
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6  -  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

6.1 ΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

6.1.1 Κλιμαηικά και μεηεωπολογικά ζηοισεία 

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, κε γεσγξαθηθφ 
κήθνο (Lon) 22ν25'1", γεσγξαθηθφ πιάηνο (Lat) 39ν37'58", πςφκεηξν 74 m, θαη απέρεη 15ρικ απφ ηελ 
πεξηνρή κειέηεο. Αληιήζεθαλ ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1955-2001, κε βάζε ηα νπνία αλαιχνληαη νη 
θιηκαηηθέο θαη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 
κήλεο απφ κηα μεξή, ζεξκή πεξίνδν κε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θαη απφιπηε κέγηζηε 
ζεξκνθξαζία 45,2νC, θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, απφ κηα ςπρξή πεξίνδν ελψ  κε απφιπηε 
ειάρηζηε ζεξκνθξαζία -21,6

ν
C. 

 6.1.1.1 Θεξκνθξαζία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ειάρηζηεο θαη νη κέγηζηεο κέζεο κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηα 
έηε 1955 – 2001, παξέρνληαο επνπηεία ηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθχκαλζεο.  Ζ κέζε κέγηζηε 
κεληαία ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη ηνλ Ηνχιην (27,2 

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

o
C ). 

Πίλαθαο 6.1.1.1-1: Θεξκνθξαζία (
o
C) 

1ν Δμάκελν Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 

Διάρηζηε Μεληαία  
Θεξκνθξαζία 

0.7 1.3 3.3 6.2 10.9 15.2 

Μέζε Μεληαία  
Θεξκνθξαζία 

5.2 6.8 9.4 13.8 19.7 25.0 

Μέγηζηε Μεληαία  
Θεξκνθξαζία 

9.8 12.0 14.7 19.6 25.7 31.0 

2ν Δμάκελν Ηνύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 

Διάρηζηε Μεληαία  
Θεξκνθξαζία 

17.7 17.3 14.0 10.0 5.8 2.0 

Μέζε Μεληαία  
Θεξκνθξαζία 

27.2 26.2 21.8 16.2 10.8 6.6 

Μέγηζηε Μεληαία  
Θεξκνθξαζία 

33.1 32.6 28.4 22.2 15.8 11.1 
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ρήκα 6.1.1.1-1: Καηαλνκή κέζεο, κέζεο κέγηζηεο θαη κέζεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζην Μ.. 
Λάξηζαο 

 

   

6.1.1.2 ρεηηθή Τγξαζία - Νέθσζε 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί πξνθχπηεη φηη ν πην μεξφο κήλαο ηνπ έηνπο είλαη ν Ηνχιηνο 
κε κέζε ζρεηηθή πγξαζία 46,6%, ελψ ν πην πγξφο κήλαο είλαη ν Γεθέκβξηνο (82,2%). 

Πίλαθαο 6.1.1.2-1: ρεηηθή Τγξαζία (%) 

1ν Δμάκελν Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 

Μέζε Μεληαία  
Τγξαζία 

79.6 75.1 73.4 68.7 61.6 49.2 

2ν Δμάκελν Ηνύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 

Μέζε Μεληαία  
Τγξαζία 

46.6 50.0 58.9 70.0 79.5 82.2 
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ην επφκελν ρήκα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο αλά κήλα ηνπ έηνπο.  

ρήκα 6.1.1.2-1: Μέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία ζην Μ.. Λάξηζαο 

 

ζνλ αθνξά ηε λεθνθάιπςε, νη ςειφηεξεο ηηκέο λέθσζεο εκθαλίδνληαη ζηα δπηηθά θαη νη ρακειφηεξεο 
ζηα αλαηνιηθά.  

   

6.1.1.3 Τεηφο 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην κέζν κεληαίν χςνο ησλ 
βξνρνπηψζεσλ. Φαίλεηαη πσο ν 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.  

Πίλαθαο 6.1.1.3-1: Βξνρόπησζε (mm)  

1ν Δμάκελν Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 

Μέζε 
Μεληαία  

Βξνρόπησζε 
32.5 31.7 36.7 33.0 38.2 25.6 

πλνιηθέο 
Μέξεο  
Βξνρήο 

12.3 12.1 13.1 11.3 10.3 6.9 

2ν Δμάκελν Ηνύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 

Μέζε 
Μεληαία  

Βξνρόπησζε 
19.0 16.4 30.2 52.2 56.9 50.8 

πλνιηθέο 
Μέξεο  
Βξνρήο 

4.7 4.3 6.3 10.1 12.1 13.2 
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ρήκα 6.1.1.3-1: Μέζν κεληαίν ύςνο θαηαθξεκληζκάησλ ζην Μ.. Λάξηζαο 

 

Ζ εηήζηα βξνρφπησζε ζηελ πεξηνρή αλέξρεηαη ζηα 427,4 mm, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ κε βξνρή 
αλέξρεηαη ζε 112, ελψ θαηά ηνπο κήλεο Μάην, Ηνχλην θαη Ηνχιην εκθαλίδνληαη βξνρέο κεγάιεο έληαζεο 
θαη θαηαηγίδεο κηθξήο δηάξθεηαο ιφγσ δηέιεπζεο ςπρξψλ κεηψπσλ. 

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 επξχηεξεο πεξηνρήο, θαη γίλνληαη πην έληνλεο απφ ηα 
λφηηα πξνο ηα βφξεηα θαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. Αθφκε παξαηεξνχληαη ζπρλέο 
ραιαδνπηψζεηο, 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.  

 

  6.1.1.4 Άλεκνο 

ηελ πεξηνρή κειέηεο, σο ηκήκα ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ εκθαλίδνληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 
αλέκσλ:  

 Οη «εηήζηνη» αλέκνη πνπ αξρίδνπλ λα πλένπλ απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ κέρξη ηα κέζα επηεκβξίνπ - 
κε ςειφηεξε έληαζε ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο - φπνπ θαη ζεκεηψλεηαη ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 
θαη έληαζε ηνπο. Απηνί νη άλεκνη νθείινληαη ζην ζπλδπαζκφ αθελφο ηεο επέθηαζεο ηνπ ζεξηλνχ 
ζεξκηθνχ ρακεινχ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο πνπ κπνξεί λα εληζρπζεί θαη απφ ηε κεηαθνξά 
ςπρξψλ αεξίσλ καδψλ θαζ' χςνο απφ ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, θαη αθεηέξνπ ζηνλ 
αληηθπθιψλα ηνπ Αηιαληηθνχ πξνο ηε Ν.Α. Δπξψπε.  

 Οη μεξνί θαη ζεξκνί ηνπηθνί άλεκνη γλσζηνί θνηλψο κε ην φλνκα «Λίβαο», πνπ πλένπλ ην Μάην θαη 
ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ. Ζ κνξθνινγία ηνπ Λαξηζατθνχ θάκπνπ, σο θιεηζηή απφ νξνζεηξέο πεδηάδα 
ππνρξεψλεη ηηο αέξηεο κάδεο λα ππνζηνχλ ζηελ αξρή κηα αλνδηθή θαη ζηε ζπλέρεηα κηα 
θαζνδηθή θίλεζε, επλνψληαο ηελ αλάπηπμε ησλ ελ ιφγσ αλέκσλ. ηελ πεδηάδα ηεο Λάξηζαο ν 
ηνπηθφο Λίβαο κπνξεί λα γίλεη θαηαζηξνθηθφο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ.  
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα θαη ην ρήκα πνπ αθνινπζνχλ, νη επηθξαηέζηεξνη άλεκνη είλαη νη 
αλαηνιηθνί, ελψ βφξεηνη άλεκνη πλένπλ κφλν ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ηνπ Γεθεκβξίνπ θαη ηνπ 
Ηαλνπαξίνπ. Οη άλεκνη είλαη ρακειήο εληάζεσο θπξίσο 2 - 4 Beaufort, κε ηελ κεγαιχηεξε έληαζε λα 
εληνπίδεηαη ηνλ Ηνχιην (4,1 Βf), ελψ ην πνζνζηφ λελεκίαο μεπεξλά ην 55%.  

Πίλαθαο 6.1.1.4-1: Γηεύζπλζε θαη έληαζε αλέκσλ (Kt) 

1ν Δμάκελν Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 

Μέζε Μεληαία  
Γηεύζπλζε 

Αλέκσλ 
Β Α Α Α Α Α 

Μέζε Μεληαία  
Έληαζε 
Αλέκσλ 

2.4 3.0 3.3 3.2 3.1 3.9 

2ν Δμάκελν Ηνύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 

Μέζε Μεληαία  
Γηεύζπλζε 

Αλέκσλ 
Α Α Α Α Α Β 

Μέζε Μεληαία  
Έληαζε 
Αλέκσλ 

4.1 3.7 3.3 2.7 1.9 1.8 

 

ρήκα 6.1.1.4-1: Μεληαία κεηαβνιή ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ (kt) 
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ην επφκελν ρήκα παξνπζηάδεηαη ην αλεκφγξακκα γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, θαη ζηνλ Πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί ζπγθεληξψλνληαη ηα αλεκνινγηθά ζηνηρεία. 

ρήκα 6.1.1.4–2: Αλεκόγξακκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ Μ.. Λάξηζαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Πίλαθαο 6.1.1.4-2: Αλεκνινγηθά ζηνηρεία Μ.. Λάξηζαο  

BEAUF Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΓ Γ ΒΓ Νελεκία ύλνιν 

0         55.876 55.876 

1 0.394 0.296 1.194 0.646 0.296 0.471 0.482 0.449  4.228 

2 1.928 2.071 6.925 2.706 0.931 1.370 1.742 1.709  19.382 

3 1.216 1.633 5.763 1.304 0.241 0.723 1.085 0.855  12.820 

4 0.789 1.041 2.268 0.394 0.088 0.318 0.460 0.362  5.720 

5 0.307 0.329 0.383 0.044 0.022 0.055 0.099 0.088  01.327 

6 0.099 0.131 0.131 0.011 0.011 0.022 0.022 0.022  0.449 

7 0.022 0.033 0.033 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011  0.1473 

8 0.011 0.011 0.011 0.000 0.000 0.011 0.000 0.011  0.055 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 

SUM 4.766 5.545 16.708 5.116 1.600 2.981 3.901 3.507 55.876 100.000 
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ΑΝΔΜΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΡΗΑ

Πεξίνδνο 1955 - 1997

ΠΟΟΣΟ ΝΖΝΔΜΗΑ : 55,876%
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6.1.2  Βιοκλίμα  

Χο βηνθιίκα κηαο πεξηνρήο νξίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ πξσηεχνπζα 
ζεκαζία γηα ηα έκβηα φληα θαη ηδηαίηεξα γηα ηε θπζηθή βιάζηεζε, θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε απηά.  

Σα θπηά, σο απηφηξνθνη νξγαληζκνί έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ηνπο νπνίνπο αληηθαηνπηξίδνπλ.  

Ζ θπζηθή βιάζηεζε κηαο πεξηνρήο απνηειεί ηε βηνινγηθή έθθξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιίκαηνο 
ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.  

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ θιίκαηνο γηα ηα έκβηα φληα θαη ηα θπηά είλαη ε ζεξκφηεηα θαη ην λεξφ 
(πγξαζία), ηα νπνία εθθξάδνπλ έκκεζα θαη άιινπο παξάγνληεο φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα, ε εμάηκηζε 
θ.ιπ. 

Οη δψλεο βιαζηήζεσο παξνπζηάδνπλ ηελ δηαδνρή ησλ δηαπιάζεσλ απφ ηα αείθπιια πιαηχθπιια 
κέρξη ηηο αιπηθέο δηαπιάζεηο. Χζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ν φξνο «φξνθνο βιαζηήζεσο» δηφηη 
απφ γεσγξαθηθή άπνςε αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ έλλνηα ηεο θαηαθφξπθεο δηαδνρήο. Αληίζηνηρα 
θαη ε έλλνηα ηνπ «βηνθιηκαηηθνχ νξφθνπ» αλαθέξεηαη ζηελ θαηαθφξπθε δηαδνρή ηνπ βηνθιίκαηνο. 

 

6.1.2.1 Οκβξνζεξκηθφ πειίθν Emberger 

Σα παξαπάλσ θιηκαηηθά ζηνηρεία (ζεξκνθξαζία θαη πδαηηθέο ζπλζήθεο) εηζάγνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ 
αξηζκνδεηθηψλ (θιηκαηηθνί ή βηνθιηκαηηθνί δείθηεο), ή ζηελ απεηθφληζε ζρεηηθψλ θιηκαηηθψλ 
δηαγξακκάησλ. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ απνηειέζκαηα δίλεη ν θιηκαηηθφο ηχπνο ηνπ 
νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ ηνπ Emerger. Οη βηνθιηκαηηθνί φξνθνη έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ Emberger ζην 
ρψξν ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο θαη ηζρχνπλ κφλν γη’ απηφ ην θιίκα. ζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηνπ 
νκβξνζεξκηθνχ πειίθνπ Q2, ηφζν μεξφηεξν είλαη ην θιίκα.  

Σν θιηκαηφγξακκα ηνπ Emberger, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Sauvage θαη ζην νπνίν 
ηνπνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Μαπξνκάηε νη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ηεο Διιάδαο κε βάζε ηηο 
ζπληεηαγκέλεο Q2 θαη m, παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ρήκα, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Μ.. Λάξηζαο ν βηνθιηκαηηθφο φξνθνο είλαη εκίμεξνο κε ρεηκψλα ςπρξφ. 
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ρήκα 6.1.2.1-1: Κιηκαηηθό δηάγξακκα Emberger θαηά Μαπξνκάηε γηα ηελ Διιάδα 

 

 

Πεγή: Γ. Ν. Μαπξνκκάηεο, 1980 

 

M.. Λάξηζαο 
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ρήκα 6.1.2.1-2: Βηνθιηκαηηθνί όξνθνη 

 

 

Πεγή: Ίδξπκα Γαζηθώλ Δξεπλώλ Αζελώλ ηνπ Τπ. Γεσξγίαο 

   

 

 

 

 

Πεξηνρή Μειέηεο 
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6.1.2.2 Οκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα 

Σν νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο Gaussen θαη Bagnouls απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε, αλά 
κήλα, ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο Σ ζε 

o
C θαη ηνπ κέζνπ κεληαίνπ χςνπο βξνρήο P ζε mm. Δίλαη 

ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο βξνρφπησζεο κε ηελ ζεξκνθξαζία. ε απηφ δηαθξίλνπκε 
δχν θακπχιεο. Ζ κία αληηπξνζσπεχεη ηελ βξνρφπησζε θαη ε άιιε ηελ ζεξκνθξαζία.  Ζ επηθάλεηα πνπ 
πεξηθιείεηαη απφ ηηο δχν θακπχιεο κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ ηνκψλ δείρλεη ηελ δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε 
ηεο μεξάο πεξηφδνπ. ηα ζεκεία ζηα νπνία ηέκλνληαη νη δχν θακπχιεο ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ 
ράλεηαη ιφσ εμάηκηζεο θαη δηαπλνήο, είλαη ίζε πεξίπνπ κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ θεξδίδεηαη απφ ηηο 
βξνρνπηψζεηο. 

Σα νκβξνζεξκηθά δηαγξάκκαηα απνδίδνπλ θαιχηεξα ηελ δηάθξηζε κεηαμχ μεξψλ θαη ζεξκηθψλ 
πεξηφδσλ θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνινγηθά μεξή πεξίνδν, ζπλππνινγίδνληαο απνηακηεχκαηα ηνπ 
εδάθνπο ζε δηαζέζηκν λεξφ, θαη κνξθνινγηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο.  

Έλαο κήλαο ραξαθηεξίδεηαη σο μεξφο, φηαλ ην ζχλνιν ησλ θαηαθξεκλίζεσλ ηνπ κήλα απηνχ είλαη ίζν ή 
κηθξφηεξν απφ ην δηπιάζην ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Ζ κεηάβαζε κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ γίλεηαη κε 
έλα κήλα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ππφμεξνο, ζηνλ νπνίν νη βξνρνπηψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 
δηπιάζην ηεο κέζεο κεληαίαο ζεξκνθξαζίαο θαηκηθξφηεξεο απφ ην ηξηπιάζηφ ηεο. Οη ππφμεξνη κήλεο 
είλαη πεξηζζφηεξνη ζε πεξηνρέο φπνπ ην θιίκα είλαη κεηαβαηηθφ απφ ην κεζνγεηαθφ πξνο άιια εχθξαηα 
«αμεξηθά» θιίκαηα. 

Οη μεξνί κήλεο δελ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο πάληνηε ηελ ίδηα έληαζε μεξαζίαο. Ζ έληαζε κεηψλεηαη 
φηαλ εθδειψλνληαη αζζελείο βξνρνπηψζεηο, πςειή αηκνζθαηξηθή πγξαζία, δξφζνο θαη νκίριε. Ζ 
έληαζε ηεο μεξαζίαο ελφο μεξνχ κήλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ «μεξνζεξκηθφ δείθηε» θαη νξίδεηαη σο ν 
αξηζκφο ησλ εκεξψλ ηνπ κήλα απηνχ πνπ ζεσξνχληαη σο μεξέο απφ βηνινγηθήο άπνςεο. 

ην παξαθάησ ρήκα παξνπζηάδεηαη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ηνπ Μ.. Λάξηζαο, φπνπ θαίλεηαη φηη 
ε «νηθνινγηθά» μεξή πεξίνδνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο έρεη δηάξθεηα 4,5 κήλεο απφ ηα κέζα Μαΐνπ κέρξη 
ηα ηέιε επηεκβξίνπ. 

ρήκα 6.1.2.2-1: Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα Μ.. Λάξηζαο 
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6.1.2.3 Ξεξνζεξκηθφο δείθηεο 

Ο μεξνζεξκηθφο δείθηεο ηεο μεξάο πεξηφδνπ x είλαη ην άζξνηζκα ησλ μεξνζεξκηθψλ δεηθηψλ ησλ μεξψλ 
κελψλ ηεο μεξάο πεξηφδνπ. θαη δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ «βηνινγηθψο» μεξψλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απηήο. Αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ γίλεηαη ε εμήο δηάθξηζε ππνδηαηξέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
κεζνγεηαθνχ βηνθιίκαηνο σο αθνινχζσο: 

α)  ν ραξαθηήξαο μεξν-ζεξκν-κεζνγεηαθφο κε 150<x<200 

β) ν ραξαθηήξαο ζεξκν-κεζνγεηαθφο πνπ ππνδηαηξείηαη: 

 κε κεγάιε μεξά πεξίνδν έληνλνο φηαλ 125<x<150 

 κε κηθξή μεξά πεξίνδν αζζελήο φηαλ 100<x<125  

γ) ν ραξαθηήξαο κεζν-κεζνγεηαθφο πνπ ππνδηαηξείηαη: 

 κε κεγάιε μεξά πεξίνδν έληνλνο φηαλ 75<x<100 

 κε κηθξή μεξά πεξίνδν αζζελήο φηαλ 40<x<75 

δ) ν ραξαθηήξαο ππν-κεζνγεηαθφο φηαλ 0<x<40 

ε) Σέινο φηαλ x=0 ηφηε ην θιίκα είλαη αμεξηθφ θαη δελ αλήθεη ζηα κεζνγεηαθά θιίκαηα. 
Σνχην κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ππφ-αμεξηθφ ςπρξφ κε πεξίνδν ππφμεξε φηαλ 2Σ<Ρ<3Σ 
θαη ζε εχθξαην αμεξηθφ ρσξίο ππφμεξε πεξίνδν. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ρήκα πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ 
βηνθιηκαηηθνχ ράξηε ηνπ Ηδξχκαηνο Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζελψλ, ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ Μ.. 
Λάξηζαο, ην θιίκα είλαη έληνλν-κέζν κεζνγεηαθφ.  
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ρήκα 6.1.2.3-1: Υαξαθηήξεο κεζνγεηαθνύ βηνθιίκαηνο 

 

 

Πεγή: Ίδξπκα Γαζηθώλ Δξεπλώλ Αζελώλ ηνπ Τπ. Γεσξγίαο 
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Με βάζε ην Υάξηε Φπηνθνηλσληθψλ Γηαπιάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζελψλ πνπ ηκήκα 
ηνπ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ρήκα, ε πεξηνρή κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε ηεο 
ππνκεζνγεηαθήο δηάπιαζεο (Ostryo - Carpinion). 

ρήκα 6.1.2.3-2: Υάξηεο Φπηνθνηλσληθώλ Γηαπιάζεσλ 

 

 

Πεγή: Ίδξπκα Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζελψλ ηνπ Τπ. Γεσξγίαο 

 

 

Πεξηνρή Μειέηεο 
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6.1.3 Μοπθολογικά και ηοπιολογικά σαπακηηπιζηικά 

Σν ηνπίν ηεο Θεζζαιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίπεδε κνξθνινγία ηεο πεδηάδαο κε πνιχ κηθξέο 
έσο κεδεληθέο θιίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Π.Δ. Λάξηζαο ζην ζχλνιφ ηεο απνηειείηαη 47,1% απφ 
πεδηλέο πεξηνρέο, 25,4% απφ εκηνξεηλέο θαη 27,5% απφ νξεηλέο.  

Γχξσ ηεο ε ζεζζαιηθή πεδηάδα πεξηβάιιεηαη απφ νξεηλνχο φγθνπο: ζηα δπηηθά ηα φξε Αληηράζηα, 
Εάξθνπ, Σίηαλνο, Κακβνχληα, ζηα αλαηνιηθά ηα φξε ζζα θαη Μαπξνβνχλη, ζηα βφξεηα ηνλ ιπκπν θαη 
ζηα λφηηα ην φξνο ζξπο.  

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 ιπκπνο ρακειψλεη ζηνλ Κάησ ιπκπν 
(Μεηακφξθσζε, 1.587 κ.), αθνχ δηαρσξηζηεί πξψηα απφ ηε ραξάδξα ηνπ ρεηκάξξνπ Ξεξφιαθνπ ή 
Εειηάλα.  

Χο ζπλέρεηα ηνπ Οιχκπνπ ζηα λφηηα βξίζθεηαη ε ζζα ή Κίζζαβνο (1.978 κ.), πνπ ρσξίδεηαη απφ ηνλ 
ιπκπν κε ηε δηαβξσζηγελή θνηιάδα ησλ Σεκπψλ, θαζψο θαη ην Μαπξνβνχλη (1.054 κ.), πνπ 
δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ζζα 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.  

 

6.1.4 Γεωλογία, εδαθολογικά και ηεκηονικά σαπακηηπιζηικά  

6.1.4.1 Γεσκνξθνινγία  

Ζ Γ.Δ. Νίθαηαο βξίζθεηαη νπζηαζηηθά ζε κία κεγάιε ιεθάλε απνξξνήο: (ππνιεθάλε ηνπ Πελεηνχ). 

Σα ζεκαληηθφηεξα ξέκαηα πνπ δηαζρίδνπλ ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα είλαη ηα εμήο: 

 ην θαηάληε ηκήκα ηνπ (ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ιεθάλεο) ιέγεηαη Κνπζκπαζαληψηηθν ξέκα ελψ 
ζηα αλάληε Μαθξχξεκα. Πξνο ηα λφηηα βξίζθνληαη ηα παξαθιάδηα ηνπ Μεγάιν Ρέκα., 
Πιαηαλφξεκα θαη Καηζανχλα. 

 Βνξεηφηεξα ηνπ Κνπζκπαζαληψηηθνπ ξέκαηνο βξίζθεηαη ν θιάδνο ηνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ 
νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο 

Μνξθνινγηθά ε πεξηνρή κπνξεί λα δηαηξεζεί ζηηο επί κέξνπο ελφηεηεο: 

 Δλφηεηα λνηηναλαηνιηθή νξεηλή κε αξθεηά έληνλν αλάγιπθν θαη ππθλφ πδξνγξαθηθφ δίθηπν 
κηθξνχ κήθνπο. 

 Δλφηεηα λφηηα - λνηηνδπηηθή κε ινθψδεο ζρεηηθά έληνλν αλάγιπθν θαη κηθξφηεξα πςφκεηξα απφ 
ηελ πξνεγνχκελε. 

 Σν ππφινηπν ηκήκα είλαη ζρεδφλ πεδηλφ κε ήπην αλάγιπθν θαη ιίγα κε ρακειά πςψκαηα. 
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Οξενγξαθία 

Οη πςειφηεξεο θνξπθέο ηεο πεξηνρήο κειέηεο βξίζθνληαη ζηα Νφηηα - Ννηηναλαηνιηθά θαη είλαη ν 
Μχηηθαο (543κ), ην ηξψκα (468κ), ηα Κιαξάθηα (485), ην Κάζηξνλ (683κ), ην Μαπξνβνχλη (726κ), θαη 
ζηα Ννηηνδπηηθά ην Ρνπκάλη (3 ΗΟκ). 

 

6.1.4.2 Γεσινγία  

6.1.4.2.1 Γεσινγία ηεο επξύηεξεο 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.  

6.1.4.2.2 Γεσινγηθνί   ζρεκαηηζκνί,    πδξνγεσινγηθή   θαη    ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζρεκαηηζκνί νη νπνίνη δνκνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, 
θπξίσο θαηά ηνπο ράξηεο ηνπ ΗΓΜΔ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζθνπψλ ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη θαη 
ηα ινγηθά αλακελφκελα ηερληθνγεσινγηθά θαη πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη εθηίκεζε 
θαηάηαμεο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο ζε πηζαλφηεξεο θαηεγνξίεο εδαθψλ ηνπ ΔΑΚ-2003. 

Σα ηερληθνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά βαζίδνληαη ζηηο επί ηφπνπο παξαηεξήζεηο θαζψο θαη ζηηο 
πεξηγξαθέο ηνπ Γεσηερληθνχ Υάξηε ηεο Διιάδαο (ΗΓΜΔ, 1993). Απφ απηέο, έρνπλ επηιεγεί ηα επί 
κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα ηνπο ζρεκαηηζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο 
πεξηγξαθέο ησλ γεσινγηθψλ ραξηψλ θι. 1:50.000 θαη ηηο επί ηφπνπ παξαηεξήζεηο. 

Σα πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεσηερληθνχ Υάξηε ηεο 
Διιάδαο θαη ησλ πδξνγεσινγηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζηελ πεξηνρή. Σα ραξαθηεξηζηηθά 
απηά είλαη ρξήζηκα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ ππφγεησλ λεξψλ απφ 
ξχπαλζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηερληθνγεσινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζρεκαηηζκψλ ιφγσ ηεο 
παξνπζίαο ή φρη λεξνχ. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ 
γεσηξήζεσλ, θξαγκάησλ, ρψξσλ δηάζεζεο απνβιήησλ θιπ. 

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο πεξηνρήο ζε πηζαλφηεξεο θαηεγνξίεο εδαθψλ ηνπ ΔΑΚ-2003, 
ηα ηερληθνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζρεκαηηζκνχ ζπλδπάζηεθαλ κε γλσζηά ηνπηθά ζηνηρεία (π.ρ. 
βάζνο πδξνθφξνπ νξίδνληα, θαηαθεξκαηηζκφο πεηξψκαηνο) θαη πξνέθπςαλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 
εληάζζνπλ ηνπο ζρεκαηηζκνχο ζε θάπνηα ή θάπνηεο θαηεγνξίεο εδάθνπο θαηά ΔΑΚ-2003.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθέο (απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ Γ17α/141/3/ΦΝ 275, 
ΦΔΚ 2184 Β720.12.1999). Οη θαηεγνξίεο εδαθψλ ηνπ ΔΑΚ-2003, απνηεινχλ πνιχ ρξήζηκε θαηάηαμε, 
γηαηί ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ θάπνηνπ θηίζκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν έδαθνο. ε 
εδάθε ηα νπνία είλαη πξνβιεκαηηθά επηβάιινληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ εηδηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη πηζαλφ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηφπνπο. 
Ζ παξνχζα καθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θαηάιιειε επί ηφπνπ 
έξεπλα. 
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Σεηαξηνγελέο 

 ΟΛΟΚΑΗΝΟ 

Αιινπβηαθέο απνζέζεηο (al): αλνηθηφηεθξα έσο θαζηαλφηεθξα αζχλδεηα πιηθά απφ αξγίινπο, άκκνπο, 
θξνθαινιαηχπεο θαη πνηακνρεηκαξνιηκλαία πιηθά, πνπ απνηέζεθαλ ζηε ιεθάλε ηεο Λάξηζαο θαη ζε 
κηθξέο εζσηεξηθέο ιεθάλεο. ηα θξάζπεδα ησλ ιεθαλψλ είλαη πεξηζζφηεξν αδξνκεξή, ελψ πξνο ην 
θέληξν γίλνληαη βαζκηαία ιεπηνκεξέζηεξα. 

