
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  -  ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

1.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Ζ πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ παξνχζα ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζπκπίπηεη κε 
ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο θαη νξίδεηαη σο: 

H πεξηνρή εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Nίθαηαο, ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, ηεο Π.Δ. Λάξηζαο, ηεο 
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, φπσο απηά θαζνξίζηεθαλ κε ην Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο). Ζ 
Γ.Δ. Νίθαηαο έρεη έθηαζε 279,157 km

2
 ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ θαη απνηειείηαη απφ ηηο Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο Νίθαηαο, Γηιφθνπ, Εαππείνπ, Μνζρνρσξίνπ, Μχξσλ, Νέαο Λεχθεο, Νέσλ Καξπψλ, Υαξάο.  

1.2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

1.2.1 Κλιμαηικά – βιοκλιμαηικά ταρακηηριζηικά  

Ο πιεζηέζηεξνο Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, απφ ηνλ νπνίν δηαηίζεληαη ζηνηρεία 
ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη ν Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο (Μ..) ηεο Δ.Μ.Τ ζηελ Λάξηζα. Ζ κέγηζηε κέζε 
κεληαία ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη ηνλ Ηνχιην (27,2 

o
C) ελψ ε ειάρηζηε ηνλ Ηαλνπάξην (5,2 

o
C ), ελψ 

αθφκα πξνθχπηεη φηη ν Ηνχιηνο είλαη ν πην μεξφο κήλαο ηνπ έηνπο, κε κέζε ζρεηηθή πγξαζία 46,6%, ελψ 
ν πην πγξφο κήλαο είλαη ν Γεθέκβξηνο (82,2%). 

Ο πην βξνρεξφο κήλαο είλαη ν Ννέκβξηνο (56,9 mm), ην ρακειφηεξν χςνο βξνρφπησζεο εκθαλίδεηαη 
ηνλ Αχγνπζην (16,4 mm), θαη ε ζπλνιηθή κέζε εηήζηα βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζε 423,2 mm.  

Οη ρηνλνπηψζεηο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλεο ζε κηα πεδηλή πεξηνρή, φπσο ε πεξηνρή κειέηεο. 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Μ.. Λάξηζαο νη πεξηζζφηεξεο ρηνλνπηψζεηο παξαηεξνχληαη ηνπο κήλεο 
Φεβξνπάξην θαη Ηαλνπάξην θπξίσο ζηα νξεηλά ηεο Π.Δ. Λάξηζαο, θαη γίλνληαη πην έληνλεο απφ ηα λφηηα 
πξνο ηα βφξεηα θαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά.  

Υαιαδνπηψζεηο παξαηεξνχληαη θπξίσο θαηά ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνχλην ζηα βφξεηα ηεο Π.Δ. Λάξηζαο 
θαη θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην σο Απξίιην ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο, κε επηδήκηεο επηπηψζεηο ζηελ 
αγξνηηθή παξαγσγή.  

Όζνλ αθνξά ηνπο αλέκνπο επηθξαηέζηεξνη είλαη νη αλαηνιηθνί, ελψ βφξεηνη άλεκνη πλένπλ κφλν ηνπο 
ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Δίλαη θχξηα ρακειήο εληάζεσο 2 - 4 Beaufort, κε 
ηελ κεγαιχηεξε έληαζε λα εληνπίδεηαη ηνλ Ηνχιην (4,1 Βf) ελψ ην πνζνζηφ λελεκίαο μεπεξλά ην 55% 
(M ΔΜΤ Λάξηζαο).  

ηελ πεξηνρή ηνπ Μ.. Λάξηζαο ν βηνθιηκαηηθφο φξνθνο είλαη εκίμεξνο κε ρεηκψλα ςπρξφ (0
o
C < m < 

3
o
C) θαη ην θιίκα είλαη έληνλν-κέζν κεζνγεηαθφ. 

 

1.2.2 Τοπίο – αιζθηηικό περιβάλλον  

Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο κηα ακηγψο πεδηλή πεξηνρή απνηειεί ηκήκα ηεο επξχηεξεο πεδηάδαο 
Λαξίζεο-Σπξλάβνπ, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο ρψξαο. ηα βφξεηα δεζπφδεη ν φγθνο ηνπ Οιχκπνπ 
(2.918 κ.), ν νπνίνο παξ’ φιν πνπ απνηειεί ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο Π.Δ. Λάξηζαο, γίλεηαη νξαηφο ζηνλ 
νξίδνληα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ηε λφηηα πξνέθηαζή ηνπ, ν Όιπκπνο ρακειψλεη ζηνλ Κάησ Όιπκπν 
(Μεηακφξθσζε, 1.587 κ.), αθνχ δηαρσξηζηεί πξψηα απφ ηε ραξάδξα ηνπ ρεηκάξξνπ Ξεξφιαθνπ ή 
Εειηάλα.  

Ωο ζπλέρεηα ηνπ Οιχκπνπ ζηα λφηηα βξίζθεηαη ε Όζζα ή Κίζζαβνο (1.978 κ.), πνπ ρσξίδεηαη απφ ηνλ 
Όιπκπν κε ηε δηαβξσζηγελή θνηιάδα ησλ Σεκπψλ, θαζψο θαη ην Μαπξνβνχλη (1.054 κ.), πνπ 
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δηαρσξίδεηαη απφ ηελ Όζζα κέζσ ηεο κηθξήο πεδηάδαο ηεο Αγηάο κε ην Πιαηαλφξεκα. Απηνί νη νξεηλνί 
φγθνη θπξηαξρνχλ ζην εγγχηεξν ηνπίν, αλαηνιηθά ηεο Γ.Δ. Αθφκε λνηηνδπηηθά ηνπ Κηζζάβνπ βξίζθεηαη ν 
ρακειφο θαη κηθξφο νξεηλφο φγθνο Γεληίθη ή Γθηληίθη, ελψ ζην λφηην ηκήκα ηεο Γ.Δ. βξίζθεηαη ην ρακειφ 
φξνο Υαιθσδφληνλ ή Καξαληάνπ (725 κ.).  

Σελ επξχηεξε πεδηάδα δηαζρίδνπλ πνηάκηα θαη παξαπφηακνη απηψλ, κε θπξηφηεξα ηνλ Πελεηφ θαη ηνλ 
Σηηαξήζην παίδνληαο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ιφγσ ησλ δηαδηθαζηψλ 
ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο απφζεζεο πιηθψλ αιιά θαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ 
(αχμεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηείζδπζεο θαη ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο). 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πδάηηλν ηνπίν ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο ζρεκαηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηερλεηά 
έξγα άξδεπζεο.  

 

1.2.3 Γεωλογικά, εδαθολογικά και ηεκηονικά ταρακηηριζηικά 

Γεσινγία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

Ζ Γ.Δ. Νίθαηαο βξίζθεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιηθή πεδηάδα θαη κεγάιν κέξνο ηνπ ζηελ ηεθηνληθή 
ηάθξν ηεο Λάξηζαο. ην δπηηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο παξαηεξνχληαη πιεηνθαηληθέο απνζέζεηο (λενγελείο), 
ρεξζαίεο ή πθάικπξνπ θάζεσο, ελψ ζην αλαηνιηθφ απνζέζεηο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ-λεσηέξνπ 
Σεηαξηνγελνχο. 

