιπτώσεις  μικρής
έκτασης

Θετικές επιδράσεις μικρής έκτασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  μέτριας
έκτασης

Θετικές επιδράσεις μέτριας έκτασης

Αρνητικές  επιπτώσεις  μεγάλης
έκτασης

Θετικές  επιδράσεις  μεγάλης
έκτασης

Ως προς τη διάρκεια:

Αρνητικές  επιπτώσεις  μικρής
διάρκειας

Θετικές  επιδράσεις  μικρής
διάρκειας

Αρνητικές  επιπτώσεις  μεγάλης
διάρκειας

Θετικές  επιδράσεις  μεγάλης
διάρκειας
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Ως προς την αντιστρεψιμότητα (αφορά μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις):

Αρνητικές επιπτώσεις αντιστρεπτές

Αρνητικές  επιπτώσεις  μερικώς
αντιστρεπτές

Αρνητικές  επιπτώσεις  μη
αντιστρεπτές

Ως προς το συνεργιστικό χαρακτήρα (αφορά μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις):

Αρνητικές  επιπτώσεις  χωρίς
συνεργιστικό χαρακτήρα

Αρνητικές  επιπτώσεις  με
συνεργιστικό χαρακτήρα

Απουσία επιπτώσεων

Απουσία επιπτώσεων
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Πίνακας 7.3.1: Συνοπτική μήτρα επιπτώσεων του εξεταζόμενου σχεδίου

Περιβαλλοντική Παράμετρος Ένταση Έκταση Διάρκεια Αντιστρεψιμότητα Συνέργεια

Έδαφος

Γεωλογία – Γεωμορφολογία 

Ύδατα

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Τοπίο

Ατμόσφαιρα – Κλίμα 

Ακουστικό Περιβάλλον

Χρήσεις γης

Πολιτιστικό περιβάλλον 

Πληθυσμός

Ανθρώπινη Υγεία και Ποιότητα Ζωής

Περιουσία

Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
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7.4 Μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και τα μέτρα που προτείνονται από
την παρούσα μελέτη για τον περιορισμό (ή και εξάλειψη ει  δυνατόν) των δυσμενών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που δύναται να προκαλέσει η εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου. 

Ως  εκ  τούτου  εξετάζονται  μόνο  οι  περιβαλλοντικές  παράμετροι  εκείνες  για  τις  οποίες  αναμένεται  να
υπάρχουν  δυσμενείς  επιπτώσεις  από  την  προτεινόμενη  τροποποίηση  της  ΖΟΕ,  όπως  αναλυτικά
αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 

7.4.1 Έδαφος – Ύδατα 

Όπως  έχει  αναφερθεί  αναλυτικά  στις  §7.2.1  και  7.2.3,  οι  σημαντικότερες  δυσμενείς  επιπτώσεις  στο
έδαφος και  τα νερά προκαλούνται από την κατάληψη ημιφυσικών εδαφών που προβλέπονται  από το
προτεινόμενο  σχέδιο,  λόγω  των  οικιστικών  επεκτάσεων  και  των  νέων  χωροθετήσεων  οργανωμένων
υποδοχέων για παραγωγικές μονάδες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 

Για  τον  περιορισμό  των  επιπτώσεων  στο  έδαφος  και  τα  ύδατα  που  περιγράφηκαν  αναλυτικά  στις
προηγούμενες ενότητες προτείνονται τα εξής: 

➢ Κατά  την  υλοποίηση  των  οικιστικών  επεκτάσεων  και  των  νέων  χωροθετήσεων  υποδοχέων
δευτερογενούς  και  τριτογενούς  τομέα,  και  στο  στάδιο  ακόμα  των  σχετικών  πολεοδομικών
μελετών,  πρόβλεψη  για  εκτεταμένους,  κατά  το  δυνατόν,  χώρους  που  δεν  καλύπτονται  από
αδιαπέρατα στο νερό υλικά.

➢ Αυξημένα ποσοστά ελεύθερων χώρων καλυπτόμενων από φυσικά υλικά στις νέες χωροθετήσεις. 

➢ Οι επεκτάσεις και οι συνακόλουθες καταλήψεις εδαφών να υλοποιούνται σταδιακά και προϊόντος
του χρόνου, και μόνο κατόπιν διαπιστωμένων αναγκών.

➢ Η  προτεινόμενη  αστική  ανάπτυξη  να  συντελεστεί  μόνο  εφόσον  οι  σχετικές  υποδομές
περιβαλλοντικών εξυπηρετήσεων (δίκτυα, συστήματα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων
κλπ) καταστούν σε θέση τέτοια, ώστε να μπορούν να παραλάβουν τις αυξημένες ροές. 

➢ Συχνοί έλεγχοι για την τήρηση του Κτιριοδομικού και Αντισεισμικού Κανονισμού. 

➢ Συχνοί έλεγχοι για την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και αυστηρά πρόστιμα σε όσους την
παραβαίνουν. 

➢ Κίνητρα για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση τόσο στις αστικές όσο και στις βιομηχανικές
χρήσεις.

➢ Άμεση σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων και βόθρων στις εκτός σχεδίου περιοχές. 

➢ Εφαρμογή των προνοιών και μέτρων του ΣΔΛΑΠ για το ΥΔ Θεσσαλίας. 

➢ Εκ των προτέρων ανάπτυξη αντιπλημμυρικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες και τα
μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Θεσσαλίας. 

➢ Συχνοί έλεγχοι για την εφαρμογή και τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που τίθενται από τις
επιμέρους  περιβαλλοντικές  αδειοδοτήσεις  έργων  που  σχετίζονται  με  την  προτεινόμενη
τροποποίηση της ΖΟΕ (κτηριακά έργα στα πλαίσια των οικιστικών επεκτάσεων, βιομηχανικά έργα
κλπ). 
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7.4.2 Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά στην  §7.2.4, οι επιπτώσεις της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου
στο βιοτικό φυσικό περιβάλλον αναμένεται να είναι ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα, ενώ εντοπίζονται
αποκλειστικά στις ζώνες οικιστικών επεκτάσεων και νέων χωροθετήσεων υποδοχέων οχλουσών χρήσεων,
εκπαιδευτηρίων κλπ. 

Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων του σχεδίου στο έδαφος και τα νερά,
που  παρατέθηκε  παραπάνω,  δρα  με  έμμεσο  τρόπο  προστατευτικά  και  για  τα  στοιχεία  του  βιοτικού
φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία δέχονται ανάλογες πιέσεις. 

Πέραν  των  παραπάνω,  και  για  τον  περαιτέρω  μετριασμό  των  όποιων  αρνητικών  επιπτώσεων  του
προτεινόμενου σχεδίου στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, προτείνονται επιπροσθέτως τα εξής
μέτρα: 

➢ Στις  περιοχές  των  οικιστικών  επεκτάσεων  και  των  νέων  χωροθετήσεων  πρόβλεψη  αυξημένων
ποσοστών ζωνών όπου θα επικρατεί το φυσικό στοιχείο (πάρκα, ελεύθεροι χώροι κλπ). 

➢ Προστασία των φυσικών στοιχείων (ρέματα) που υπάρχουν σήμερα στις περιοχές των επεκτάσεων
και απαγόρευση πρόβλεψης κάλυψής τους από τις μελέτες υποκείμενου επιπέδου (πολεοδομικές
μελέτες, πράξεις εφαρμογής κλπ). 

➢ Πρόβλεψη φυτεύσεων στις νέες υπό ένταξη περιοχές, ακόμα και διάσπαρτες στις αμιγώς αστικές
ζώνες (στις άκρες πεζοδρομίων, σε παρτέρια κλπ).  Επιλογή φυτικών ειδών που απαντούν στην
ευρύτερη περιοχή μελέτης. Να αποφεύγεται η χρήση ξενικών ειδών και να απαγορεύεται η χρήση
χωροκατακτητικών ειδών. 

➢ Αυστηρή τήρηση των ορίων των αστικών ζωνών και αυστηρά πρόστιμα σε όσους τα υπερβαίνουν,
ιδιαίτερα εις βάρος των φυσικών περιοχών, όπως είναι π.χ. ο λόφος της Ανάληψης, που γειτνιάζει
άμεσα  με  οικιστικές  ζώνες.  Άμεση  εφαρμογή  στο  έδαφος  με  αδιαμφισβήτητο  πολεοδομικό
στοιχείο του ορίου της αστικής περιοχής και κατάλληλη σήμανση. 

7.4.3 Τοπίο

Η  κύρια  αρνητική  επίπτωση  του  σχεδίου  στο  τοπίο,  όπως  αναφέρθηκε  στην  §7.2.5,  είναι  η  πλήρης
αστικοποίηση μιας σημαντικής έκτασης με τη συνακόλουθη ανάπτυξη κτηριακών όγκων σε περιοχές που
σήμερα είναι ελεύθερες δόμησης και στις οποίες σήμερα επικρατεί το αγροτικό τοπίο.