 ΠΟΝΣΗΟ – ΠΛΔΗΟ - ΠΛΔΗΣΟΚΑΗΝΟ 

Πνηακνρεξζαίνη ζρεκαηηζκνί (Pl-Pt):: Αξγηινακκψδε πιηθά θαη πεινί κε δηάζπαξηεο θξνθαινιαηχπεο 
δηαθφξνπ πξνέιεπζεο, κε παξεκβνιέο ραιαξψλ / εκηραιαξψλ θξνθαινιαηππνπαγψλ. Τπέξθεηληαη 
ιηκλαίσλ θαη ιηκλνπνηάκησλ απνζέζεσλ Οη ιηκλαίεο απνζέζεηο απνηεινχληαη απφ κάξγεο, καξγατθνχο 
ςακκίηεο, κηθξν-καθξνθξνθαινιαηππνπαγή θαη καξγατθνχο αζβεζηφιηζνπο (k) θαηά θαλφλα 
άζηξσηνπο. Μέγηζην πάρνο φισλ ησλ αλσηέξσ: 100m πεξίπνπ ην νπνίν πηζαλφλ απμάλεηαη πξνο ηα 
λνηηναλαηνιηθά. 

 ΜΔΗΟΚΑΗΝΟ 

Ληκλαίεο έσο πθάικπξεο απνζέζεηο (Μ): ππνθείκελεο ησλ πνληίσλ - θαησπιεηζηνθαηληθψλ 
ζρεκαηηζκψλ. Απνηεινχληαη απφ κάξγεο ηεθξέο έσο ππφιεπθεο, εχζξππηεο, ζε ζηξψκαηα πάρνπο 5-
20 εθαη. θαη θαηά ζέζεηο θπιιψδεηο, κεξηθέο θνξέο αξγηινχρεο, πξαζηλσπέο. Καηά ζέζεηο θαη θπξίσο 
ζηα αλψηεξα κέιε ησλ καξγψλ εκθαλίδνληαη ζθιεξέο κάξγεο θαη καξγατθνί ηξαβεξηηλνεηδείο 
αζβεζηφιηζνη (M.m,k) κε θπηηθά ιείςαλα, ιεπθνθίηξηλνπ ρξψκαηνο θαη αλζεθηηθνί γεληθά ζηε δηάβξσζε, 
πάρνπο κέρξη θαη 15 m. Δπίζεο θαηά ζέζεηο απαληνχλ ςακκηηηθέο ελζηξψζεηο θαη παξεκβνιέο 
θξνθαινπαγψλ κε ζηνηρεία κεγέζνπο κέρξη 10 εθαη. θαη ζπλδεηηθφ πιηθφ αξγηινκαξγατθφ. Καηά θαλφλα 
ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά απνιηζψκαηα, βξέζεθαλ κφλν Οζηξαθψδε. 

Πειαγνληθή Εώλε  

Καηψηεξε Σεθηνληθή Δλφηεηα  

 ΜΔΟ ΔΝΧΝΗΟ (;) - ΜΑΗΣΡΗΥΣΗΟ - ΠΑΛΑΗΟΚΑΗΝΟ(;) 

Φιχζρεο (fg): απνηειείηαη γεληθά απφ ιεπηφ - κεζνθνθθψδεηο θαη θαηά ζέζεηο πξνο ηα πάλσ έσο 
αδξφθνθθνπο ςακκίηεο, κε θχξηα νξπθηά ραιαδία, αζηξίνπο, κνζρνβίηε, ζεξηθίηε θαη αζβεζηίηε, κε 
παξεκβνιέο πειηηψλ, θαηά ζέζεηο θπιισδψλ, θξνθαινπαγψλ θαη ςακκηηνθξνθαινπαγψλ. Δπίζεο 
παξεκβάιινληαη αζβεζηφιηζνη ζπρλά ςακκνχρνη, αιιά δελ έρνπλ δηαρσξηζηεί ζηελ πεξηνρή. Οη 
ζρεκαηηζκνί ηνπ έρνπλ ππνζηεί θαηά ζέζεηο ειαθξά κεηακφξθσζε. 

Δλδηάκεζε Σεθηνληθή Δλφηεηα  

 ΠΑΛΑΗΟΚΑΗΝΟ 

ρεκαηηζκνί Κξήλεο (Pc?): πξφθεηηαη γηα νιηζζφιηζνπο θαη νιηζζνζηξψκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ 
ζεξπεληίλεο (ζ), δηαβαζηθά - δηνξηηηθά - γαββξηθά πεηξψκαηα, κεγάια αζβεζηνιηζηθά   θαη   δνινκηηηθά  
ηεκάρε   (k,d)   θαηά   θαλφλα   κε   Ρνπδηζηέο θαη θξνθαινιαηππνπαγή κε ζηνηρεία απφ εθξεμηγελή  
πεηξψκαηα θαη αζβεζηφιηζνπο απνιηζσκαηνθφξνπο, κε ζπλδεηηθφ πιηθφ αζβεζηηηηθφ. Μέζα ζηνπο 
αζβεζηφιηζνπο βξέζεθε πινχζηα κηθξνπαλίδα ηνπ ελσλίνπ, νζηξαθψδε, ζξαχζκαηα 
καθξναπνιηζσκάησλ. 

Αλψηεξε Σεθηνληθή Δλφηεηα  

 ΑΝΧΣΔΡΟ ΚΔΝΟΜΑΝΗΟ - ΔΝΧΝΗΟ 

Αζβεζηφιηζνη (ks.k'): αλνηθηφηεθξνη έσο ηεθξφκαπξνη, κεζν- έσο παρπζηξσκαηψδεηο θαη θαηά ζέζεηο 
άζηξσηνη, κηθξφ- έσο ρνλδξνθξπζηαιιηθνί, πνιιέο θνξέο αλαθξπζηαιισκέλνη, θαηά ζέζεηο θιαζηηθνί 
θαη ιαηππνπαγείο, κεξηθέο θνξέο δνινκηηησκέλνη, ζπλήζσο ξνπδηζηνθφξνη. Απνιηζψκαηα: 
Οζηξαθψδε, ζξαχζκαηα Διαζκαηνβξαγρίσλ, Γαζηεξνπφδσλ θαη Δρηλνδέξκσλ. 
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 ΑΝΧΣΔΡΟ ΑΛΒΗΟ(;) - ΚΔΝΟΜΑΝΗΟ 

Αζβεζηφιηζνη (k5-6k'): θιαζηηθνί, ιεπηνζηξσκαηψδεηο, ζηηθξνί έσο ιεπηνθξπζηαιιηθνί, θαηά ζέζεηο 
αγθεξηηησκέλνη, καξγατθνί αζβεζηφιηζνη, αζβεζηηηηθνί θπιιψδεηο ζρηζηφιηζνη, αζβεζηηηηθνί ςακκίηεο, 
ςακκίηεο θαη πειίηεο. Απνηεινχλ ηελ πξνο ηα θάησ βαζκηαία κεηάβαζε ησλ αλσθελνκαλίσλ - 
ζελσλίσλ αζβεζηφιηζσλ (ksk'). Ζ εκθάληζε ηνπο ζηε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο είλαη πνιχ 
κηθξή: ζηελ πεξηνρή Καινχ Νεξνχ, Μχξσλ θαη αλαηνιηθφηεξα. Απνιηζψκαηα: Γαζηεξφπνδα. 

 ΗΟΤΡΑΗΚΟ - ΣΡΗΑΓΗΚΟ 

Οθηνιηζηθή ζεηξά κε δηαρσξηδφκελε επί ηνπ ράξηνπ (π ζ δ): πεξηδνηίηεο (π), ζεξπεληίλεο (ζ), δνιεξίηεο 
(δ). πλεθηηθνί ζρεκαηηζκνί, ζπλήζσο έληνλα δηαξξεγκέλνη θαη ηεθηνληθά θαηαπνλεκέλνη. πρλά 
εκθαλίδνληαη ζηα αλψηεξα ηκήκαηα έληνλα εμαιινησκέλνη θαη απνζαζξσκέλνη, θαιππηφκελνη απφ 
παρχ καλδχα απνζάζξσζεο. 

Ζ κφλε εκθάληζε είλαη κηθξή θαη βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ., αιιά θνληά ζ' απηήλ. 

6.1.4.2.3 Σεθηνληθή θαη ελεξγόο ηεθηνληθή  

Δθηίκεζε ηεο ελεξγνχ ηεθηνληθήο ηεο πεξηνρήο 

Σα θχιια Βειεζηίλν θαη Φάξζαια ηνπ Γεσινγηθνχ Υάξηε ηεο Διιάδαο ηνπ ΗΓΜΔ, παξνπζηάδνπλ 
ξήγκαηα ηα νπνία δελ ρξνλνινγνχληαη. Απφ ηα ξήγκαηα απηά, ζεσξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ 
νπσζδήπνηε λενηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ θαη εμεηάδνληαη ιεπηνκεξέζηεξα, φζα ηέκλνπλ ζρεκαηηζκνχο 
ηνπ λενγελνχο θαη ηεηαξηνγελνχο ή ζρεηίδνληαη κε άιια ξήγκαηα ηα νπνία έρνπλ απηή ηελ ειηθία. Ο 
εηζκνηεθηνληθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο (ΗΓΜΔ 1989) παξνπζηάδεη ζηελ πεξηνρή 3 ξήγκαηα ειηθίαο 
Πιεηφθαηλνπ - Κάησ Πιεηζηνθαίλνπ, θαη 1 ξήγκα ειηθίαο Μέζνπ Πιεηζηνθαίλνπ -Οινθαίλνπ. χκθσλα 
κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ ΟΑΠ, ηα ξήγκαηα Πιεηφθαηλνπ - Κάησ Πιεηζηνθαίλνπ είλαη πηζαλά ελεξγά, ελψ 
ην ξήγκα ειηθίαο Μέζν Πιεηζηνθαίλνπ - Οινθαίλνπ είλαη ελεξγφ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία 
θαη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ (CAPUTO R., et al. 1994) ζρεηηθά κε ηε λενηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο ηεο 
Λάξηζαο θαζψο θαη ηελ κειέηε ηνπ ΗΓΜΔ, (Εαγθνχξνγινπ Κ., 2001). Σα ξήγκαηα απφ απηέο ηηο πεγέο, 
ζπκβνιίδνληαη ζην ράξηε κε ηα επηζέκαηα Μ θαη Ε αληίζηνηρα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ξήγκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν λενηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο 
αλσηέξσ πεγέο, παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπο ζηεξίρζεθε κφλν ζε 
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη ηελ ειηθία ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπο νπνίνπο ηέκλνπλ: 

Ρ1-Η, Ρ2-. Δκθαλίδεηαη σο πηζαλφ, έρεη κεγάιν κήθνο θαη δελ βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνηνλ νηθηζκφ. 
Σέκλεη απνζέζεηο ηνπ Άλσ Πιεηφθαηλνπ θαη κάιινλ ππφθεηηαη απνζέζεσλ ηνπ Σεηαξηνγελνχο. Γει. 
ζεσξείηαη «πηζαλά ελεξγφ». Ο εηζκνηεθηνληθφο Υάξηεο ηεο Διιάδαο ην παξνπζηάδεη ιίγν λνηηφηεξα, 
ζηε ζέζε Ρ2- αιιά θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην ξήγκα ή ξεμηγελήο δψλε κεηαηνπηζκέλε ιίγν, 
ιφγσ πξνβιεκάησλ απεηθφληζεο ζηελ θιίκαθα ηνπ ράξηε, ή εξκελείαο. 

Ρ3-, Ρ17-. Δκθαλίδνληαη σο πηζαλά ζε φιν ην κήθνο ηνπο. Απφ ηνλ εηζκνηεθηνληθφ ράξηε ηεο 
Διιάδαο ε ειηθία ελεξγνπνίεζεο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κεηαμχ Πιεηφθαηλνπ - Καη. Πιεηζηνθαίλνπ. Γει. 
ζεσξνχληαη «πηζαλά ελεξγά». Σν ηειεπηαίν δηέξρεηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Νίθαηα θαη Κππαξίζζηα, ελψ 
απέρεη απφζηαζε -~150m απφ ηε Νέα Λεχθε θαη ~370m απφ ην Μνζρνρψξηνλ. 

Ρ8-. Βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή πεξηνρή ζηα αλαηνιηθά ηεο Γ.Δ. ρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηε ξεμηγελή δψλε 
ησλ Ρ7-Η θαη Ρ16-1 θαη ε ειηθία ηνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. 

Ρ7-Η, Ρ15-Η, Ρ10-Η. Δκθαλίδνληαη σο θαιπκκέλα ή πηζαλά ζηηο εθηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ απνζέζεηο ηνπ 
Πιεην- Πιεηζηφθαηλνπ, έρνπλ κεγάιν κήθνο θαη δελ βξίζθνληαη θνληά ζε θάπνηνλ νηθηζκφ. Οπφηε δελ 
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ «ελεξγά ή πηζαλά ελεξγά». 

Ρ4-1, Ρ6-1, Ρ16-Η. Δκθαλίδνληαη σο θαιπκκέλα ή πηζαλά (σο πξνο ηε ζέζε - χπαξμε ηνπο) ζηηο 
εθηάζεηο πνπ θαιχπηνπλ απνζέζεηο ηνπ Αλσ Πιεηφθαηλνπ. Δπνκέλσο ραξαθηεξίδνληαο ηα κφλν απφ 
ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπο νπνίνπο ηέκλνπλ ζην ράξηε, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ «ελεξγά ή 
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πηζαλά ελεξγά». Σν πξψην δηέξρεηαη απφ ηνλ νηθηζκφ Μχξα, ην δεχηεξν δηέξρεηαη απφ ηνλ νηθηζκφ 
Καιφ Νεξφ, ελψ ην ηξίην δελ βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνηνλ νηθηζκφ. 

Ρ5-Η, Ρ9-Η, Pll-I, Ρ12-Η, Ρ13-Η, Ρ14-Η. Σέκλνπλ απνζέζεηο ηνπ Κξεηηδηθνχ θαη ηνπ Παιαηνγελνχο, έηζη 
ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ κε απιφ ηξφπν ζηα ελεξγά ή ηα πηζαλά ελεξγά. Γελ βξίζθνληαη 
θνληά ζε θάπνηνλ νηθηζκφ, εθηφο ηνπ πξψηνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ηνλ νηθηζκφ Καιφ Νεξφ. 

Ρ18-Μ. Απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ Caputo et al (1994), εκθαλίδεηαη σο βέβαην ξήγκα κε ειηθία 
ελεξγνπνίεζεο κεηαμχ Μέζνπ Πιεηζηνθαίλνπ - Οινθαίλνπ δει ζεσξείηαη «ελεξγφ». Έρεη κεγάιν κήθνο 
~24Km, αιιά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. παξνπζηάδεηαη κφλν έλα ηκήκα ηνπ, κήθνπο ~ 1.600m. Γελ 
δηέξρεηαη απφ θάπνην νηθηζκφ. 

Ρ19-Μ, Ρ20-Μ. Απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ Caputo et al (1994), εκθαλίδεηαη ην πξψην σο βέβαην, 
βξηζθφκελν φκσο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ., κε εμαίξεζε έλα ηκήκα ηνπ κήθνπο ~3.000m πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ νξίσλ απηήο θαη ηνπ νξίνπ ραξηνγξάθεζεο ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ 
ράξηε θαη ην δεχηεξν σο πηζαλφ, κε ειηθία ελεξγνπνίεζεο κεηαμχ Πιεηφθαηλνπ -Κάησ Πιεηζηνθαίλνπ, 
δειαδή ην πξψην ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «πηζαλά ελεξγφ», ελψ ην δεχηεξν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν, επεηδή ε παξνπζία ηνπ δελ είλαη βέβαηε. Γελ δηέξρνληαη απφ θάπνην νηθηζκφ. 

Ρ21-, Ρ21-Ε. Σν πξψην εκθαλίδεηαη ζαλ πηζαλή πξνέθηαζε ξήγκαηνο κε ειηθία ελεξγνπνίεζεο 
κεηαμχ Μέζνπ Πιεηζηνθαίλνπ - Οινθαίλνπ. Ζ ειηθία απηή ραξαθηεξίδεη «ελεξγά» ξήγκαηα αιιά ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ είλαη βέβαηε ε παξνπζία ηνπ ή ε αθξηβήο ζέζε ηνπ. Δπνκέλσο, ε 
παξνπζίαζε απηήο ηεο δνκήο δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα γηα δσλνπνίεζε. To Ρ21-Ε 
είλαη ζρεδφλ παξάιιειν θαη πιεζίνλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ. Πηζαλά πξφθεηηαη γηα ην ίδην ξήγκα κε ην 
πξνεγνχκελν, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ αζάθεηαο ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. 
εκθαλίδεηαη σο θαιπκκέλν, ελψ βνξεηφηεξα παξνπζηάδεηαη σο εκθαλέο θαη ηέκλεη Πιεηζηνθαηληθέο 
απνζέζεηο νπφηε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο «ίζσο ελεξγφ». Δπεηδή ζρεηίδεηαη κε ην Ρ21-, ε 
ξεμηγελήο απηή δψλε ζεσξείηαη «ελεξγή». Χο πξνο ηε δσλνπνίεζε ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξζέληα. 

Ρ22-Ε. Παξνπζηάδεηαη σο εκθαλέο ηνπιάρηζηνλ 250m λνηίσο ηνπ Γηιφθνπ, κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 8km 
θαη ηέκλεη Πιεηζηνθαηληθέο απνζέζεηο. Δπνκέλσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νπσζδήπνηε «πηζαλά 
ελεξγφ», αιιά θαη σο «ίζσο ελεξγφ». 

Ρ23-Ε. Παξνπζηάδεηαη σο εκθαλέο ζε κήθνο 4.5 km θαη ζπλνιηθά καδί κε πηζαλά ή θαιπκκέλα ηκήκαηα 
~ 8km. Καηαιήγεη ζηα δπηηθά φξηα ηεο Νίθαηαο θαη δηέξρεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 200m δπηηθά ηεο 
Νέαο Λεχθεο, κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 8km. Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο δείρλεη φηη είλαη πηζαλή ε 
επέθηαζε ηνπ θαη βνξεηφηεξα ηεο Νίθαηαο, πξνζεγγίδνληαο ην Ρ17-. Σέκλεη Πιεηζηνθαηληθέο απνζέζεηο. 
Δπνκέλσο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νπσζδήπνηε «πηζαλά ελεξγφ», αιιά θαη σο «ίζσο ελεξγφ». 

Ρ24-Ε. Παξνπζηάδεηαη σο θαιπκκέλν θαη δηακνξθψλεη έλα απφ ηα θχξηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πεξηνρήο, ηελ θνηιάδα ηνπ ξέκαηνο ηεο Νίθαηαο, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ πεδηάδα ζηελ πεξηνρή ηεο 
Νίθαηαο. Σέκλεη απνζέζεηο ηνπ Πιεηφθαηλνπ αιιά φρη ηηο δηαρσξηζκέλεο σο Πιεηζηνθαηληθέο. Δπνκέλσο 
κπνξεί λα ζεσξεζεί «πηζαλά ελεξγφ». 

εκαζία ηεο λενηεθηνληθήο ηεο πεξηνρήο γηα ηηο ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαίλεηαη φηη έλα κφλν ξήγκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαθψο σο 
ελεξγφ, ην Ρ18-Μ. 

Ζ ζέζε ησλ ξεγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εηζκνηεθηνληθφ ράξηε ηεο Διιάδαο ρξεηάδεηαη 
επηβεβαίσζε. 

Δλληά απφ ηα εληνπηζκέλα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΟΑΠ 
θαη ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία, σο πηζαλά ελεξγά. Απφ ηνλ Διιεληθφ 
αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ δελ πξνβιέπεηαη γη' απηά ε ιήςε θάπνηνπ κέηξνπ αληηκεηψπηζεο, ιφγσ πνιχ 
κηθξήο πηζαλφηεηαο ελεξγνπνίεζεο. Γηα πνιιά ξήγκαηα ηα ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή γηα ραξαθηεξηζκφ, 
θαη θπξίσο δελ είλαη γλσζηή ε ηειεπηαία ρξνληθή πεξίνδνο ελεξγνπνίεζεο ηνπο. 
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αλ πξνιεπηηθφ κέηξν κπνξεί λα ππνδεηρζεί λα κελ θαηαζθεπάδνληαη θηίξηα ησλ θαηεγνξηψλ 3 
(εθπαηδεπηήξηα, εηδηθέο βηνκεραλίεο θιπ.) θαη 4 (λνζνθνκεία, ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί, δεκφζηα 
επηηειηθά θηίξηα θιπ.) ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 75κ. εθαηέξσζελ φισλ ησλ γλσζηψλ ξεγκάησλ, 
εθφζνλ βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιιεο ζρεηηθά ηζνδχλακεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα απνθεχγεη ε ρσξνζέηεζε θάπνηνπ θηηξίνπ ζε 
απηέο ηηο πεξηνρέο. Μφλν κε ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο εθ' φζνλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
δελ είλαη θαιέο. Δάλ ππάξρεη ηζρπξφο ιφγνο ρσξνζέηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζα πξέπεη λα γίλεη 
ιεπηνκεξέζηεξε έξεπλα ηεο αθξηβνχο ζέζεο θαη ηεο ελεξγφηεηάο ηνπο. 

ια ηα εληνπηζκέλα ξήγκαηα, πξέπεη λα κειεηεζνχλ ιεπηνκεξέζηεξα εάλ νη πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο 
δηέξρνληαη πξνηαζνχλ σο λέεο πξνο δφκεζε πεξηνρέο. 

6.1.4.3  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 ΣΌΓΚ 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. 

 

6.1.4.4 εηζκηθφηεηα 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζεηζκηθφηεηα θαη ε ελεξγφο ηεθηνληθή είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κηαο πεξηνρήο θαη ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ζεηζκηθφηεηα είλαη κία 
έλλνηα ε νπνία αθνξά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη δείρλεη ην πφζν ηζρπξνί θαη πφζν ζπρλνί είλαη 
νη ζεηζκνί πνπ γίλνληαη ζ' απηήλ. Έηζη κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα γεληθήο 
θχζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Δ.Α.Κ. - 2003 (ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ΔΑΚ-2000 ηξνπνπνηεκέλνο 
ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. Γ117α/115/ΦΝ 275 Τ.Α (ΦΔΚ1154/12-8-03), ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ αλήθεη 
ζηελ θαηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο II. Ζ πξφζθαηε αιιαγή ησλ δσλψλ ζεηζκηθήο 
επηθηλδπλφηεηαο δελ επέθεξε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηνπ α, πνπ είλαη ε ίδηα θαη ίζε κε 0,24. 
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ρήκα 6.1.4.4: Νένο ράξηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ΔΑΚ, 2003. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 2.2 ηνπ Δ.Α.Κ. - 2003 ιακβάλεηαη ηηκή ζεηζκηθήο επηηάρπλζεο ηνπ εδάθνπο  

Α = 0,24, g = 0,24 ρ 9,81 m/sec2, δειαδή Α= 2,35 m/sec2 

Οη Εψλεο εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο Διιάδαο είλαη 3 (Η,ΗΗ,ΗΗΗ) θαη ηελ κέγηζηε επηθηλδπλφηεηα ηελ 
έρεη ε δψλε III. Καηά ηνλ εηζκνηεθηνληθφ Υάξηε ηεο Διιάδαο (ΗΓΜΔ 1989) ην πην πηζαλφ κέγηζην 
κέγεζνο ζεηζκνχ πνπ αλακέλεηαη ζηελ πεξηνρή ζηα 100 έηε ηα επφκελα ηνπ 1982, βξίζθεηαη κεηαμχ 6.8 
-7.0. 

ηα πιαίζηα ηεο Μηθξνδσληθήο κειέηεο ηεο Λάξηζαο θαζνξίζηεθε ε ζεηζκηθφηεηα ηεο πεξηνρήο απφ ην 
εξγαζηήξην ηνπ θαζεγεηνχ Παπαδάρνπ θαη ηα πξνθχπηνληα δεδνκέλα γηα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο είλαη: 
(Καιιηλφο Δ. θ.α., 2000) 

 θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο κηαο ηππηθήο θαηαζθεπήο δειαδή πεξίπνπ 80 έηε ππάξρεη πηζαλφηεηα 
63% γηα ζεηζκφ Ms>6.50 εληφο αθηίλαο 100m απφ ηελ πφιε. 

 ην πηζαλφηεξν κέγηζην κέγεζνο είλαη Ms=7.00 απφ απνζηάζεηο 50 - 100Km. 

 ηέινο ε πηζαλφηεηα γέλεζεο ελφο ζεηζκνχ ηζρπξνχ κέρξη ην 2006, ζηηο ζεηζκηθέο δψλεο νη νπνίεο 
επεξεάδνπλ ηελ Λάξηζα κέρξη ην 2006, θπκαίλεηαη απφ 0,59 έσο 0,87 (59% έσο 87%). 
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6.1.4.5 Αμηνιφγεζε Γεδνκέλσλ  

ρεηηθή Γεσινγηθή Καηαιιειφηεηα γηα Οηθηζηηθή θαη Άιιεο πλαθείο Υξήζεηο 

Καζνξηζκφο πεξηνρψλ θαηαιιειφηεηαο 

Χο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ππνδνρή δφκεζεο θαη ζπλαθψλ έξγσλ, δηαρσξίζηεθαλ νη εμήο 
γεληθέο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: 

 Πεξηνρέο θαηαξρήλ θαηάιιειεο 

 Πεξηνρέο θαηαξρήλ θαηάιιειεο ππφ πξνυπνζέζεηο 

 Πεξηνρέο θαηαξρήλ αθαηάιιειεο 

Οη θαηεγνξίεο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΓΠ - ΥΟΟΑΠ (ΤΑ 9572/1845/2000 
(ΦΔΚ 209Γ/7-4-2004)). Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξίεο ζρεηηθήο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο, αθνχ, π.ρ., 
αθφκα θαη ζηηο «θαη' αξρήλ αθαηάιιειεο» πεξηνρέο ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ραξαθηεξηζκνχ, εάλ 
αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη ζεκαληηθά. 

ε θάζε γεληθή θαηεγνξία, εληάζζνληαη δηάθνξεο επί κέξνπο δψλεο. ε απηέο αληηζηνηρεί εηδηθή αηηία 
ππαγσγήο ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε δψλε θαη πηζαλά απαηηνχληαη εηδηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο, ζηνηρεία 
ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. 

 ΚΑΣΑΡΥΖΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ. 

Οη εθηάζεηο απηέο είλαη θαηαξρήλ θαηάιιειεο, εθηφο εάλ ππάξρεη επηζήκαλζε γηα άιιν ιφγν. Δίλαη φζεο 
δελ εληάζζνληαη ζηηο επφκελεο θαηεγνξίεο θαη θπξίσο νη: Εώλεο θιίζεσλ 4 -35%.  

ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΣΑΡΥΖΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΤΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ. 

Εώλεο θιίζεσλ 0-4%. 