Τπάξρνπλ επίζεο κηθξέο εκθαλίζεηο ηεο Πειαγνληθήο δψλεο ζην λφηην-λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ησλ 
νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Γεσδπλακηθέο Γηεξγαζίεο θαη Γεσινγηθνί Κίλδπλνη 

ηελ πεξηνρή δελ εληνπίζηεθαλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ιφγσ έληνλσλ 
γεσδπλακηθψλ δηεξγαζηψλ. Σα ζηνηρεία ηα νπνία νδήγεζαλ ζ' απηφ ην ζπκπέξαζκα, πξνέξρνληαη απφ 
βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ΣΎΓΚ θαη ηηο επί 
ηφπνπ ζχληνκεο επηζθέςεηο. 

ηελ πεξηνρή εληνπίζηεθαλ ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

 

 Δδαθηθέο νιηζζήζεηο 

Μηθξήο ζρεηηθά ζεκαζίαο εδαθηθέο νιηζζήζεηο εληνπίζηεθαλ ζε ρακειά ηερλεηά πξαλή, ζηελ νδφ 
κεηαμχ Νέσλ Καξπψλ θαη Εαππείνπ. Οη εκθαλίζεηο ηνπο, είλαη ελδεηθηηθφ πηζαλνχ πξνβιήκαηνο ζε 
γεηηνληθέο πεξηνρέο κε παξφκνηα γεσινγηθά πιηθά. 

 

 Πιεκκχξεο 

Μηθξήο ζεκαζίαο πξνβιήκαηα, ππάξρνπλ, απφ θαηαθιχζεηο κε φκβξηα λεξά. ηελ Νίθαηα 
πιεκκπξίδνπλ ηκήκαηα ηεο νδνχ Φαξζάισλ θαη ζην Εάππεην εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο 5 ή 6 
δξφκνη δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ζηνπο θαηνίθνπο, ιφγσ αλππαξμίαο δηθηχνπ νκβξίσλ θαη αζηηθψλ 
ιπκάησλ. ηε Νέα Λεχθε ην 1963 πιεκκχξηζε ην Κνπζκπαζαληψηηθν ξέκα. ήκεξα έρεη γίλεη έξγν 
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη δελ αλακέλεηαη πξφβιεκα. 

 

1.2.4 Υδαηικοί πόροι  

Ο Πελεηφο είλαη ν θχξηνο θαη πην αμηφινγνο πνηακφο ηεο Θεζζαιίαο. Απνηειεί γηα ηε Θεζζαιία, καδί κε 
ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ ην κνλαδηθφ πδάηηλν απνδέθηε. Όκσο, ε ζπλερψο απμαλφκελε θαηαλάισζε 
λεξνχ θαη ε αχμεζε ηεο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνχ ζηελ πεδηάδα, ε νπνία απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο 
λεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξχπαλζε ηνπ πνηακνχ απφ ηα θπηνθάξκαθα, νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε 
λέσλ πεγψλ λεξνχ. Έηζη, απφ ην 1990, νη αλάγθεο ζε λεξφ ηεο Λάξηζαο θαιχπηνληαη 100% απφ 
ππφγεηα λεξά, πνπ πξνέξρνληαλ απφ γεσηξήζεηο. 
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Οη ππφγεηνη πδξνθφξνη νξίδνληεο ζηε Θεζζαιία δηαθξίλνληαη ζε θαξζηηθνχο νξίδνληεο θαη ζε κε 
θαξζηηθά πδξνθφξα ζηξψκαηα. Οη θαξζηηθνί νξίδνληεο, πνηθίινπ κεγέζνπο, βξίζθνληαη πξνο ηα άθξα 
ηεο πεδηάδαο ηεο Λάξηζαο, ζηηο ππψξεηεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ. Αληίζεηα, ζηελ πεδηάδα, ππάξρνπλ 
θξεάηηνη νξίδνληεο ζην αλψηεξν ζηξψκα ησλ αιινπβηαθψλ θψλσλ.  

χκθσλα κε δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηελ πεξηνρή εληνπίζηεθε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ληηξηθά ψζηε θαη΄ 
αξρήλ λα ζεσξείηαη αθαηάιιειν ην λεξφ γηα πφζε. ηε Νίθαηα φπνπ έγηλε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε 20 γεσηξήζεηο, βξέζεθαλ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ, απμεκέλα 
ακκσληαθά θαη ληηξψδε. Οη κειεηεηέο (Αξγπξφπνπινο θ.α.), ζεσξνχλ πηζαλφ αίηην ηνπ θαηλνκέλνπ ηε 
γεσξγηθή πξαθηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη βιέπνπλ ηα 
ληηξηθά ζαλ πηζαλφ δείθηε ξππαληψλ, πνπ δελ έρνπλ ειερζεί θαζφινπ (θπηνθάξκαθα θαη κεηαβνιίηεο 
ηνπο). 

Ζ πδαηηθή ηζνξξνπία ηεο πεξηνρήο, πνπ έρεη δηαηαξαρζεί απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ 
αιιά θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ηε κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ λεξψλ γηα άξδεπζε, ζα ζπλερίζεη 
λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ πδαηηθφ θχθιν, κε απνηέιεζκα ηε ζνβαξή δηαηάξαμε ηεο νηθνινγίαο 
ηεο πεξηνρήο. 

 

1.2.5 Φσζικό περιβάλλον  

Πξνζηαηεπφκελεο – Οηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο 

Μηα επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ ππάγεηαη ζην Γίθηπν Νatura 2000 θαη έρεη ιάβεη ηνλ 
ραξαθηεξηζκφ Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ πιεζπζκψλ θηξθηλεδίνπ 
(Falco naumanni) πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή. Μέζα ζε απηή ηελ πεξηνρή βξίζθεηαη ζρεδφλ νιφθιεξε ε 
Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή έρεη νλνκαζία ‘’Πεξηνρή 
Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ’’ (θσδ. GR1420011) θαη έθηαζε 955.961,20 ζηξέκκαηα.  

Δληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο δελ εληνπίδνληαη Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ). 

Σκήκαηα ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο εκπίπηνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο εκαληηθήο Πεξηνρήο γηα ηα Πνπιηά 
(ΠΠ) κε νλνκαζία "Θεζζαιηθφο Κάκπνο" θαη θσδηθφ GR062. 

Κχξηεο θαηεγνξίεο βιάζηεζεο – Οηθνζπζηήκαηα 

Ζ δψλε βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ . Νηάθε είλαη ε Παξακεζνγεηαθή 
δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) (ινθψδεο, ππννξεηλή) - Τπνδψλε Ostryo-Carpinion. 

Υισξίδα 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο θαιχπηεηαη  επνρηαθά απφ 
βιάζηεζε αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, θπξίσο βακβαθηνχ θαη ζηηεξψλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο κηα αγξνηηθή 
πεξηνρή κε επίπεδε, κε πιήζνο ρακειψλ ιφθσλ κε ειαθξηέο θιίζεηο ησλ νπνίσλ νη επηθάλεηεο 
παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά φκνξθα ρξψκαηα αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαιιηέξγεηαο. Πξάζηλν θαηά ηελ 
πεξίνδν θαιιηέξγεηαο, ρξπζαθί κεηά ην ζεξηζκφ θαη θφθθηλν γαηψδεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπνξάο. 
Σέινο, ε παξνπζία ρακειψλ θαη κηθξψλ θηηξίσλ επηηξέπεη λα δεκηνπξγείηαη έλα επξχ αλεκπφδηζην 
νπηηθφ πεδίν πξνζθέξνληαο ζηνλ επηζθέπηε κηα παλνξακηθή θαη εληππσζηαθή ζέα. Ζ θιίζε εληφο ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο θπκαίλεηαη επί ην πιείζηνλ απφ 0% έσο 10%, ζε κηθξφηεξε έθηαζε απφ 10% έσο 
15% θαη ζε ειάρηζηεο απφ 15% έσο 20%. 

ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο παξαηεξείηαη επίζεο ζακλψδεο βιάζηεζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 
ζακλψδε αείθπιια ζθιεξφθπιια είδε φπσο ν πξίλνο (Quercus coccifera) πνπ θχεηαη θπζηθά ζην 
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νξεηλψλ θαη εκηνξεηλψλ εθηάζεσλ ζηα λφηηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζε αξθεηά 
ππνβαζκηζκέλνπο ζακλψλεο ιφγσ ηεο ππεξβφζθεζεο θαη θπιινβφια θαη αλαξξηρψκελα είδε φπσο 
είλαη ηα ζπάξηα (Spartium junceum) θαη ν θηζζφο (Hedera helix) αληίζηνηρα ζε παξφρζηεο πεξηνρέο.  
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Δπηπιένλ ζε ξέκαηα ηεο πεξηνρήο ζπλαληψληαη πδξφβηα είδε φπσο ην θαιάκη (Phragmites australis), 
νη ιεχθεο (Populus tremula), νη πιάηαλνη (Platanus orientalis), νη ηηηέο (Salix caprea), νη 
αγξηνηξηαληαθπιιηέο (Rosa canina), ηα βάηα (Rubus spp.).  

Σέινο, ππάξρεη δελδξψδεο βιάζηεζε ζε δηάθνξεο εθηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο φπσο 
είλαη ην δξπνδάζνο ζην Εάππεην, ην αηζζεηηθφ άιζνο ηνπ Άγηνπ Ραθαήι, ηα άιζε ηνπ Άγηνπ 
ππξίδσλα θαη Σάβα ζηηο Νέεο Καξπέο θαη ν πιαηαλψλαο ηνπ Κεθαιφβξπζνπ, ησλ νπνίσλ ηελ 
δηακφξθσζε έρεη επηκειεζεί ην δαζαξρείν Λάξηζαο. 

Παλίδα πιελ νξληζνπαλίδαο 

ηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηεο Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, παξαηεξείηαη παλίδα 
ραξαθηεξηζηηθή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ. Τπάξρνπλ πνηθίια είδε ζειαζηηθψλ 
(ρεηξφπηεξα, εληνκνθάγα, θπηνθάγα, ηξσθηηθά θαη κηθξά ζαξθνθάγα) φπσο είλαη ε αιεπνχ, ν 
ζθαληδφρνηξνο (Erinaceus concolor), ν ηπθινπφληηθαο, ν ιαγφο (Lepus europeus), ν καπξνπνληηθφο 
(Rattus rattus), ην πεηξνθνχλαβν (Martes foina), ν αζβφο (Meles meles), ε λπθίηζα (Mustela nivalis), 
νη λπρηεξίδεο. Όζνλ αθνξά ζηα εξπεηά θαη ηα ακθίβηα, απαληψληαη είδε θξχλνπ, γξαηθνρειψλα, 
νλπρνρειψλα, δηάθνξα είδε βαηξάρνπ θαη ζαχξαο, θαη θίδηα φπσο ε δελδξνγαιηά ε νρηά θαη ην 
λεξφθηδν. Σέινο ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε αξθεηψλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ. 

Ζ κηθξνπαλίδα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, απνηειεί κε ηε ζεηξά ηεο πεγή 
δηαηξνθήο αλψηεξσλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα εηδψλ, φπσο κηθξά ζαξθνθάγα ζειαζηηθά (π.ρ. αιεπνχ, 
θνπλάβη), εκεξφβηα θαη λπθηφβηα αξπαθηηθά (βαξβαθίλεο, ηζίθηεο, θίξθνη, θνπθνπβάγηεο) πνπ δηαβηνχλ 
ζηνπο πεξηβάιινληεο νξεηλνχο φγθνπο θαη ζηηο πδαηνζπιινγέο (θπζηθά ή ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα).  

Γηα ηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο παλίδαο γχξσ απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη ην 
πδξνγξαθηθφ δίθηπν. Αθφκε ζπγθεθξηκέλα είδε παλίδαο δηεκεξεχνπλ γχξσ απφ ηα αξδεπηηθά θαλάιηα 
νξηζκέλεο πεξηφδνπο, θαηά ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα θσιηάζνπλ θαη λα ηξαθνχλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο γηα 
παξάδεηγκα δέληξσλ ή ζηηεξψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αγξηφρνηξνπο ζηηο θαιιηέξγεηεο θαιακπνθηνχ.  

Σα πεξηζζφηεξα αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα είλαη ρσκάηηλα θαη επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 
πδξφβηαο βιάζηεζεο ηνπ απμεηηθνχ ρψξνπ Phragmitetum απφ P. communis, T. augostifolia θαη ζπλνδά 
είδε. Δθεί  θσιηάδνπλ κηθξά παξπδάηηα πηελά, ακθίβηα θαη εξπεηά ζε ηθαλνχο αξηζκνχο (φια ηα είδε 
ζαπξψλ, ηα θνηλά θίδηα ηεο ππαίζξνπ ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, ρειψλεο θαη βάηξαρνη).  

Αθφκε ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νίθαηαο γεηηληάδεη κε ηξεηο δψλεο παξνπζίαο ηνπ ιχθνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Λάξηζαο. 

Απεηιέο γηα ηελ δηαβίσζε ηεο παλίδαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή εληαηηθήο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο 
απνηεινχλ ε φριεζε απφ ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο, ε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ απφ ηα ρεκηθά 
θαιιηεξγεηηθά κέζα, ε θαηαζηξνθή ησλ ρψξσλ θσιηάζκαηνο απφ ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη 
γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Έλαο αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ κηθξή πνηθηιφηεηα εηδψλ 
παλίδαο είλαη νη κνλνθαιιηέξγεηεο. 

Οξληζνπαλίδα 

ην Παξάξηεκα Γ ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 8353/276/Δ103/2012 (ΦΔΚ415/Β/23.02.2012) πεξηιακβάλνληαη ηα 
είδε νξληζνπαλίδαο πνπ αλαθέξνληαη σο είδε ραξαθηεξηζκνχ ηεο ΕΔΠ GR1420011 θαη ηα νπνία είλαη: 

 Falco naumanni (Κηξθηλέδη) 

 Buteo rufinus (Αεηνγεξαθίλα) 

Δίδε πξνηεξαηφηεηαο απνηεινχλ θαη ηα:  

Nycticorax nycticorax,  

Egretta alba,  
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Ardea cinerea,  

Ciconia ciconia,  

Burhinus oedicnemus,  

Bubo bubo,  

Merops apiaster,  

Coracias garrulus,  

Melanocorypha calandra  

θαζψο θαη ηα δηαρεηκάδνληα είδε  

Falco columbarius θαη  

Otis tarda. 

 

1.2.6 Φρήζεις γης – δομημένο περιβάλλον  

πλνιηθά ζηνλ Γήκν Κηιειέξ (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε Γ.Δ. Νίθαηαο πεξηνρή κειέηεο), θαηά κ.φ. ην 
93,08% απνηεινχλ γεσξγηθέο εθηάζεηο, ην 4,54% δάζε θαη εκηθπζηθέο εθηάζεηο, ην 0,09% θαιχπηνληαη 
απφ λεξά, θαη ην 2,30% θαιχπηνληαη απφ δφκεζε θαη γεληθφηεξα θαηαζθεπέο.  

Απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ απηνςηψλ ζηα πιαίζηα ζχληαμεο ηεο κειέηεο, δελ θαίλεηαη ε πεξηνρή κειέηεο 
λα απνθιίλεη απφ ηνπο παξαπάλσ κ.φ.. 
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ύνολο 

Δλλάδος 131.982,20 65.136,20 49,35 62.478,10 47,34 1.790,10 1,36 2.577,90 1,95 100,00 

Περιθέρεια 
Θεζζαλίας 14.046,40 7.552,70 53,77 6.170,40 43,93 81,70 0,58 241,60 1,72 100,00 

Π.Δ. Λάριζας 5385,6 3.471,80 64,46 1.800,30 33,43 21,00 0,39 92,40 1,72 100,00 

Γήμος 
Κιλελέρ  976,7 909,10 93,08 44,30 4,54 0,90 0,09 22,50 2,30 100,01 

 

1.2.7 Ιζηορικό και πολιηιζηικό περιβάλλον 

ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο εληνπίδεηαη 1 ηζηνξηθφο νηθηζκφο, ραξαθηεξηζκέλνο σο αξραηνινγηθφο 
ρψξνο θαζψο θαη 44 νηθηζκνί ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο, νη νπνίνη δελ έρνπλ θεξπρηεί αξραηνινγηθνί 
ρψξνη, δελ είλαη επηζθέςηκνη απφ ην θνηλφ θαη δελ έρνπλ νξηζηεί δψλεο πξνζηαζίαο. Αθφκε εληνπίδεηαη 
έλαο βπδαληηλφο λαφο, αιιά θαλέλα θηίζκα ραξαθηεξηζκέλν σο λεφηεξν κλεκείν.  
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1.2.8 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ο πιεζπζκφο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 αλέξρεηαη ζηνπο 
6.706 θαηνίθνπο.  

Ζ Γ.Δ. Νίθαηαο θαηά ηελ δεθαεηία 1991-2001 παξνπζηάδεη κείσζε πιεζπζκνχ θαηά 1,88%  θαη θαηά ηελ 
δεθαεηία 2001-2011 κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,21%.  Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία ησλ ρακειφηεξσλ ηεο 
Γ.Δ. ρσξηθψλ ελνηήησλ παξαηεξνχκε φηη ε κνλαδηθή ρσξηθή ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεη πιεζπζκηαθή 
αχμεζε είλαη απηή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νίθαηαο, ε νπνία «κεγαιψλεη» πιεζπζκηαθά ηελ ηειεπηαία 
εηθνζαεηία. 

Καηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) 

Σν ΑΔΠ γηα ην 2016 ζηελ Π.Δ. Λάξηζαο είλαη 14.375 €. Γηακνξθψλεηαη έηζη κηα επλντθφηεξε εηθφλα γηα 
ηελ Π.Δ. Λάξηζαο ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ κεηαβνιή ζε 
θάζε άιιε Π.Δ, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επνπηεία ηνπ Πίλαθα 6.3.4.2, πνπ παξαηίζεηαη ζην 
Κεθάιαην 6.  

Απαζρφιεζε – Αλεξγία 

Ζ δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, ζην ζχλνιφ ηεο, δελ απνθιίλεη απφ ην ζχλνιν ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.  

Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο ζπγθεληξψλεη ην 41% ηεο απαζρφιεζεο, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη 
θαη ην πςειφηεξν. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπγθεληξψλεη ην 19% ηεο απαζρφιεζεο, πνζνζηφ 
κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (20%) θαη ηεο Υψξαο (22%), ελψ ν 
ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη ν δεχηεξνο ζε βαξχηεηα ηνκέαο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα, ζπγθεληξψλνληαο ην 
36% ησλ απαζρνινχκελσλ.  

 

1.2.9 Τετνικές σποδομές – δίκησα  

Οδηθφ δίθηπν – κεηαθνξέο  

Σν νδηθφ δίθηπν ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο πεξηιακβάλεη εζληθφ, επαξρηαθφ θαη θνηλνηηθφ δίθηπν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. δηέξρεηαη ν ΠΑΘΔ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην βαζηθφ νδηθφ 
δίθηπν ηεο Γ.Δ. κε αληζφπεδνπο θφκβνπο θαη ε παιαηά εζληθή νδφο (ΠΔΟ) Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο, 
πνπ ζπλδέεη ηελ Λάξηζα κε ηα Φάξζαια. Αθφκε εληνπίδνληαη σο επαξρηαθνί ε νδφο Πιαηπθάκπνπ – 
Υάιθεο – Νίθαηαο, ε νδφο πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο Εάππεην – Κππάξηζζνο, ε νδφο πνπ ζπλδέεη 
ηνπο νηθηζκνχο Υαξά – Κππάξηζζνο ελψ άιιεο ηέζζεξηο (4) νδνί έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνηλνηηθέο.  

Οη κεηαθνξέο θαη νη εμππεξεηήζεηο ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε: 

 Ηδησηηθά κέζα 

 Λεσθνξεία ππεξαζηηθνχ Κ.Σ.Δ.Λ. Λάξηζαο 

 Λεσθνξεηαθή γξακκή ηνπ Αζηηθνχ ΚΣΔΛ Λάξηζαο πξνο ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο  

Δλεξγεηαθέο ππνδνκέο  

Δληφο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο δηέξρνληαη γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. πγθεθξηκέλα, λφηηα 
ηνπ νηθηζκνχ ηεο Νίθαηαο δηέξρνληαη νη γξακκέο κεηαθνξάο 400KV δηπινχ θπθιψκαηνο. Όζνλ αθνξά 
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ην δίθηπν δηαλνκήο θαη ηελ δπλαηφηεηα ειεθηξνδφηεζεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο επηζεκαίλνπλ φηη 
ππάξρεη ζρεηηθή επρέξεηα εθφζνλ θαηαβιεζεί ην θαηάιιειν ηίκεκα. Σν δε δίθηπν δηαλνκήο δελ 
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή, θαζψο νη νδεχζεηο ηνπ 
πξνζαξκφδνληαη ζηελ εθάζηνηε δήηεζε. 

Απφ ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή δηέξρεηαη ν θεληξηθφο αγσγφο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ πξνο ην 
παξφλ ζην δίθηπν έρεη εληαρζεί κφλν ν νηθηζκφο ηεο Νίθαηαο.  

Απνξξίκκαηα 

Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη ηαθηηθά ηφζν εληφο ησλ νηθηζκψλ, φζν θαη ζε νξηζκέλεο 
πεξηνρέο εθηφο ησλ νξίσλ απηψλ θαη ε δηάζεζή ηνπο γίλεηαη ζην ΥΤΣΑ Λάξηζαο.  

Σειεπηθνηλσλίεο – Δπηθνηλσλίεο 

Ζ ρσξηθή ελφηεηα ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο θαιχπηεηαη απφ ην δίθηπν ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΣΔ, 
θαιχπηνληαο κε πιεξφηεηα ηηο αλάγθεο  ηεο πεξηνρήο. Όζνλ αθνξά ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 
θαιχπηεηαη ζαθψο απφ φινπο ηνπ παξφρνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα.  

Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε 

Σν δίθηπν χδξεπζεο θαιχπηεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ., θαζψο θαη νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. Ζ πδξνιεςία θαη ε πδξνδφηεζε γίλεηαη απφ ηελ ΓΔΤΑ 
Κηιειέξ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑ Λάξηζαο.  

Δληφο νηθηζκψλ ππάξρνπλ ηνπηθά δίθηπα δηνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ. 

Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη ΔΔΛ θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο.   

Κνηλσληθέο ππνδνκέο 

Δθπαίδεπζε: Δληνπίδεηαη έλαο παηδηθφο ζηαζκφο ζηελ Νίθαηα, ελψ δεκνηηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζε 
ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο 11 νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. ην Εάππεην ιεηηνπξγεί, επηπξφζζεηα, Γπκλάζην θαη ζηε 
Νίθαηα Γπκλάζην, Λχθεην θαη παξάξηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ωδείνπ Λάξηζαο. 

Τγεία-Πξφλνηα: Αγξνηηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο νηθηζκνχο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο. 

Αζιεηηθέο ππνδνκέο: ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. ππάξρνπλ 10 γήπεδα πνδνζθαίξνπ (απφ 1 ζε 
θάζε νηθηζκφ), 2 Κιεηζηά Γπκλαζηήξηα θαη 5 γήπεδα ηέληο. 

 

1.2.10 Αημοζθαιρικό περιβάλλον 

Πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο απνηεινχλ νη ξχπνη απφ ηηο 
αζηηθέο, βηνκεραληθέο θαη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο επηβαξχλεηαη θαη απφ ηνπ ξχπνπο ησλ νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηκήκα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ΠΑΘΔ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα παιηφηεξα ζηνηρεία
1
 πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ αλαθέξνπλ φηη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θίλεζεο (ληήδει) γηα ηελ θίλεζε ηνπ 
κεραληθνχ θαιιηεξγεηηθνχ θαη αληιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ησλ ιεθαλψλ 
απνξξνήο Πελεηνχ θαη Κάξιαο αλέξρεηαη ζε 16 ιίηξα/ζηξέκκα/έηνο πεξίπνπ. 

                                                             
1Βαβίδνο Γ., Εαλλάθε Κ., Εαθεηξφπνπινο Γ., Βαθάθεο, Λαδαξίδεο 1995 ΜΠΔ Δθηξνπήο Αρειψνπ. ΤΠΔΥΩΓΔ, Αζήλα.  
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ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ζπλαληψληαη κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο λα 
επηβαξχλνπλ ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θχξηα βηνηερληθή - βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 
εληνπίδεηαη θπξίσο θαηά κήθνο ησλ θεληξηθψλ αξηεξηψλ - εηζφδσλ ηεο Λάξηζαο απφ Φάξζαια κέζσ 
Νίθαηαο θαη απφ Αζήλα. Δθηηκάηαη φηη ε ξχπαλζε απφ ηε βηνηερληθή - βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 
επεξεάδεη κφλν ηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, αιιά δελ 
επηδξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ζηνπο άιινπο νηθηζκνχο. 

 

1.2.11 Ακοσζηικό περιβάλλον, δονήζεις, ακηινοβολίες 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηκήκα ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ ΠΑΘΔ δηαζρίδεη ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο. Ζ 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε νπνία αλαιχεηαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κπνξεί λα είλαη θάησ απφ ηα 
επηηξεπηά φξηα, ην ίδην φκσο δελ παξαηεξείηαη κε ηελ ερνξχπαλζε. Σα κεγαιχηεξα επίπεδα ζνξχβνπ 
κέζα ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηελ παξφδηα δψλε ηνπ λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ 
ΠΑΘΔ. 

 

1.3 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΔΓΗΟΤ  

(Αλαιπηηθά νιφθιεξν ην ρέδην επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα 7 ηεο παξνχζαο) 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΡΘΡΟ 2) 

Οξίδνληαη νη αθφινπζεο Εψλεο: 

1. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ (ΠΔΠ) 

ΠΔΠ α. Οξεηλφο φγθνο ηνπ Xαιθνδφληνπ φξνπο ζην Ν. Αλαηνιηθφ άθξν ηεο Γ.Δ. 

ΠΔΠ β. Υψξνη Αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 

ΠΔΠ γ. Γαζηθέο Δθηάζεηο 

ΠΔΠ δ. Πεξηνρέο Γηθηχνπ Φχζε 2000 

Αθνξά ηελ πεξηνρή ηεο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 κε 

θσδηθφ «GR1420011 Θεζζαιηθφο Κάκπνο» πνπ πεξηέρεηαη εληφο ηεο θηεκαηηθήο 

πεξηθέξεηαο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο νξίσλ 

νηθηζκψλ ή εληφο πνιενδνκεκέλσλ πεξηνρψλ. 

2. ΕΩΝΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΟΜΖΖ (ΕΔΠΓ) 

ΕΔΠΓ Α. Νφηην ηκήκα ηεο Γ.Δ. 

Βαζηθή επηδίσμε είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ, αγξνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

ΕΔΠΓ Β. Βφξεην ηκήκα ηεο Γ.Δ. (Β1, Β2 θαη Β3) 

Βαζηθή επηδίσμε είλαη λα δηαηεξεζεί ε πεξηνρή σο "ξεδέξβα" γεο γηα ηε κειινληηθή 
επέθηαζε ηεο Λάξηζαο θαη ηε ρσξνζέηεζε αζηηθψλ ρξήζεσλ, κε απμεκέλεο απαηηήζεηο 
ζε γε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνηθίαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηάζεηο θαη ηελ εθδεινχκελε δήηεζε, ε πεξηνρή 
ρσξίδεηαη ζε ηξεηο Εψλεο: 
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ΕΔΠΓ Β1 

ΕΔΠΓ Β2 

ΕΔΠΓ Β3 

3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ (ΠΔΠΓ) 

ΠΔΠΓ Α - Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη αλαηνιηθά ηεο Π.Δ.Ο. 

ΠΔΠΓ Β - Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, κεηαμχ Π.Δ.Ο. θαη Φαξζάισλ. 

ΠΔΠΓ  Γ - Πεξηνρή ζην βφξεην ηκήκα, θαηά κήθνο θαη δπηηθά ηεο ΠΑΘΔ. (εληφο ηεο 
ΕΔΠΓ Β3) 

4. ΔΠΔΚΣΑΔΗ / ΝΔΟΗ ΟΗΚΗΣΗΚΟΗ ΤΠΟΓΟΥΔΗ 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαζνξίδνληαη δχν ηχπνη ππνδνρέσλ: 

  Eπεθηάζεηο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νξγαλσκέλα νη πιένλ άκεζεο αλάγθεο θαη λα εμεπξεζνχλ 
λένη θνηλφρξεζηνη - θνηλσθειείο ρψξνη 

  ΠΔΡΠΟ θαηνηθίαο, ψζηε ε πξνζθνξά λα αθνινπζήζεη νκαιά ηελ δήηεζε θαη λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

4.1 Δπεθηάζεηο: 

 Οηθηζκνχ Νίθαηαο 543 ζηξ. 

 Οηθηζκνχ Νέσλ Καξπψλ 305 ζηξ. 

 Οηθηζκνχ Νέαο Λεχθεο 115 ζηξ. 

ήηνη ζπλνιηθά 963 ζηξέκκαηα. 