Τα  μέτρα  που  έχουν  ήδη  προταθεί  στις  προηγούμενες  παραγράφους  αμβλύνουν  από  μόνα  τους  σε
σημαντικό βαθμό τις όποιες επιπτώσεις έχει στο τοπίο η εφαρμογή του σχεδίου. 

Πλέον των παραπάνω προτείνονται ακόμα τα εξής: 

➢ Εφαρμογή ήπιων συντελεστών δόμησης με χαμηλό όριο μέγιστου ύψους των κτηρίων.

➢ Ενθάρρυνση των ιδιοκτητών για συμμετοχή σε προγράμματα αναβάθμισης του αστικού τοπίου ή
κίνητρα προκειμένου για ίδια οικονομική συμμετοχή. Τέτοια προγράμματα μπορούν να αφορούν
παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία κάθετων κήπων ή πράσινων στεγών κλπ στα νέα κτήρια των
υπό ένταξη περιοχών (βλ. και ακόλουθες εικόνες). 
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Εικόνα 7.4.1: Παραδείγματα κάθετων κήπων και πράσινων στεγών 

➢ Υποχρέωση για φυτεύσεις κατάλληλων ειδών στις πρασιές των νέων κτηρίων και περιμετρικά του
ορίου του οικοπέδου. 

➢ Φυτεύσεις  υποχρεωτικά  υψίκορμων  δένδρων  περιμετρικά  του  ορίου  του  οικοπέδου  των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που θα εγκατασταθούν στους νέους υποδοχείς.

➢ Δημιουργία  δομών  αναψυχής  με  ελαφρές  κατασκευές  από  φυσικά  υλικά  στις  ζώνες  φυσικού
περιβάλλοντος που προβλέπονται από το σχέδιο (λόφος Ανάληψης, ζώνη οικοανάπτυξης πλησίον
του Πηνειού, ζώνες προστασίας των υδάτινων συστημάτων κλπ). 

➢ Φυτεύσεις,  κατόπιν  ειδικής  φυτοτεχνικής  μελέτης,  κατάλληλων  ειδών  χλωρίδας  στις  ζώνες
φυσικού περιβάλλοντος που προβλέπονται από το σχέδιο. 

7.4.4 Χρήσεις γης

Οι συνέπειες  εφαρμογής  της τροποποιημένης  ΖΟΕ στις  χρήσεις  γης αναφέρονται  λεπτομερειακά στην
§7.2.8. 

Η  θεσμικά  πιο  προβληματική  μεταβολή  είναι  η  κατάληψη και  αλλαγή  χρήσης  της  ΓΓΥΠ.  Όμως,  όπως
αναφέρθηκε  αναλυτικά  και  στην  §4.2.3,  η  θεσμοθέτηση  της  ΓΓΥΠ  κατά  το  χρόνο  έγκρισης  της  ΖΟΕ
εξυπηρετούσε μάλλον πολεοδομικούς στόχους, παρά στόχους προστασίας του εδαφικού πόρου. Για αυτόν
ακριβώς το λόγο και προέβλεπε ως επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία. 

Επίσης σημειώνεται  ότι  δεν έχει  ολοκληρωθεί  ο  χαρακτηρισμός και  η  κατάταξη της γεωργικής γης σε
κατηγορίες παραγωγικότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168040/3-9-2010 ΚΥΑ, ώστε να έχει συντελεστεί
η αδιαμφισβήτητη οριοθέτηση της ΓΓΥΠ, με βάση τα επιστημονικά κριτήρια που θέτει η παραπάνω ΚΥΑ. 

Παρόλα  αυτά,  στα  πλαίσια  τόσο  της  μελέτης  τροποποίησης  της  ΖΟΕ  όσο  και  της  παρούσας  μελέτης
προτείνονται  κάποια  αντισταθμιστικά  μέτρα  με  στόχο  να  μετριάσουν  τις  επιπτώσεις  του
αποχαρακτηρισμού εκτάσεων ΓΓΥΠ. Τα μέτρα αυτά συνοψίζονται ως εξής:

➢ Χαρακτηρισμός ως ΓΓΥΠ νέων εκτάσεων, οι οποίες δεν προβλέπονται ως τέτοιες στην ισχύουσα
ΖΟΕ  (π.χ.  εκτάσεις  απλής  γεωργικής  γης  που  βρίσκονται  ΝΔ  των  φυλακών,  περιμετρικά  του
οικισμού του Ριζαριού, νότια του οικισμού Σωτήρα κλπ). 

➢ Επέκταση της ΓΓΥΠ (μέσω της μελέτης του ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων) στις εκτάσεις  που δεν είχαν
υπαχθεί στη ΖΟΕ και βρίσκονται μεταξύ του σημερινού ορίου ΖΟΕ και των διοικητικών ορίων του
Δήμου.  Με  την  πρόταση  αυτή  έχουμε  τελικά  αύξηση  των  εκτάσεων  γεωργικής  γης  που
προστατεύεται.  
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➢ Στα πλαίσια της διαβούλευσης με το ΥΠΑΑΤ να εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιες από τις εκτάσεις
που προτείνονται από τη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ ως ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής
γης (ζώνη Β.V στον επισυναπτόμενο χάρτη πρότασης τροποποίησης) να παραμείνουν ως ΓΓΥΠ. 

➢ Στα ίδια πλαίσια θα μπορούσε να εξεταστεί η αντίστοιχη πρόταση της ΠΕΧΩΠ Τρικάλων για τη
ζώνη  οικοανάπτυξης  (ζώνη  Β.ΙΙΙ στον  επισυναπτόμενο  χάρτη  πρότασης  τροποποίησης)  στην
παραποτάμια περιοχή του Πηνειού ποταμού πλησίον των ΝΔ ορίων της ΖΟΕ. Για τη συγκεκριμένη
πρόταση διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις η ομάδα εκπόνησης της παρούσας μελέτης. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόβλημα της προστασίας της γεωργικής γης είναι ευρύτερο και θα
πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  με  κεντρικό  σχεδιασμό  για  το  σύνολο  της  ελληνικής  επικράτειας.  Είναι
τουλάχιστον αντιεπιστημονική πρακτική η κήρυξη ζωνών προστασίας κατά το δοκούν για εξυπηρέτηση
αλλότριων σκοπιμοτήτων, οι οποίες ουδόλως σχετίζονται με την προστασία του εδάφους ως παραγωγικού
πόρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη τέτοιες πρακτικές οδήγησαν
στο στραγγαλισμό του αστικού χώρου από το βρόχο εκτάσεων με υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο
πιθανά να μη δικαιολογείται από κανένα επιστημονικό εύρημα. 

Λύση στο γενικότερο αυτό πρόβλημα προσπάθησε να δώσει η προαναφερθείσα  ΚΥΑ 168040/3-9-2010,
θέτοντας αντικειμενικά και επιστημονικώς παραδεκτά κριτήρια για την κατάταξη και το χαρακτηρισμό της
γεωργικής γης ως προς την παραγωγικότητά της. Ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την πιστή
εφαρμογή της ΚΥΑ είναι η έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων (φυσικοχημικών κλπ) για το χαρακτηρισμό
της  γεωργικής  γης.  Για  την  υπέρβαση  του  προβλήματος  αυτού  απαιτείται  η  υλοποίηση  ευρέως
προγράμματος, εποπτευόμενου σε κεντρικό επίπεδο, για τη διασφάλιση των δεδομένων βάσης, ώστε να
είναι ρεαλιστικός στόχος η εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Ως εκ τούτου ένα ακόμη μέτρο για τον εξορθολογισμό των προβλέψεων της ισχύουσας σήμερα ΖΟΕ, το
οποίο  όμως  υπερβαίνει  τη  δικαιοδοσία  της  παρούσας  μελέτης,  είναι η  αυτονόητη  υποχρέωση  της
Διοίκησης  για  την  τήρηση  της  νομοθεσίας  και  την  υλοποίηση  των  απαιτούμενων  ενεργειών  που
περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 168040/3-9-2010 ΚΥΑ, με σκοπό το χαρακτηρισμό και κατάταξη
της  γεωργικής  γης  σε  κατηγορίες  παραγωγικότητας,  ώστε  να  οριοθετηθεί  με  συγκεκριμένα  και
αδιαμφισβήτητα επιστημονικά κριτήρια η ΓΓΥΠ.

7.4.5 Πληθυσμός

Όπως έχει αναφερθεί αναλυτικά στην  §7.2.10, η κύρια πιθανή αρνητική επίπτωση στον πληθυσμό, που
συνδέεται  με  το  προτεινόμενο  σχέδιο,  ενδέχεται  να  είναι  η  ενίσχυση  των  τάσεων  αστικοποίησης  σε
επίπεδο νομού, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση τα πληθυσμιακά μεγέθη των οικισμών της ενδοχώρας
του νομού. 