ηηο εθηάζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο δπζρεξήο ε απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ λεξψλ. 

Οη εθηάζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα πιεγνχλ, πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηαζθεπή ράξηε θιίζεσλ. Απαληψληαη 
θαη ζε πςειέο θαη ζε ρακειέο πςνκεηξηθά πεξηνρέο. Απηέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο ρακειέο ζέζεηο 
είλαη πεξηζζφηεξν ηξσηέο. Οη πεξηνρέο ζε πςειέο ζέζεηο είλαη δπλαηφ λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα, 
αιιά απηά είλαη ζπαληφηεξα. Γηα λα δνζνχλ ζε νηθηζηηθή ή άιιε ζπλαθή ρξήζε, πξέπεη λα εθπνλεζεί 
πδξαπιηθή κειέηε, κε ζθνπφ λα θαηαζθεπαζηνχλ, εάλ απαηηνχληαη, ηα θαηάιιεια αληηπιεκκπξηθά ή 
ζηξαγγηζηηθά έξγα. 

Πεξηνρέο πνπ θηλδπλεύνπλ από πιεκκύξεο: ζε πεξηνρέο κηθξώλ θιίζεσλ ζην εζσηεξηθό θνηιάδσλ ή 
πιεζίνλ ζεκαληηθώλ πδαηνξεπκάησλ ή ζε πεξηνρέο κε αζαθή ζπλέρεηα ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ. 

Γελ εληνπίζηεθαλ πεξηνρέο κε ζνβαξφ πξφβιεκα, αιιά ζεσξήζεθαλ επηζθαιείο νξηζκέλεο πεξηνρέο 
ησλ νηθηζκψλ: 

 Νίθαηα (βξίζθεηαη πιεζίνλ θνίηεο, κε κεγάιε ιεθάλε απνξξνήο αλάληε). 

 Νέεο Καξπέο (βξίζθεηαη πιεζίνλ θνίηεο, κε κεγάιε ιεθάλε απνξξνήο αλάληε). 

 Νέα Λεχθε (βξίζθεηαη πιεζίνλ θνίηεο, κε κεγάιε ιεθάλε απνξξνήο αλάληε). 

 Καιφ Νεξφ (ηα πδαηνξεχκαηα απνρεηεχνπλ ηηο κηθξέο ιεθάλεο απνξξνήο πνπ ζρεκαηίδνληαη 
ζην βνπλφ έρνπλ αζαθή ζπλέρεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ). 

πληζηάηαη λα εμεηαζηεί πδξαπιηθή επάξθεηα ησλ θπζηθψλ θνηηψλ ή ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ πνπ 
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. 

Δληνπηζκέλα ξήγκαηα 
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Δλληά απφ ηα γλσζηά ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «πηζαλά ελεξγά», 
ρσξίο φκσο λα είλαη γλσζηή ε λεψηεξε ρξνληθή πεξίνδνο ελεξγνπνίεζεο ηνπο. 

Σα ξήγκαηα απηά είλαη ηα : 

Ρ1-1, Ρ2-, Ρ3-, Ρ17-, Ρ19-Μ, Ρ21-Ε, Ρ22-Ε, Ρ23-Ε θαη ην Ρ24-Ε. 

αλ πξνιεπηηθφ κέηξν κπνξεί λα ππνδεηρζεί λα κελ θαηαζθεπάδνληαη θηίξηα ησλ θαηεγνξηψλ 3 
(εθπαηδεπηήξηα, εηδηθέο βηνκεραλίεο θιπ.) θαη 4 (λνζνθνκεία, ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί, δεκφζηα 
επηηειηθά θηίξηα θιπ.) ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 75 κ. εθαηέξσζελ φισλ ησλ γλσζηψλ ξεγκάησλ, 
εθφζνλ βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιιεο ζρεηηθά ηζνδχλακεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα απνθεχγεη ε ρσξνζέηεζε θάπνηνπ θηηξίνπ ζ' 
απηέο ηηο πεξηνρέο. Μφλν κε ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο εθφζνλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δελ 
είλαη θαιέο. Δάλ ππάξρεη ηζρπξφο ιφγνο ρσξνζέηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζα πξέπεη λα γίλεη 
ιεπηνκεξέζηεξε έξεπλα ηεο αθξηβνχο ζέζεο θαη ηεο ελεξγφηεηαο ηνπο. 

ια ηα εληνπηζκέλα ξήγκαηα, πξέπεη λα κειεηεζνχλ ιεπηνκεξέζηεξα εάλ νη πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο 
δηέξρνληαη πξνηαζνχλ σο λέεο πξνο δφκεζε πεξηνρέο. 

Ρεπζηνπνίεζε εδαθώλ. 

ε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπ ζηξψζεηο άκκνπ κε εηδηθή θνθθνκεηξία νη νπνίεο είλαη θνξεζκέλεο κε λεξφ, 
είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ξεπζηνπνίεζε ηνπο, ππφ δπλακηθή θφξηηζε (ζπλήζσο ζεηζκφ). πλζήθεο απηνχ 
ηνπ ηχπνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ ζε παξάθηηεο θαη παξαπνηάκηεο πεξηνρέο. ηελ πεξηνρή κειέηεο 
είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ ζηηο εθηάζεηο φπνπ βξίζθνληαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο θαη ε ζηάζκε ηνπ 
ππφγεηνπ λεξνχ βξίζθεηαη ςειά. Γεληθά εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο, ε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ 
λεξνχ βξίζθεηαη θαηά θαλφλα ζε ζεκαληηθφ βάζνο (>15m), νπφηε ε ξεπζηνπνίεζε εδαθψλ έρεη πνιχ 
κηθξή πηζαλφηεηα εκθάληζεο. 

Πάλησο εληνπίζηεθαλ 2 πεξηνρέο φπνπ ην θαηλφκελν έρεη ζρεηηθά κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 
παξνπζηαζηεί, αθνχ ππάξρνπλ πεγή ή πεγάδηα ζε αιινπβηαθφ πεδίν, ηα νπνία ππνδειψλνπλ πςειή 
ζηάζκε ππφγεηνπ λεξνχ θάπνηεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη εθηάζεηο απηέο 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δφκεζε, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξέζηεξα, ζε επφκελε θάζε κειέηεο, 
φπσο πξνβιέπεηαη (γεσινγηθή θαη πηζαλφλ γεσηερληθή έξεπλα θαη κειέηε). 

Οιηζζήζεηο εδαθώλ. 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο φπνπ ζπκβαίλνπλ ή πηζαλνινγνχληαη θηλήζεηο εδαθψλ (θαηνιηζζήζεηο), 
δηαθφξσλ ηχπσλ. Μηθξήο ζρεηηθά ζεκαζίαο εδαθηθέο νιηζζήζεηο εληνπίζηεθαλ ζε ρακειά ηερλεηά 
πξαλή, ζηελ νδφ κεηαμχ Νέσλ Καξπψλ θαη Εαππείνπ. Οη εκθαλίζεηο ηνπο, είλαη ελδεηθηηθφ πηζαλνχ 
πξνβιήκαηνο θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο κε παξφκνηα γεσινγηθά πιηθά. Ζ δφκεζε ζηηο πεξηνρέο απηέο 
πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή. Δάλ ππάξρεη αλάγθε λα δνζνχλ ζε νηθηζηηθή ή άιιε ζπλαθή ρξήζε, 
πξέπεη λα κειεηεζνχλ γεσινγηθά θαη γεσηερληθά κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί αλ είλαη δπλαηφ λα 
αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα. 

 

 ΚΑΣΑΡΥΖΝ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΠΔΡΗΟΥΔ. 

' απηέο εληάζζνληαη νη πεξηνρέο φπνπ παξαηεξήζεθαλ ή είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ: 

Απνθνιιήζεηο θαη πηώζεηο βξαρνηεκαρίσλ ή απόθξεκλεο βξαρώδεηο ζέζεηο. 

Ζ επίδξαζε ζηηο θαηαζθεπέο νθείιεηαη είηε ζηελ θίλεζε βξαρνηεκαρίσλ πξνο απηέο, είηε ζηελ απψιεηα 
ηεο ζηήξημεο ηνπο εάλ είλαη ζεκειησκέλεο πάλσ ζε βξάρνπο πνπ θηλδπλεχνπλ λα απνθνιιεζνχλ. 
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Αθνξά φιεο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θπζηθά ή ηερλεηά πξαλή ή πξφθεηηαη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ ηέηνηα.  

ηηο πεξηνρέο απηέο απαγνξεχεηαη ε δφκεζε. ε έθηαζε 20m γχξσ απφ απηέο, απαγνξεχεηαη επίζεο ε 
δφκεζε, εθηφο εάλ ηεθκεξησζεί απφ επί ηφπνπ δηεξεχλεζε φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο ιφγσ πηψζεο ή 
απνθφιιεζεο βξαρνηεκαρίσλ. Οη πεξηνρέο απηέο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιθνδνλίνπ φξνπο θαη 
δελ ζεσξείηαη πνιχ πηζαλή ε αλάπηπμε δφκεζεο ζε απηέο. 

Οη θνίηεο ησλ πνηακώλ (δώλε 10 m πεξί ηελ θνίηε) 

Δίλαη δψλεο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πιεγνχλ απφ πιεκκχξεο, ή λα δεκηνπξγήζνπλ ζρεηηθά 
πξνβιήκαηα ζε άιιεο ζέζεηο. εκεηψλεηαη φηη θνίηεο κε ζρεηηθά πςειά θαηαθφξπθα πξα\η) δελ 
εληνπίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή. Δμαίξεζε απνηειεί ε θνίηε ζηελ Νίθαηα, ε νπνία φκσο είλαη επελδεδπκέλε 
θαη ζεσξνχκε φηη δελ απνηειεί πξφβιεκα.  

Απαγνξεχεηαη ε δφκεζε. Ο εθηάζεηο απηέο εάλ δνζνχλ ζε νηθηζηηθή ή άιιε ζπλαθή ρξήζε, πξέπεη λα 
κειεηεζνχλ κε ζθνπφ λα θαηαζθεπαζηνχλ ηα θαηάιιεια αληηπιεκκπξηθά έξγα. 

Δλεξγά ξήγκαηα. 

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, έλα κφλν ξήγκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ ελεξγφ θαη είλαη ην Ρ18-
Μ. Ζ δφκεζε ζε απφζηαζε 75m εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο ηνπ ξήγκαηνο πξέπεη λα απνθεχγεηαη, εθηφο 
εάλ ηεθκεξησζεί απφ εηδηθή κειέηε φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Ζ κειέηε απηή, θαζψο θαη ππνινγηζκνί 
κε απμεκέλε ζεηζκηθή δξάζε ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπψλ ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ελεξγά ξήγκαηα, 
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΔΑΚ-2003 (βι. Παξάξηεκα 1). Απηά ηζρχνπλ κφλν γηα πεξηνρέο εθηφο νηθηζηηθά 
αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ. 

Εώλεο θιίζεσλ 35 - 50%. 

Γ' θαηεγνξία ζηελ αμηνιφγεζε σο πξνο ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, ιφγσ αχμεζεο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ 
ππνδνκήο, θαη πηζαλήο εκθάληζεο πξνβιεκάησλ επζηάζεηαο. 

Γηα ηελ δφκεζε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην είδνο ησλ έξγσλ θαη ιεπηνκεξήο γεσινγηθή θαη πηζαλφλ γεσηερληθή έξεπλα. 

Εώλεο θιίζεσλ 50 -100%. 

Δ' θαηεγνξία ζηελ αμηνιφγεζε σο πξνο ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, ιφγσ αχμεζεο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ 
ππνδνκήο, επεκβάζεσλ ζην ηνπίν θαη απμεκέλεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο πξνβιεκάησλ επζηάζεηαο. 

Εώλεο θιίζεσλ > 100%. 

Σ' θαηεγνξία ζηελ αμηνιφγεζε σο πξνο ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο, ιφγσ ππεξβνιηθήο αχμεζεο ησλ 
αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο, ησλ επεκβάζεσλ ζην ηνπίν θαη πνιχ ζπρλά, εκθάληζεο ζνβαξψλ 
πξνβιεκάησλ επζηάζεηαο. 

ηηο δχν αλσηέξσ δψλεο ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηεο δφκεζεο ζε νπνηνδήπνηε είδνο γεσινγηθνχ 
ζρεκαηηζκνχ. Γηα ηελ δφκεζε ζε πεξηνρέο ησλ αλσηέξσ δχν δσλψλ θιίζεσλ, απαηηείηαη αμηνιφγεζε 
ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο ησλ έξγσλ θαη ιεπηνκεξήο γεσινγηθή θαη 
πηζαλφλ γεσηερληθή έξεπλα. 

Πξνβιήκαηα κηθξήο ζεκαζίαο ή πνπ δελ εληνπίζηεθαλ. 

 Δδαθηθέο ππνρσξήζεηο ιόγσ θνηινηήησλ ζην ππέδαθνο: Γελ εληνπίζηεθαλ ηέηνηεο πεξηνρέο, 
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 Γηνγθώζεηο ή θαζηδήζεηο εδαθώλ: Γελ εληνπίζηεθαλ ηέηνηεο ζέζεηο. Ζ εκθάληζε δηφγθσζεο 
ζρεηηθά κηθξήο θιίκαθαο ζε αξγηιηθά θαη αξγηινκαξγατθά πιηθά ησλ λενγελψλ, δελ απνθιείεηαη. 
Θεσξνχκε φηη ην θαηλφκελν δελ είλαη ζεκαληηθφ. 

 Έιε ή ηέικαηα: Γελ εληνπίζηεθαλ ηέηνηεο ζέζεηο 

 Τπνζθαθέο θαη επηζθαιή θξύδηα πξαλώλ θνηιάδσλ θαη αθηώλ: Γελ εληνπίζηεθαλ ηέηνηεο ζέζεηο  

 Πηζαλή ζέζε εδαθηθήο δηάξξεμεο ιόγσ ζεηζκνύ: Γελ εληνπίζηεθαλ ηέηνηεο ζέζεηο. 

Γεσινγηθή θαηαιιειφηεηα γηα εηδηθέο ρξήζεηο 

Πεξηνρέο θαηάιιειεο γηα ππνδνρή έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε δπλαηόηεηα ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ 
λεξώλ 

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμχ άιισλ θξηηεξίσλ (ρσξνηαμηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, 
ιεηηνπξγηθψλ θ.ά) θαη κε ηα εμήο γεσινγηθά-γεσκνξθνινγηθά θξηηήξηα: 

 Πξνηηκψληαη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί κηθξήο πδξνπεξαηφηεηαο θαη θαηφπηλ κέζεο. 

 Απνθεχγεηαη ε ρσξνζέηεζε ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πςειήο πδξνπεξαηφηεηαο. 

 Απνθεχγνληαη πεξηνρέο πνπ είλαη πηζαλφ λα θαηαθιπζηνχλ απφ λεξά. 

 Πξνηηκψληαη πεξηνρέο κε θιίζεηο κηθξφηεξεο ησλ 35%.Ζ ζεκαζία ησλ ελεξγψλ ξεγκάησλ 
εθηηκάηαη θαηά πεξίπησζε. 

 

6.1.5 Υδαηικοί Πόποι  

Tα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 
Ν.3199/2003 θαη θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδνκέλσλ δηαηαγκάησλ ή απνθάζεσλ, κε ηνλ νπνίν έγηλε 
ε ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο - Πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ (Οδεγία 2000/60/ΔΚ). Αθφκε ην 
2014 εγθξίζεθε ην ρέδην Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08) θαη ε 
αλαζεψξεζε απηνχ ην 2017 κε ην ΦΔΚ Β/4682/29-12-2017, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξηνρή 
κειέηεο.  

6.1.5.1 Δπηθαλεηαθά χδαηα 

Ο Πελεηφο είλαη ν θχξηνο θαη πην αμηφινγνο πνηακφο ηεο Θεζζαιίαο. Πεγάδεη απφ ηελ αλαηνιηθή 
πιεπξά ηεο Πίλδνπ απφ ην Λάθκν ή Πεξηζηέξη, θνληά ζην Επγφ ηνπ Μεηζφβνπ θαη εηζέξρεηαη ζηε 
ζεζζαιηθή πεδηάδα θνληά ζηελ Καιακπάθα, δηέξρεηαη λφηηα ησλ Σξηθάισλ θαη κέζσ ηνπ ζηελνχ 
θαξαγγηνχ κεηαμχ Εάξθνπ θαη Σηηάξνπ πεξλά ζηελ πεδηάδα ηεο Λάξηζαο θαη ζηε ζέζε αθξηβψο ηεο 
πφιεο θάκπηεηαη πξνο βνξξά θαη κε δηάθνξνπο καηάλδξνπο θηάλεη ζηηο ππψξεηεο ηνπ Κάησ Οιχκπνπ 
θαη κέζσ ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπψλ, εθβάιιεη ζην Θεξκατθφ θφιπν, κεηαμχ ηνκίνπ θαη Παιαηνπχξγνπ.  

Απνηειεί ηνλ θχξην απνζηξαγγηζηηθφ αγσγφ ηεο Θεζζαιίαο. Δίλαη πνηακφο κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 
ζηελ παξνρή ηνπ, κε κέγηζηε 2.000 m3/sec θαη ειάρηζηε, θαηάληε ηεο Λάξηζαο, 5m3/sec. Σν ζπλνιηθφ 
κήθνο ηνπ είλαη 216 ρικ. θαη ε ζπλνιηθή ηνπ επηθάλεηα 9.500 ηεηξ. ρικ. ε φιν ην κήθνο ηνπ 
ελζσκαηψλνληαη πάξα πνιινί παξαπφηακνη κε θπξηφηεξνπο ηνλ Σηηαξήζην, ηνλ Δλληπέα, ηνλ Καιέληδε 
θαη ηνλ Λεζαίν. Ο Πελεηφο καδί κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ απνηειεί γηα ηε Θεζζαιία ην κνλαδηθφ 
πδάηηλν απνδέθηε. Οη αλάγθεο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηεο Λάξηζαο θαιχπηνληαλ κέρξη ην 1986 
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Πελεηφ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε εκπίπηνπλ ηα εμήο 

πδάηηλα ζψκαηα: Κνπζκπαζαληψηηθν Ρ1 θαη Ρ2.  

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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ρήκα 6.1.5.1-1: Δπηθαλεηαθά πδάηηλα ζώκαηα ζην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο (GR08) 

 

Πεγή: 1ε Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08), επεμεξγαζία: νκάδα κειέηεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξηνρή κειέηεο  



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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ρήκα 6.1.5.1-2. Τδξνγξαθηθό δίθηπν ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο 

 

Πεγή: Γηφξζσζε θαη Σξνπνπνίεζε ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο, 2014 

κσο, 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. 

Αθφκε νη ζεκεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο ζρεηίδνληαη κε απνξξνέο ξππαληηθψλ θνξηίσλ, θπξίσο απφ ηα 

αζηηθά πγξά απφβιεηα απφ νηθηζκνχο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ δίθηπα απνρέηεπζεο ή/θαη θεληξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηελ εζηαπιηζκέλε θηελνηξνθία, ηε βηνκεραλία, ηηο κεηαιιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ 

(ΥΑΓΑ). Γεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο πεγέο ξχπαλζεο είλαη νη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο (ΥΤΣΑ) θαη νη 

εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηνλ παξαθάησ ράξηε 

εληνπίδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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ρήκα 6.1.5.1-3: εκεηαθέο πεγέο ξύπαλζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο 

 
Αθφκε ηα πδάηηλα ζψκαηα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΚ, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάζε πδάηηλν ζψκα κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο. Έηζη γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζή 

ηνπο ζηνλ παξαθάησ ράξηε.  

ρήκα 6.1.5.1-4: Οηθνινγηθή θαηάζηαζε επηθαλεηαθώλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 

 
 

Πεγή: 1ε Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08), επεμεξγαζία: νκάδα κειέηεο  

    Πεξηνρή κειέηεο  



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  
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ρήκα 6.1.5.1-5: Υεκηθή θαηάζηαζε επηθαλεηαθώλ πδάηηλσλ ζσκάησλ 

 
ρήκα 6.1.5.1-6: Πεξηνρέο επαίζζεηεο ζηελ παξνπζία ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 

 
 

Πεγή: 1ε Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08), επεμεξγαζία: νκάδα κειέηεο  

Πεξηνρή κειέηεο  

Πεξηνρή κειέηεο  



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  
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ρήκα 6.1.5.1-7: Πεξηνρέο πξνζηαζίαο εηδώλ θαη νηθνηόπσλ 

Πεγή: 1ε Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08), επεμεξγαζία: νκάδα κειέηεο  

 

6.1.5.2 Τπφγεηα χδαηα 

 

ε φηη αθνξά ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο θαη φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.1.5.2-1, ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο 

ζπλαληψληαη ηα εμήο: 

 χζηεκα Λάξηζαο – Κάξιαο κε θσδηθφ GR0800110. 

 χζηεκα Σανπζάλεο - Καινχ Νεξνχ κε θσδηθφ GR0800130. 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία – Πιαίζην γηα ηα Όδαηα ε θαηάζηαζε ελφο ππφγεηνπ πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαζνξίδεηαη απφ δχν βαζηθνχο επηκέξνπο ζπληειεζηέο: ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε θαη ηε ρεκηθή 

θαηάζηαζε. ηφρνο ηεο Οδεγίαο γηα ηα ππφγεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα είλαη ε θαιή θαηάζηαζε. Με βάζε 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα ην χζηεκα Λάξηζαο – Κάξιαο βξίζθεηαη ζε θαθή πνζνηηθή αιιά θαιή ρεκηθή 

θαηάζηαζε, ελψ ην χζηεκα Σανπζάλεο – Καινχ Νεξνχ ζην νπνίν εκπίπηεη θαηά θχξην ιφγν ε πεξηνρή 

κειέηεο βξίζθεηαη ηφζν ζε θαθή πνζνηηθή, φζν θαη ζε θαθή ρεκηθή θαηάζηαζε. 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  
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ρήκα 6.1.5.2-1: Πνζνηηθή θαηάζηαζε ππόγεησλ πδάησλ 

 

ρήκα 6.1.5.2-2: Πνηνηηθή θαηάζηαζε ππόγεησλ πδάησλ 

 

Πεγή: 1ε Αλαζεψξεζε ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ 

Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08), επεμεξγαζία: νκάδα κειέηεο  

Πεξηνρή κειέηεο  

Πεξηνρή κειέηεο  



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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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 ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ 
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, ζηελ πεξηνρή εληνπίζηεθε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ληηξηθά ψζηε θαη΄ 
αξρήλ λα ζεσξείηαη αθαηάιιειν ην λεξφ γηα πφζε.  

χκθσλα κε ηελ Τ.Α. Α5/288/23.1.86(Φ.Δ.Κ. 379/β/86 – 53/β/86) ζρεηηθά κε ηελ «Πνηφηεηα ηνπ 
πφζηκνπ λεξνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 80/778 νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ηεο 15.7.80», ηα φξηα ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ θαη ακκσληαθψλ ηφλησλ γηα ην πφζηκν λεξφ 
είλαη: 

Παπάμεηποι Δνδεικηικό Δπίπεδο (mg/l) 
Ανώηαηη Παπαδεκηή 
Σςγκένηπωζη (mg/l) 

Νηηξηθά ΝΟ3
-
 25 50 

Ακκψλην ΝΖ4
+
 

0 (0.05 ζηελ νδεγία ηεο ΔΚ 
γηα ηελ θαηεγνξία Α1) 

1 

Δηδηθφηεξα:  

1) Καηά ηε «Γηεξεχλεζε ππφγεησλ πδάησλ πεδίνπ Θεζζαιίαο» (Σ.Δ.Δ ηκ. Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Θεζζαιίαο, Αξγπξφπνπινο θ.α. 1993) εμεηάζηεθε ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζε θνηλφηεηεο ηνπ Ν. 
Λάξηζαο. Οη θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ θαη νη αληίζηνηρεο αλψηαηεο  
ζπγθεληξψζεηο ζε ppm είλαη Εάππεην (119), Νίθαηα (84), Υαξά (102), Νέεο Καξπέο (55), Νέα Λεχθε 
(150). πγθεληξψζεηο κεηαμχ 16 θαη 25 ppm, εληνπίζηεθαλ ζηα Μχξα, νθφ, Καιφ Νεξφ, Μνζρνρψξη 
θαη Κππαξίζζη. 

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). 

2) Πξφζθαηα, θαηά ηε «Γηεξεχλεζε ηνπ ππφγεηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ησλ βαζέσλ πδξνθφξσλ 
ζπζηεκάησλ ζε πεξηνρέο ησλ δήκσλ Νίθαηαο & Κξαλλψλνο Ν. Λαξίζεο. Π.Δ.Π. Θεζζαιίαο 9861832» 
(Εαγθνχξνγινπ 2001), έγηλε δεηγκαηνιεςία ζε 54 γεσηξήζεηο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Δμεηάζηεθαλ 
δείγκαηα θαηά ηα έηε 1999 & 2000 ζε 3 δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα θάζε έηνο. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη ζε:  

 22 γεσηξήζεηο ην πνζνζηφ ησλ ληηξηθψλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 50mg/l, ζε  

 11 ην πνζνζηφ είλαη κεηαμχ ηνπ 25 – 50mg/l, ελψ ζηηο ππφινηπεο 

 21 ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 25mg/l. 

Σα απνηειέζκαηα , γηα ηα πνζνζηά ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε ακκψλην έδεημαλ φηη ζε: 

 27 γεσηξήζεηο ην πνζνζηφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1 mg/l, ζε 

 25 ην πνζνζηφ είλαη κεηαμχ ηνπ 0.05 – 1 mg/l, ελψ ζηηο ππφινηπεο 

 2 ην πνζνζηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 mg/l.  

Σα επηβαξπκέλα λεξά παξνπζηάδνληαη ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Γ.Δ., θαζηζηψληαο πξνβιεκαηηθή 
ηελ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ απφ ππφγεηα λεξά. Σα λεξά απηά είλαη θαηάιιεια γηα άξδεπζε. 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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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. 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
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6.2 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

6.2.1 Γενικά ζηοισεία 

Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο γίλεηαη αλαθνξά ζην 
βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην απφ ην νπνίν ππαγνξεχνληαη νη αξρέο πξνζηαζίαο ησλ βηνηφπσλ θαζψο θαη ησλ 
εηδψλ παλίδαο. Αθνινπζνχλ ινηπφλ νη ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο θαη νδεγίεο θαζψο θαη ηνλ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 
160Α, 18/10/86) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ύκβαζε Ramsar 

Ζ χκβαζε Ramsar, ή αιιηψο «πκθσλία επί ησλ Γηεζλνχο Δλδηαθέξνληνο Τγξνηφπσλ» ππνγξάθηεθε ην 
1971, ζην Ramsar ηνπ Ηξάλ θαη θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ην 1974 - νπφηε θαη νξίζηεθαλ 10 πγξφηνπνη - (κε 
ην Ν.Γ. 191/1974 – ΦΔΚ 350/ΣΑ /20-11-1974), ζχκθσλα κε ηελ νπνία εθηφο ησλ άιισλ ππνρξεψζεσλ ζα 
πξέπεη ην ειιεληθφ θξάηνο λα επλνήζεη ηε δηαηήξεζε ησλ πγξνηφπσλ θαη ησλ πδξφβησλ πηελψλ κε ηελ 
δεκηνπξγία δσλψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο εληφο ησλ πγξνηφπσλ. 

πκβάζεηο Βόλλεο θαη Βέξλεο  

Ζ ζχκβαζε ηεο Βφλλεο αλαθέξεηαη ζηε Γηαηήξεζε ησλ Απνδεκεηηθψλ Πηελψλ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 
κε ην Ν. 2719/99 (ΦΔΚ 106/Α/99). Ζ ζχκβαζε ηεο Βέξλεο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο νπνίαο έρνπλ ιεθζεί θάπνηα 
κέηξα, αλαθέξεηαη ζηε «Γηαηήξεζε ηεο Άγξηαο Εσήο θαη ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο» θαη 
θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα ην 1983 (Ν.1335 ΦΔΚ 32/ΣΑ/14-3-1983). 