4.2 ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο 

Ζ δήηεζε αλέξρεηαη ζε 2.161 ζηξ. θαη θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: 

 ΠΔΡΠΟ 1. Έθηαζε ηεο "Οηθηζηηθήο Έλσζεο Καζεγεηψλ ΣΔΗ Λάξηζαο" πεξίπνπ 275 
ζηξεκκάησλ  

 ΠΔΡΠΟ 2.Έθηαζε ηεο "Δξγνιεπηηθήο - Αλαπηπμηαθήο Δ.Δ. ΟΛΤΜΠΟ" πεξίπνπ 216 
ζηξεκκάησλ  

 ΠΔΡΠΟ 3.Έθηαζε ηεο "Οηθηζηηθήο Δλσζεο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Αεξνπφξσλ Π.Α. 
Λάξηζαο" πεξίπνπ 199 ζηξεκκάησλ  

 ΠΔΡΠΟ 4.Έθηαζε ηεο "Οηθηζηηθέο Αλαπηχμεηο ΑΔ" πεξίπνπ 106 ζηξεκκάησλ  

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ αλέξρεηαη ζε 785 ζηξέκκαηα. Ζ ππφινηπε 
απαηηνχκελε έθηαζε, ηεο ηάμεο ησλ 1.376 ζηξ. νξίδεηαη σο πιαθφλ ζπλνιηθά γηα ηηο 
πεξηνρέο φπνπ νη ΠΔΡΠΟ Καηνηθίαο επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηε παξνχζα, δειαδή ηηο 
πεξηνρέο ΕΔΠΓ Β1 θαη Β2. 

ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ ΟΗΚΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΥΔΧΝ - 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ (ΑΡΘΡΟ 3) 

Οη ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρχζκηζε ησλ Οηθηζηηθψλ 
Τπνδνρέσλ - Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνιενδφκεζε φισλ ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ - Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ θαη θαηά 
πξνηεξαηφηεηα απηψλ κε πίεζε ή/θαη δπλαηφηεηεο εθηφλσζεο ηεο δήηεζεο γηα Α` θαηνηθία: 
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Νίθαηαο, Ν. Καξπψλ, Ν. Λεχθεο. Πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνρέο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ηκεκάησλ 
ησλ νηθηζκψλ, ηεο έθηαζεο ηνπ Γ.Π.. `88 ηεο Νίθαηαο θαη ησλ επεθηάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη. 

 Καηεχζπλζε Πεξηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ νηθηζκψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο 
πςειήο παξαγσγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαη 
πξνζδηνξηζηεί λέν φξην κε εηδηθφηεξε κειέηε.  

 Καζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, κέζνπ .Γ., κέζεο πξαγκαηηθήο ππθλφηεηαο, πξνγξακκαηηθψλ 
κεγεζψλ θαη θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ ζε φινπο ηνπο νηθηζηηθνχο ππνδνρείο.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΠ  (ΑΡΘΡΟ 4) 

Πξφγξακκα Δλεξγνπνίεζεο ηνπ ΓΠ 

1. Φνξέαο Δθαξκνγήο: Ωο Φνξέαο Δθαξκνγήο ηνπ ΓΠ ζα ιεηηνπξγήζεη ν Γήκνο Κηιειέξ. 

2. Απαξαίηεηα Έξγα - Μειέηεο 

Σα θχξηα απαηηνχκελα έξγα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Κεθαιαίνπ 4 ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπνπ 
θαη αλά ηνκέα αμηνινγείηαη ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο θάζε έξγνπ. 

ΓΔΝΗΚΔ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ (ΑΡΘΡΑ 5,6,7) 

Σίζεληαη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

 

1.4 ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ – ΠΡΟΣΑΔΗ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ – ΜΔΣΡΑ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  

1.4.1  Κλιμαηικά – βιοκλιμαηικά ταρακηηριζηικά 

Με βάζε ηελ θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ επεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο απηέο 
αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζηα θιηκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη εθαξκνγήο. Έηζη ε επίπησζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ ηεο 
Γ.Δ. Νίθαηαο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα αμηνινγείηαη σο νπδέηεξε.  

 

1.4.2 Τοπίο - αιζθηηικό περιβάλλον 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ  

Ο Γεληθφο Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο (ΓΠ) γεληθφηεξα, θαη ην «ρέδην Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ 
Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ» εηδηθφηεξα, ζέηεη σο 
θαηεχζπλζε θαη ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δφκεζεο εθηφο νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ είηε απηνί είλαη 
νηθηζκνί γηα θαηνηθία είηε απηνί είλαη ππνδνρείο γηα νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξαηηέξσ ε κειέηε θαη 
ζεζκνζέηεζε ησλ ππνδνρέσλ πνπ ηεξαξρηθά ζα αθνινπζήζεη σο ζρεδηαζκφο, ζα επηβάιεη κέζσ ησλ 
θηηξνδνκηθψλ θαλνληζκψλ κνξθνινγηθνχο θαλφλεο αλάινγα κε ηελ ρξήζε. Καηά ζπλέπεηα ε 
ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ ζα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ αηζζεηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. πλεπψο νη επηπηψζεηο ζα είλαη ζεηηθέο. 

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ είηε απηά είλαη 
ηερληθέο ππνδνκέο (νδνπνηία, απνρέηεπζε θιπ.) είηε είλαη θηηξηαθέο ππνδνκέο (θνηλσθειή θηίξηα, 
θαηνηθίεο, εγθαηαζηάζεηο ζηέγαζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ). Ωζηφζν απηέο ζα είλαη ζρεηηθά 
αζζελείο, πξνζσξηλέο θαη πιήξσο αλαζηξέςηκεο. 
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Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 
ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνβιέπνληαη αλά έξγν απφ ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ηνπ έξγνπ. Γηα φζα έξγα δελ ζα θαζνξηζηνχλ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. 
θαηνηθίεο) ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νξζέο πξαθηηθέο πεξηνξηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 
ζπλεπεηψλ ζηνλ ρψξν φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ γεληθφηεξε λνκνζεζία. 

 

1.4.3 Μορθολογικά και εδαθολογικά ταρακηηριζηικά 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ  

ην «ρέδην Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, 
Γήκνπ Κηιειέξ» δελ πξνβιέπεηαη ε αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ πςειήο φριεζεο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ αιινηψζεηο ζηα κνξθνινγηθά θαη 
εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

Πεξεηαίξσ ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζε πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο, κέζσ ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε απηέο (π.ρ. βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θιπ.) 
ζα πεξηνξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 

Αξλεηηθέο επηπηψζεηο ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ νη 
νπνίεο φκσο ζα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θαηά ην δπλαηφλ αλαζηξέςηκεο. ε 
θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνβιέπνληαη αλά έξγν απφ ηελ Απφθαζε 
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ηνπ έξγνπ. 

Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Πέξα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξνβιέπνληαη αλά έξγν απφ ηελ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ (ΔΠΟ) ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη νη παξαθάησ βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 

 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 «Μέηρα, όροι και πρόγραμμα για 
ηην εναλλακηική διατείριζη ηων αποβλήηων από εκζκαθές, καηαζκεσές και καηεδαθίζεις 
(ΑΕΚΚ)» (ΦΔΚ 1312Β/24.08.2010). Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ απνζθνπεί ζηελ 
πξφιεςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηνγφλσλ γηα ην πεξηβάιινλ επηπηψζεσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο.  

 Δθαξκνγή ησλ ελ ηζρχ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ξππαληηθψλ νπζηψλ φπσο νξπθηέιαηα, 
επηρξίζκαηα, ρξψκαηα θιπ.. 