Τέτοιες πιθανές τάσεις είναι δυνατό να συγκρατηθούν ή ακόμα και να αναστραφούν με τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, όπως: 

➢ ενίσχυση  των  υφιστάμενων  και  δημιουργία  νέων  τεχνικών  υποδομών  στους  οικισμούς  της
ενδοχώρας του νομού, 

➢ κίνητρα (οικονομικά, φορολογικά κλπ) για παραμονή και δραστηριοποίηση στους οικισμούς της
ενδοχώρας,

➢ κίνητρα για ίδρυση επιχειρήσεων με έδρα εκτός της πόλης των Τρικάλων,

➢ δημιουργία – ενίσχυση κοινωνικών και διοικητικών εξυπηρετήσεων εκτός του αστικού κέντρου,

➢ άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το ΠΑΑ 2014 – 2020 (εγκατάσταση νέων
γεωργών,  ανάπτυξη  μικρών  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  σχέδια  βελτίωσης,  επενδύσεις  σε
υποδομές, εξισωτικές αποζημιώσεις, στήριξη περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα κλπ).
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7.5 Σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

7.5.1 Γενικά 

Όπως αναφέρεται  στο  Άρθρο 10 της  Οδηγίας  2001/42/ΕΚ (Οδηγία  ΣΠΕ)  σχετικά με  την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων «τα κράτη μέλη παρακολουθούν τις
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων, προκειμένου,
μεταξύ  άλλων,  να  εντοπίσουν  εγκαίρως  απρόβλεπτες  δυσμενείς  επιπτώσεις  και  να  είναι  σε  θέση  να
αναλάβουν την κατάλληλη επανορθωτική δράση».

Βλέπουμε επομένως ότι η Οδηγία ΣΠΕ επεκτείνει τα καθήκοντα των κρατών-μελών, πέραν της φάσης του
σχεδιασμού,  και  στη  φάση  εφαρμογής,  θεσπίζοντας  την  υποχρέωση  παρακολούθησης  των
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  την  εφαρμογή  των  σχεδίων  και  προγραμμάτων,  ώστε,  εάν  τυχόν
εντοπισθούν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις, να αναληφθούν άμεσα επανορθωτικές δράσεις. 

Η περιβαλλοντική ποιότητα του σχεδίου ή προγράμματος κρίνεται στη βάση οντολογικών και επιστημονικά
μετρήσιμων στοιχείων, των πραγματικών δηλαδή επιδόσεών του, μέσω της περιβαλλοντικής μελέτης και
του αποτελεσματικού ελέγχου των συνεπειών του κατά το στάδιο παρακολούθησης της εφαρμογής του.
Ένα σχέδιο ή πρόγραμμα, το οποίο αποτυγχάνει προδήλως να διασφαλίσει την περιβαλλοντική προστασία,
λόγω  αναποτελεσματικότητας  και  έλλειψης  ορθολογικής  διάρθρωσης  του  συστήματος  εκτίμησης  των
περιβαλλοντικών συνεπειών του, δεν είναι επομένως μόνο «κακό»·είναι και παράνομο. Η ουσιαστική αυτή
παρανομία έχει συνήθως και μία διαδικαστική – άρα ευκολότερα ελέγξιμη δικαστικά – όψη: μία «κακή»
επί  της  ουσίας  ΣΠΕ   καταδεικνύει  την  πλημμελή  τήρηση  των  διαδικαστικών  πτυχών  της  στρατηγικής
εκτίμησης και αντιστρόφως. 

Ως  εκ  τούτου  για  να  είναι  ολοκληρωμένη  η  διαδικασία  ΣΠΕ,  η  ΣΜΠΕ  οφείλει  να  έχει  προτείνει  ένα
ρεαλιστικό  και  αξιόπιστο  πρόγραμμα  παρακολούθησης  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  που
ενδεχομένως  προκύπτουν  κατά  την  εφαρμογή  του  σχεδίου  ή  προγράμματος.  Ο  βέλτιστος  τρόπος
παρακολούθησης των επιπτώσεων αυτών είναι με τη χρήση των κατάλληλων δεικτών. Οι αριθμητικές τιμές
των δεικτών έχουν και ειδική σημασία σε κάποιους ιδιαίτερους παρατηρητές, πέραν της αριθμητικής αξίας
αυτής καθ’ αυτής, μιας και χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων10. Οι δείκτες, οι οποίοι είναι συνεπείς
στην αναπαράσταση των πολύπλοκων διαδικασιών, χρησιμοποιώντας ένα σχήμα ψυχολογικά ελκυστικό
ώστε να βοηθά τους λήπτες αποφάσεων αντί να τους μπερδεύει θεωρούνται «καλοί». 

Ένας  καλός  δείκτης  ακολουθεί  κάποιες  προϋποθέσεις  ως  προς  τον  τύπο  και  το  περιεχόμενό  του11.
Συγκεκριμένα ένας δείκτης για να θεωρείται καλός θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

➢ να είναι αντιπροσωπευτικός ως προς το επιλεγμένο σύστημα,

➢ να έχει επιστημονική βάση,

➢ να μπορεί να προσδιοριστεί,

➢ να περιλαμβάνει τιμές αναφοράς ή όρια,

➢ να παρέχει πληροφορίες χωρίς να επηρεάζονται από κοινωνικές προκαταλήψεις,

➢ να αντιπροσωπεύει αναστρέψιμες και εύχρηστες πληροφορίες,

➢ να έχει προγνωστική σημασία,

10 Kuik, O. & Verbuggen, H., 1991. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.n Search of I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.ndicators of Sustainable Development. Dordrecht: Kluwer Academic.

11 Vos, B. J. et al., 1985. I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.ndicators for the State of the Environment, Amsterdam, Holland: I) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.nstitute for Environmental
Studies
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➢ να παρουσιάζει πληροφορίες με μία ελκυστική μορφή.

7.5.2 Προσδιορισμός των δεικτών παρακολούθησης 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης επιλέχθηκαν δείκτες οι οποίοι παρουσιάζουν τα περισσότερα κατά το
δυνατόν από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Έτσι η επιλογή έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε οι δείκτες να είναι
αντιπροσωπευτικοί,  επιστημονικά τεκμηριωμένοι,  εύληπτοι από ευρύ κοινό,  όχι  ιδιαίτερα πολύπλοκοι,
σχετικά εύκολοι στην παρακολούθηση και μέτρησή τους. 

Όπως  αναφέρθηκε  και  παραπάνω,  το  σύστημα  παρακολούθησης  στόχο  έχει  τη  διάγνωση  και
ποσοτικοποίηση,  με  αριθμητικά  πλέον  στοιχεία,  των  αρνητικών  επιπτώσεων  ενός  σχεδίου  ή
προγράμματος. Ως εκ τούτου οι  προτεινόμενοι από την παρούσα μελέτη δείκτες επικεντρώνονται στις
αρνητικές  επιπτώσεις  του  σχεδίου,  όπως  αυτές  περιγράφηκαν  αναλυτικά  στην  §7.2.  Παρότι  όχι
απαραίτητο, εντούτοις για την πληρότητα των στοιχείων, επιλέχθηκε η παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων
του σχεδίου ακόμα και σε τομείς περιβάλλοντος που αυτές δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα. 

Έτσι  παρατίθεται  ακολούθως  ένας  συνοπτικός  κατάλογος  από  11  δείκτες  περιβαλλοντικής
παρακολούθησης της προτεινόμενης τροποποίησης της ΖΟΕ Τρικκαίων.  

1. Εμβαδό των νέων εκτάσεων γεωργικής γης που εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας ως ΓΓΥΠ
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρικκαίων. 

2. Μεταβολές στην αγροτική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή μελέτης,  συναρτώμενη και με τις
νέες εκτάσεις ΓΓΥΠ, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

3. Ποσοστό έκτασης που καλύπτεται από μαλακές επιφάνειες στις υπό ένταξη περιοχές. 

4. Εμβαδό εκτάσεων από τις οποίες αποψιλώνεται η φυσική βλάστηση, συνεπεία της ανάπτυξης των
νέων χρήσεων. 

5. Δυναμικότητα  υδροφόρου  ορίζοντα  μέσω γεωτρήσεων  εντός  και  περιμετρικά  των  υπό ένταξη
περιοχών. Σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

6. Ποιότητα  των  εδαφοϋδατικών  πόρων  εντός  και  περιμετρικά  των  περιοχών  των  οποίων
μεταβάλλεται η χρήση. Σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

7. Κατανάλωση υδρευτικού και αρδευτικού νερού στην περιοχή μελέτης. 

8. Ποιότητα  της  ατμόσφαιρας  πέριξ  των  οργανωμένων  υποδοχέων  οχλουσών  δραστηριοτήτων.
Σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

9. Επίπεδα θορύβου πέριξ των οργανωμένων υποδοχέων οχλουσών δραστηριοτήτων. Σύγκριση με
την υφιστάμενη κατάσταση. 