Οδεγία 2009/147/ΔΚ 

Ζ ελ ιφγσ Οδεγία αληηθαηέζηεζε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ θαη αθνξά «ζηε δηαηήξεζε φισλ ησλ εηδψλ 
πηελψλ πνπ δνπλ εθ θχζεσο ζε άγξηα θαηάζηαζε ζην Δπξσπατθφ έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ». Ζ Οδεγία 
2009/147/ΔΚ πξνβιέπεη ηε ιήςε δηαθφξσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία – δηαηήξεζε θαη ηελ νξζνινγηθή 
δηαρείξηζε ησλ άγξησλ πηελψλ πνπ απαληνχλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Πξνβιέπνληαη ινηπφλ κέηξα 
εηδηθήο δηαηήξεζεο ησλ νηθφηνπσλ εηδψλ πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε, εππαζψλ ζε νξηζκέλεο κεηαβνιέο, 
ζπάλησλ, δηφηη νη πιεζπζκνί απηψλ είλαη κηθξνί ή ε ηνπηθή ηνπο εμάπισζε πεξηνξηζκέλε, ή άιια είδε πνπ 
έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ  

Ο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο 92/43 (αξζξ. 2) είλαη «..ε πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο κέζσ ηεο 
δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζην επξσπατθφ έδαθνο 
ησλ θξαηψλ κειψλ...». «Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ζπλίζηαηαη έλα ζπλεθηηθφ επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν, 
επνλνκαδφκελν Natura 2000. To δίθηπν πεξηιακβάλεη ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπνπο εηδψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ νξληζνπαλίδα (SPA), φπσο απηέο νξίζηεθαλ κε 
ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ, ε νπνία κεηαγελέζηεξα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Οδεγία 2009/147/ΔΚ. Ζ παξνχζα 
Οδεγία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2006/105/ΔΚ ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2006.  

 

6.2.2 Πποζηαηεςόμενερ – Οικολογικά εςαίζθηηερ πεπιοσέρ 

  6.2.2.1 Γίθηπν NATURA 2000 

ηελ Διιάδα νη θπζηθέο πεξηνρέο αλαγλσξίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο κέζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο κε 
βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, ή κε ηελ θαηνρχξσζή ηνπο ζην πιαίζην δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ηηο 
νπνίεο έρεη θπξψζεη ε ρψξα θαζψο θαη δηεζλψλ ή Δπξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ. Έηζη δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 
ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

 Σηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο Δζληθήο Ννκνζεζίαο, φπσο είλαη νη Δζληθνί Γξπκνί, ηα Δζληθά 
Πάξθα, ηα Αηζζεηηθά Γάζε, Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο, ηα Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο θ.α 
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 Σηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ζε Γηεζλέο επίπεδν, φπσο είλαη ηα Μλεκεία Παγθφζκηαο 
Κιεξνλνκηάο, νη Τγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Ρακζάξ, ηα Απνζέκαηα 
Βηφζθαηξαο θαη νη Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη απνλεκεζεί ζην Δπξσδίπισκα. 

 Σηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, πνπ αλήθνπλ ζην  Γίθηπν Natura 2000, έλα 
Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν πεξηνρψλ, νη νπνίεο θηινμελνχλ θπζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη 
νηθνηφπνπο εηδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη αιιειεπηθάιπςε κεηαμχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε εζληθφ, 
επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. ζν αθνξά ην Γίθηπν Natura 2000, απηφ απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο 
πεξηνρψλ:  

 Σηο «Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)» (Special Protection Areas - SPA) γηα ηελ Οξληζνπαλίδα, θαη  

 ηνπο «Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ)» (Sites of Community Importance - SCI).1  

χκθσλα κε ηνλ αλαζεσξεκέλν εζληθφ θαηάινγν πεξηνρψλ Natura 2000 ηεο ΚΤΑ 50743 – 
ΦΔΚ4432/Β/15.12.2017 ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο εκπίπηνπλ ηκήκαηα ηεο ΕΔΠ Πεξηνρή 
Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ κε θσδηθφ GR1420011 θαη έθηαζε 955.961,20 ζηξέκκαηα. Μηα επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Θεζζαιηθνχ θάκπνπ (θσδ. GR1420011) 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.  

Ζ ‘’Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ’’ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηάζεηο θαιιηεξγνχκελεο ζην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ εληαηηθή γεσξγία θαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ λεξνχ 
κε απνηέιεζκα, νη πνηακνί, θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη ηδίσο ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο, λα κελ έρνπλ 
επηθαλεηαθφ λεξφ. Δθηφο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ έθηαζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ιηβαδηθέο εθηάζεηο νη 
νπνίεο εληνπίδνληαη είηε ζηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο κε κεγάιε θιίζε, είηε θνληά ζηνπο νηθηζκνχο, θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνηλνηηθέο βνζθέο.  

Βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γειηίνπ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ‘’ΦΗΛΟΣΖ’’,  έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 95.596,12 
εθηάξηα, ήηνη 955.961,20 ζηξέκκαηα, ζπλνιηθή πεξίκεηξν 297.6 ρηιηφκεηξα, κέγηζην πςφκεηξν 725 κέηξα θαη 
ειάρηζην πςφκεηξν 65 κέηξα. Δίλαη δειαδή νιφθιεξε ε πεξηνρή ρεξζαία έθηαζε.  

χκθσλα κε ηελ ίδηα Βάζε Γεδνκέλσλ, πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή πεξηνρή αλαπαξαγσγήο ηνπ 
παγθνζκίσο απεηινχκελνπ είδνπο Falco naumanni (Κηξθηλέδη). ηα είδε πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ίδηα πεξηνρή, 
πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα Buteo rufinus, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Ardea cinerea, Ciconia 
ciconia, Burhinus oedicnemu, Bubo bubo, Merops apiaster, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra θαη 
δηαρεηκάδνληα Falco columbarius θαη Otis tarda. 

Κπξηφηεξε απεηιή γηα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ Κηξθηλεδίσλ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη θπξίσο ε 
κεηαηξνπή ησλ δεκεηξηαθψλ ζε αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο. Μηα άιιε απεηιή είλαη επίζεο ε κείσζε ησλ 
θαηάιιεισλ ηνπνζεζηψλ θσιενπνίεζεο θαη αλαπαξαγσγήο, ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
ζηεγψλ ησλ θηηζκάησλ. 

Οη πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ θαηαιφγνπ Natura 2000 πξνζηαηεχνληαη ζεζκηθά βάζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 
92/43/ΔΟΚ (Οδεγία NATURA) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ, ε νπνία έρεη 
ελζσκαησζεί ζην Δζληθφ Γίθαην κε ηελ ΚΤΑ 33318/3028/1998 (ΦΔΚ 1289Β/28-12-1998), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π. 14849/853/Δ103/4-4-2008 (ΦΔΚ 645/Β/11-4-2008). 

                                                             
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ΣΚ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηχπνη νηθνηφπσλ θαη ηα είδε ησλ Παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 

92/43/ΔΟΚ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ απηήο. Οη ΕΔΠ, κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηα Κξάηε Μέιε,  

εληάζζνληαη απηφκαηα ζην Γίθηπν Natura 2000, θαη ε δηαρείξηζή ηνπο αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2, 3, 4 ηεο 

Οδεγίαο 92/43/ΔΚ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ. Αληίζεηα, γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΚ πξαγκαηνπνηείηαη 

επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Mειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θαηά νηθνινγηθή ελφηεηα Βηνγεσγξαθηθψλ εκηλαξίσλ. Οη ΣΚ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2, 

3, 4 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. 
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ρήκα 6.2.2.1: Πεξηνρέο ηνπ Γηθηύνπ Natura 2000 ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο  

 

Πεγή: Γηφξζσζε θαη Σξνπνπνίεζε ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο, 2014  

Δληφο ηεο πεξηνρήο Natura κε θσδηθφ GR1420011 (ΕΔΠ) Πεξηνρή Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ εληνπίδνληαη 
νξηζκέλνη γεσγξαθηθνί ππξήλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ 
δηαβηεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Απηά αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηηο ζέζεηο αλαπαξαγσγήο, θσιενπνίεζεο, 
δηαρείκαζεο θαη ηξνθνιεςίαο θαη εληνπίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε, κε επίθεληξα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. 
Νίθαηαο.  
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ρήκα 6.2.2.1-2: Δλδηαηηήκαηα ησλ πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ εληόο ηεο Πεξηνρήο Natura κε 
θσδηθό GR1420011 (ΕΔΠ) Πεπιοσή Θεζζαλικού Κάμπος 

 

Πεγή: επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 
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6.2.2.2 Γαζηθέο Δθηάζεηο  

χκθσλα κε ηνλ νηθείν θπξσκέλν Γαζηθφ Υάξηε, ν νπνίνο έρεη αλαξηεζεί απφ ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ εληνπίδνληαη αξθεηέο εθηάζεηο ραξαθηεξηζκέλεο σο δαζηθέο. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο πξφθεηηαη γηα εθηάζεηο ραξαθηεξηζκέλεο σο ρνηξνιηβαδηθέο, αλέθαζελ ρνξηνιηβαδηθέο 

(ΥΥ), είηε εθρεξζσκέλεο ρνξηνιηβαδηθέο (ΥΑ). Αθφκε λνηηναλαηνιηθά ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο εληνπίδεηαη ην 

ρακειφ φξνο Καξαληάνπ, αλάκεζα απφ ηνπο νηθηζκνχο Νέν Πεξηβφιη θαη Αγλαληεξή. Απηή ε έθηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλέθαζελ δαζηθή (ΓΓ).  

ρήκα 6.2.2.2: Δθηάζεηο θπξσκέλεο σο δαζηθέο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο 

 

Πεγή: επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 
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6.2.2.3 Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο 

Χο Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ) (Ν. 2637/1998) ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε, 
αλαπαξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο.  

Δληφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο δελ εληνπίδνληαη Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο (ΚΑΕ). Παξ’ φια απηά ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, ζηελ Σ.Κ. Αγλαληεξήο ηεο Γ.Δ. Κηιειέξ εκπίπηεη ην 
ΚΑΕ Κ245 «Μαπξνβνχλη (Αγλαληεξήο-Λάξηζαο)», ή αιιηψο «Καξαληάνπ», (ΦΔΚ 2708/10-07-87), σο 
πεξηνρή κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ άγξηα ρισξίδα, θαζψο θαη βηφηνπνο αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο, 
δηαρείκαζεο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο.  

6.2.2.4 εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά (.Π.Π.) 

Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή πνπ θαιχπηεη θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ ζπκπίπηεη κε ηελ 
εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (.Π.Π.) - Important Bird Areas (IBA) ηεο Birdlife International κε φλνκα 
«Θεζζαιηθφο Κάκπνο» θαη θσδηθφ GR062. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 6.2.2.4-1. 

Πίλαθαο 6.2.2.4-1: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εκαληηθήο Πεξηνρήο γηα ηελ νξληζνπαλίδα (Ηmportant Βird 
Αrea – IBA) «Θεζζαιηθόο Κάκπνο» (GR062) 

Πεξηνρή: 

«Θεζζαιηθφο Κάκπνο» (GR062) 

πληεηαγκέλεο: 39
o
 28' B 22

o
 25' A 

Τςφκεηξν: 70-729 κέηξα 

Δκβαδφλ: 1.800.000 ζηξ. 

Κξηηήξηα έληαμεο: A1, A4ii, B1iii, B2, B3, C1, C2, C6 

Πεξηγξαθή: 
Ο κεγαιχηεξνο θάκπνο ηεο Διιάδαο. Ζ πεξηνρή απνηειείηαη θπξίσο απφ γεσξγηθέο 
εθηάζεηο θαη ρσξηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαιπκκέλσλ κε θξχγαλα ιφθσλ. 

Δλδηαηηήκαηα: 
Σερλεηά ηνπία (95%: Καιιηεξγήζηκε γε, Άιιεο αζηηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, 
Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, δελδξνθαιιηέξγεηεο), Θακλψλεο (5%: θιεξφθπιινη ζάκλνη, 
γθαξίγθ θαη καθί) 

Υξήζεηο γεο: 
αγξνηηθέο ρξήζεηο (95%), αζηηθέο/βηνκεραληθέο/κεηαθνξέο (5%), δηαρείξηζε λεξψλ 
(ζπκπεξηιακβάλεη δηαρείξηζε ιεθάλεο απνξξνήο) (95%) 

Δίδε πνπιηώλ 

Πεξίνδνο 
θαηά ηελ 

νπνία 
πιεξνχληαη 
ηα θξηηήξηα 

έληαμεο 

Έηνο 
Διαρ. 

πιεζπζκφο 
Μεγ. 

πιεζπζκφο 
Πνηφηεηα 

δεδνκέλσλ 
Κξηηήξηα 
έληαμεο 

Tyto alba 

Σπηψ 
επηδεκεηηθφ 1996 χλεζεο άγλσζηε B2 

Otus scops 

Γθηψλεο 
αλαπαξάγεηαη 1996 χλεζεο άγλσζηε B2 

Athene noctua 

Κνπθνπβάγηα 
επηδεκεηηθφ 1996 Κνηλφ άγλσζηε B2 

Accipiter brevipes 

αΐλη 
αλαπαξάγεηαη 1996 χλεζεο άγλσζηε B2 

Falco naumanni 

Κηξθηλέδη 
αλαπαξάγεηαη 1995 2342 2342 θαιή 

A1, A4ii, B1iii, 
B2, C1, C2, C6 

Ciconia ciconia 

Πειαξγφο 
αλαπαξάγεηαη 1996 Κνηλφ άγλσζηε B2, C6 
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Lanius minor 

Γατδνπξνθεθαιάο 
αλαπαξάγεηαη 1996 χλεζεο άγλσζηε B2, C6 

Corvus monedula 

Κάξγηα 
επηδεκεηηθφ 1996 ε αθζνλία άγλσζηε B3 

Hippolais pallida 

Χρξνζηξηηζίδα 
αλαπαξάγεηαη 1996 ε αθζνλία άγλσζηε B2 

Calandrella brachydactyla 
Μηθξνγαιηάληξα 

αλαπαξάγεηαη 1996 ε αθζνλία άγλσζηε B2, C6 

Galerida cristata 

Καηζνπιηέξεο 
επηδεκεηηθφ 1996 ε αθζνλία άγλσζηε B2 

Emberiza melanocephala 

Ακπεινπξγφο 
αλαπαξάγεηαη 1996 ε αθζνλία άγλσζηε B2 

Miliaria calandra Σζηθηάο αλαπαξάγεηαη 1996 ε αθζνλία άγλσζηε B3 

Απεηιέο 
Δγθαηάιεηςε/κείσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο γεο (κέηξηα), αγξνηηθή εληαηηθνπνίεζε 
(πςειή), θαηαζθεπή ηάθξσλ/θξαγκάησλ (άγλσζηε), βηνκεραληθή αζηηθή αλάπηπμε 
(άγλσζηε), άιιε (κέηξηα), κε αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε (άγλσζηε). 

Δπεμήγεζε θξηηεξίσλ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

A. Πεξηνρέο κε παγθόζκηα ζεκαζία 

Α1. Παγθνζκίσο 
απεηινχκελα είδε 

Ζ πεξηνρή ηαθηηθά ζπληεξεί ζεκαληηθνχο αξηζκνχο απφ έλα παγθνζκίσο απεηινχκελν 
είδνο, ή άιιν είδνο ρξήδνλ πξνζηαζίαο ζε παγθφζκ.ην επίπεδν 

Α4. πγθεληξψζεηο 
(ii) Ζ πεξηνρή είλαη γλσζηφ, ή ζεσξείηαη φηη ζπληεξεί ζε ηαθηηθή βάζε πεξηζζφηεξν απφ 
ην 1% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ελφο ζαιαζζνπνπιηνχ ή εδαθφβηνπ είδνπο. 

Β. Πεξηνρέο κε Δπξσπατθή ζεκαζία 

Β1. πγθεληξψζεηο 
(iii) Ζ πεξηνρή είλαη γλσζηφ, ή ζεσξείηαη φηη ζπληεξεί πεξηζζφηεξν απφ ην 1% ελφο 
flyway ή άιινπ μερσξηζηνχ πιεζπζκνχ ελφο άιινπ αγειαίνπ είδνπο. 

B2. Δίδε κε δπζκελέο 
θαζεζηψο δηαηήξεζεο 
ζηελ Δπξψπε (SPEC 1, 2 
θαη 3) 

Ζ πεξηνρή είλαη κηα απφ ηηο «n» ζεκαληηθφηεξεο ζηελ ρψξα γηα έλα είδνο κε δπζκελέο 
θαζεζηψο δηαηήξεζεο ζηελ Δπξψπε (SPEC 1, 2 θαη 3), γηα ην νπνίν ε πξνζέγγηζε κε 
βάζε ηηο πεξηνρέο ζεσξείηαη θαηάιιειε 

B3. Δίδε κε επλντθφ 
θαζεζηψο δηαηήξεζεο, 
αιιά ζπγθεληξσκέλα 
ζηελ Δπξψπε (SPEC 4) 

Ζ πεξηνρή είλαη κηα απφ ηηο «n» ζεκαληηθφηεξεο ζηελ ρψξα γηα έλα είδνο κε επλντθφ 
θαζεζηψο δηαηήξεζεο ζηελ Δπξψπε (SPEC 4), γηα ην νπνίν ε πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο 
πεξηνρέο ζεσξείηαη θαηάιιειε. 

C. Πεξηνρέο κε ζεκαζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Γηα είδε ή ππνείδε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η ηεο 
Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηα 
Πνπιηά 

C1. Ζ πεξηνρή ηαθηηθά ζπληεξεί ζεκαληηθνχο αξηζκνχο απφ έλα παγθνζκίσο 
απεηινχκελν είδνο, ή άιιν είδνο ρξήδνλ πξνζηαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 
C2. Ζ πεξηνρή είλαη γλσζηφ φηη ζπληεξεί ηνπιάρηζηνλ ην 1% ελφο flyway ή ζπλφινπ 
πιεζπζκνχ ζηελ Δ.Δ. απφ έλα απεηινχκελν είδνο. 

 
C6. Ζ πεξηνρή είλαη κία απφ ηηο 5 πην ζεκαληηθέο ζε κία Δπξσπατθή πεξηθέξεηα, γηα 
έλα είδνο ή ππνείδνο πνπ ζεσξείηαη απεηινχκελν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πεγή: Birdlife International 
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6.2.3 Πεπιγπαθή ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ ηηρ άμεζηρ πεπιοσήρ μελέηηρ 

  6.2.3.1 Κχξηεο θαηεγνξίεο βιάζηεζεο – Οηθνζπζηήκαηα 

χκθσλα κε ηελ «Σαμηλφκεζε ηεο Γαζηθήο Βιαζηήζεσο ηεο Διιάδνο» ηνπ Νηάθε (1973) πξνζδηνξίδνληαη 
πέληε βαζηθέο δψλεο βιάζηεζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζην ζχζηεκα ηνπ Braun-
Blanquet θαη ζηε δηάξζξσζε ηεο βιάζηεζεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο ηνπ Horvat (1962) θαη ησλ Horvat et al. 
(1974).  

Οη δψλεο είλαη νη αθφινπζεο:  

Α. Ζ επκεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο ή δψλε αξηάο (Quercetalia ilicis) 

Β. Ζ παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο ή δψλε ηεο ρλνψδνπο δξπφο (Quercetalia pubescentis) 

Γ. Ζ δψλε δαζψλ νμηάο, νμηάο - ειάηεο θαη νξεηλψλ παξακεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ (Fagetalia) 

Γ. Ζ δψλε ησλ ςπρξφβησλ θσλνθφξσλ (Vaccinio- Picetalia) 

Δ. Ζ εμσδαζηθή δψλε πςειψλ νξέσλ (Astragalo-Acantholimonetalia) 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ε δψλε βιάζηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ 
. Νηάθε είλαη ε Παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) (ινθψδεο, ππννξεηλή) - 
Τπνδψλε Ostryo-Carpinion (βι. ρήκα 6.2.3.1-1). 

Παξακεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis) (Λνθώδεο, ππννξεηλή)  

Ζ Παξακεζνγεηθή δψλε βιάζηεζεο απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Δπκεζνγεηαθήο δψλεο θαηαθφξπθα ζηα φξε θαη 
νξηδφληηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ ελ ιφγσ δψλε πξνθχπηεη έπεηηα απφ ηελ βαζκηαία εγθαηάιεηςε, θαη 
θαηά ηηο δπν δηεπζχλζεηο, ηεο επκεζνγεηαθήο δψλεο βιάζηεζεο, θαη είηε έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο ηδηφξξπζκεο 
κεηαβαηηθήο δψλεο βιάζηεζεο, πνπ κνηάδεη θπζηνγλσκηθά κε ηε δψλε ηεο αείθπιινπ βιάζηεζεο θαη δηαθέξεη 
απφ απηή ρισξηδηθά θαη νηθνινγηθά, είηε κηαο δψλεο απφ μεξφθπιια θπιινβφια πιαηχθπιια θαη θπξίσο απφ 
δξπνδάζε.  

Ζ δψλε απηή δηαηξείηαη θπζηνγλσκηθά, νηθνινγηθά θαη ρισξηδηθά ζε δχν ππνδψλεο: ζην Ostryo-Carpinion θαη 
ην Quercion confertae (frainetto)-cerris, ελψ ζηε Νφηηα Διιάδα (Κξήηε, Πεινπφλλεζν θαη ηεξεά Διιάδα) 
ίζσο είλαη ζθφπηκε ε δηάθξηζε θαη κηαο ηξίηεο ππνδψλεο, απηήο ηνπ Quercion cocciferae. H πεξηνρή κειέηεο 
εληάζζεηαη ζηελ ππνδψλε Οζηξηάο – Γαχξνπ (Ostryo-Carpinion), φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ 
ράξηε.  

Tα θαηαγξαθφκελα είδε ηεο ππνκεζνγεηαθήο δψλεο είλαη: 

 Phillyrea media (Φπιιίθη) 

 Quercus coccifera (Πξίλνο – πνπξλάξη) 

 Juniperus oxycedrus (Κέδξνο) 

 Arbutus unedo (Ήκεξε θνπκαξηά)  

 Arbutus adrachne (Αγξηνθνπκαξηά) 

 Fraxinus ornus (Μειηφο) 

 Carpinus betulus (Γαχξνο) 

 Ostrya carpinifolia (Οζηξηά) 

 Cornus mas (Κξαληά) 

 Palliurus australis (Παιηνχξη) 

 Pistacia terebinthus (Κνθνξεβπζηά) 
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ρήκα 6.2.3.1-1: Υάξηεο δσλώλ δαζηθήο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο 

 

Πεγή: Νηάθεο, 1973 

 

6.2.3.2 Υισξίδα 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο θαιχπηεηαη  επνρηαθά απφ βιάζηεζε 
αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ, θπξίσο βακβαθηνχ θαη ζηηεξψλ. Παξφιν ηελ έιιεηςε έληνλεο θπζηθήο βιάζηεζεο ε 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξνπζηάδεη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηαγξάθεθε σο κε 
ζεζκνζεηεκέλε πεξηνρή ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζαλ Σνπίν Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο 
κε ηελ νλνκαζία «Ζ κεηαμχ Λαξίζεο θαη Φαξζάισλ αγξνηηθή πεξηνρή». 

χκθσλα κε απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο κηα αγξνηηθή πεξηνρή κε επίπεδε, κε πιήζνο ρακειψλ ιφθσλ κε 
ειαθξηέο θιίζεηο ησλ νπνίσλ νη επηθάλεηεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 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 

Πεξηνρή Μειέηεο 
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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.  

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. 

 

  6.2.3.3 Παλίδα πιελ νξληζνπαλίδαο 

ηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηεο Νίθαηαο ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, παξαηεξείηαη παλίδα ραξαθηεξηζηηθή 
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ. Ζ νξληζνπαλίδα αληηπξνζσπεχεηαη απφ δηάθνξα είδε 
πνπιηψλ (ζπνξνθάγα, εληνκνθάγα, πακθάγα, εκεξφβηα θαη λπρηφβηα αξπαθηηθά) φπσο είλαη ν γθηψλεο 
(Otus scops)  ην ζαΐλη (Accipiter brevipes)  θαη ν πειαξγφο (Ciconia ciconia). Τπάξρνπλ επίζεο 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. 
ζνλ 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. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεδηλήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιίαο, κε ηηο ήπηεο θιίζεηο θαη ηελ εχθνιε πξνζπέιαζε 
ζπληέιεζαλ ζηελ έληνλε αλάπηπμε αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κε απνηέιεζκα θαη ηελ κεγαιχηεξε 
ππνβάζκηζή ηεο. Ζ πεξηνρή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιεθάλεο ηνπ Πελεηνχ εκθαλίδεηαη έηζη ζαθψο 
ππνβαζκηζκέλε απφ πιεπξάο παλίδαο, κε εμαίξεζε ηηο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην 
πδξνγξαθηθφ δίθηπν. 

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. Ζ κηθξή 
πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ θπηψλ - θαη κάιηζηα σο επί ην πιείζηνλ βηνκεραληθψλ - πνπ θαιιηεξγείηαη ζήκεξα 
ζηνλ Θεζζαιηθφ θάκπν ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηδψλ εληνκνπαλίδαο, ε νπνία, 
κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη κηθξφ αξηζκφ αλψηεξσλ θαηαλαισηψλ (ακθίβηα, πηελά θ.ιπ.). Παξ’ φια απηά νη 
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θηινμελνχλ νξηζκέλα είδε παλίδαο (θπξίσο κηθξνπαλίδαο), ε νπνία δηαηξέθεηαη 
θπξίσο κε ηα ππνιείκκαηα θαη ηελ εληνκνπαλίδα ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη δηαβηεί θαη αλαπαξάγεηαη 
ζηα απηνθπή δελδξψδε θαη αγξνζηψδε είδε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα φξηα ησλ αγξψλ. 

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.  

Ζ παξφρζηα βιάζηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηφ θαη ην κηθξνθιίκα πνπ πεξηγξάθεθε δηακνξθψλεη κηθξέο 
λεζίδεο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επνηθίδνληαη απφ ηελ παλίδα. 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 
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πηελά, ακθίβηα θαη εξπεηά ζε ηθαλνχο αξηζκνχο (φια ηα είδε ζαπξψλ, ηα θνηλά θίδηα ηεο ππαίζξνπ ηεο 
θεληξηθήο Διιάδαο, ρειψλεο θαη βάηξαρνη).  

Δίλαη γεγνλφο πσο ζηε Θεζζαιία ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο δελ παξεκβάιινληαη θπηνθξάθηεο κεηαμχ ησλ 
θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίνη ζα εμαζθάιηδαλ ζπλζήθεο ελδηαίηεζεο ηεο παλίδαο. Ζ ζεκαζία ησλ παξαπάλσ 
βηνηφπσλ θαζίζηαηαη ινηπφλ κεγάιε, δηφηη ακβιχλνπλ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ηνπ θάκπνπ θαη επηηξέπνπλ ην 
θψιηαζκα θαη ηε δηαηξνθή αξθεηψλ εηδψλ κηθξνπαλίδαο θαη πηελνπαλίδαο. 