 Μείσζε πιενλαδφλησλ εδαθηθψλ πιηθψλ κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζήο ζε επηρψζεηο. 

 Αμηνπνίεζε πιενλαδφλησλ εδαθηθψλ πιηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ, 
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ Λάξηζαο, ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ αδεηνδφηεζεο.  

 

1.4.4 Γεωλογικά και ηεκηονικά ταρακηηριζηικά 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ - Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Ζ κειέηε ηνπ ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ απνηειεί κηα ρσξνηαμηθή παξέκβαζε επνκέλσο δελ αλακέλεηαη ζε θακία 
πεξίπησζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα γεσινγηθά θαη ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 
εθαξκνγήο. Αληίζεηα ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα αθνινπζήζεη κέζσ ηεο νξηνζέηεζεο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ ξεκάησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ πνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο εθαξκνγήο ησλ 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  
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ζρεδίσλ πφιεσλ, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηζκψλ. 
Δπνκέλσο νη επηπηψζεηο αμηνινγνχληαη σο νπδέηεξεο.  

 

1.4.5 Υδαηικοί πόροι 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ  

εκεηψλεηαη πσο ε ιεπηνκεξήο εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηάζεζε θαη ηελ 
επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηξαηεγηθήο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Οη επηπηψζεηο απηέο ζα εθηηκεζνχλ κε αλαιπηηθφ ηξφπν θαηά ηελ 
εθπφλεζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηψλ. Δθφζνλ ινηπφλ ιεθζνχλ φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα, πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηηο παξαπάλσ αδεηνδνηήζεηο νη αλακελφκελεο επηπηψζεηο 
αμηνινγνχληαη σο αζζελείο θαη πιήξσο αληηκεησπίζηκεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο 
λεξνχ γηα χδξεπζε θαη άξδεπζε, απηή κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ κείσζεο ηεο 
θαηαλάισζεο θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ησλ νκβξίσλ. Γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο ε 
θαηαλάισζε λεξνχ γηα άξδεπζε είλαη ζαθψο εληνλφηεξε, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή κε έληνλν 
αγξνηηθφ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά κηθξφ πιεζπζκφ ζηνπο επηκέξνπο νηθηζκνχο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη έπεηηα απφ ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ επηκέξνπο 
έξγσλ, νη επηπηψζεηο ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νπδέηεξεο σο πξνο 
ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, ή ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθέο, αιιά αζζελείο θαη ηνπηθήο θιίκαθαο, καθξνρξφληεο 
θαη κεξηθψο αληηκεησπίζηκεο.  

Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Όζνλ αθνξά ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ θάζε θαηαζθεπήο, φζν θαη ζηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ 
πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Ωο βαζηθνί άμνλεο απηψλ νξίδνληαη νη εμήο: 

 Απνθπγή ξχπαλζεο ησλ πδάησλ απφ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο: απηέο νη επηπηψζεηο κπνξνχλ 
λα απνθεπρζνχλ κε ηελ εθαξκνγή νξζψλ εξγνηαμηαθψλ πξαθηηθψλ. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε απηνχ 
ηνπ ζηφρνπ ζα εθπνλεζνχλ επηκέξνπο  ΜΠΔ κε εθηηκήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα νξηζκέλα έξγα.  
 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ 
 

 Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ιπκάησλ: θαηά ηε θάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ 
έξγσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηνξζψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο ζα ηεξείηαη ην πθηζηάκελν 
ζεζκηθφ πιαίζην δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα εθπνλεζεί εμεηδηθεπκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, γηα ηα 
επηκέξνπο έξγα πνπ απαηηνχλ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε.  

 

1.4.6 Φρήζεις γης – οικιζηικό περιβάλλον 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ - Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππ’ φςηλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 
θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ ήδε δηακνξθσκέλε ζην ρψξν θαηάζηαζε 
πξνθχπηεη ε πξφηαζε ηεο νπνίαο νη αξρέο είλαη επηγξακκαηηθά: 
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 ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ πεξηκεηξηθψλ δσλψλ 
δηαβαζκηζκέλεο πξνζηαζίαο κε έιεγρν ηεο δφκεζεο.  

 ε πξνζηαζία πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη Εψλεο Δηδηθήο 
Πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000, κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 
θηελνηξνθίαο θαη ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα (εμαηξνπκέλσλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα) ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο, θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηνηθίαο εληφο ησλ 
νξίσλ ησλ νηθηζκψλ. 

 ε νξηνζέηεζε ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ κε βάζε ηηο νηθηζηηθέο αλάγθεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 
πιεζπζκνχ ην έηνο ζηφρν 2029. 

 ε ζεζκνζέηεζε εθηφο νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ επξέσλ Εσλψλ-Πεξηνρψλ Διέγρνπ θαη 
Πεξηνξηζκνχ ηεο Γφκεζεο αλά νκάδεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκβαηψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαμχ ηνπο, κε πεξηνξηζκέλε κεηαβνιή ζηνπο ηζρχνληεο εθηφο ζρεδίνπ 
φξνπο δφκεζεο. 

 ε ζεζκνζέηεζε ‘’δσλψλ αλαδήηεζεο’’ γηα ηελ αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ησλ 
ρξήζεσλ γεο πνπ επηηξέπνληαη ζε απηέο, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο εθηφο ζρεδίνπ φξνπο δφκεζεο ή 
ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ φξσλ ρξεκαηνδφηεζεο-επηρνξεγήζεσλ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο πσο ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ 
ππεξθείκελν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή 
εθαξκνγήο. Αληίζεηα, απνβιέπεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή λα αμηνινγνχληαη σο ζεηηθέο θαη 
καθξνρξφληεο. 

 

1.4.7 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ - Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Οη επηπηψζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ αλακέλεηαη εμ’ νξηζκνχ λα είλαη επλντθέο γηα ην 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Σν ρέδην πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία ησλ 
πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα επηθέξνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 
πεξηνρή, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ή θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  Σν ζχλνιν ησλ 
επηπηψζεσλ ινηπφλ αθνξά ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη 
αμηνινγείηαη σο καθξνρξφληα ζεηηθφ.  

Όπσο έρεη γίλεη ήδε ζαθέο ν πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο θηλείηαη ζπλνιηθά πξνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
ζεζκνζέηεζεο βειηησκέλνπ θαζεζηψηνο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, επηθέξνληαο ηελ αχμεζε ηνπ ηνπηθά παξαγφκελνπ 
πξντφληνο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ελ γέλεη. Τπφ απηφ ην πξίζκα αλακέλεηαη ε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο, θαζψο θαη αχμεζε ησλ 
εηζνδεκάησλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ 
ην ζχλνιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη ζεηηθέο θαη καθξνρξφληεο γηα ην 
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο.  

 

1.4.8 Ανθρώπινη σγεία  

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ - Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ηνπ ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο δελ πξνηείλεη λέα έξγα ηέηνηαο θιίκαθαο ηα νπνία 
αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 
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κειέηεο βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα. Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο αμηνινγνχληαη σο 
νπδέηεξεο. 

 

1.4.9 Πολιηιζηικό και πολιηιζμικό περιβάλλον  

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ - Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ζεσξείηαη πσο ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο κε 
καθξνρξφλην ραξαθηήξα  ζην πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο, ράξε ζηε 
ζεζκνζέηεζε βειηησκέλνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο κέζσ Εσλψλ Πξνζηαζίαο ησλ Υψξσλ 
Αξραηνινγηθνχ Δλδηαθέξνληνο.  