10. Αριθμός νέων κτηρίων με βιοκλιματικό σχεδιασμό στις υπό ένταξη περιοχές. 

11. Δημογραφική εξέλιξη και πληθυσμιακές μετακινήσεις μεταξύ κέντρου και ενδοχώρας του νομού
ανά πενταετία. 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ακολούθως παρατίθεται ένα προσχέδιο για την κανονιστική πράξη έγκρισης της παρούσας ΣΜΠΕ. 

Α. Περιγραφή του Σχεδίου

Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου

Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι τμήμα της περιοχής εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας
Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
ένα μικρό τμήμα κατά μήκος της δεξιάς όχθης του Πηνειού ποταμού της ΔΕ Γόμφων του Δήμου Πύλης και
της ΔΕ Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων για την αποτελεσματική προστασία του σημαντικότερου
στοιχείου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης.

Α2. Σκοπός – Στόχοι του Σχεδίου

Κεντρικό  στόχο  της  τροποποίησης  της  ΖΟΕ  της  εκτός  σχεδίου  περιοχής  και  εκτός  ορίων  οικισμών
προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχής του Δήμου Τρικκαίων αποτελεί η ολοκληρωμένη παραγωγική
ανάπτυξη και η αντίστοιχη χωρική ανασυγκρότηση του αστικού, εξωαστικού – περιαστικού χώρου στο
πλαίσιο  της  αειφόρου  ανάπτυξης,  ώστε  το  αστικό  κέντρο  των  Τρικάλων  να  μετασχηματιστεί  σε  ένα
σύγχρονο  Πολεοδομικό  Συγκρότημα  με  διεύρυνση  του  εθνικού  και  περιφερειακού  ρόλου  του,  να
προωθήσει περαιτέρω το ρόλο του ως διοικητικό κέντρο, ως συγκοινωνιακός κόμβος, ως κέντρο εμπορίου
και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, αλλά και κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και πόλος
ανάπτυξης τουρισμού εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, αστικού τουρισμού και εναλλακτικών μορφών σε
συνδυασμό με τα Μετέωρα και την όμορη Πίνδο. 

Βασικές επιδιώξεις/στόχοι του σχεδιασμού είναι:

• Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  –  δάση,  τοπίο,  ποταμοί  και  παραποτάμιες  περιοχές  –  και  η
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

• Η  εναρμόνιση  του  αναπτυξιακού  και  χωρικού  προτύπου  του  Δ.  Τρικκαίων,  σύμφωνα  με  τις
κατευθύνσεις των υπερκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, σε
συνάρτηση  με  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  του  ενδογενούς  παραγωγικού  και  οικιστικού
δυναμικού με μια ισόρροπη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.

• Διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να εκπληρώνονται ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και οι σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. 

Α.3 Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου 

Α.3.1 Προγραμματικά μεγέθη

Το  Σχέδιο  έχει  ορίζοντα  στοχοθεσίας  το  2023,  και  βασίζεται  σε  σενάριο  πληθυσμιακής  εξέλιξης  που
προβλέπει  μόνιμο πληθυσμό στο Πολεοδομικό  Συγκρότημα Τρικάλων της τάξης  των 71.000 κατοίκων.
Λαμβάνοντας υπόψη ως προγραμματική πυκνότητα d=124 κάτοικοι /Ηα και προκειμένου να καλυφθούν οι
οικιστικές ανάγκες του πληθυσμού – έτους στόχου 2023, προκύπτει η ανάγκη ο συνολικός οικιστικός ιστός
να ανέλθει στα 1.623,18 Ηα, οι αναγκαίες δε οικιστικές επεκτάσεις είναι 450 Ηα.  
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Α.3.2 Οργάνωση Χρήσεων Γης και Προστασία του περιβάλλοντος 

Στη μελέτη τροποποίησης της ΖΟΕ Δ. Τρικκαίων προτείνεται η δημιουργία νέων ζωνών με στοιχεία:

• Α για τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας

• Β για τις Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης

• Γ για τις περιοχές που προορίζονται για επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

Α. Περιοχές Ειδικής Προστασίας

Α.  I   Προστασία  υδάτινων  οικοσυστημάτων  ποταμών  –  ρεμάτων  και  παραποτάμιων  –  παραρεμάτιων  
περιοχών 

Η κατηγορία αυτή αφορά τους ποταμούς που διασχίζουν την περιοχή μελέτης (τμήματα εκτός οικιστικού
ιστού),  συγκεκριμένα  δε  τον  Ποταμό  Πηνειό  και  τους  παραποτάμους  του  Αγιαμονιώτη,  Ληθαίο  και
Κουμέρκη, και τις παρόχθιες ζώνες τους που η ζώνη προστασίας εκτείνεται σε πλάτος 100μ εκατέρωθεν
της κοίτης στον Πηνειό μετρούμενη από την φυσική όχθη και σε πλάτος 50μ. εκατέρωθεν της κοίτης των
παραποτάμων του. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μέχρι την οριοθέτηση του ποταμού και των παραποτάμων
του  και  μετά  από  αυτήν  η  ζώνη  προστασίας   προτείνεται  80μ  και  40μ  αντιστοίχως  από  τη  γραμμή
οριοθέτησης. 

Α.ΙΙ  Προστασία  φυσικής  ομορφιάς,  προβολής  –  ανάδειξης  –  ερμηνείας  του  φυσικού  περιβάλλοντος,
προαγωγής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμού, και ήπιας αναψυχής 

Πρόκειται για την περιοχή της Ανάληψης και εκτείνεται από τα βόρεια όρια του λόφου του Πρ. Ηλία και
του διερχόμενου δακτυλίου μέχρι τη βόρεια ζώνη οικοανάπτυξης, η οποία προτείνεται στα ανατολικά του
οικισμού  Περδικοράχη.  Χαρακτηρίζεται  για  το  ιδιαίτερο  τοπίο  που  δημιουργεί  η  γεωμορφολογία  της
περιοχής. Από την ισχύουσα ΖΟΕ επιτρέπονται εγκαταστάσεις αναψυχής, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, και
κτίρια κοινής ωφέλειας.  Ο χαρακτήρας της ζώνης αυτής συνδυάζει  τις  δραστηριότητες και λειτουργίες
ανάδειξης  του  φυσικού  τοπίου  με  περιπατητικά  μονοπάτια,  τον  πολιτισμό  και  την  ήπια αναψυχή και
σχετίζεται με το λόφο του Προφήτη Ηλία και την ζώνη οικοανάπτυξης που αποτελεί βόρεια απόληξή της.
Με  τον  ολοκληρωμένο  χαρακτήρα  που  προσλαμβάνει  η  προστατευόμενη  περιοχή  δεν  θα  πρέπει  να
επιτρέπεται η χρήση των κτιρίων κοινής ωφέλειας.

Α.IΙΙ Προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 

Πρόκειται για την περιοχή μεταξύ του υφιστάμενου και προτεινόμενου στα βόρεια δακτυλίου και των
ορίων της εγκεκριμένης ΖΟΕ και ο χαρακτήρας της είναι αυστηρά αγροτικός. Στόχος των προτεινομένων
χρήσεων και περιορισμών είναι η προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). 

Β. Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης

Β.Ι  Ζώνη εμπορικών και γενικών αστικών χρήσεων – Επιχειρηματικό  Πάρκο

Ο  χαρακτήρας  των  ζωνών  Β.Ι  αφορά  σε  δύο  ειδικές  επιχειρηματικές  συγκεντρώσεις  οικονομικών
δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας που απαιτούνται για την δυναμική ανάπτυξη που έχουν τα Τρίκαλα και
αναμένεται  να  αυξηθεί  περαιτέρω.  Ο  χαρακτηρισμός  της  ζώνης  Β.Ι  κρίνεται  απαραίτητος  για  την
λειτουργία της πόλης, καθώς θα αποτελέσει των υποδοχέα αστικών λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας,
όπως οι προτεινόμενες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να εγκατασταθούν εντός σχεδίου, διότι είτε είναι
ασύμβατες  με  τις  χρήσεις  της  γενικής  κατοικίας  και  επιβαρύνουν  το  περιβάλλον,  είτε  γενικότερα
επιφέρουν  σημαντικές  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  λειτουργία  της  πόλης  προκαλώντας  κυκλοφοριακά
προβλήματα κλπ. 
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Β.ΙΙ   Ζώνη βιοτεχνικών – βιομηχανικών χρήσεων μέσης όχλησης

Η ζώνη αυτή προτείνεται κατ’ επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης που προβλέπεται από το
εγκεκριμένο  ΓΠΣ  και  προτείνεται  να  αλλάξει  χαρακτήρα  ως  υποδοχέας  βιομηχανικών  εγκαταστάσεων
μέσης όχλησης. Με τη νέα αυτή ζώνη εξορθολογίζεται το σχήμα της ζώνης από τραπέζιο σε ορθογώνιο και
προεκτείνεται προς βορρά. Έτσι η μεγαλύτερη έκταση  θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της ζώνης
η οποία είναι και μοναδική στο Δήμο και την ευρύτερη περιοχή. 