Αθφκε ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νίθαηαο γεηηληάδεη κε ηξεηο δψλεο παξνπζίαο ηνπ ιχθνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Λάξηζαο. Κνληηλφηεξε δψλε είλαη ε πεδηλή θαη εκηνξεηλή πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη ΒΑ ηνπ πνηακνχ Δληπέα θαη 
κεηαμχ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Εαππείνπ πνπ ππάγεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο θαη ησλ Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ Τπέξεηαο Φπρηθνχ, Γνμαξά, Άγηνπ Γεσξγίνπ θαη Άγηαο Παξαζθεπήο πνπ αλήθνπλ ζε φκνξεο 
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. Ζ δψλε απηή ζπλδέεη ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιχθνπ ηνπ φξνπο Εάξθν θαη ηεο εκηνξεηλήο 
πεξηνρήο αλαηνιηθά ηνπ Βειεζηίλνπ.  

Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηνλ ιχθν είλαη ν θφλνο απφ θηελνηξφθνπο θαη θπλεγνχο, ε ρξήζε 
δνισκάησλ, ε ζχιιεςε ησλ θνπηαβηψλ απφ ηηο θσιηέο, ν πβξηδηζκφο ιχθνπ-ζθχινπ, ε φριεζε ιφγσ 
απμεκέλεο ππθλφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε επαίζζεηεο γηα ην ιχθν πεξηνρέο, ε απψιεηα δσηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ βηνηφπνπ ηνπ φπσο νη πιεζπζκνί άγξησλ νπιεθφξσλ, θαη ν  θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 
ελδηαηηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δψν απφ κεγάιεο θιίκαθαο ηερληθά έξγα. Να ζεκεησζεί φηη ε παξνπζία 
ππνδνκψλ φπσο νη θιεηζηνί απηνθηλεηφδξνκνη, πνπ απνηεινχλ βηνγξαθηθφ εκπφδην, έρεη εμειηρηεί ίζσο ζην 
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα απεηιήο θαζψο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα 
ηελ επηβίσζε ηνπ ιχθνπ αθνχ νη επνρηθέο κεηαθηλήζεηο γηα εμεχξεζε ηξνθήο είλαη ζπρλέο θαη εθηεηακέλεο.  

 

  6.2.3.4 Οξληζνπαλίδα 

Δληφο ησλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο πξνζθέξνληαη θαηάιιεινη ρψξνη ελδηαίηεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο, πνπ 
ηξέθεηαη απφ ηελ κηθξνπαλίδα θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ θαιιηεξγεηψλ - θαηά βάζε ζηηεξψλ - ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο.    

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

 Falco naumanni (Κηξθηλέδη) 

 Buteo rufinus (Αεηνγεξαθίλα) 

Δίδε πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πεξηνρή απνηεινχλ θαη ηα Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Ardea cinerea, 
Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Merops apiaster, Coracias garrulus, Melanocorypha 
calandra θαζψο θαη ηα δηαρεηκάδνληα είδε Falco columbarius θαη Otis tarda. 

Falco naumanni (Κηξθηλέδη) 

Σν Κηξθηλέδη έρεη ραξαθηεξηζηεί: 

 σο Μεησκέλνπ Δλδηαθέξνληνο ζηε Κφθθηλε Λίζηα ηεο IUCN, 

 σο Σξσηφ ζην Κφθθηλν Βηβιίν γηα ηα Εψα ηεο Διιάδαο 

θαη πεξηιακβάλεηαη: 

 ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά θαη πξνζηαηεχεηαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, 

 ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο, 

 ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο χκβαζεο ηεο Βφλλεο, 

 ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο χκβαζεο CITES, γηα ηελ εκπνξία ησλ άγξησλ εηδψλ. 
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χκθσλα κε ην BirdLife International, ην 2000 ν αλαπαξαγφκελνο επξσπατθφο πιεζπζκφο εθηηκήζεθε ζηα 
16.500 – 20.500 δεπγάξηα, κε βαζηθφηεξνπο ηνπο πιεζπζκνχο: 

 ηεο Ηζπαλίαο, κε 12.000 δεπγάξηα, 

 ηεο Διιάδαο, κε 3.000 δεπγάξηα, 

 ηεο Ηηαιίαο, κε 2.150 δεπγάξηα, 

 ηεο Σνπξθίαο, 1.500-3.500 δεπγάξηα 

 θαη ηνπ Μαξφθνπ, κε 1.000 δεπγάξηα. 

ήκεξα, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 140 απνηθίεο (2.600 – 3.300 δ.) κε αξλεηηθέο ηάζεηο. Απφ απηέο, ην 75% ηνπ 
ζπλφινπ απαληάηαη ζηνλ Θεζζαιηθφ Κάκπν (2.100 – 2.500 δ. ζε 107 απνηθίεο).  

Κηξθηλέδη 

Υσξίο λα παξαβιέπνληαη ηα άιια είδε, ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή Natura δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θηξθηλέδη 
(Falco naumanni), είδνο ην νπνίν απαληά ζηελ πεξηνρή ζε πιεζπζκνχο ζεκαληηθνχο ηφζν ζε εζληθφ, φζν 
θαη ζε Δπξσπατθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν. Σν είδνο απηφ απεηέιεζε ην βαζηθφ είδνο γηα ηελ πξφηαζε 
νξηνζέηεζεο ηεο ΕΔΠ. Σν θηξθηλέδη (Falco naumanni) σο παγθνζκίσο απεηινχκελν είδνο πιεξνχζε απφ 
κφλν ηνπ ην θξηηήξην γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε πεξηνρή σο ΕΔΠ. Οη κεγάινη πιεζπζκνί απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ν 
βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε πεξηνρή ραξαθηεξίζηεθε θαη σο ΠΠ.   

Θέζεηο θσιενπνίεζεο 

Σν Κηξθηλέδη θηηάρλεη θσιηέο ζε παιηά ζπίηηα, απνζήθεο θαη ζηέγεο ζε λέα ζπίηηα κε κηθξά αλνίγκαηα ζηα 
θεξακίδηα κε ιίγν ρψξν αιιά ηθαλφ λα εθθνιάςνπλ ηα απγά θαη λα κεγαιψζνπλ ηνπο λενζζνχο. Σα ηειεπηαία 
ρξφληα ηα παιηά ζπίηηα θαη απνζήθεο θαηαζηξέθνληαη (ζηελ Θεζζαιία ζπλήζσο ηα πιηλζφθηηζηα) θαη 
αληηθαζίζηαληαη απφ λέεο θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζέζεηο γηα θψιηαζκα. 
εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη κεγάινο ρψξνο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιηθφ γηα θσιηά. ηελ Ηζπαλία θάλεθε 
φηη ε παξνπζία αληαγσληζηψλ γηα ζέζεηο θσιηάζκαηνο (θάξγηεο θαη πεξηζηέξηα) δελ πεξηνξίδεη ηηο ζέζεηο 
θσιενπνίεζεο (Forero et al 1996). Σν ίδην θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη ζηελ Διιάδα αθνχ ηα θηξθηλέδηα θσιηάδνπλ 
αθφκε θαη ζε πεξηζηεξψλεο καδί κε ηα πεξηζηέξηα ζχκθσλα κε παξαηεξήζεηο. Βαζηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ 
επηινγή ηεο θσιηάο είλαη ε κε χπαξμε ζεξεπηψλ. Ζ επηινγή θσιενπνίεζεο εληφο ησλ νηθηζκψλ πξνθαλψο 
εμππεξεηεί απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή. Φαίλεηαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνηηκά κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο 
κε πην ςειά θηήξηα γηα λα απνθεχγεη πξνθαλψο ηελ ζήξεπζε απφ άγξηνπο ζεξεπηέο. ηνπο κηθξφηεξνπο 
νηθηζκνχο ζηνπο νπνίνπο νη απνηθίεο βξίζθνληαη θαη ζε πην ρακειά ζπίηηα, ε ζήξεπζε απφ θνπλάβηα, 
λπθίηζεο, αξνπξαίνπο θαη γάηεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν πηζαλή. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο θσιενπνίεζεο κπνξεί 
φκσο λα «θνζηίδεη» ζε ελέξγεηα γηα ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο. ηελ Ηζπαλία βξέζεθε φηη ζηηο πφιεηο νη λενζζνί 
ζηηο θσιηέο πέζαηλαλ θπξίσο ιφγσ πείλαο ελψ ζηελ χπαηζξν ιφγσ ζήξεπζεο. 

Πίλαθαο 6.2.3.4 : Απνηθίεο θηξθηλεδηώλ ζηνλ Θεζζαιηθό Κάκπν ζύκθσλα κε ηηο απνγξαθέο ησλ εηώλ 1994, 

1995 (Hallmann 1995) θαη 2004 

 

α β γ δ ε ζη 

Οηθηζκόο Ννκόο 
1994 

(δεύγε) 
1995 

(δεύγε) 

Ηνύληνο 
2004 

(άηνκα) Παξαηεξήζεηο 

Αγία Παξαζθεπή Λάξηζαο   0 0   

Αγία Σξηάδα Λάξηζαο     3   

Αγηνη Αλάξγπξνη Λάξηζαο 76 40 17   

Αγηνο Βεζζάξηνο Καξδίηζαο   0    

Αγηνο Γεώξγηνο (Λάξηζαο) Λάξηζαο  10 2   

Αγηνο Γεώξγηνο (Φαξζάισλ) Λάξηζαο 20 10 1   

Αγηνο Γεκήηξηνο Καξδίηζαο 0 20 2   

Αγηνο Κσλζηαληίλνο Λάξηζαο 20 16 34   

Αγλαληεξή Λάξηζαο   0 0   
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Αγξφθεπνη (Μέγα Μνλαζηήξη) Λάξηζαο   0 2   

Ακπέιηα Λάξηζαο 30 26 37   

Ακπειψλαο νθάδσλ Καξδίηζαο   0 0   

Αλαγέλλεζε Λάξηζαο 30 29 35   

Άλσ Βαζηιηθά Λάξηζαο 30 10 8   

Άλσ Βνχλαηλα Λάξηζαο     10   

Αλσρψξη (Φαξζάισλ) Λάξηζαο   5   

Αξγπξφκπινο Λάξηζαο   5 0   

Αξκέλην Λάξηζαο 40 44 55   

Αζηξίηζα Καξδίηζαο     0   

Αύξα Λάξηζαο 60 10 21   

Αρίιιεην Λάξηζαο 100 50 22   

Βακβαθνύ Λάξηζαο 30 20 73   

Βαζίιεο Λάξηζαο 60 45 25   

Βνχλαηλα Λάξηζαο   0 0   

Γαιήλε Λάξηζαο 30 30 44   

Γιαύθε Λάξηζαο 30 44 35   

Γαζόινθνο Λάξηζαο 60 30 35   

Γίινθνο Λάξηζαο 150 150 68   

Γνμαξάο Λάξηζαο 61 40 45   

Διεπζεξέο Λάξηζαο 20 15 37   

Διεπζέξην Λάξηζαο - 11 74   

Διιεληθφ (Φαξζάισλ) Λάξηζαο 5 5 12   

Δξκίηζη Καξδίηζαο 20 20 15   

Εάπεην Λάξηζαο 100 100 95   

Εσνδόρνο Πεγή Λάξηζαο 30 30 18   

Ζιίαο (πθεψλ) Καξδίηζαο   0 0   

Θεηίδη Λάξηζαο 45 45 26   

Ιηέα Καξδίηζαο 10 15 2   

Καιηβάθηα Παιακά Καξδίηζαο 3 3 6   

Καιό Νεξό Λάξηζαο 20 20 32   

Καινγξηάλα Καξδίηζαο   3    

Κάκπνο Λάξηζαο   19 27   

Κάζηξν Λάξηζαο 0 0 9   

Κάησ Βαζηιηθά Λάξηζαο 10 10 6   

Καησρώξη Λάξηζαο  3 30   

Κνηιάο Λάξηζαο   7 21   

Κνθθίλεο Λάξηζαο 5 5 4   

Κνπηζφρεξν Λάξηζαο 0 0 2   

Κξαλλώλαο Λάξηζαο 21 21 45   

Κξήλε Λάξηζαο 80 15 0   

Κξχα Βξχζε Λάξηζαο     2   

Κππαξίζηα Λάξηζαο 10 15 6   

Κππάξηζνο Λάξηζαο 10 10 25   

Κπςέιε (Κηιειέξ) Λάξηζαο 150 100 82   

Κπςέιε (νθάδσλ) Καξδίηζαο 0 0 0   

Λεύθε Καξδίηζαο   9 16   

Λνπηξν Λάξηζαο 6 6 24   

Λνθίζθνο Λάξηζαο 20 13 15   
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Λφθνο Λάξηζαο  5 0   

Μάλδξα Λάξηζαο   0 12 , 

Μαηαξάγγα Καξδίηζαο 10 8 0   

Μαπξνβνύλη Λάξηζαο 10 27 43   

Μέγα Δπχδξην Λάξηζαο   5   

Μέγα Μνλαζηήξη Λάξηζαο 50 51 90   

Μειία Λάξηζαο 30 48 36   

Μέιηζζα Λάξηζαο 20 27 37   

Μειηζζνρώξη Λάξηζαο 30 26 65   

Μεζφξαρε (Καξδίηζαο) Καξδίηζαο     0   

Μεζόξαρε (Λάξηζαο) Λάξηζαο 10 10 12   

Μηθξό Βνπλό Λάξηζαο   55 26   

Μηθξό Πεξηβνιάθη Μαγλεζίαο   5 24   

Μόδεζηνο Λάξηζαο 20 11 17   

Μνζρνρώξη Λάξηζαο 10 11 27   

Μύξα Λάξηζαο 20 7 14   

Νέα Λεύθε Λάξηζαο 100 100 70   

Νέεο Καξπέο Λάξηζαο 200 200 75   

Νέν Πεξηβφιη Λάξηζαο  2 12   

Νηάκαηα Λάξηζαο  5 7   

Νίθαηα Λάξηζαο 50 50 105   

Νίθε  Λάξηζαο 30 22 28   

Οκνξθνρώξη Λάξηζαο - 20 37   

Οξθαλά Καξδίηζαο 10 8 17   

Παιακάο Καξδίηζαο 60 60 75   

Παζραιίηζα Καξδίηζαο 15 15 13   

Πέηξηλν Καξδίηζαο 5 5 8   

Πιαηύθακπνο Λάξηζαο 30 33 50   

Πνιηδάκεην Λάξηζαο 3 3 4   

Πνιπλέξη (Φαξζάισλ) Λάξηζαο 10 10 15   

Πξόδξνκνο (Λάξηζαο) Λάξηζαο 20 10 16   

Ππξγάθηα Λάξηζαο  0 3   

Ραρνύια (Λάξηζαο) Λάξηζαο 7 7 52   

Ρεπκαηηά Λάξηζαο 60 40 45   

Ρήγαην Λάξηζαο   0 0   

ηηνρώξη Λάξηζαο 60 52 30   

θνπηά Λάξηζαο   0    

θνηνύζα Λάξηζαο 60 40 47   

νθφ Λάξηζαο 0 0 0   

ηαπξφο (Φαξζάισλ) Λάξηζαο  3 0   

ηεθαλνβίθεην Μαγλεζίαο 50 50 94   

πθεέο Καξδίηζαο     0   

πλ. Πξνζθχγγσλ (Ακπγδαιηάο) Λάξηζαο   0 0   

σηήξην Λάξηζαο 20 15 22   

Σεξςηζέα Λάξηζαο 18 53 79   

Τπέξεηα Λάξηζαο  0 12   

Φύιιν Καξδίηζαο 10 10 5   

Υάιθε Λάξηζαο 30 38 56   

Υαιθηάδεο Λάξηζαο 100 76 111 Σα πεξηζζφηεξα ζηνπο Αλ. Υαιθηάδεο  
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Υαξά Λάξηζαο 60 29 49   

Φπρηθό Λάξηζαο   6 29   

χλνιν (άηνκα)       2784   

χλνιν (δεχγε)   2610 2382     

χλνιν (δεχγε) ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο  
  2610 2382 2088 Μέζνο φξνο αλαγσγή ζε δεχγε (Ν*0,75)  

Διάρηζην (δεχγε) 2004        1949 αλαγσγή ζε δεχγε Ν*0,70  

Μέγηζην (δεχγε) 2004       2227 αλαγσγή ζε δεχγε Ν*0,80  

Πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην 1995       87,66 αθνξά ηνλ κέζν φξν 

Τπφκλεκα γηα ηνλ Πίλαθα 4 

 ηνλ πίλαθα ηνπ 1995 (απφ Hallmann 1995) ν νηθηζκφο Γαιήλε αλαθεξφηαλ θαη δεχηεξε θνξά σο Αλσ Πιαηχθακπνο. ηνλ Πίλαθα 

3.5.5 παξνπζηάδεηαη κία θνξά.  

 Σα Βνχλαηλα θαη ην Μηθξφ Βνπλφ αλαθέξνληαη  (απφ Hallmann 1995)  ζηνλ Ννκφ Καξδίηζαο φπνπ ππαγφηαλε παιαηφηεξα.  

 πνπ ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζηηο ζηήιεο γ, δ θαη ε, ππάξρνπλ θειηά ρσξίο θαηαρψξεζε θαη φρη ηηκή 0 (κεδέλ), ζεκαίλεη φηη δελ 
πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηηο πεξηνρέο απηέο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο θαη γηα απηφ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.  

 Οη νηθηζκνί πνπ ζεκεηψλνληαη κε πιάγηα γξάκκαηα θηινμελνχζαλ πεξηζζφηεξα απφ 10 δεχγε ην 1995 ή 13 άηνκα ην 2004. 

 Οη νηθηζκνί πνπ ζεκεηψλνληαη κε έληνλα ζηνηρεία θηινμελνχζαλ πεξηζζφηεξα απφ 20 δεχγε ην 1995 ή 27 άηνκα ην 2004 (Κξηηήξην 1 

ραξαθηεξηζκνχ ΕΔΠ) 

Αλ θαη ππάξρεη πξφβιεκα δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ θσιενπνίεζεο απηφ δελ είλαη ηφζν ζνβαξφ ζε φινπο ηνπο 
νηθηζκνχο ψζηε λα απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην είδνο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο θαίλεηαη 
λα ππάξρνπλ πνιιέο δηαζέζηκεο ζέζεηο θσιενπνίεζεο ζε ζπίηηα θαη απνζήθεο, αλ θαη νη ηερλεηέο θσιηέο 
πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζην Αξκέλην απφ ην παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαηαιήθζεθαλ απφ ηα θηξθηλέδηα.   

Θέζεηο ηξνθνιεςίαο 

Θέζεηο ηξνθνιεςίαο γηα ηα Κηξθηλέδηα, απνηεινχλ ηα ςεπδνζηεπηθά πεξηβάιινληα - αλνηθηέο αθαιιηέξγεηεο 
ιηβαδηθέο εθηάζεηο, αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηηεξά, άιιεο κε αξδεπφκελεο 
θαιιηέξγεηεο. Ζ κεηαηξνπή ιηβαδηψλ θαη κε αξδεπφκελσλ θαιιηεξγεηψλ ζε αξδεπφκελεο (βακβάθη, 
θαιακπφθη, ηεχηια θ.ιπ.) ή ζε  νπσξψλεο θαη ε δάζσζε ή ε πχθλσζε ζάκλσλ, πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηελ 
δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο. 

Οη πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο ζπλαληηφληαη θχξηα ζε πεξηνρέο κε αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο, ήηνη: 

 πιεζίνλ νηθηζκψλ φπνπ δηαηεξνχληαη «θνηλνηηθέο βνζθέο», 

 ζε ιφθνπο κε αλνηθηέο ιηβαδηθέο εθηάζεηο, 

 θνληά ζε ξεκαηηέο  θαη 

 ζε θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ. 

Παξαηεξείηαη κηα ζπλνιηθή ηάζε κείσζεο ησλ πιεζπζκψλ ηνπ θηξθηλεδηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ 
1995. Απηή ζα πξέπεη ίζσο λα απνδνζεί ζηελ επέθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ θαη ζηε κείσζε ησλ 
ιηβαδηψλ θαη ησλ ζηηεξψλ πνπ παξαηεξείηαη ζπλερψο απφ ην 1950. Θα πξέπεη φκσο λα γίλεη έξεπλα γηα ηελ 
αλαπαξαγσγηθή επηηπρία θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ λενζζψλ ζηελ πεξηνρή. Έλαο άιινο πηζαλφο ιφγνο είλαη 
πηζαλή κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο ή δειεηήξηα ζηνπο ρψξνπο δηαρείκαζεο ζηελ Αθξηθή. Ζ 
θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ησλ ζέζεσλ θσιενπνίεζεο δελ απνηειεί ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα θαη κπνξεί 
λα αληηκεησπηζζεί ζρεηηθά εχθνια κε ηελ πηνζέηεζε πξφζζεησλ κέηξσλ ηα νπνία, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ 
λα αθνξνχλ ζε ηερληθέο παξεκβάζεηο (ηερλεηέο θσιηέο, εηδηθή θαηαζθεπή ηεο ζηέγεο, .θιπ.). Σν δήηεκα 
φκσο ησλ ρξήζεσλ γεο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ηφζν εχθνια δηφηη αθνξά ζηα εηζνδήκαηα ησλ 
θαηνίθσλ θαη ζηελ γεσξγηθή πνιηηηθή. 
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Αεηνγεξαθίλα - Buteo rufinus  

Ζ Αεηνγεξαθίλα (Buteo rufinus) είλαη ζρεηηθά ζπάλην αζηαηηθφ θαη βνξεηναθξηθαληθφ είδνο αξπαθηηθνχ πνπ 
ζηελ Δπξψπε απαληάηαη κφλν ζηε Βνπιγαξία θαη ζηελ Διιάδα (Θεζζαιία, Μαθεδνλία, Θξάθε, λεζηά ηνπ 
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, Ρφδνο) , ηδηαίηεξα ζε άλπδξεο θαη βξαρψδεηο πεξηνρέο. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο ηνπ 
είδνπο ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 60-100 δεπγάξηα.   

Ζ Αεηνγεξαθίλα είλαη αξπαθηηθφ ησλ αλνηρηψλ εθηάζεσλ κε ρέξζα εδάθε θαη ρακειή βιάζηεζε. Φσιηάδεη 
πάληα ζε βξάρηα ζε δαζηθά μέθσηα ή ζηα φξηα δαζηθψλ ζπζηάδσλ αιιά θπξίσο ζε αλνηθηέο εθηάζεηο κε 
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο. Ο βηφηνπνο ηξνθνιεςίαο πεξηιακβάλεη ζηεπψδεηο, εκηεξεκηθέο πεξηνρέο κε 
θξπγαληθή βιάζηεζε φπνπ ηξέθεηαη θπξίσο κε εξπεηά θαη ιηγφηεξν κε πνπιηά.  

Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ δηεκέξεπζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο Αεηνγεξαθίλαο απνηεινχλ ε  
θαηαζηξνθή ησλ δαζηθψλ μέθσησλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο θαη ε κεηαβνιή ησλ ρξήζεσλ γεο ησλ 
ρέξζσλ αλνηρηψλ εθηάζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζηε γεσξγία ή ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ 
ππνβαζκίδεηαη ν βηφηνπνο ηξνθνιεςίαο ηνπ είδνπο. Αθφκε απεηιή απνηειεί ε κεηαηξνπή ρνξηνιηβαδηθψλ 
εθηάζεσλ ή ησλ μεξψλ, ρέξζσλ εδαθψλ ζε αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο.  

 

Απεηιέο γηα ηελ νξληζνπαλίδα ζηελ πεξηνρή 

Δπηγξακκαηηθά νη απεηιέο γηα ηελ νξληζνπαλίδα (εθηφο απφ ηηο εηδηθέο γηα ην θηξθηλέδη) είλαη νη εμήο:  

 Δπέθηαζε αξδεπφµελσλ εθηάζεσλ εηο βάξνο ησλ αξφζηµσλ μεξηθψλ θαιιηεξγεηψλ.

 Υξήζε βηνθηφλσλ ζηελ γεσξγία ζε µεγάιεο πνζφηεηεο.

 Καχζε θαιαµηάο ην θαινθαίξη ζε µεγάιεο εθηάζεηο ρσξίο επίβιεςε. Αλ θαη 
απαγνξεχεηαη είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή ζηηο δψλεο µε ζηηεξά. Καηαζηξέθνληαη 
νινζρεξψο δέλδξα θαη ζάµλνη.

 Τπεξάληιεζε θαη µείσζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ έρεη νδεγήζεη ζε µεγάιε 
µείσζε αµθηβίσλ θαη αζπνλδχισλ πνπ απνηεινχλ ηξνθή γηα αξπαθηηθά θαη 
πδξφβηα.

 Γειεηεξηαζµέλα δνιψµαηα γηα ηνπο ιχθνπο θαη δειεηεξηαζµέλνη ζπφξνη γηα ηα  
ηξσθηηθά

 Γάζσζε αγξνηηθψλ εθηάζεσλ µε αθαθίεο. Έρεη πινπνηεζεί ζε µηθξφ βαζµφ ζε 
εµηνξεηλέο πεξηνρέο (π.ρ. Άλσ θνηνχζα).

 Θαλάησζε πειαξγψλ ζε θαιψδηα θαη ππνζηαζµνχο ηεο ΓΔΖ.
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6.3 ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

  6.3.1 Φπήζειρ γηρ – σωποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ 

Χο πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ νξίδεηαη ε Γ.Δ. Νίθαηαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 
279,157 km

2
 ζχκθσλα κε ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Ζ Γ.Δ. Νίθαηαο αλήθεη ζηνλ Γήκν Κηιειέξ κε βάζε ηε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», φπσο απηφ εγθξίζεθε κε ηνλ Νφκν 3852/2010 
(ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

ηνλ Πίλαθα 6.3.1-1 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο - 
θάιπςεο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λάξηζαο θαη ζηνλ Γήκν Κηιειέξ. 
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Πίλαθαο 6.3.1-1: Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο θάιπςεο γεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο (εθηάζεηο ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) ελδεηθηηθά κε ζηνηρεία 2001  
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ύλνιν Διιάδνο 131.982,2 21.181,5 7.491,6 879,9 9.151,5 4.420,2 22.011,5 22.411,6 11.606,6 23.950,6 4.509,3 1.197,3 108,3 484,5 1.913,1 212,7 156,4 270,3 25,4 

Πεξηθέξεηα 
Θεζζαιίαο 

14.046,4 4.282,7 211,7 25,3 1254,1 281,6 1497,3 2191,9 1336,0 2336 306,5 79,9 0 1,8 194,9 12,9 28,1 5,1 0,6 

Π.Δ. Λάξηζαο 5385,6 2234,7 33,9 5,3 609,1 78,5 510,3 490,9 408,8 866,6 34 20 0 1 71,5 5,6 14 0,7 0,6 

Γήκνο Κηιειέξ  976,7 847,9 1,0 0,0 37,7 4,3 18,2 0,3 0,0 43,2 0,8 0,9 0,0 0,0 15,0 2,1 5,4 0,0 0,0 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2001 
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Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα εμάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Σε κεγαιχηεξε έθηαζε ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαηαιακβάλνπλ ε αξφζηκε γε (4.282,7 
ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) ζε πνζνζηφ 30,5%, ηα δάζε (2.191,9 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) ζε πνζνζηφ 
15,6% θαη νη εηεξνγελείο γεσξγηθέο πεξηνρέο (1497,3 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) ζε πνζνζηφ 10,6% 
επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ αληίζηνηρα. 

 Σε κεγαιχηεξε έθηαζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λάξηζαο θαηαιακβάλεη ε αξφζηκε γε 
(2234,7 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) ζε πνζνζηφ 41,5% θαη νη ζπλδπαζκνί ζακλψδνπο θαη/ή πνψδνπο 
βιάζηεζεο (866,6 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) ζε πνζνζηφ 16% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ. 