 

1.4.10 Οικοζσζηήμαηα - τλωρίδα - πανίδα - προζηαηεσόμενες περιοτές 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ  

Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηελ ρισξίδα, 
ηελ παλίδα θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ σο 
εμήο: 

 επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάιεςε ησλ επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ (θηηξηαθψλ θαη κε),  

 επηπηψζεηο ζηηο νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ άκεζα γεηηληαδφλησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ηνπ ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, θαζψο ζεζκνζεηεί θαζεζηψο πξνζηαζίαο γηα ηηο νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο εληφο ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Καηαξράο ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ ε Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ 
Κάκπνπ, σο Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, ελψ αθφκε νξίδεηαη ε Πεξηνρή 
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) ηνπ Υαιθνδφληνπ  Όξνπο.  

Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Λακβάλνληαο ππ ‘φςηλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηα νηθνζπζηήκαηα, ηελ ρισξίδα, ηελ παλίδα 
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εληνπίδνληαη καθξνρξφληεο ζεηηθέο επηπηψζεηο κέζσ ηεο 
αλαζεψξεζεο ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ απφ ηνλ 
πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ πινπνίεζε επηκέξνπο έξγσλ θαη κειινληηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ζα ηεξεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο.  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο θξίλεηαη αθφκε ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, θαηά ηελ 
θάζε θαηαζθεπήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο ζθφλεο, ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, ηα νπνία ζα 
δηαηαξάμνπλ ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα πνπ δηαβηεί ζε απηήλ. ε απηά ηα κέηξα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 
παξαθάησ παξαγξάθνπο. Αθφκε πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί ε πγηήο πθηζηάκελε βιάζηεζε ζηηο 
πεξηνρέο πνπ δελ είλαη άθξσο απαξαίηεηε ε θαηαζηξνθή ηεο γηα ηελ εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ 
εξγαζηψλ. Δλψ, κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ζα θπηεπηνχλ θαηά ην δπλαηφλ φιεο νη δηαζέζηκεο 
επηθάλεηεο.   

 

1.4.11 Αημοζθαιρικό περιβάλλον 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ  

Οη επηπηψζεηο ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζα κπνξνχζαλ αλ αθνξνχλ ηφζν 
ηελ θάζε πινπνίεζεο, φζν θαη ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Σν πξνηεηλφκελν 
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ρέδην δελ αλακέλεηαη λα επηβαξχλεη ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαζψο δελ 
αλακέλνληαη κεγάιεο θιίκαθαο λέα έξγα. 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη πηζαλφ λα ζεκεησζεί επηπξφζζεηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (θπζηθφ αέξην ή 
πεηξέιαην) γηα ηελ ζέξκαλζε λέσλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία επηβαξχλεη ην αηκνζθαηξηθφ 
πεξηβάιινλ κέζσ ηεο παξαγσγήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ. Παξ’ φια απηά ε επηβάξπλζε 
απηή δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ έξγσλ. Μία ελδεηθηηθή ιχζε γηα ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηνξζψζεσλ - 
ηξνπνπνηήζεσλ ζεσξείηαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηε ζέξκαλζε, παξαγσγή 
δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαη ςχμε κε ζπκπιήξσζε ησλ ππνινίπσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κε ηε ρξήζε 
πεηξειαίνπ. Δλψ αθφκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλεηαη θαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ 
βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
ινηπφλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  

πλνςίδνληαο νη επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηελ πεξηνρήο κειέηεο 
αμηνινγνχληαη σο νπδέηεξεο. 

Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο πξνβιεπφκελσλ έξγσλ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζην 
αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ. Απηέο πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηνχλ αθνινπζψληαο θαηεπζχλζεηο; 

 Σήξεζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ ησλ κεραλεκάησλ 
θαη ησλ νρεκάησλ εξγνηαμίνπ.   

 Δθαξκνγή νξζψλ εξγνηαμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ. 

 Λήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο ζθφλεο.  

 

1.4.12 Ακοσζηικό περιβάλλον 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ  

Οη επηπηψζεηο ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο αθνξνχλ αληίζηνηρα ηφζν ηελ θάζε 
πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ, φζν θαη ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ θάζε ηεο 
θαηαζθεπήο νη αλακελφκελνη ζφξπβνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ: 

 ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ,  

 ηελ θίλεζε ησλ βαξέσλ νρεκάησλ απφ θαη πξνο ην εξγνηάμην θαη  

 ηελ νδηθή θίλεζε απφ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ αλακέλνληαη θαηά ηελ θάζε πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 
έξγσλ λα επηβαξπλζεί ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εγγχηεηα κε ηα 
εξγνηάμηα ησλ επί κέξνπο έξγσλ. Δθηηκάηαη φηη νη ελ ιφγσ επηπηψζεηο ζα έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, 
κέηξηα έληαζε, ζα είλαη κεξηθψο αληηκεησπίζηκεο κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ, ελψ αθφκε ζα είλαη 
ρξνληθά πεξηνξηζκέλεο θαη πιήξσο αλαζηξέςηκεο κεηά ην πέξαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηπηψζεηο ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ 
πξνηεηλφκελσλ απφ ην ζρέδην έξγσλ ραξαθηεξίδνληαη σο κέηξηεο θαη ηππηθέο θαη ρξνληθά θαη ηνπηθά 
πεξηνξηζκέλεο. Αθφκε αμηνινγνχληαη σο πιήξσο αλαζηξέςηκεο, αθνχ ζα δηαξθέζνπλ φζν θαη ε θάζε 
θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη κεξηθψο αληηκεησπίζηκεο, θαζφηη δχλαηαη λα κεηξηαζηνχλ κε ηε 
ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, πνπ ζα εμεηδηθεπηνχλ κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή ησλ 
απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ επηπηψζεηο ζην 
αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ αλακέλνληαη απφ:  

 Σν ζφξπβν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.  
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 Σελ πηζαλή εθπνκπή ζνξχβνπ απφ ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 Σελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο.  

ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ΜΠΔ δελ είλαη δπλαηή κηα αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ επί 
κέξνπο έξγσλ ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εθαξκνγήο. Οη επηπηψζεηο απηέο 
ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζα εθηηκεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ εθπφλεζε, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηεο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ έξγσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππφ κειέηε πξνηάζεηο.  

Πξνηάζεηο - Καηεπζχλζεηο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο 

Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο πξνβιεπφκελσλ έξγσλ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζην 
αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έληαζεο απηψλ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ ηεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο θαη ε ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη επξσπατθήο 
λνκνζεζίαο, γεγνλφο πνπ ιακβάλεηαη ππ ‘φςηλ θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ (ΔΠΟ) ησλ επηκέξνπο έξγσλ. Οη ελ ιφγσ επηπηψζεηο πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηνχλ 
αθνινπζψληαο ηηο εμήο γεληθέο θαηεπζχλζεηο: 

 Απνθπγή δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ απφ ην εζσηεξηθφ ησλ νηθηζκψλ, θαη φηαλ απηφ δελ 
είλαη δπλαηφλ, απνθπγή θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο. 

 πληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ζνξχβνπ θαη 
απνθπγή εθηέιεζεο ερνβφξσλ εξγαζηψλ θαηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο ηδηαίηεξα εληφο ησλ 
νηθηζκψλ.  

 Υξήζε εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη νρεκάησλ πξφζθαηεο ηερλνινγίαο.  
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