Β.ΙΙΙ Ζώνη Οικοανάπτυξης, προβολής – ανάδειξης – ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος, προαγωγής της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικοτουρισμού και ήπιας ημερήσιας  αναψυχής στη φύση 

Ο κύριος χαρακτήρας της ζώνης αυτής συνδυάζει τις λειτουργίες και δραστηριότητες  της γεωργίας, της
ανάδειξης του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος μεταξύ των ποταμών Κουμέρκη και Πηνειού, με τις ήπιες
τουριστικές  δραστηριότητες,  τον  πολιτισμό  και  την  ήπια  αναψυχή.  Η  ζώνη  αυτή  του  οικοτουρισμού
κρίθηκε αναγκαία, λόγω της ιδιαιτερότητας των χαρακτηριστικών της παραποτάμιας περιοχής, όπου ο
κύριος  στόχος  είναι  η  επισκεψιμότητά  της  με  την  πρόβλεψη  κατάλληλων  υποδομών  για  την
ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως εξάλλου πρότεινε το ισχύον ΓΠΣ ως κατευθύνσεις για τον εξωαστικό
χώρο,  και  επιπλέον  η  παρούσα  πρόταση  προσθέτει  τα  οικοτουριστικά  καταλύματα  –  ξενώνες  μικρής
δυναμικότητας (μέχρι 50 κλίνες), με ανάλογα αισθητικά χαρακτηριστικά τύπου φάρμας, ξενώνων νεότητας
κλπ,  και  με  κατάλληλες  διαμορφώσεις  στον  περιβάλλοντα  χώρο  σχετικές  των  δραστηριοτήτων  του
εναλλακτικού τουρισμού. 

Β.IV  Περιαστική  ζώνη  λειτουργικής  προστασίας  του  αγροτικού  τοπίου,  ανάπτυξης   πολιτιστικών  και
κοινωφελών λειτουργιών

Η  ζώνη  αυτή  προτείνεται  σε  περιμετρικές  θέσεις  των  οικισμών  Ριζαρειό,  Λογγάκι,  Σωτήρα  και  Άγιοι
Απόστολοι  που  βρίσκονται  εκτός  του  εξωτερικού  οδικού  δακτυλίου  όπου  το  μεγαλύτερο  τμήμα  της
γεωργικής  γης  προτείνεται  ως  απολύτου  προστασίας  με  τον  χαρακτήρα  της  γεωργικής  γης  υψηλής
παραγωγικότητας (ζώνη Α.ΙΙΙ). Οι εκτάσεις αυτές με το περιεχόμενο των χρήσεων που προτείνονται έχουν
έναν χαρακτήρα ζωνών κοινωνικών εξυπηρετήσεων και μάλιστα υπερτοπικής εμβέλειας, συμβάλλοντας
έτσι στη λειτουργία του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Οι χρήσεις που προτείνονται επιπλέον αυτών που
ισχύουν από την εγκεκριμένη ΖΟΕ είναι τα κτίρια κοινής ωφέλειας, τα πολιτιστικά κτίρια και οι ξενώνες
μικρού  δυναμικού  έως  20  κλίνες.  Οι  χρήσεις  αυτές  είναι  ήπιου  χαρακτήρα  και  δεν  δημιουργούν
προϋποθέσεις για εκτεταμένη δόμηση στις περιοχές αυτές.

Β.V  Ζώνη προστασίας της απλής γεωργικής γης

Η ζώνη αυτή που περιλαμβάνει τη γεωργική γη μεταξύ του ορίου του αστικού χώρου, όπως προκύπτει από
τις νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης και  του εξωτερικού οδικού δακτυλίου των Τρικάλων. Ο χαρακτήρας που
της  αποδίδεται  ως  απλή  γεωργική  γη  με  επιτρεπόμενες  χρήσεις  τις  αγροικίες  και  τις  κοινωφελείς
εγκαταστάσεις, σε αντίθεση με τις ζώνες της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, όπου οι εν λόγω
χρήσεις δεν επιτρέπονται, οφείλεται στο ότι η ζώνη αυτή δέχεται τις μεγαλύτερες οικιστικές πιέσεις  και
αναμένεται  να  αποτελέσει  τον  προθάλαμο  των  επεκτάσεων  της  πόλης  στην  επόμενη  περίοδο  του
μελλοντικού σχεδίου προγραμματισμού των επομένων εντάξεων στο σχέδιο πόλης. 

Γ. Περιοχές κατάλληλες για επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου

Γ.Ι  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Γενική κατοικία 

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις εκτάσεις περιμετρικά της πόλης που προτείνει η μελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ Δήμου Τρικκαίων για επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση της Γενικής κατοικίας. 
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Γ.ΙΙ  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει δύο περιοχές, την περιοχή πέριξ του τοπικού ρυμοτομικού για την χωροθέτηση
του Διοικητηρίου εκατέρωθεν του δρόμου προς Λογγάκι (Νέο διοικητικό – πολιτιστικό κέντρο πόλης) και
μία μικρή περιοχή στην οδό Καρδίτσης κατ’ επέκταση του πολεοδομικού κέντρου που προτείνεται από την
μελέτη  αναθεώρησης  του  ΓΠΣ  στην  εντός  εγκεκριμένου  ΓΠΣ  περιοχή  κατά  μήκος  της  οδού  (ειδικό
επιχειρηματικό κέντρο πόλης).  Στη ζώνη αυτή προτείνεται η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη
χρήση της Πολεοδομικού κέντρου.

Γ.ΙΙΙ Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Πολεοδομικό Κέντρο – Ανώτατη Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό
Πάρκο)

Η ζώνη αυτή προτείνεται μεταξύ του εξωτερικού δακτυλίου, της σιδηροδρομικής γραμμής, των οικισμών
Φλαμούλι – Καρυές και της οδού Καρδίτσης με σκοπό την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη χρήση
της  Πολεοδομικού  κέντρου  με  αρκετές  εξαιρέσεις,  για  να  εξασφαλιστεί  η  ορθολογική  οργάνωση  της
περιοχής. Η πολεοδόμηση της έκτασης αυτής με βασική χρήση την ανώτατη εκπαίδευση υπαγορεύεται
από την ύπαρξη στην περιοχή αυτή των εγκαταστάσεων των ΤΕΦΑΑ και του ποδηλατοδρομίου δυνάμενες
να επεκταθούν σε μία ευρύτερη έκταση ώστε να υποδεχθούν και επιπλέον τμήματα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, προκειμένου να συστήσουν έναν εκπαιδευτικό πόλο που να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα
σε ένα ειδικά πολεοδομικά σχεδιασμένο περιβάλλον στα όρια της πόλης. 

Γ.ΙV  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης

Περιλαμβάνουν τις δύο ισχύουσες από το εγκεκριμένο ΓΠΣ ζώνες βιοτεχνίας στις οδούς Λαρίσης και Πύλης
επεκτεινόμενες  σε  βάρος  της  ΖΟΕ  σύμφωνα  με  τα  προγραμματικά  μεγέθη  και  τα  σταθερότυπα  του
ΥΠΕΧΩΔΕ  όπως  αυτά  υπολογίστηκαν  κατά  την  μελέτη  αναθεώρησης  του  ΓΠΣ  Δήμου  Τρικκαίων.  Οι
προτεινόμενες χρήσεις γης είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Π.Δ. 23-2-87 ΦΕΚ 166 Δ.

Γ.V  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Χονδρεμπορίου – Εμπορευματικό Πάρκο

Η ζώνη αυτή αποτελεί επέκταση της προταθείσας ζώνης Χονδρεμπορίου από τη μελέτη αναθεώρησης του
ΓΠΣ στην οδό Λαρίσης στην οποία προτείνονται οι ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ.
Φ.Ε.Κ./166/Δ/1987.

Γ.VΙ  Ζώνη προς πολεοδόμηση με τον μηχανισμό των ΠΕΡΠΟ με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής

Στην  περιοχή της Ζώνης  Τουρισμού –  Αναψυχής η  οποία προτείνεται  να  οργανωθεί  με  το μηχανισμό
ΠΕΡΠΟ επιτρέπονται οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. Φ.Ε.Κ./166/
Δ/1987 για Τουρισμό – Αναψυχή. 

Γ.VΙΙ  Ζώνη υποδοχής των επεκτάσεων με χρήση Ελεύθερων χώρων – Αστικού πρασίνου

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την πρόταση για την δημιουργία με την ένταξη στο σχέδιο δύο νέων μεγάλων
πάρκων  επιπέδου  πόλης,  το  ένα  παρά  τον  Αγιαμονιώτη  ποταμό  σε  συνέχεια  της  ζώνης  Τουρισμού  –
Αναψυχής (Γ.VI) που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.)  που προαναφέρθηκε και το δεύτερο στη θέση του ήδη υφιστάμενου πάρκου του Αγ.
Γεωργίου  επεκτεινόμενο  προς  βορρά  ώστε  να  συμπεριλάβει  και  τμήμα  της  παραποτάμιας  ζώνης  της
παλιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού. 