 Σε κεγαιχηεξε έθηαζε ζηνλ Γήκν Κηιειέξ θαηαιακβάλεη ε αξφζηκε γε (847,9 ρηιηάδεο 
ζηξέκκαηα) ζε πνζνζηφ 86,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ. Αληίζηνηρε εηθφλα αλακέλεηαη 
λα παξνπζηάδεη θαη ε πεξηνρή κειέηεο, σο ηκήκα ηνπ ελ ιφγσ αγξνηηθνχ Γήκνπ.  
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6.3.2 Γομημένο πεπιβάλλον 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6.3.2-1 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο (ρξνληθή πεξίνδνο θαηαζθεπήο, φξνθνη, θχξηα πιηθά 
θαηαζθεπήο θαη κνξθή επηθάιπςεο).  
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ΓΖΜΟ 
ΚΗΛΔΛΔΡ  

14.921 50 254 4.592 3.998 2.617 1.178 561 462 364 417 363 65 13.542 1.350 24 3 2 69 4.594 162 23 9.411 415 316 828 12.793 1.211 89 821 

Γ.Δ. 
ΝΗΚΑΗΑ 

4.428 9 25 991 1.189 871 552 199 207 116 154 109 6 4.288 429 15 1 1 43 2.005 43 13 2.232 53 82 402 3.349 660 17 138 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2011  
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Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα πσο ε πιεηνςεθία ησλ θηεξίσλ ηφζν ζηνλ Γήκν 
Κηιειέξ, φζν θαη ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο έρνπλ ρηηζηεί κεηαμχ 1946-1970, κε έκθαζε ηελ πεξίνδν 1946-
1960 γηα ηνλ Γήκν Κηιειέξ θαη 1960-1970 γηα ηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζπλερίδεηαη ε 
αλνηθνδφκεζε κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Αθφκε πξφθεηηαη γηα θηήξηα ηζφγεηα ζηελ 
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ρηηζκέλα κε ηνχβια ή ηζηκεληφιηζνπο, ή κπεηφλ ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, 
φπνπ εληνπίδνληαη θαη νη πεξηζζφηεξν ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη θεθιηκέλεο ζηέγεο κε 
θεξακίδηα.  

 

6.3.3 Ιζηοπικό και πολιηιζηικό πεπιβάλλον 

6.3.3.1 Γεκνηηθή Δλφηεηα Nίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ  

Πξντζηνξηθνί Οηθηζκνί  

Οη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί πνπ ήιζαλ ζην θσο ζηα φξηα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηεο Λάξηζαο καξηπξνχλ 
ηελ θαηνίθεζε ηεο ζε απηή απφ ηελ Αξραηφηεξε Νενιηζηθή Δπνρή (6.000 - 5.800 π.Υ.). Σφζν ε έθηαζε 
ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηεο Λάξηζαο φζν θαη ε επξχηεξε πεξηνρή είλαη απφ ηηο ιίγεο ζηνλ ειιαδηθφ 
ρψξν πνπ θαηνηθνχληαη ζπλερψο απφ ηελ 6ε ρηιηεηία. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο 
Σ.Κ. Εαππείνπ εληνπίζηεθαλ αξθεηά επξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνυπαξρφλησλ 
λενιηζηθψλ νηθηζκψλ δπηηθά ηνπ ρσξηνχ Εάππεην κε πην αληηπξνζσπεπηηθά ηηο ιίζηλεο θαη πήιηλεο 
ζθξαγίδεο. Αθφκε ζηηο καγνχιεο ηεο Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ εληνπίζηεθαλ αθφκε ηξεηο λενιηζηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. Δλψ ε ππθλφηεηα ησλ εγθαηεζπαξκέλσλ λενιηζηθψλ νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή γχξσ 
απφ ηε Νίθαηα (έρνπλ βξεζεί έσο ζήκεξα 19 καγνχιεο) θαη ηα επξήκαηα ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ 
(επηγξαθή ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ, επηηχκβηεο ζηήιεο ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ θαη αλαζεκαηηθέο ζηήιεο 
ζηνλ Ίκςην θαη Εεπμάλζην Πνζεηδψλα ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ), απνδεηθλχνπλ ηελ αξραηφηαηε 
θαηνίθεζή ηεο. Δηθάδεηαη πσο ε Νίθαηα θαηέρεη ηε ζέζε ηεο αξραίαο Υάιθεο, ηδξπκέλεο επί ελφο 
βαζηθνχ δξφκνπ επηθνηλσλίαο ηεο Θεζζαιίαο. 

Γηνίθεζε - Ζγεκνληθνί Οίθνη (7νο αη. π.Υ. κέρξη 2νο αη. π.Υ.) 

Καηά ηελ αξρατθή επνρή (ηέιε ηνπ 7νπ αη. π.Υ.) νη Θεζζαινί αθνχ θπξηάξρεζαλ ησλ πξνζεζζαιηθψλ 
Πειαζγηθψλ θχισλ δηαρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξα θπιεηηθά θξάηε πνπ νλνκάζηεθαλ «ηεηξάδεο ή 
κνίξεο» θαη δηαίξεζαλ έηζη ηελ πεξηνρή, δειαδή ηηο δπν πεδηάδεο πνπ δηαζρίδεη ν Πελεηφο θαη ηα 
βνπλά ιπκπνο θαη ζζα, πνπ ηηο ρσξίδνπλ.  

Οη ιανί ηεο πεξηθέξεηαο απνθιείνληαλ απφ απηή ηε Θεζζαιηθή Σεηξαξρία δειαδή ηελ Πειαζγηψηηδα, 
ηελ Δζηηαηψηηδα, ηε Θεζζαιηψηηδα θαη ηε Φζηψηηδα.  

Σα παξαπάλσ ζεζζαιηθά θξάηε επηζχλαςαλ επίζεο ζπκκαρία θαηά ην ηέινο ηνπ 7νπ αηψλα π.Υ. 
δεκηνπξγψληαο ην Κνηλφ ησλ Θεζζαιψλ, έλα δηνηθεηηθφ θπξίσο ζεζκφ.  

Βπδαληηλνί ρξόλνη 7
νο

-13
νο

 αη. - Ίδξπζε ηνπ πξώηνπ νηθηζκνύ 

ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ, φηαλ απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Βαζίιεηνο Β’, εκθαλίζηεθαλ απεηιεηηθά ζηα 
εδάθε ηνπ Βπδαληίνπ νη Βνχιγαξνη κε αξρεγφ ηνλ ακνπήι (976 κ.Υ.) ν νπνίνο κε ηηο επηδξνκέο ηνπ 
θαηέιαβε ηε Μαθεδνλία. ηε ζπλέρεηα θαηέβεθε λνηηφηεξα κε ζθνπφ λα θαηαιάβεη ηε Λάξηζα θαη 
έζηεζε ην ζηξαηεγείν ηνπ ζηνλ Σχξλαβν. 

Σειηθά κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ν Βαζίιεηνο Β’, πνπ νλνκάζηεθε θαη Βνπιγαξνθηφλνο, λίθεζε 
νινθιεξσηηθά ηνπο Βνπιγάξνπο. Έηζη ην 980 κ.Υ. είρακε ηελ πξψηε κφληκε εγθαηάζηαζε θαηνίθσλ 
θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ νηθηζκνχ. 

Τζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο (13νο- 14νο αη. κ.Υ.) 
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Σν πξψην κέξνο ηεο πζηεξνβπδαληηλήο πεξηφδνπ απνηειεί ηελ επνρή ηεο Φξαγθνθξαηίαο, ε νπνία 
ζηε Θεζζαιία είλαη ζχληνκε θαη δηαξθεί ιηγφηεξν απφ είθνζη ρξφληα. ηαλ ην 1204 θαηαιχζεθε ην 
βπδαληηλφ θξάηνο, ε Θεζζαιία απνδφζεθε ζηνλ βαζηιέα ηεο Θεζζαινλίθεο Βνληθάηην ηνπ Μνκθεξξά, 
ν νπνίνο ηελ θαηέιαβε ρσξίο αληίζηαζε θαη εγθαηέζηεζε ιαηηληθή εμνπζία ζηηο πφιεηο.  

Οη αλαζηαηψζεηο ηεο πεξηφδνπ απηήο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ησλ Λαηίλσλ Ηππνηψλ 
κεηαμχ ηνπο. Σηο ηαξαρέο απηέο εθκεηαιιεχζεθαλ νη εγεκφλεο ηνπ αλεμάξηεηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο 
ηεο Ζπείξνπ θαη άξρηζαλ ηελ ζηαδηαθή πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ην 1224 
κε ηελ θαηάιπζε ηνπ θξαγθηθνχ θξαηηδίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα θαη 
άιινη μέλνη ιανί ζα εηζβάιινπλ ζηε Θεζζαιία, φπσο νη Καηαιαλνί θαη αξγφηεξα νη έξβνη.  

’ φιε απηή ηελ επνρή, ε Θεζζαιία πεξηήιζε γηα κηθξέο κφλνλ ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηελ θαηνρή ηνπ 
επίζεκνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο, νη νπνίεο δελ αξθνχζαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εμνπζίαο ηνπ, πνπ 
είρε θινληζζεί ζνβαξά ήδε απφ ηνλ 12ν αηψλα κε ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ησλ κεγάισλ 
γαηνθηεκφλσλ.  

Οη Καηαιαλνί 

Σελ  πξψηε δεθαεηία ηνπ 14
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθαλ απφ ηε Γχζε, νη Καηαιαλνί πνπ θηλήζεθαλ πξνο 
ηε Θεζζαιία κε ηελ ειπίδα φηη ζα βξνχλ ζ’απηή ηελ εχθνξε γε αξθεηνχο πφξνπο γηα λα δήζνπλ. ηελ 
αξρή εγθαηαζηάζεθαλ κεηαμχ 1306-1309 ζηα γχξσ βνπλά ηνπ Οιχκπνπ, ηεο ζζαο θαη ηνπ Πειίνπ, 
απ΄ φπνπ εθνξκνχζαλ θάλνληαο επηδξνκέο ζηελ εχθνξε ζεζζαιηθή πεδηάδα. Μεηά ην ρεηκψλα ηνπ 
1309 απνθάζηζαλ ζηαδηαθά λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα επξχρσξα πεδηλά εδάθε ηεο Θεζζαιίαο. ’ φιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ 1309 ε πεξηνρή παξέκεηλε εθηεζεηκέλε ζηηο επηδξνκέο ησλ Καηαιαλψλ απφ ηηο νπνίεο 
ππέθεξε θπξίσο ν πιεζπζκφο ηνπ θάκπνπ. Σν πην πηζαλφ είλαη ηα ρσξηά λα είραλ εγθαηαιεηθζεί θαη 
εξεκψζεη εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Πξώηκε Οζσκαληθή Πεξίνδνο (14νο - 16νο αη.) 

Σελ εδξαίσζε ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο δηεπθφιπλε νπσζδήπνηε ε θνηλσληθνπνιηηηθή απνζχλζεζε 
θαη ε γεληθφηεξε παξαθκή πνπ επηθξάηεζε ηα ακέζσο πξνεγνχκελα ρξφληα (θαηά ηνλ 14ν αη.) κε 
δηάθνξνπο Έιιελεο θαη μέλνπο δπλάζηεο λα εθκεηαιιεχνληαη νηθνλνκηθά κεγάιν κέξνο ηνπ 
αζζελέζηεξνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο ηνπ αγξνηηθνχ.  

Ζ νζσκαληθή θαηάθηεζε ζπλέβαιε, αθφκε πεξηζζφηεξν, ζην καξαζκφ ηεο ήδε παξαθκαζκέλεο 
νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αζξφα κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ απφ ηελ πεδηάδα πξνο ηα νξεηλά. Σν 
θελφ πνπ άθελαλ πίζσ ηνπο νη ρξηζηηαλνί, ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο επνηθηζκνχ θαιππηφηαλ απφ 
κνπζνπικαληθά λνκαδηθά θχια, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη, άιινηε εηξεληθά θαη άιινηε βίαηα, ζε πεξηνρέο 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Με ηελ εγθαζίδξπζε ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο ζηελ πεξηνρή, εγθαηαζηάζεθαλ 
ινηπφλ ζηε Θεζζαιία ηνχξθηθεο νηθνγέλεηεο Γηνπξνχθσλ (θνληάξεδεο). Οη θνληάξεδεο δεκηνχξγεζαλ 
νηθηζκνχο, γηαηί βξήθαλ ζηελ πεξηνρή απέξαληε έθηαζε εγθαηαιεηκκέλε απφ θαηνίθνπο. Αξρηθά ν 
πιεζπζκφο ήηαλ ηνχξθηθνο, αιιά ζηαδηαθά εγθαηαζηάζεθαλ σο θαιιηεξγεηέο ηεο γεο θαη Έιιελεο 
απφ ηα θνληηλά νξεηλά ρσξηά. Έηζη ν πιεζπζκφο έγηλε κεηθηφο.  

Ύζηεξε Οζσκαληθή Πεξίνδνο Η (17νο- 18νο αη.)  

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Λάξηζαο επλφεζε ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμεο. Ζ ζπζζψξεπζε 
πινχηνπ είρε σο ζπλέπεηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο κηθξήο «αζηηθήο» ηάμεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ήηαλ 
θπξίσο Έιιελεο θαη Δβξαίνη. 

Οη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ρψζσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο θαη ηνπ Αδφθ (1735-39), θαη ησλ 
Απζηξηαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βειηγξαδίνπ (1737-39), πξνθάιεζαλ αλαζηάησζε ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία, εγθαηληάδνληαο κηα πεξίνδν κεγάιεο αλαξρίαο ζηε Θεζζαιία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ 
ξσζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ εθδειψζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν επαλαζηαηηθφ θίλεκα, γλσζηφ σο 
Οξισθηθά (1770), ην νπνίν απέηπρε. ηε Λάξηζα, ε νπνία απφ ην 1770 είρε αλαγλσξηζηεί σο 
πξσηεχνπζα ηεο Θεζζαιίαο, ε ηάμε δηαζαιεχεηαη θαη αθνινπζνχλ αξθεηέο βηαηφηεηεο ζε βάξνο ηνπ 
πιεζπζκνχ.  
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Απφ ην 1783, κε ηελ εκπνξηθή ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηα κεγάια θέληξα ηεο Θεζζαιίαο 
αλαπηχζζνληαη επλντθνί φξνη γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ εκπνξίνπ. Ηδηαίηεξα ην εκπφξην ηνπ βακβαθηνχ θαη 
ησλ βακκέλσλ λεκάησλ έδσζε κεγάιε ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε νξηζκέλσλ ρσξηψλ θαη 
θσκνπφιεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Λάξηζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθηζκψλ ηεο 
πεξηνρήο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ Κηιειέξ.  

Ύζηεξε Οζσκαληθή Πεξίνδνο ΗΗ (1800 - 1881) 

Μεηαγελέζηεξα θαζψο ν Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ, απέθηεζε ηνλ έιεγρν κεγάινπ κέξνπο ηεο 
Θεζζαιίαο, κεηαηξέπνληαη πνιιά ειεχζεξα ρσξηά ζε ηδηνθηεζίεο ηνπ (1786 θ.εμ.).  Οη επεθηαηηθέο 
βιέςεηο ηνπ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ βχζηζαλ ηε Θεζζαιία θαη, εηδηθφηεξα, ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, ζε 
καθξά πεξίνδν αλαξρίαο θαη αλαζθάιεηαο.  

Κάησ απφ ηηο ζπλερείο πηέζεηο ηνπ Αιή θαη ησλ ηνπηθψλ κπέεδσλ ε νηθνλνκία αξρίδεη λα θζίλεη. Σν 
δπζβάζηαθην ηνπ λένπ γαηνθηεηηθνχ θαζεζηψηνο ησλ ηζηθιηθηψλ, ε ιεζηεία, νη επηδξνκέο, νη θπζηθέο 
θαηαζηξνθέο, νη εθάζηνηε δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη νη καθξνρξφληνη, φζν θαη 
θαηαζηξεπηηθνί πφιεκνη, πξνθάιεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή ηε κείσζε ηνπ αζηηθνχ θαη, θπξίσο, ηνπ 
αγξνηηθνχ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ. 

Σν 1800 πεξίπνπ άξρηζε ε θπγή ησλ Οζσκαλψλ πξνο ηε Λάξηζα γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ελψ ε 
εινλνζία θαη ε παλνχθια πξνμέλεζαλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 1805 έλαο μέλνο πεξηεγεηήο 
αλέθεξε φηη ηα θακπνρψξηα ήηαλ φια εγθαηαιεηκκέλα εμαηηίαο κηαο ζαλαηεθφξαο αξξψζηηαο. ηα 
ρσξηά παξέκεηλε ν αγάο – ηζηθιηθάο, γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ πεξηνπζία ηνπ. Λίγν αξγφηεξα έθεξε ζην 
ρσξηφ πεξηζζφηεξνπο εμαξηεκέλνπο ρξηζηηαλνχο θαιιηεξγεηέο απφ ηα νξεηλά δηακεξίζκαηα ηεο 
ρψξαο. Απ΄ απηνχο άιινη ήηαλ θνιίγνη – κηζαθάξεδεο, δειαδή θαιιηεξγεηέο ησλ θηεκάησλ ηνπ αγά, 
πνπ έπαηξλαλ ηε κηζή ζνδεηά, θη άιινη ήηαλ παξαθεληέδεο, δειαδή αθηήκνλεο εξγάηεο γεο θαη 
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (κειηζζάδεο, δξαγάηεο, βνζθνί). 

Ζ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο (1821- 1829), ηελ νπνία επλφεζαλ σο έλα βαζκφ νη εζσηεξηθέο 
αλαηαξαρέο θαη νη πξνζπάζεηεο ηνχ Αιή Παζά γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπ απφ ηελ Πχιε, 
κεηαηξέπεη ηε Λάξηζα θαη ηελ πεξηνρή ηεο ζε βαζηθφ ζηξαηησηηθφ θαη αλεθνδηαζηηθφ θέληξν ησλ 
νζσκαληθψλ δπλάκεσλ.  

Ζ δεκηνπξγία ηνχ πξψηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1830) θαη ε πίεζε ησλ επξσπατθψλ 
δπλάκεσλ αλάγθαζαλ ηελ Πχιε λα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην 
νζσκαληθφ θξάηνο αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κνπζνπικάλσλ θαη κε, ζε 
δεηήκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο, θνξνινγίαο, θαηάιεςεο δεκνζίσλ ζέζεσλ, εηζφδνπ ζην ζηξαηφ θαη 
θνίηεζεο ζε αλψηεξα ηδξχκαηα.  

ηα πιαίζηα θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο θαηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αη., επηηξάπεθε 
ζηνπο ππφδνπινπο ρξηζηηαλνχο λα θηίζνπλ ζρνιεία θαη λα αλαθαηλίζνπλ ηνπο παιαηνχο λανχο ή λα 
θηίζνπλ θαηλνχξηνπο, θάηη πνπ έσο ηφηε ζπλαληνχζε κεγάια εκπφδηα θαη αληίζηαζε απφ ηνπο 
Σνχξθνπο. Σηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη, ηδηαίηεξα, ηελ αχμεζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ 
επαθνινχζεζε αμηνζεκείσηε εκπνξνβηνηερληθή αλάπηπμε, ηφζν ζηε Λάξηζα φζν θαη ζε άιια 
ζεζζαιηθά αζηηθά θέληξα.  

Δλζσκάησζε ηεο Θεζζαιίαο ζην ειιεληθό θξάηνο  

εκαληηθφ γεγνλφο ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε ίδξπζε ηνπ «Διιεληθνχ Αγξνηηθνχ πιιφγνπ» ην 1884, 
κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, ηελ εμάπισζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ ελεκέξσζε -
επηκφξθσζε ησλ αγξνηψλ, ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θ.ιπ. ε φια απηά πξνζηέζεθε θαη ε δεχηεξε 
ζχληνκε θαηνρή ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνπο Σνχξθνπο (1897- 1898), πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο 
εμέιημεο ηνπ Κξεηηθνχ Εεηήκαηνο θαη ησλ βεβηαζκέλσλ ελεξγεηψλ ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο.   

Αθφκα θαη αλ νη πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο, πέξαζαλ απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε ζην Βαζίιεην ηεο 
Διιάδνο κέζσ ηεο πλζήθεο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ην 1881, νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπλερίζηεθαλ 
γηα πνιιά ρξφληα λα δηνηθνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ "ηζηθιηθηψλ".  
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ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. κεηά ηελ ζχζηαζε ηφζν ηνπ ειιεληθνχ, φζν θαη ηνπ βνπιγαξηθνχ θξάηνπο 
εθδηψρζεθαλ ειιελφθσλνη πιεζπζκνί απφ ηα βνπιγαξηθά εδάθε ηεο επνλνκαδφκελεο Αλαηνιηθήο 
Ρσκπιίαο. ηα πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο νκνγελψλ εζληθψλ πιεζπζκψλ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα, 
θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Έηζη νη νηθηζκνί ηεο ζεκεξηλήο Γ.Δ. Νίθαηαο εκπινπηίδνληαη θαη 
κε απηνχο ηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο φπσο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή. 

Καζψο νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ησλ αγξνηψλ επηδεηλψζεθαλ, νη δηακαξηπξίεο έγηλαλ πην 
ζπρλέο. ηηγκέο θνξχθσζεο ηεο καθξάο ηζηνξίαο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο απνηεινχλ ε δνινθνλία 
ηνπ Μαξίλνπ Αληχπα ην 1907 θαη ηα αηκαηεξά επεηζφδηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Κηιειέξ ην 1910. 

Από ηνλ Α’Π.Π. έσο ζήκεξα 

Ζ πεξίνδνο 1914-1917 (Α’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο) ππήξμε θξίζηκε γηα ηε Θεζζαιία. Ζ καθξνρξφληα 
ζηξάηεπζε πνιιψλ αλδξψλ ζηεξνχζε απφ ηε γεσξγία ηα εξγαηηθά ρέξηα θαη νη αλαζηαηψζεηο ηνπ 
Δζληθνχ Γηραζκνχ δελ άθεζαλ αλεπεξέαζην νιφθιεξε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο. Σελ Άλνημε ηνπ 1917, ε 
Θεζζαιία ηάρζεθε κε ην κέξνο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο (Κπβέξλεζε Δι. Βεληδέινπ).  

Σελ θαηάζηαζε ζα επηδεηλψζεη ην ηέινο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Πνιέκνπ. Ο Θεζζαιφο Πιαζηήξαο ζα 
επηηαρχλεη κεηά ην 1922 ηα αξγά βήκαηα πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ θαη 
αγξνηψλ πνπ είραλ αξρίζεη ήδε απφ ην 1917.  

Καηά ηε δηεηία 1923-1925, αιιά θαη αξγφηεξα, αξρίδεη κηα εξγψδεο πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ησλ 
απαιινηξησηέσλ εθηάζεσλ, επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ θιήξνπ, πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
γεσξγηθνχ-θηελνηξνθηθνχ θιήξνπ θ.ιπ., κέζα απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη ηνπο Αλαγθαζηηθνχο 
Γεσξγνπηζησηηθνχο πλεηαηξηζκνχο γηα ηελ αλαδηαλνκή ηεο αγξνηηθήο γεο. Ζ δηαδηθαζία απηή, αλ θαη 
νινθιεξψζεθε πνιχ αξγφηεξα (1952-1953), έδσζε κηα θάπνηα ιχζε ζην ζέκα πνπ ηαιαηπψξεζε ηε 
Θεζζαιία, ε νπνία δηέζεηε ηα κεγαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξα ηζηθιίθηα άξα πεξηζζφηεξνπο θνιίγνπο θαη 
αθηήκνλεο.  

Ο εξρνκφο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήξζε λα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα επηζθξαγίζεη ε 
ηξνκαθηηθή ζε κέγεζνο θπγή πιεζπζκψλ (1955-1965) πξνο ηα αζηηθά θέληξα ή ηηο μέλεο ρψξεο.  

ηαδηαθά ε επξχηεξε πεξηνρή εθζπγρξνλίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 
κνλάδσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αγξνηηθή πεξηνρή ηνπ επξχηεξνπ Γήκνπ Κηιειέξ έρεη ε 
απμαλφκελε ιεηηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο πιήζνο αιεπξφκπισλ, 
εθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο, ην εξγνζηάζην ηεο Eιιεληθήο Bηνκεραλίαο Zάραξεο, κε έλαξμε ιεηηνπξγίαο 
ην 1961 ζηηγκαηίδνληαο ηελ εθβηνκεράληζε ηεο εγρψξηαο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη θαηεπζχλνληαο ην 
είδνο θαη ην πιήζνο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

ζνλ αθνξά ηελ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ ην 1998, κε ην πξφγξακκα «Ησάλλεο 
Καπνδίζηξηαο», ν Γήκνο δηεπξχλζεθε κε ηελ πξνζζήθε λέσλ θνηλνηήησλ, ελψ ην 2010 πξνήιζε ν 
Γήκνο Κηιειέξ απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξψελ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ (λπλ Γεκνηηθέο Δλφηεηεο) : 
Αξκελίνπ, Κηιειέξ, Κξαλλψλα, Νίθαηαο θαη Πιαηπθάκπνπ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 
87/η.Α΄/07-7-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». ήκεξα ε Νίθαηα απνηειεί ηελ δηνηθεηηθή έδξα ηνπ λένπ Γήκνπ.  