Β1. Συσχέτιση του Σχεδίου με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ στη σύνταξη του Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και εξετάσθηκε η συμβατότητα του
Σχεδίου με τα ακόλουθα:

1. Το  Γενικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.)  (ΦΕΚ
128/Α/2008).
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2. Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15.11.2018).

3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/
ΑΑΠ/2009) τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/11.06.2009, 3155/Β/12.12.2013),  τις  Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΦΕΚ 85/Α/2010).

4. Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  Υδατικού  Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  (ΦΕΚ
2561/Β/25.09.2014  και  ΦΕΚ  4682/Β/29.12.2017),  Σχέδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας
Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2685/Β/06.07.2018).

5. 7ο  Πρόγραμμα  Δράσης  για  το  Περιβάλλον  (1386/2013/ΕΕ  Απόφαση  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου).

6. Στρατηγική της ΕE για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

7. Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους [COM(2006) 231].

8. Οδηγία  79/409/ΕΟΚ  περί  της  διατηρήσεως  των  άγριων  πτηνών,  Οδηγία  92/43/ΕΟΚ  για  τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Στρατηγική της
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 [COM(2011) 244].

Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες

Από πλευράς  φυσικού  περιβάλλοντος,  τμήματα  της  περιοχής  εφαρμογής  του  Σχεδίου  εμπίπτουν  στις
ακόλουθες περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΣΜΠΕ:

Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου περιοχών Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΚ):

Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με ονομασία “Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα - Σπήλαιο Μελισσότρυπα” και
κωδικό περιοχής GR1440003.

Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης
και  όροι,  περιορισμοί  και  κατευθύνσεις  για  την  προστασία  και  διαχείριση  του  περιβάλλοντος  που
πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου.

1. Κατά τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου, να
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1.1. Η αναγκαιότητα βελτιστοποίησής τους κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση
κατά  το  δυνατόν  των  φυσικών  διεργασιών,  η  αποδοτικότητα  των  φυσικών  πόρων,  η
ισορροπία και η εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή
μοναδικότητά τους.

1.2. Η απορρέουσα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία υποχρέωση της χώρας για την
προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.

1.3. Η αρχή της πρόληψης.

1.4. Οι  κατευθύνσεις,  όροι  και  περιορισμοί  των  θεσμοθετημένων  γενικών  και  ειδικών  και
περιφερειακών  χωροταξικών  σχεδίων,  καθώς  και  των  σχεδίων  διαχείρισης  υδατικών
πόρων των λεκανών απορροής που εισέρχονται στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου.

2. Για  την  προστασία του  περιβάλλοντος  των  περιοχών με  ειδικό  καθεστώς προστασίας  (πχ  του
Δικτύου Natura 2000) και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, να λαμβάνονται
υπόψη  κατά  το  σχεδιασμό  των  έργων  και  δραστηριοτήτων  που  αφορούν  την  υλοποίηση  του
Σχεδίου η οικολογική σημασία της εκάστοτε περιοχής υλοποίησης των παραπάνω, και ιδίως το εάν
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περιλαμβάνουν  είδη  χλωρίδας  ή  πανίδας  ή  τύπους  οικοτόπων  που  τελούν  υπό  καθεστώς
προστασίας (πχ Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ όπως εκάστοτε ισχύουν).

3. Για  την  αποτελεσματικότερη  προστασία  της  βιοποικιλότητας,  των  φυσικών  οικοτόπων  και  της
άγριας πανίδας και χλωρίδας, να τηρούνται τα ακόλουθα:

3.1. Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων καθορισμού των ζωνών προστασίας να περιλαμβάνουν
σαφείς  απαιτήσεις  ως  προς  τη  συμβατότητα  της  αξιολογούμενης  πρότασης  με  την
διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  στην  περιοχή  ανάπτυξής  της.  Επίσης  να  δίνεται
προτεραιότητα στην προώθηση εκείνων των δράσεων που ενισχύουν της προστασία και
ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.

3.2. Να  αξιοποιείται  η  διαδικασία  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  των  έργων  και
δραστηριοτήτων για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν μείωση επιπτώσεων σε φυσικές
περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura 2000 και βιοτόπους.

4. Για  την  αποτελεσματικότερη  προστασία  των  δασικών  εκτάσεων  της  περιοχής  εφαρμογής  του
Σχεδίου, να τηρούνται τα ακόλουθα:

4.1. Τα υφιστάμενα δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις δεν δύναται να αλλάξουν χρήση
παρά μόνο σύμφωνα με όσα ορίζει η δασική νομοθεσία (Ν. 998/1979 και Ν.4280/2014).

4.2. Ο  δασικός  ή  μη  χαρακτήρας  των  δασικών  εκτάσεων  (τόσο  στις  προς  πολεοδόμηση
περιοχές, όσο και στον εξωαστικό χώρο) θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες
Δασικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εκάστοτε δασική νομοθεσία, μέχρι να ολοκληρωθεί
η  διαδικασία  σύνταξης  των  δασικών  χαρτών.  Τυχόν  υφιστάμενοι,  εντός  των
προβλεπόμενων  επεκτάσεων  και  των  προς  πολεοδόμηση  περιοχών,  δασικοί  θύλακες
μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.

4.3. Να  εκδοθούν  πράξεις  χαρακτηρισμού  για  τις  εκτάσεις  δασικού  χαρακτήρα  που
ευρίσκονται  εγγύς  ή  ενδεχομένως  εισέρχονται  εντός  ορίων  οικιστικών  υποδοχέων
(εκτάσεις εντός ορίων οικισμών ή πολεοδομικών σχεδίων) όπως αυτά εμφανίζονται στους
χάρτες  της  ΣΜΠΕ.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εκτάσεις  δασικού  χαρακτήρα
εισέρχονται  εντός  των  ως  άνω ορίων,  τα  τμήματα  δασικού  χαρακτήρα  θα  πρέπει  να
χαρακτηρισθούν  ως  ΠΕΠ,  και  να  τροποποιηθούν  αναλόγως  τα  όρια  των  οικιστικών
υποδοχέων.

5. Για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, να τηρούνται τα ακόλουθα:

5.1. Οι  προβλέψεις  της  νομοθεσίας  για  την  προστασία  της  γεωργικής  γης  υψηλής
παραγωγικότητας  που  αφορούν  αντικείμενα  του  πεδίου  εφαρμογής  του  Σχεδίου,  να
ενσωματωθούν  στις  κατευθύνσεις,  όρους  και  περιορισμούς  του  για  τη  ζώνη  «Α.IΙΙ
Προστασία  της Γεωργικής  Γης Υψηλής Παραγωγικότητας». Συγκεκριμένα οι  επιτρεπτές
προς χωροθέτηση δραστηριότητες να συνάδουν με το χαρακτήρα της ίδιας της αγροτικής
εκμετάλλευσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010)
όπως ισχύει και τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου.

5.2. Ο  χαρακτηρισμός  των  εκτάσεων  ως  γεωργικής  γης  υψηλής  παραγωγικότητας  ή  όχι
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ οριοθέτησής της
καθώς  και  το  επιτρεπτό  χωροθέτησης  των  δραστηριοτήτων  εντός  αυτών  να  γίνεται
κατόπιν  σχετικής  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  επιτροπής  ΠΕΧΩΠ  και  της  οικείας
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

5.3. Σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως
γεωργικής  γης  υψηλής  παραγωγικότητας,  κατόπιν  γνωμοδοτήσεως  της  αρμόδιας
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επιτροπής της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, επιτρέπονται
μόνο οι χρήσεις γης της Α.ΙΙΙ.

5.4. Κατά το δυνατό οι  οικιστικές  επεκτάσεις,  σύμφωνα με την  παρ.  5  του άρθρου 1 του
Ν.1337/1983, να μην επιτρέπονται εφόσον είναι αντίθετες με τους όρους προστασίας του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους
μέσα  στους  οποίους  περιλαμβάνεται  και  η  διαφύλαξη  της  γεωργικής  γης  υψηλής
παραγωγικότητας. Σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η απομείωση της
καλλιεργούμενης γης.

6. Για  την  εγκατάσταση  πτηνο-κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο
Ν.4056/2012  και  της  υπ’  αριθμ.  1464/67426/13.06.2012  Εγκυκλίου  της  Διεύθυνσης  Εισροών
Ζωικής  Παραγωγής  του  Υπ.  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  όπου  ρυθμίζονται  θέματα
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

7. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες ή μη περιοχές και την αποφυγή απώλειας,
ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

7.1. Ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων για την υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες περιοχές
(με γνώμονα την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών
αντί παραγωγικών εδαφών),  αποφεύγοντας κατά το δυνατόν την χωροθέτησή τους σε
περιοχές με μοναδικό χαρακτήρα τοπίου και μεγάλη αισθητική αξία.

7.2. Για τις προβλεπόμενες στη ΖΟΕ χρήσεις (οικιστικές και βιοτεχνικές-βιομηχανικές) κατά την
χωροθέτησή τους να ληφθούν όλα τα  αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν
οποιουδήποτε είδους αστοχίες όπως: ερπυσμός, πτώση βράχων, απόπλυση ή διαρροή
εδαφών, διαρροή ρυπαντών στο έδαφος.

7.3. Για τα θέματα που αφορούν στα στερεά απόβλητα.

7.3.1. Οι  δράσεις  του  Σχεδίου  για  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών
αποβλήτων  να  προωθούνται  κατά  προτεραιότητα,  σύμφωνα  με  τον
Περιφερειακό  Σχεδιασμό.  Να  ενθαρρύνονται  κατά  το  δυνατόν  παρεμβάσεις
ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

7.3.2. Να προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την χρήση
καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής
διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων, ή άλλων ρύπων
στο έδαφος.

7.3.3. Για την συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έτσι όπως αυτά ορίζονται
στην Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα» και στον νόμο 4042/2012
(Α΄  24),  να  εφαρμόζεται  το  Περιφερειακό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

8.1. Οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων
για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι
συμβατό  με  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού
Διαμερίσματος Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’
εφαρμογή του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) και του Π.Δ. 51/2007.

8.2. Κατά  την  έγκριση  της  ΖΟΕ  να  προταθούν  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  πλημμυρικών
φαινομένων στις περιοχές μέγιστης επικινδυνότητας.
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8.3. Ποταμοί  και  ρέματα  οριοθετούνται  και  εξαιρούνται  της  πολεοδόμησης.  Για  τα
οριοθετημένα ρέματα ισχύουν οι αποστάσεις από τις όχθες τους που ορίζονται από τη
μελέτη οριοθέτησής τους.

8.4. Κατά  τη  διαδικασία  οριοθέτησης  των  ρεμάτων  της  περιοχής  του  Σχεδίου,  να
ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

8.4.1. Η προτεραιότητα οριοθέτησης θα πρέπει να αποδίδεται στα εντός οικιστικών
υποδοχέων τμήματά τους.

8.4.2. Κατά  την  οριοθέτηση  και  τον  καθορισμό  ζωνών  προστασίας  να  λαμβάνονται
υπόψη: ο ενιαίος χαρακτήρας έκαστου υδατορέματος (υδραυλική και οικολογική
συνέχεια  των  διαφόρων  τμημάτων  του)  συμπεριλαμβανομένων  και  των
τμημάτων του εκτός της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου, και η αναγκαιότητα
προστασίας  της  φυσικής  τους  οντότητας.  Ειδικότερα  για  τα  εντός  οικισμών
τμήματα  υδατορεμάτων  ο  καθορισμός  ζωνών  προστασίας  θα  πρέπει  να
αποσκοπεί στην αξιοποίησή τους ως περιοχών αναψυχής, με διατήρηση όμως
κατά  το  δυνατόν  των  στοιχείων  του  φυσικού  χαρακτήρα  τους  (πχ  φυσική
βλάστηση, μαιανδρισμοί).

8.4.3. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να μην
προϋποθέτει διευθέτηση με κάλυψη τμημάτων τους ή έντονες επεμβάσεις που
συνεπάγονται τη σοβαρή περιβαλλοντική τους υποβάθμιση, όπως επένδυση της
διατομής  τους  με  σκυρόδεμα,  ευθυγραμμίσεις  εκτεταμένων  τμημάτων
(απαλοιφή  μαιανδρισμών)  κλπ.  Σε  περιπτώσεις  τμηματικής  οριοθέτησης  θα
πρέπει  να  επιλέγεται  περίοδος  επαναφοράς  που  να  επιτρέπει  την  ομαλή
μετάβαση προς τα ανάντη και κατάντη τμήματά τους. Ειδικότερα για τα τμήματα
εντός ορίων οικισμών ή πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και εντός περιοχών που
αναμένεται  να αποτελέσουν μελλοντικές  επεκτάσεις  αυτών, η  οριοθέτηση θα
πρέπει να γίνεται με περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον πεντηκονταετίας, εκτός
εάν οι αντικειμενικές συνθήκες καθιστούν αναγκαστική την επιλογή μικρότερης
περιόδου επαναφοράς.

8.4.4. Να  τηρούνται  οι  διατάξεις  του  Ν.  4258/2014  (ΦΕΚ  94  Α/2014)  «Διαδικασία
οριοθέτησης  και  ρυθμίσεις  θεμάτων  για  τα  υδατορέματα  –  ρυθμίσεις
Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8.5. Το  σύνολο  των  γεωτρήσεων,  πηγών  κ.λπ.  που  τροφοδοτεί  τα  δίκτυα  ύδρευσης  και
άρδευσης  πρέπει  να  τύχει  αδειοδότησης  ως  προς  τη  χρήση  του  νερού  (όρια  ΚΥΑ
146896/2014 ΦΕΚ 2878/Β/2014 που τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 101123/2015 ΦΕΚ 1435/
Β/2015).

8.6. Στους προστατευόμενους υγροτόπους απαγορεύονται  οι  παρεμβάσεις  που προκαλούν
αλλαγή  του  υδρολογικού  καθεστώτος  (π.χ.  αποστράγγιση,  επιχωμάτωση,  άρδευση,
δόμηση, βόσκηση κ.λπ.).

8.7. Να  αποτυπωθούν  στους  χάρτες  του  Σχεδίου  οι  ζώνες  προστασίας  των  υδάτινων
συστημάτων (ποταμών, παραποτάμιων περιοχών κ.λ.π.) που χρήζουν προστασίας εντός
της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου.

9. Για  την  προστασία  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  των  υδάτινων  σωμάτων  της  περιοχής  του
Σχεδίου, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

9.1. Κατά τη χωροθέτηση έργων και  δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα κάθε
είδους,  εντός  και  εκτός  οικιστικών  υποδοχέων  και  περιοχών  παραγωγικών
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δραστηριοτήτων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση στο
υδρογραφικό δίκτυο (υδατορέματα και τάφροι) ή σε παράκτια ύδατα, ανεπεξέργαστων
υγρών  αποβλήτων,  ή  επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων  με  παραμέτρους  εκτός  των
ορίων που έχουν θεσπιστεί  για  τους  αποδέκτες.  Κατά συνέπεια τα  εν  λόγω έργα και
δραστηριότητες  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  επαρκείς  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  των
υγρών αποβλήτων τους.

9.2. Να  προωθείται  η  συστηματική  παρακολούθηση  των  ποιοτικών  και  ποσοτικών
χαρακτηριστικών  των  επιφανειακών  και  υπόγειων  υδάτων,  με  έμφαση  στις  περιοχές
συγκέντρωσης δραστηριοτήτων

9.3. Να προωθείται η χωροθέτηση νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε περιοχές που δεν
θα θίγουν τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και η απομάκρυνση των δραστηριοτήτων
αυτών από τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

10. Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων:

10.1. Να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η προβλεπόμενη αποπεράτωση και άμεση λειτουργία
όλων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), σύμφωνα με τις διατάξεις της
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β’).

10.2. Να  προωθηθούν  κατάλληλα  έργα/  δράσεις  με  στόχο  την  επαναχρησιμοποίηση
επεξεργασμένων  υγρών  αποβλήτων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  145116/2011
(ΦΕΚ 354/ Β/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ
2220/Β/2013).

11. Για  την  προστασία  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  περιοχής  εφαρμογής  του  Σχεδίου,  να
ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

11.1. Τα έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός της περιοχής του Σχεδίου, όπως
έργα  οδοποιίας,  έργα  υποδομής  κλπ,  θα  πρέπει  να  μην  ενέχουν  κινδύνους  για  την
υποβάθμιση  στοιχείων  του  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  (πχ  αρχαιολογικοί  χώροι,
μνημεία, ιστορικοί τόποι κλπ),  ενώ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής
τους θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση η συμβατότητά τους με αρχαιολογικούς
χώρους, μνημεία και εν γένει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

11.2. Λόγω  της  ύπαρξης  αρχαιοτήτων  εντός  της  περιοχής  εφαρμογής  της  ΖΟΕ,  η
πραγματοποίηση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Σχέδιο, να γίνεται
κατόπιν έγκρισης από τα αρμόδια Όργανα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ
153/Α/28.6.2002)  «Για  την  προστασία  των  Αρχαιοτήτων  και  εν  γένει  της  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».

12. Για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  σε όλη την περιοχή
εφαρμογής  του  Σχεδίου  να  τηρούνται  οι  κατευθύνσεις  του  Ειδικού  Πλαισίου  Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ2464/Β/2008).