χκθσλα κε ηελ ΗΔ΄ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ην ππ’ αξ. Πξση. 3775/15-
10-2004 έγγξαθφ ηεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο βξίζθεηαη έλαο θεξπγκέλνο 
αξραηνινγηθφο ρψξνο:  

- Ο νηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο & Ρσκατθήο Δπνρήο (Νίθαηα 14 - Μαγνύια Καξαηζόιη ΙΙ, 
Α.Σ.Α.Δ.: 103). Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο (ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/6362/449/17-6-
2002/ΦΔΚ 817/1-7-2002), 

θαζψο θαη ηα αθφινπζα (κε θεξπγκέλα) κλεκεία: 
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- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο & Διιεληζηηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 1, Α.Σ.Α.Δ2.: 125) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Διιεληζηηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 8 - Μαγνύια Λαραλόθεπνη, Α.Σ.Α.Δ.: 
311) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 9 - Μαγνύια Ακπέιηα/Βξαζηήξα, Α.Σ.Α.Δ.: 312) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 13 - Μαγνύια Καξαηζόιη Ι, Α.Σ.Α.Δ.: 6) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο & Ρσκατθήο Δπνρήο (Νίθαηα 14 - Μαγνύια Καξαηζόιη ΙΙ, 
Α.Σ.Α.Δ.: 103). Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο (ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/6362/449/17-6-

2002/ΦΔΚ 817/1-7-2002) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 2 - Μαγνύια Καξδαξά Ι, Α.Σ.Α.Δ.: 145) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 3 - Μαγνύια Καξδαξά ΙΙ, Α.Σ.Α.Δ.: 146) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 15 - Καπαηζηιάξ Ι, Α.Σ.Α.Δ.: 108) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Διιεληζηηθήο & Ρσκατθήο Δπνρήο (Νίθαηα 16 - Καπαηζηιάξ ΙΙ, Α.Σ.Α.Δ.: 
109) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 4 - Μαγνύια Καξηάιε, Α.Σ.Α.Δ.: 16) 

- Οηθηζκφο ηεο Υαιθήο & Διιεληζηηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 18 - Μαγνύια Καξηάιε, Α.Σ.Α.Δ.: 324) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νέα Λεύθε 1, Α.Σ.Α.Δ.: 320) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νέα Λεύθε 2, Α.Σ.Α.Δ.: 376) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Κιαζηθήο Δπνρήο (Κππαξίζζηα 1 - Μαγνύια Γηνδίσλ Λάξηζαο, 
Α.Σ.Α.Δ.: 216) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Κππαξίζζηα 2 - Μαγνύια Βξαζηήξαο, Α.Σ.Α.Δ.: 317) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Μνζρνρώξη 3, Α.Σ.Α.Δ.: 318) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Μνζρνρώξη 1 - Μπηζιέξ ή Μπερηζηιέξ, ζέζε ‘Λνθίζθνο’, 
Α.Σ.Α.Δ.: 18) 

- Οηθηζκφο ηεο Υαιθήο & Κιαζηθήο Δπνρήο (Μνζρνρώξη 2, Α.Σ.Α.Δ.: 217) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο & Κιαζηθήο Δπνρήο (Μχξα 1 - ζέζε ‘Ράρε’, Α.Σ.Α.Δ.: 322) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο, Γεσκεηξηθήο, Κιαζηθήο & Ρσκατθήο Δπνρήο (Καιό Νεξό 1, 
Α.Σ.Α.Δ.: 67) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Καιό Νεξό 3, Α.Σ.Α.Δ.: 349) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Καιό Νεξό 4 - ζέζε ‘Κιαξάθηα’, Α.Σ.Α.Δ.: 381) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Καιό Νεξό - Γθηνδ Σεπέ, Α.Σ.Α.Δ.: 68) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (νθό 1, Α.Σ.Α.Δ.: 321) 

- Οηθηζκφο ηεο Διιεληζηηθήο & Μπθελατθήο Δπνρήο  

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Εάππεην - Μαγνύια Ρντδηέο, Α.Σ.Α.Δ.: 97) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Κιαζηθήο Δπνρήο (Υαξά 2 - ζέζε ‘Παιηάκπεια’, Α.Σ.Α.Δ.: 99) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Υαξά 3 - ζέζε ‘Νύκθε’, Α.Σ.Α.Δ.: 98) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Υαξά 1 - Μαγνύια Παλάγνπ, Α.Σ.Α.Δ.: 133) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Εάππεην 2 - Μαγνύια Κνύηζνπξν ή Κνπηνύθη, Α.Σ.Α.Δ.: 48) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Εάππεην 1, Α.Σ.Α.Δ.: 215) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Εάππεην 3, Α.Σ.Α.Δ.: 235) 

                                                             
2 πληνκνγξαθία ηνπ Αξηζκφο Σνπνγξαθηθνχ Αξρείνπ Δθνξείαο (Α.Σ.Α.Δ.) 
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- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Εάππεην 4 - Πεηξνκαγνύιεο, Α.Σ.Α.Δ.: 237) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο, Κιαζηθήο & Βπδαληηλήο Δπνρήο (Νέεο Καξπέο 1 - Ύςσκα 
αξιίθη ή Παιαηνθιήζζην, Α.Σ.Α.Δ.: 94) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νέεο Καξπέο 3, Α.Σ.Α.Δ.: 214) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νέεο Καξπέο - Μαγνύια Βξαζηήξεο, Α.Σ.Α.Δ.: 22) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 17 - Μαγνύια Καξαηδάξηα, Α.Σ.Α.Δ.: 323) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 10 - Μαγνύια Σξίηνο Αξηάβαζνο, Α.Σ.Α.Δ.: 
233) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο, Υαιθήο & Κιαζηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 11 - Πεγαδνύιηα, Α.Σ.Α.Δ.: 7) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 12 - Μαγνύια Μπαθνύκ ή Μπαθνύ, Α.Σ.Α.Δ.: 8) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο (Νίθαηα 6 - Μαγνύια Μπεζίθηα Ι, ζέζε ‘Σζαπνπξληέο’, Α.Σ.Α.Δ.: 
309) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 7 - Μαγνύια Μπεζίθηα ΙΙ, Α.Σ.Α.Δ.: 310) 

- Οηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο & Υαιθήο Δπνρήο (Νίθαηα 5 - Μαγνύια Καξαηζόιη ΙΙΙ, Α.Σ.Α.Δ.: 296) 

εκεηψλεηαη φηη θαλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο δελ είλαη επηζθέςηκνο απφ ην θνηλφ θαη ζε 
θαλέλα απφ απηνχο δελ έρνπλ νξηζηεί δψλεο πξνζηαζίαο α΄ θαη β΄. 

Ζ 5
ε
 Δθνξεία Νεφηεξσλ Μλεκείσλ, αληίζηνηρα, κε ην ππ’ αξ. 1424/11-10-04 έγγξαθφ ηεο γλσζηνπνηεί 

φηη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο δελ ππάξρνπλ θηίζκαηα πνπ λα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «Νεψηεξα 
Μλεκεία» θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/02 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». 

Σέινο, ε 7
ε
 Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ αλαθέξεη σο θεξπγκέλα ηα αθφινπζα κλεκεία: 

- Δθθιεζία Αγίνπ Ησάλλνπ Νέσλ Καξπψλ κε ην παξαθείκελν θσδσλνζηάζην (ΦΔΚ 2046/Β/22-11-
99). Πξφθεηηαη γηα ηνλ θνηκεηεξηαθφ λαφ ηνπ νηθηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «ηξίθιηηε βαζηιηθή», 
κε θεξακνζθεπέο θεληξηθφ θιίηνο. ηελ πξφζεζε θαη ζην ηεξφ βήκα ππάξρνπλ ηνηρνγξαθίεο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά ζην ηέινο ηνπ 19

νπ
. Ζ Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ έρεη 

θαζνξίζεη αθηίλα πξνζηαζίαο 200 κ. γχξσ απφ ηελ εθθιεζία.  

Αμηόινγα ηνηρεία Πνιηηηζηηθνύ - Αξρηηεθηνληθνύ – Ηζηνξηθνύ Πεξηβάιινληνο 

ηε ρσξηθή ελφηεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο δελ εληνπίδνληαη πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα αμηφινγν 
ηζηνξηθφ-ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ. Οη νηθηζκνί, ζρεηηθά λεφθηηζηνη, δε δηαθξίλνληαη γηα ηνλ ηδηαίηεξν 
ραξαθηήξα ηνπο νχηε εληνπίδνληαη ζε απηνχο γεηηνληέο ή αξρηηεθηνληθά ζχλνια άμηα αλαθνξάο.  
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6.3.4 Κοινωνικο-οικονομικό πεπιβάλλον 

6.3.4.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνλ Πίλαθα 6.3.4.1-1 πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο, αιιά θαη απηά ησλ ππεξθείκελσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ. Σα 
ζηνηρεία πξνέξρνληαη απν ηηο επίζεκεο απνγξαθέο ηνπ 1991 θαη ηνπ 2001, ελψ απηά ηνπ 2011 είλαη 
αλεπίζεκα-πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νίθαηαο. Ο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Θεζζαιίαο θαηά ηελ δεθαεηία 1991-2001 παξαηεξνχκε φηη απμήζεθε ζε πνζνζηφ 6,86%, ελψ ζηελ 
δεθαεηία 2001-2011 κεηψζεθε 3,07%. Αληηζέησο ν πιεζπζκφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λάξηζαο 
παξνπζίαζε πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη ζηηο δχν δεθαεηίεο πνπ κειεηνχληαη.  

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. Ζ πξναλαθεξζείζα αχμεζε ηελ εηθνζαεηία ηεο ηάμεσο ηνπ 
36% αηηηνινγείηαη απφ ηελ εγγχηεηα ηεο Νίθαηαο ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Λάξηζαο. Ζ Γ.Κ. 
Νίθαηαο, αλ θαη αλήθεη ζηνλ Γήκν Κηιειέξ, απνηειεί κία απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο πεξηνρέο γηα 
αλέγεξζε θαηνηθίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λάξηζαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο κηθξήο απφζηαζεο απφ ηελ 
πφιε κε ηελ αίζζεζε ηεο δσήο ζην ρσξηφ δεκηνπξγνχλ ηδαληθφ θιίκα θαη θαζηζηνχλ ηε Νίθαηα, ηε Νέα 
Λεχθε θαη ηηο Νέεο Καξπέο απφ ηα δεκνθηιέζηεξα «πξνάζηηα» ηεο Λάξηζαο. Καηά ηηο απηνςίεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη πνιπηειείο θαηνηθίεο κε 
κεγάινπο θήπνπο θαη αλήθνπλ ζε αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηε Λάξηζα.  

Αληίζεηα κε ηελ Γ.Κ. Νίθαηαο νη ππφινηπεο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο παξνπζηάδνπλ πιεζπζκηαθή κείσζε. Ζ 
κεγαιχηεξε κείσζε παξαηεξείηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γίινθνπ θαη Υαξάο, ε νπνία γηα ηελ 
εηθνζαεηία 1991-2011 είλαη 40%. Τςειά είλαη ηα πνζνζηά πιεζπζκηαθήο κείσζεο θαη ζηηο ππφινηπεο 
Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. Ο αγξνηηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ νδήγεζε ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ 
πιεζπζκνχ. Ζ ηξηηνγελνηπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε έιιεηςε ζέζεσλ εξγαζίαο ηφζν ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, αιιά θαη ε κεγάιε απφζηαζε απφ κεγαιχηεξεο νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο 
(π.ρ. Λάξηζα, Φάξζαια) νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
 

 

 
6-60 

ρήκα 6.3.4.1-1: Πιεζπζµηαθή µεηαβνιή 

 

 

 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2011, επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 

Πίλαθαο 6.3.4.1-2: Πιεζπζκηαθά κεγέζε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ/ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΥΧΡΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΛΖΘΤΜΟ  ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ % 

1991 2001 2011 91-'01 01-'11 91-'11 

Υώξα 10259900 10964020 10787690 6.86 -1.61 5.14 

Πεξηθέξεηα 
Θεζζαιίαο 

734846 753888 730730 2.59 -3.07 -0.56 

Π.Δ. Λάξηζαο 270612 279305 284420 3.21 1.83 5.10 

Γ.Δ. Νίθαηαο 6849 6720 6706 -1.88 -0.21 -2.09 

Γ.Κ. Νίθαηαο 2853 3362 3882 17.84 15.47 36.07 

Σ.Κ. Νέαο Λεχθεο 202 155 152 -23.27 -1.94 -24.75 

Σ.Κ. Νέσλ Καξπψλ 704 678 598 -3.69 -11.80 -15.06 

Νέεο Καξπέο   446    
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Ρεχκα   152    

Σ.Κ. Μχξσλ 1247 910 876 -27.02 -3.74 -29.75 

Μχξα   368    

Καιφ Νεξφ   253    

νθφ   255    

Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ 397 363 243 -8.56 -33.06 -38.79 

Μνζρνρψξη   152    

Κππαξηζζηα   91    

Σ.Κ. Εαππείνπ 762 705 548 -7.48 -22.27 -28.08 

Σ.Κ. Γίινθνπ 275 216 163 -21.45 -24.54 -40.73 

Σ.Κ. Υαξάο 409 331 244 -19.07 -26.28 -40.34 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2011, επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 

Έλα αθφκε ρξήζηκν ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο, είλαη ε ππθλφηεηα 
ηνπ πιεζπζκνχ. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 6.3.4.1-3  παξνπζηάδνληαη νη πιεζπζκηαθέο ππθλφηεηεο ησλ 
ελνηήησλ θαη θνηλνηήησλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο Γ.Κ. Νίθαηαο έρεη απμεζεί 
θαηά ηε δεθαεηία 2001-2011, ελψ γηα νη Σνπηθέο θνηλφηεηεο παξνπζηάδνπλ κείσζε. Σελ κεγαιχηεξε 
πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα γηα ην 2011 παξνπζηάδεη ε Γ.Κ. Νίθαηαο κε 64,2 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ 
ρηιηφκεηξν θαη ηελ κηθξφηεξε ε Σνπηθή Κνηλφηεηα Γηιφθνπ κε 7,8 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ 
ρηιηφκεηξν. 

Πίλαθαο 6.3.4.1-3: Πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νίθαηαο 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ/ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΥΧΡΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΤΜΟΤ         

(θαη./ηεηξ. ρηι.) 

2001 2011 

Γ.Δ. Νίθαηαο 24.0 24.0 

  Γ.Κ. Νίθαηαο 55.6 64.2 

  Σ.Κ. Νέαο Λεχθεο 15.2 14.9 

  Σ.Κ. Νέσλ Καξπψλ 16.5 14.6 

  Σ.Κ. Μχξσλ 15.1 14.6 

  Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ 15.8 10.6 

  Σ.Κ. Εαππείνπ 17.3 13.5 

  Σ.Κ. Γίινθνπ 10.3 7.8 

  Σ.Κ. Υαξάο 14.4 10.6 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011 

ηνλ Πίλαθα 6.3.4.1-2 παξνπζηάδεηαη ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλά ειηθηαθή νκάδα θαη 
θχιν (2001). 
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Πίλαθαο 6.3.4.1-2: Μόληκνο πιεζπζκόο πεξηνρήο κειέηεο αλά ειηθηαθή νκάδα  

 

  ύλνιν 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

Γ.K. Νίθαηαο 3.876 421 370 429 546 571 591 434 338 176 

T.K. Γηιόθνπ θαη     
Σ.Κ. Εαππείνπ 

660 25 46 63 67 73 91 113 113 69 

T.K. 
Μνζρνρσξίνπ 

242 10 11 16 18 28 39 48 48 24 

T.K. Μύξσλ 832 60 77 73 112 118 112 112 112 56 

T.K. Νέαο Λεύθεο  143 11 8 7 20 18 17 24 24 14 

T.K. Νέσλ 
Καξπώλ 

519 29 50 49 55 61 73 76 76 50 

T.K. Υαξάο 218 7 11 16 20 23 42 35 35 29 

Γ.E. ΝΗΚΑΗΑ 6.490 563 573 653 838 892 965 842 746 418 

Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 284.325 30.072 29.790 33.841 41.457 40.306 35.877 29.937 43.045 

 

πεγή: ΔΛΣΑΣ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011, ζηνλ πίλαθα έρνπλ ζπγρσλεπηεί ηα ζηνηρεία ησλ Σ.Κ. 

Γηιφθνπ θαη Εαππείνπ ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο ΔΛΣΑΣ 

ρήκα 6.3.4.1: Ζιηθηαθή ππξακίδα Γ.Δ. Νίθαηαο 

 

 
πεγή: ΔΛΣΑΣ, Απνγξαθή πιεζπζκνχ 2011, επεμεξγαζία νκάδαο κειέηεο 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπκπεξαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο 
αλήθεη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 40-49 θαη 50-59 εηψλ. Αθφκε απφ ηελ επνπηεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
παξαηίζεληαη μερσξηζηά γηα θάζε Σνπηθή ή Γεκνηηθή Κνηλφηεηα απηήο επηβεβαηψλεηαη ε ζπλνιηθή 
εηθφλα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Δλψ αθφκε γίλεηαη εκθαλέο πσο ε Γ.Κ. Νίθαηαο, σο θέληξν 
ηεο Γ.Δ. ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξν πιεζπζκφ ζηηο λεαξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 10-19 θαζψο θαη 
20-29, ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο κηθξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλεο απφ ην αζηηθφ 
θέληξν ηεο Λάξηζαο Σ.Κ. νη νπνίεο ζπγθεληψλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ειηθηαθέο 
νκάδεο 60-69 θαη 70-79, νκάδεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κάιηζηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 
Σ.Κ. Γηιφθνπ θαη Εαππείνπ, Μνζρνρσξίνπ, Νέαο Λεχθεο θαη Νέσλ Καξπψλ. 
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6.3.4.2 Καηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) 

Πίλαθαο 6.3.4.2: Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαηά Π.Δ. 

Καηά θεθαιή αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ  
θαηά  πεξηθέξεηα θαη λνκό                             
ε  επξώ. ε ηξέρνπζεο ηηκέο 

   

2005 2016* 
% 

κεηαβνιή  

ΔΛΛΑΓΑ 18.134 16.378 -9,68 

        

Θεζζαιία 13.793 12.662 -8,20 

Καξδίηζα 10.598 9.870 -6,87 

Σξίθαια 12.042 11.254 -6,55 

Λάξηζα 15.006 14.375 -4,20 

Μαγλεζία 15.071 12.676 -15,89 

    

    Πεγή: EΛΣΑΣ, * Πξνζσξηλά ζηνηρεία.  

ε φηη αθνξά ην ΑΔΠ θαη ην ΑΔΠ θαηά θεθαιήλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θζάλνπλ κφλν κέρξη ην επίπεδν 
ηεο Π.Δ. Λάξηζαο, παξαηίζεληαη επνκέλσο απηά σο ε πιεζηέζηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ Γ.Δ. Νίθαηαο 
θαη ηνλ Γήκν Κηιειέξ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εκθαλίδεηαη 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.
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6.3.4.3 Απαζρφιεζε – Αλεξγία  

Πίλαθαο 6.3.4.3-1: Οηθνλνκηθώο ελεξγόο θαη κε ελεξγόο πιεζπζκόο, άλεξγνη (2011) 

 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ / 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ 

ύλνιν 
Οηθνλνκηθώο ελεξγνί  Οηθνλνκηθώο κε 

ελεξγνί  ύλνιν Απαζρνινύκελνη Άλεξγνη  

2011 

2011 2011 2011 2011 

Αξ. 

% 
επί  
ηνπ  
γελη- 
θνύ 

ζπλό-
ινπ 

Αξ. 

% 
επί ηνπ 

ζπλόινπ 
ησλ 

νηθνλν-
κηθά 

ελεξγώλ  

Αξ. 

% 
επί ηνπ 

ζπλόινπ  
ησλ 

νηθνλν- 
κηθά 

ελεξγώλ  

Αξ. 

% 
επί  
ηνπ  
γελη- 
θνύ 

ζπλό-
ινπ 

Γ.Κ. Νίθαηαο 3.876 1.634 42,2 1.383 84,6 251 15,4 2.242 57,8 

Σ.Κ. Γηιφθνπ 124 35 28,2 26 74,3 9 25,7 89 71,8 

Σ.Κ. Εαππείνπ 547 160 29,3 127 79,4 33 20,6 387 70,7 

Σ.Κ. 
Μνζρνρσξίνπ 

244 75 30,7 68 90,7 7 9,3 169 69,3 

Σ.Κ. Μχξσλ 841 283 33,7 264 93,3 19 6,7 558 66,3 

Σ.Κ. Νέαο Λεχθεο  152 50 32,9 40 80,0 10 20,0 102 67,1 

Σ.Κ. Νέσλ 
Καξπψλ 

517 201 38,9 162 80,6 39 19,4 316 61,1 

Σ.Κ. Υαξάο 234 73 31,2 66 90,4 7 9,6 161 68,8 

Γ.Δ. ΝΗΚΑΗΑ 6.535 2.511 38,4 2.136 85,1 375 14,9 4.024 61,6 

ΓΖΜΟ 
ΚΗΛΔΛΔΡ 

20.854 7.996 38,3 6.690 83,6 1.306 16,3 12.858 61,7 

Π.Δ. ΛΑΡΗΑ  284.325 112.522 39,6 92.713 82,4 19.809 17,6 171.803 60,4 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΘΔΑΛΗΑ  

732.762 283.427 38,7 230.425 81,3 53.002 18,7 449.335 61,3 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ  10.816.286 4.586.636 42,4 3.727.633 81,3 859.003 18,7 6.229.650 57,6 

Πεγή: EΛΣΑΣ, 2011 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ε Γ.Δ. Νίθαηαο θαη ν Γήκνο Κηιειέξ εκθαλίδνπλ κελ 
νκνηφκνξθε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηελ δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο, ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλε δε 
απφ απηήλ ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Έηζη ζηε Γ.Δ. Νίθαηαο ε αλεξγία δηαηεξείηαη ζε ρακειφηεξα 
επίπεδα (14,9%) ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν (18,7%), ελψ αληίζεηα νη νηθνλνκηθψο κε ελεξγνί 
(61,6%) εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξνη ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν εζληθφ κεζν φξν (57,6%). ζνλ 
αθνξά ηελ εηθφλα ηεο απαζρφιεζεο γηα ηα επηκέξνπο δηνηθεηηθά δηακεξίζκαηα ηεο Γ.Δ. παξνπζηάδεη 
δηαθνξνπνηήζεηο. Σα πνζνζηά ησλ απαζρνινχκελσλ, ησλ αλέξγσλ θαη ησλ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ 
ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νίθαηαο πξνζεγγίδνπλ ηνπο εζληθνχο κέζνπο φξνπο, ελψ ζηηο  Σνπηθέο 
Κνηλφηεηεο είλαη εκθαλέο πσο αθνινπζνχλ ην κνληέιν ηνπ ζπλφινπ ηνπ αγξνηηθνχ Γήκνπ Κηιειέξ κε 
κεγάιν αξηζκφ νηθνλνκηθά κε ελεξγψλ θαη κηθξφ αλέξγσλ.  

 

 

 

 



ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

ρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ 
 

 

 
6-65 

Πίλαθαο 6.3.4.3-2: Δξγαδόκελνη αλά Σνκέα Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ / 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

Δξγαδόκελνη 

ύλνιν 

Πξσηνγελήο 
Σνκέαο  

Γεπηεξνγελήο 
Σνκέαο  

Σξηηνγελήο Σνκέαο  

Αξ. 

% 
επί  
ηνπ  
γελη- 
θνύ 

ζπλό-
ινπ 

Αξ. 

% 
επί ηνπ 

ζπλόινπ 
ησλ 

νηθνλν-
κηθά 

ελεξγώλ  

Αξ. 

% 
επί ηνπ 

ζπλόινπ  
ησλ 

νηθνλν- 
κηθά 

ελεξγώλ  

Γ.Κ. Νίθαηαο 1.383 161 11,6 222 16,1 1.000 72,3 

Σ.Κ. Γηιφθνπ 26 14 53,8 2 7,7 10 38,5 

Σ.Κ. Εαππείνπ 127 56 44,1 19 15,0 52 40,9 

Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ 68 46 67,6 5 7,4 17 25,0 

Σ.Κ. Μχξσλ 264 158 59,8 35 13,3 71 26,9 

Σ.Κ. Νέαο Λεχθεο  40 21 52,5 8 20,0 11 27,5 

Σ.Κ. Νέσλ Καξπψλ 162 63 38,9 30 18,5 69 42,6 

Σ.Κ. Υαξάο 66 38 57,6 10 15,2 18 27,3 

Γ.Δ. ΝΗΚΑΗΑ 2.136 557 26,1 331 15,5 1.248 58,4 

πεγή: EΛΣΑΣ, 2011 

ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 
γεληθφηεξε ηάζε ηνπ Θεζζαιηθνχ Κάκπνπ, θαηά ηελ νπνία θπξίαξρνο ηνκέαο παξαγσγήο είλαη ν 
πξσηνγελήο. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ρψξα, σο απνηέιεζκα 
ηεο γεληθφηεξεο ηάζεο ηξηηνγελνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο πσο ε Γ.Δ. 
επηιέγεηαη σο ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο εξγαδφκελσλ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο Λάξηζαο, 
απνηππψλνληαη έληνλα ζηελ ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, ε νπνία έρεη ζηαδηαθά 
απνιέζεη ηνλ ακηγψο αγξνηηθφ ηεο ραξαθηήξα, κε ηα πνζνζηά ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ ηξηηνγελνχο 
ηνκέα (58,4%) λα μεπεξλνχλ απηά ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ άιινηε θπξίαξρν πξσηνγελή (26,1%). Απηή 
ε ηάζε δηακνξθψλεηαη απφ ηελ δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Γ.Κ. Νίθαηαο, κε έκθαζε ηνλ 
νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ, κε ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ νδηθφ άμνλα Λάξηζα - 
Φάξζαια θαη ηελ εγγχηεηά ηνπ κε ην κνλαδηθφ νηθηζηηθφ θέληξν 1νπ επηπέδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηε 
Λάξηζα λα αζθνχλ έληνλε επηξξνή.  

ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο Σ.Κ. ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθή εηθφλα ζε ζρέζε κε απηή πνπ 
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ θάζε νηθηζκνχ θαη ηελ απφζηαζή ηνπ απφ 
ην αζηηθφ θέληξν ηεο Λάξηζαο. ην ζχλνιφ ηνπο ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα (Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ 67,6%) θαη κηθξφηεξα ζηνλ ηξηηνγελή (Σ.Κ. Μνζρνρσξίνπ 25%) 
ζε ζρέζε κε ηνπο αληιηζηνηρνπο εζληθνχο κέζνπο φξνπο (26,1% θαη 58,4%). ζνλ αθνξά ηνπο 
απαζρνινχκελνπο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα ζηηο Σ.Κ. Ν. Καξπψλ θαη Νέαο Λεχθεο, νη έδξεο ησλ 
νπνίσλ βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα Λάξηζα – Φάξζαια εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξα πνζνζηά 
απαζρφιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν. 
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Πίλαθαο 6.3.4.3-2: Δξγαδόκελνη θαηά κνλνςήθην θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 

Κιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο (2011)  

2011 

Γ.Δ. ΝΗΚΑΗΑ 
ΓΖΜΟ 

ΚΗΛΔΛΔΡ  
Π.Δ. ΛΑΡΗΑ 

Αξ.  
% επί 
ηνπ 

ζπλόινπ  
Αξ.  

% επί 
ηνπ 

ζπλόινπ  
Αξ.  

% επί 
ηνπ 

ζπλόινπ  

Α. ΓΔΧΡΓΗΑ, ΓΑΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ 559 26,17 2.525 38 17.222 19 

Β. ΟΡΤΥΔΗΑ, ΛΑΣΟΜΔΗΑ - - 9 0 88 0 

Γ. ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 218 10,21 833 12 10.562 11 

Γ. ΠΑΡΟΥΖ ΖΛ. ΡΔΤΜΑΣΟ, ΦΤΗΚΟΤ 
ΑΔΡΗΟΤ, ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 

14 0,66 63 1 

532 1 

Γ. ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ, 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΞΤΓΗΑΝΖ 

646 1 

Σ. ΚΑΣΑΚΔΤΔ 97 4,54 275 4 5.914 6 

Ε. ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ - 
ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΧΝ 

328 15,36 947 14 15.266 16 

Ζ. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 49 2,29 154 2 2.992 3 

Θ. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΟΥΖ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ 

87 4,07 276 4 5.308 6 

Κ Λ. ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

33 1,54 79 1 1.722 2 

Ν. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

24 1,12 96 1 1.617 2 

Ξ. ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΜΤΝΑ - 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

188 8,80 476 7 9.987 11 

Ο. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 181 8,47 399 6 8.906 10 

Π. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΖΝ 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΜΔΡΗΜΝΑ 

136 6,37 284 4 6.378 7 

ΛΟΗΠΟΗ ΚΛΑΓΟΗ 222 10,39 525 8 18.046 19 

ύλνιν  2136 100,00 6.690 100 92.713 100 

πεγή: EΛΣΑΣ, 2011 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. 
Nίθαηαο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 
2011, φπνπ θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ θαη ηελ 
Π.Δ. Λάξηζαο. Οη απαζρνινχκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο - δαζνθνκίαο θαη αιηείαο – απνηεινχλ 
ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 ηελ κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ Γ.Δ. 
Νίθαηαο (26,17%), ζηνλ επξχηεξν Γήκν Κηιειέξ (38%), αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο Π.Δ. Λάξηζαο, 
φπνπ θηάλνπλ ην 19% ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Αθφκε ηνλ πεξηθεξεηαθφ κέζν φξν 
πξνζεγγίδνπλ θαη ηα πνζνζηά εξγαδ’νκελσλ ζηνπο θιάδνπο ηεο Μεηαπνίεζεο θαζψο θαη ηνπ 
ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο επηζθεπήο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ.  
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6.3.4.4 Σνµείο παξαγσγήο 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 

Γεσξγία  

Γεληθφηεξα ζηελ Θεζζαιία ε ρξεζηκνπνηνχκελε γεσξγηθή γε είλαη αηζζεηά πςειφηεξε απφ φηη ζην 
ζχλνιν ηεο ρψξαο, κε ζρεηηθνχο φξνπο, αλ ζπγθξηζεί ην αληίζηνηρν πνζνζηφ, 12,4% κε ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Θεζζαιίαο ζην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (9,7%). Δίλαη εμίζνπ ραξαθηεξηζηηθφ 
φηη ην 72,5% (πεξίπνπ ηα 3/4) ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο γεο είλαη αξδεπφκελε, κε ηε Θεζζαιία λα 
ηνπνζεηείηαη ζηελ πςειφηεξε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο ζε επίπεδν ΔΔ25 (βαζκίδα>40%, φηαλ ν 
κέζνο φξνο ηεο ΔΔ25 είλαη ίζνο κε 9,5%). Αληίζεηα, πνιχ ρακειή ήηαλ, ζηελ ίδηα επνρή, ε 
δηείζδπζε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, φπνπ ε Θεζζαιία ηνπνζεηνχληαλ ζηε ρακειφηεξε βαζκίδα. Σν 
πνζνζηφ ηεο γεσξγηθήο γεο κε εθκεηαιιεχζεηο πνπ αζθνχζαλ νξγαληθή γεσξγία ήηαλ <1%, φηαλ ν 
κέζνο φξνο ηεο ΔΔ25 ήηαλ ίζνο κε 3,5%.  