13. Σε θέματα δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα, να τηρούνται τα ακόλουθα:

13.1. Η  δημιουργία  Οργανωμένου  Υποδοχέα  Μεταποιητικών  και  Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων  (ΟΥΜΕΔ),  με  την  μορφή επιχειρηματικών  πάρκων  καθώς  και  ειδικού
τύπου όπως ορίζονται  στο  Ν.  3982/2011  μπορεί  να  προωθηθεί  εφόσον υπάρχουν οι
απαραίτητες προϋποθέσεις.
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13.2. Να διατηρηθούν κατά το δυνατόν οι υφιστάμενες μονάδες στις σημερινές τους θέσεις και
να επιδιωχθεί η επιβίωση/μετασχηματισμός αυτών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.
Στην  περίπτωση  που  προκύψει  ανάγκη  από  τον  σχεδιασμό,  μετεγκατάστασης
υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε ΟΥΜΕΔ, θα πρέπει να υπάρχει σαφής
αναφορά στην εφαρμογή των εν ισχύ προβλέψεων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)
«Ίδρυση  και  λειτουργία  βιομηχανικών-βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων  …»  και  του  Ν.
3982/2011 και να ληφθούν υπόψη και οι παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν για
τη  μετεγκατάσταση  αυτών  των  μεταποιητικών  μονάδων  προς  τους  οργανωμένους
υποδοχείς.

14. Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

14.1. Κατά  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  των  έργων  και  δράσεων  του  Σχεδίου  να
διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.

14.2. Να  παρακολουθείται  η  αποκατάσταση  των  χώρων  διαχείρισης  αποβλήτων  εφόσον
υπάρχουν, μετά την ολοκλήρωση και την παύση της λειτουργίας τους.

15. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

15.1. Εφαρμογή  βέλτιστων  διαθέσιμων  τεχνικών  για  να  ελαχιστοποιηθεί  η  προκαλούμενη
περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.

15.2. Ορθολογική  χωροθέτηση  του  δικτύου  των  υποδομών  (έργων  διαχείρισης  αποβλήτων,
ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση κλπ) που θα αναπτυχθούν, λαμβάνοντας υπόψη το
είδος,  το  κόστος  και  τις  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  τους  καθώς  και  το  επιπλέον
απαιτούμενο δίκτυο μεταφορών.

16. Δεν  θα  τεθούν  στο  πλαίσιο  του  Σχεδίου  περιορισμοί  στην  εγκατάσταση  και  λειτουργία
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκοπών εθνικής άμυνας σε οποιαδήποτε περιοχή ή ζώνη του.

17. Η προσαρμογή του Σχεδίου, μετά την έγκρισή του, σε νεότερα, λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα
δεδομένα που αφορούν την προστασία στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
της περιοχής του, όπως: η οριοθέτηση υδατορεμάτων και ο καθορισμός ζωνών προστασίας τους, ο
χαρακτηρισμός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που στο Σχέδιο έχουν άλλη χρήση, και η κήρυξη νέων
αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων ή η τροποποίηση των διατάξεων ήδη κηρυγμένων, είναι δυνατή
δυνάμει  της  παρούσας Απόφασης άνευ τήρησης των διαδικασιών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης ή Περιβαλλοντικού Προελέγχου.

18. Προ της υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων που χωροθετούνται εντός της περιοχής εφαρμογής
του Σχεδίου, και τα οποία κατατάσσονται στους πίνακες της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2014 (ΦΕΚ 2471/Β΄/
2014) όπως εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής
τους, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις της
παρούσας Απόφασης έγκρισης της ΣΜΠΕ του Σχεδίου.

19. Τα  μέτρα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  που  αναφέρονται  στη  Στρατηγική  Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύει  την  παρούσα Απόφαση,  και  εξειδικεύουν
όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις αυτής, ισχύουν εφόσον δεν έρχονται  σε αντίθεση με τα
παραπάνω.

Δ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του
Σχεδίου
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1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου
πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού, και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε
Υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα
τους, προκειμένου μεταξύ άλλων να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και
να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

Προγράμματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος υλοποιούμενα από τρίτους φορείς, δύνανται
να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης προς αποφυγή διπλού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή
η παρακολούθηση από πλευράς Αρχής Σχεδιασμού, συνίσταται στη λήψη, τήρηση και αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων που διατίθενται σ’ αυτήν από τους ως άνω φορείς.

2. Η  ως  άνω  παρακολούθηση  διεξάγεται  μέσω  εκθέσεων  που  εκπονούνται  με  συχνότητα  που
επιτρέπει  την  έγκαιρη  λήψη  των  διορθωτικών  μέτρων  που  τυχόν  κριθούν  απαραίτητα,  και
τουλάχιστον ανά πενταετία  από το χρόνο έγκρισης  του Σχεδίου.  Το περιεχόμενο των εκθέσεων
αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

2.1. Η έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις
δράσεις  του  Σχεδίου  και  αντιπροσωπεύουν  ενδεχόμενες  περιβαλλοντικές  μεταβολές,
όπως  οι  αναφερόμενοι  στη  ΣΜΠΕ.  Η  Αρχή  Σχεδιασμού  οφείλει  να  μεριμνά  για  την
συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του
Σχεδίου.  Η  έκθεση  για  κάθε  περίοδο  μελέτης  συντάσσεται,  υποβάλλεται  και
δημοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου της επόμενης περιόδου.

2.2. Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των σχετιζόμενων με το περιβάλλον στόχων του
Σχεδίου  γίνεται  με  συγκριτική  αποτίμηση  των  στοιχείων  των  διαδοχικών  εκθέσεων.
Σκοπός  της  σύγκρισης  των  παραπάνω  στοιχείων  αποτελεί  η  ποσοτικοποίηση  των
περιβαλλοντικών  μεταβολών  που  οφείλονται  στο  υλοποιηθέν  τμήμα  του  Σχεδίου,  η
σύγκριση  με  τις  εκτιμήσεις  της  ΣΜΠΕ  και  τις  εξελίξεις  στο  θεσμικό  πλαίσιο  για  το
περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών
ενεργειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις
της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας
του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

3. Οι παράμετροι που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρακολουθούνται αναφέρονται λεπτομερέστερα
στην ενότητα 7.5 της ΣΜΠΕ.

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος

Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοσή της μέχρι την έγκριση του Σχεδίου, ενώ μετά
την έγκριση του τελευταίου η ισχύς της επεκτείνεται για το διάστημα ισχύος του Σχεδίου.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  του  Σχεδίου,  απαιτείται  η  τήρηση  των  σχετικών  διαδικασιών  που
προβλέπονται  από  την  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006,  εξαιρουμένων  των  περιπτώσεων
προσαρμογής  του  Σχεδίου  σε  νεότερα,  λεπτομερέστερα  ή  ακριβέστερα  δεδομένα  που  αφορούν  την
προστασία  στοιχείων  του  φυσικού  ή  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος  της  περιοχής  του,  κατά  τα
αναφερόμενα στην ενότητα (Γ) της παρούσας.
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9. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ

Δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ. 

Η έλλειψη δεδομένων στοιχείων βάσης για πιθανές συγκρίσεις  με  μελλοντικές  εξελίξεις  αποτελεί  ένα
μόνιμο πρόβλημα στις περιβαλλοντικές μελέτες κάθε είδους. 

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή προβλέψεων νόμων και υπουργικών αποφάσεων που σχετίζονται με την
επιστημονικά  τεκμηριωμένη  οριοθέτηση  προστατευόμενων  περιοχών  αποτελούν  επίσης  ένα  πάγιο
πρόβλημα,  το  οποίο  οδηγεί  σε  δυστοκία  εντοπισμού  των  πραγματικών  επιπτώσεων  και  των
χαρακτηριστικών  αυτών  (ένταση,  αντιστρεψιμότητα,  διάρκεια  κλπ).  Αποτέλεσμα  αυτών  των
καθυστερήσεων είναι  οι  πολλές φορές  υπερεκτίμηση της  έντασης  των επιπτώσεων,  αφού η  ανάλυση
στηρίζεται  στα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης και  σε οριοθετήσεις,  οι  οποίες  πιθανά να μην
στηρίζονται σε κανένα επιστημονικό έρεισμα.  
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10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Όπως  έχει  αναφερθεί  και  σε  προηγούμενα  σημεία  της  μελέτης,  η  τροποποίηση  της  ΖΟΕ  καθίσταται
αναγκαία, ώστε να είναι σύμφωνη με το υπό έγκριση νέο ΓΠΣ του Δήμου Τρικκαίων. 

Ως εκ τούτου, οι όποιες επιπλέον μελέτες και έρευνες  απαιτούνται (πολεοδομικές μελέτες για τις νέες
εντάξεις κλπ),  περιγράφονται αναλυτικά στο υπό έγκριση ΓΠΣ. Δεν απαιτούνται πρόσθετες μελέτες και
έρευνες στα πλαίσια της υπό εξέταση τροποποίησης της ΖΟΕ. 
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