Πίλαθαο 6.3.4.4-1: Καηεγνξίεο θαη έθηαζε θαιιηεξγεηώλ ζηελ Γ.Δ. Nίθαηαο (ζε ζηξ.) 

 

  

ΤΝΟΛΟ 
(ζηξ.) 

ΑΓΡΔΤΘ
ΔΗΑ 

ΑΡΓΔΤΟ
ΜΔΝΖ 
ΥΓΔ 

ΔΣΖΗΔ 

ΓΔΝΓ
ΡΧΓΔΗ

 

ΑΜΠΔ
ΛΗΑ 

ΛΟΗΠΔ 

ΚΑΗ 
ΑΓΡΑΝΑ
ΠΑΤΔΗ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΑ

ΚΑ ΓΗΑ 
ΚΑΡΠΟ  

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ 

ΦΤΣΑ  

ΤΝΟΛΟ 
ΒΑΜΒΑ

ΚΗ 

Γ.Δ. ΝΗΚΑΗΑ 125.172 28.047,9 24.594,4 122.704,1 94.527,6 16.760,6 16.700,6 1.584,2 146,7 737 

Γ.Κ. Νηθαίαο 31.347,5 5.999,8 4.900,1 30.605,3 24.917,8 3.021,2 3.021,2 x x x 

Σ.Κ.Γηιφθνπ 8.125 1.330,7 1.117,6 x 6.013,7 x 851,1 x x x 

Σ.Κ.Εαππείνπ 17.992,2 5.112,3 5.021,9 x 11.285,9 3.510,7 3.510,7 x x x 

Σ.Κ.Μνζρνρσξίνπ 9.538,4 2.074,5 2.019,5 9.427,9 7.575,4 1.280,2 1.280,2 50,3 0 60,2 

Σ.Κ.Μχξσλ 23.713,8 6.739,8 6.679,8 23.222 18.241,3 4.266 4266 438,7 40,3 12,8 

Σ.Κ.Νέαο Λεχθεο 5.331,7 1.307,4 1.306,9 x 3.848,4 x 780,4 x x 56,8 

Σ.Κ.Νέσλ Καξπψλ 16.906,8 3.593,1 1.769,2 16.722,7 13.748,5 x 1.386,9 93,4 49,9 40,8 

Σ.Κ.Υαξάο 12.216,6 1.890,3 1.779,4 11.999,8 8.896,6 1.604,1 1.604,1 135,6 10,5 70,7 

Πεγή: Απνγξαθή Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, EΛΣΑΣ, 2009 *x: απφθξπςε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο ΔΛΣΑΣ 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην 2009 ε πιεηνςεθία ησλ 
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο αθνξά εηήζηεο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο. Απφ απηέο ε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αθνξά δεκεηξηαθά γηα θαξπφ κε θχξην ην ζηηάξη, ελψ ζεκαληηθή γηα ηελ 
αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ. Αμηφινγε ζπκκεηνρή 
παξνπζηάδνπλ θαη νη δελδξνθαιιηέξγεηεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα θαιιηέξγεηεο πνπ απαηηνχλ ζρεηηθά 
κηθξφηεξε θαηάιεςε εδάθνπο. ε φηη αθνξά ηηο επηκέξνπο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ε πιεηνςεθία ησλ 
εθηάζεσλ βξίζθεηαη ζηελ Γ.Κ. Νίθαηαο, ελψ αθνινπζνχλ ε Σ.Κ. Μχξσλ θαη ε Σ.Κ. Εαππείνπ.  
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Κηελνηξνθία  

Πίλαθαο 6.3.4.4-2: Κηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο θαη αξηζκόο θεθαιώλ Γ.Δ. Νίθαηαο 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 

ΒΟΟΔΗΓΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΟΗΡΟΔΗΓΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΑΣΟΔΗΓΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΗΓΟΔΗΓΖ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔΛΗΔ 

ΔΚΜ/ΔΗ

 

ΑΡ. 

ΚΔΦΑ
ΛΧΝ 

ΔΚΜ/

ΔΗ 

ΑΡ. 

ΚΔΦΑΛ
ΧΝ 

ΔΚΜ/

ΔΗ 

ΑΡ. 

ΚΔΦΑΛ
ΧΝ 

ΔΚΜ/

ΔΗ 

ΑΡ. 

ΚΔΦΑΛ
ΧΝ 

ΔΚΜ/ΔΗ

 

ΑΡ. 

ΚΔΦΑΛΧ
Ν 

ΔΚΜ/

ΔΗ 

ΚΤΦΔ

ΛΔ 

Γ.Δ. ΝΗΚΑΗΑ 4 509 x x 46 11634 18 1461 649 25330 12 496 

Γ.Κ.Νηθαίαο x x 0 0 8 3012 x x 154 3239 x x 

Σ.Κ.Γηιφθνπ  0 0 0 0 4 1306 x x 20 484 x x 

Σ.Κ.Εαππείνπ x x 0 0 5 926 0 0 103 1452 0 0 

Σ.Κ.Μνζρνρσξίνπ 0 0 0 0 3 572 x x 61 803 x x 

Σ.Κ.Μχξσλ x x x x 17 3916 8 924 131 13880 5 156 

Σ.Κ.Νέαο Λεχθεο 0 0 0 0 0 0 x x 30 1108 x x 

Σ.Κ.Νέσλ Καξπψλ 0 0 0 0 3 1438 x x 87 2789 x x 

Σ.Κ.Υαξάο 0 0 x x 6 464 x x 63 1575 0 0 

Πεγή: Απνγξαθή Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο, EΛΣΑΣ, 2009 *x: απφθξπςε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο ΔΛΣΑΣ 

ηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε πιεηνςεθία ησλ θηελνηξνθηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ αθνξνχλ πηελνηξνθηθέο κνλάδεο, θαζψο ζεκεηψλνληαη 649 απφ απηέο κηθξήο ή 
κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Αθφκε φπσο θαη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Κηιειέξ θπξηαξρνχλ νη κνλάδεο 
αηγνπξνβάησλ ζε ζρέζε κε ηηο αγειαδνηξνθηθέο θαη ηηο κνλάδεο ρνηξνεηδψλ. ζνλ αθνξά ηηο 
επηκέξνπο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ε Σ.Κ. Νίθαηαο θαζψο θαη ε Σ.Κ. Μχξσλ 
ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ.  

Γεπηεξνγελήο ηνκέαο  

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο έρεη δπλακηθή παξνπζία ζηελ Σ.Κ. Νίθαηαο κε κεγάιε 
ζπγθέληξσζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά κήθνο ησλ εηζφδσλ ζηελ πφιε ηεο Λάξηζαο, 
ηφζν απφ ηνλ ΠΑΘΔ, φζν θαη απφ ηελ ΠΔΟ, πνπ ζπλδέεη ηελ Λάξηζα κε ηα Φάξζαια θαη δηέξρεηαη 
απφ ηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε απηνςία πνπ δηελεξγήζεθε 
ην 2005 γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ΓΠ/2009 εληνπίδνληαη 17 βηνκεραληθέο κνλάδεο, πνιιέο εθ ησλ 
νπνίσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ζε εζληθφ επίπεδν, 22 βηνηερλίεο θαη 8 εξγαζηήξηα. ζνλ αθνξά 
ηηο ινηπέο Σ.Κ. ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα είλαη αηζζεηά πην ήπηα. Έηζη 
εληνπίδνληαη νξηζκέλα μπινπξγηθά εξγαζηήξηα ή βηνηερλίεο, ηπξνθνκεία ζηηο Σ.Κ. Γηιφθνπ, Νέαο 
Λεχθεο, θαζψο θαη κηα κνλάδα θισζηνυθαληνπξγίαο TEXTILE ζηελ Σ.Κ. Νέσλ Καξπψλ.   

Σξηηνγελήο ηνκέαο  

ζνλ αθνξά ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο έρεη κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο, θαζψο ε 
πιεηνςεθία ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη ππεξεζίεο 
ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο Λάξηζαο. Παξφια απηά εληνπίδνληαη ζεκεηαθά νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ζηα θέληξα ησλ επηκέξνπο νηθηζκψλ. Μεγαιχηεξε ππθλφηεηα ησλ ελ ιφγσ 
δξαζηεξηνηήησλ παξαηεξείηαη ζηελ Γ.Κ. Νίθαηαο, κε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα 
ζπγθεληξψλνληαη ζηελ είζνδν ηεο Λάξηζαο απφ ηελ νδφ Φαξζάισλ,  φπνπ εληνπίδνληαη 
ππεξαγνξέο, εκπνξηθέο εθζέζεηο, εθπαηδεπηήξηα, λπρηεξηλά θέληξα αλαςπρήο ηα νπνία 
απεπζχλνληαη θαη εμππεξεηνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λάξηζαο.  
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6.3.5 Τεσνικέρ ςποδομέρ  

6.3.5.1 Οδηθφ δίθηπν  

Ζ Γ.Δ. Νίθαηαο εληάζζεηαη ζηελ άκεζε πεξηαζηηθή δψλε ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο Λάξηζαο, ην 
νπνίν φρη κφλν απνηειεί ζπγθνηλσληαθφ θέληξν ηεο Θεζζαιίαο, αιιά επηπιένλ θαηέρεη 
θεληξνβαξηθή ζέζε ζην ζχζηεκα ησλ κεηαθνξψλ ηεο Διιάδαο, ππαγφκελν ζηελ θαξδηά ηνπ νδηθνχ 
θαη ζηδεξνδξνκηθνχ ΠΑΘΔ, κε εζληθήο θιίκαθαο ρσξηθέο επηπηψζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
ζπγθξφηεζήο ηνπ ζε εληαίν κεηξνπνιηηηθφ δίπνιν απφ θνηλνχ κε ην αζηηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ.  

Απφ ηελ Π.Δ. Λάξηζαο δηέξρεηαη ν νδηθφο άμνλαο Παηξψλ – Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο – Δπδψλσλ 
(Π.Α.Θ.Δ.). Παξάιιεια δελ πξέπεη λα παξαβιεθζεί θαη ε ζχλδεζε ηεο κε ην δπηηθφ ηκήκα ηεο 
ρψξαο (Ήπεηξνο). Αθφκε εληνπίδεηαη ππθλφ εζληθφ θαη επαξρηαθφ δίθηπν, θαζψο θαη έλαο κεγάινο 
αξηζκφο ζπιιεθηήξησλ θαη ηνπηθψλ – αγξνηηθψλ νδψλ.  

Βαζηθά δίθηπα ππνδνκήο – κεηαθνξηθό δίθηπν 

ζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε Δζληθφ, Δπαξρηαθφ θαη Κνηλνηηθφ απηή 
θαζνξίδεηαη απφ ην Π.Γ. 25/11/1929, ηνλ Ν. 3155/55 θαη θχξηα ηηο απνθάζεηο ΓΜΔΟ/ε/ν 266 
9/3/1995 (θαηάηαμε ζην Δζληθφ Γίθηπν), ΓΜΔΟ/ε/ν 1308 15/12/1998 (θαηάηαμε ζην Δπαξρηαθφ 
Γίθηπν) θαη ηελ απφθαζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο 4850/1/7/1998 (θαηάηαμε ζην 
Κνηλνηηθφ Γίθηπν). 

Έηζη ην νδηθφ δίθηπν ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο θαηαηάζζεηαη φπσο παξαθάησ ζε: 

Υπεπηοπικό / ςπεπεθνικό δίκηςο 

Ο ΠΑΘΔ απνηειεί ηκήκα ηνπ ππεξηνπηθνχ / ππεξεζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ζπλδέεηαη κε ην 
βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο Γ.Δ. κε αληζφπεδνπο θφκβνπο. 

Δθνικό Γίκηςο 

Πξσηεχνλ  

Ζ παιαηά εζληθή νδφο (ΠΔΟ) Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο, πνπ ζπλδέεη ηελ Λάξηζα κε ηα Φάξζαια. 

Δπαπσιακό Γίκηςο 

Ζ επαξρηαθή νδφο Πιαηπθάκπνπ – Υάιθεο – Νίθαηαο 

Ζ επαξρηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο Εάππεην - Κππάξηζζνο 

Ζ επαξρηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνχο Υαξά - Κππάξηζζνο  

Κοινοηικέρ οδοί 

Έρεη θαζνξηζζεί θαη έλαο αξηζκφο θνηλνηηθψλ νδψλ πνπ είλαη: 

 Ζ νδφο πνπ ζπλδέεη ηελ Νίθαηα κε ην Μνζρνρψξη (Νίθαηα – Νέα Λεχθε – Κππαξίζζηα – 
Μνζρνρψξη)  

 Ζ νδφο πνπ ζπλδέεη ην νθφ κε ην Καιφ Νεξφ, ηα Μχξα θαη ην Νέν Πεξηβφιη.  

 Οη νδνί πνπ ζπλδένπλ ηα ρσξηά Γίινθν, Εάππεην θαη νθφ 

 Ζ νδφο πνπ ζπλδέεη ηελ Νέα Λεχθε κε ηηο Νέεο Καξπέο.  

ζνλ αθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, απηή παξνπζηάδεηαη κέηξηα θαη ζε κεξηθέο 
πεξηπηψζεηο θαθή, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε δηαηνκή, αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηα πιηθά αζθαιηηθψλ. 
Δπίζεο ε ράξαμε ηνπ θνηλνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη εμαηξεηηθά ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ, θαη απηφ, 
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δηφηη έρεη αθνινπζήζεη κε αθξίβεηα ηηο αγξνηηθέο νδνχο, κε ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε πςειψλ 
ηαρπηήησλ ζηηο κεγάιεο επζείεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ζηξνθέο 90 κνηξψλ. 

Σν ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ Υάξηε.  

ρήκα 6.3.5.1: Οδηθό δίθηπν ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

 

Πεγή: Δπαλαζεζκνζέηεζε ΓΠ Γ.Δ. Νίθαηαο 
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6.3.5.2 Μεηαθνξέο  

Αζηηθή πγθνηλσλία 

Σν αζηηθφ ΚΣΔΛ Λάξηζαο ζπλδέεη κε ηαθηηθή ιεσθνξεηαθή γξακκή (Νν. 8: Πιαηεία Λανχ - Νίθαηα) 
ηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο κε ην αζηηθφ θέληξν ηεο Λάξηζαο. Χο ν εγγχηεξνο ρηιηνκεηξηθά νηθηζκφο ηεο 
Γ.Δ., αιιά θαη ηφπνο κεηεγθαηάζηαζεο γηα κφληκε θαηνηθία γηα κεγάιν αξηζκφ Λαξηζαίσλ 
εξγαδφκελσλ θαη κε είλαη ν κφλνο πνπ ζπλδέεηαη κε αζηηθή ζπγθνηλσλία.  

Δπηβαηηθέο Οδηθέο Μεηαθνξέο ΚΣΔΛ 

Ζ ζχλδεζε ησλ ινηπψλ νηθηζκψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ Λάξηζα θαιχπηεηαη απφ ηελ ππεξαζηηθή 
ζπγθνηλσλία ηνπ ΚΣΔΛ Λάξηζαο. Απφ ηελ Λάξηζα πξνο ηνπο νηθηζκνχο εθηεινχληαη ηνπηθά 
δξνκνιφγηα, ελψ αθφκε δηέξρεηαη ε γξακκή Λάξηζα – Φάξζαια, εμππεξεηψληαο κεξηθνχο απφ 
απηνχο κε 11 δξνκνιφγηα εκεξεζίσο.  

Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο 

Σν πθηζηάκελν ζηα Βνξεηνδπηηθά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο αεξνδξφκην κεηαμχ παιηάο Δ.Ο θαη 
ΠΑΘΔ πνπ αλήθεη ζηελ πνιεκηθή αεξνπνξία, εμππεξεηεί κφλν πηήζεηο charter θαη κάιηζηα θαίλεηαη 
φηη ζα είλαη δπζρεξήο ε αλαβάζκηζή ηνπ ζην επίπεδν πνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην δίπνιν 
Βφινο-Λάξηζα. εκεηψλεηαη σζηφζν φηη ζην εγθεθξηκέλν Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο, πξνηείλεηαη ε 
κεηαηξνπή ηνπ ζε πνιηηηθφ, πξφηαζε ε νπνία ρξήδεη εηδηθήο κειέηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
πινπνίεζήο ηεο. 

ηδεξνδξνκηθή ύλδεζε 

Γελ ππάξρεη ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε πνπ λα εμππεξεηεί ηελ Γ.Δ. Νίθαηαο. Παξφια απηά αλαηνιηθά 
ηεο ζηελ Γ.Δ. Κξαλλψλα δηέξρεηαη ν βαζηθφο ζηδεξνδξνκηθφο άμνλαο ηεο ρψξαο Αζήλαο – 
Θεζζαινλίθεο, ελψ αλαηνιηθά, απφ ηελ Γ.Δ. Πιαηπθάκπνπ δηέξρεηαη ν άμνλαο Λάξηζαο – Βφινπ.  

 

6.3.5.3 Λνηπά αζηηθά δίθηπα 

Ζιεθηξνδόηεζε 

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 πνπ 
κεηαθέξνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ πεξηνρή «Καξδηά» Πηνιεκαΐδαο, θπξίσο ζην Λεθαλνπέδην 
Αηηηθήο, ελψ δπηηθά δηέξρεηαη ε γξακκή κεηαθνξάο 150KV.  

εκεηψλεηαη πσο νη ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο, ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ 
δεκηνπξγείηαη θαηά κήθνο ηνπο θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξνπλ ζηελ 
αλζξψπηλε πγεία, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’φςηλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, κηαο 
θαη  ε κεηαηφπηζε ηνπο είλαη πξαθηηθά αλέθηθηε.  

ζνλ αθνξά 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. 

Σέινο εληνπίδνληαη εληφο ηεο Γ.Δ., αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Νέαο Λεχθεο – θαηά κήθνο ηεο ΝΔΟ 
– εγθαηαζηάζεηο ππνζηαζκνχ ηεο ΓΔΖ, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ έθηαζε πεξίπνπ 300 ζηξ.   
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Φπζηθό Αέξην  

Απφ ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή δηέξρεηαη ν θεληξηθφο αγσγφο παξνρήο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 50 bar, 
ηνπνζεηεκέλνο ζε βάζνο 1.70 κέηξα πεξίπνπ απφ ην άλσ κέξνο ηνπ (ζηέςε). Ο αγσγφο επαξθεί 
γηα ηηο κειινληηθέο ζπλδέζεηο ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο (έρνπλ πξνβιεθζεί). Πξνο ην παξφλ ζην δίθηπν 
παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ έρεη εληαρζεί κφλν ν νηθηζκφο ηεο Νίθαηαο.  

Απνξξίκκαηα 

Γεληθφηεξα ε 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.  

εκεηψλεηαη παξφια απηά πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθε ζηνλ Γήκν Κηιειέξ πξφγξακκα 
δηαρσξηζκνχ θαη αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε ζπλνιηθά 396 κπιε θάδσλ ζε 
φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Απηά νδεγνχληαη ζηνλ 
ΥΤΣΑ Λάξηζαο ζην αληίζηνηρν ΚΓΑΤ. 

ηνλ Γήκν Κηιειέξ κειεηνχληαλ ε ρσξνζέηεζε Πξάζηλσλ εκείσλ, ελφο θεληξηθνχ ζηελ Νίθαηα θαη 
ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζην Κηιειέξ, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη αλαθχθισζε γηα ηα 
νγθψδε ζηεξεά απνξξίκκαηα.  

Σειεπηθνηλσλίεο - Δπηθνηλσλίεο 

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

Ύδξεπζε 

Ζ χδξεπζε ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο γίλεηαη κε πιαζηηθφ δίθηπν, πνπ θαιχπηεη πεξίπνπ ην 80% ηνπ 
νηθηζκνχ. Ζ παιαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ αλέξρεηαη ζε 14 απφ ην 2005, έηνο ζχληαμεο ηνπ Α’ ηαδίνπ 
ηεο κειέηεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ θαη νη απψιεηέο ηνπ ζην 50%. Ζ πδξνιεςία γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ νηθηζκνχ γίλεηαη απφ ηνλ Ακπειψλα θαη ε πδξνδφηεζε απφ ηελ ΓΔΤΑ Λάξηζαο, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΤΑ Κηιειέξ.  

ηνπο νηθηζκνχο Γίινθν, Νέα Λεχθε, Εάππεην, Μνζρνρψξη θαη Νέεο Καξπέο ην δίθηπν χδξεπζεο 
απνηειείηαη επίζεο απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο, ελψ πδξνιεςία βαζίδεηαη ζε δεκνηηθέο – θνηλνηηθέο 
γεσηξήζεηο. Παξ’ φια απηά ζεκεηψλνληαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρακειή πίεζε ηνπ δηθηχνπ 
ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Λεχθεο θαη ζε απηφλ ηνπ Εαππείνπ ε πδξνδφηεζε γίλεηαη κε πδξνθφξα, 
γεγνλφο πνπ καξηπξά πσο ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ δελ είλαη πφζηκν.  

Αθφκε ζηελ Σ.Κ. Μχξσλ ην δίθηπν απαξηίδεηαη ζε έλα κέξνο απφ ακηαληνζσιήλεο, νη νπνίνη 
ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο θαη ην ππφινηπν απφ πιαζηηθνχο, ελψ ε πδξνιεςία γίλεηαη επίζεο απφ 
γεσηξήζεηο. Σέινο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Υαξάο ην δίθηπν χδξεπζεο απνηειείηαη απφ πιαζηηθνχο 
ζσιήλεο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ην 90% ηνπ νηθηζκνχ, ην λεξφ φκσο ησλ ηεζζάξσλ θνηλνηηθψλ 
γεσηξήζεσλ θξίζεθε αθαηάιιειν γηα πφζε.  

Ππξόζβεζε 

Ο Γήκνο Κηιειέξ, θαζ’ ππφδεημε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνπνζεηεί ζην δίθηπν χδξεπζεο 
θξνπλνχο πδξνιεςίαο θαη πιήξσζεο ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ηνπο νπνίνπο επηζθεπάδεη, 
ζπληεξεί θαη αληηθαζηζηά θαηά πεξίπησζε. Οη θξνπλνί απηνί είλαη δηάζπαξηνη κέζα ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο θαη ζήκεξα θξίλνληαη απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία επαξθείο. Ζ Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία δηαζέηεη έλαλ Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ ππεξηνπηθήο επζχλεο. Αθφκε ζεκεηψλεηαη πσο δελ 
ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δψλεο ππξαζθαιείαο. 
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Απνρέηεπζε Αθαζάξησλ 

ηελ πεξηνρή κειέηεο θαηαζθεπάδεηαη θεληξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, ελψ 
νη ππφινηπνη νηθηζκνί εμαθνινπζνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ κεκνλσκέλνπο νηθηαθνχο βφζξνπο 
αθαζάξησλ.  

Απνρέηεπζε Οκβξίσλ 

Οη νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο θαιχπηνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν νκβξίσλ 
πδάησλ, πέξα απφ ηνπο νηθηζκνχο Μχξα θαη Υαξά. Πξέπεη αθφκε λα ζεκεησζεί πσο ζηελ Γ.Δ. 
Νίθαηαο δελ ππάξρεη Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο) κε απνηέιεζκα ε 
δηάζεζε ησλ ιπκάησλ λα γίλεηαη είηε επηθαλεηαθά, είηε ζε ρείκαξξνπο.  

 

6.3.5.4 Κνηλσληθέο ππνδνκέο  

Δθπαίδεπζε 

Νεπηαγσγεία: Λεηηνπξγνχλ δχν λεπηαγσγεία ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, θαζψο θαη έλα ζην Εάππεην 

Γεκνηηθά: Λεηηνπξγεί έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Νίθαηα, θαζψο θαη έλα ζην Εάππεην 

Γπκλάζην – Λχθεην: Γπκλάζην θαη Λχθεην ιεηηνπξγεί κφλν ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, εμππεξεηψληαο 
ην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ.  

Τγεία-Πξόλνηα 

Αγξνηηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Οη ζρεηηθέο 
αλάγθεο, φκσο, θαιχπηνληαη ζην Π ηεο Λάξηζαο, πνπ δηαζέηεη ηαηξεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, Γεληθφ 
θαη Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν, θαη ζηα Φάξζαια, φπνπ ιεηηνπξγεί Ηαηξηθφ Κέληξν.  

Αθφκε ιεηηνπξγεί ΚΑΠΖ ζηελ Νίθαηα θαζψο θαη νη Γεκνηηθνί Οξγαληζκνί/Δπηρεηξήζεηο: Μέξηκλαο & 
Αιιειεγγχεο θαη Κνηλσληθήο-Αζιεηηθήο-Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο.    

Αζιεηηθέο ππνδνκέο 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ππάξρνπλ 10 γήπεδα πνδνζθαίξνπ (απφ 1 ζε 
θάζε νηθηζκφ), 2 Κιεηζηά Γπκλαζηήξηα (1 ζηε Νίθαηα θαη 1 ζην Εάππεην) θαη 5 γήπεδα ηέληο (4 ζηε 
Νίθαηα θαη 1 ζηε Υαξά). 
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6.3.6 Αημοζθαιπικό πεπιβάλλον  

6.3.6.1 ξηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο  

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηζρχνπλ λνµνζεηεµέλα φξηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη 
ησλ νηθνζπζηεµάησλ, ζχµθσλα µε ηα φξηα πνηφηεηαο αηµφζθαηξαο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. Σα ειιεληθά θαη δηεζλή επηηξεπφκελα φξηα πνηφηεηαο γηα ηνπο ξχπνπο: 
δηνμείδην ηνπ ζείνπ, αησξνχµελα ζσκαηίδηα, δηνμείδην ηνπ αδψηνπ, κφιπβδν, φδνλ αθνξνχλ ζηηο 
κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ησλ θχξησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη 
αλαθέξνληαη, είηε ζε απφιπηεο κέγηζηεο ηηκέο, είηε ζε κέζεο ηηκέο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν.  

Οη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηα λέα φξηα είλαη: 

1. Οδεγία 2004/107/ΔΚ ζρεηηθά µε ην αξζεληθφ, ην θάδµην, ηνλ πδξάξγπξν, ην ληθέιην θαη ηνπο 
πνιπθπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο ζηνλ αηµνζθαηξηθφ αέξα (ΚΤΑ ΖΠ 22306/1075/Δ103, 
ΦΔΚ 920Β/8.6.07), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΚ «γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ηεο 21εο Μαΐνπ 2008»» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηελ Τ.Α. Ζ.Π. 14122/549/Δ.103/2011, (ΦΔΚ 488/Β/30.3.2011) θαη ηελ Τ.Α. 
174505/607/2017, (ΦΔΚ 1430/Β/26.4.2017) 

2. Οδεγία 2008/50/ΔΚ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ 
Δπξψπε (ΚΤΑ κε α.ε.π. 14122/549/Δ103/24.3.2011 (ΦΔΚ 488Β/30.03.2011)), ε νπνία 
ελζσκαηψλεη ηελ 96/62/EΚ θαη ηηο ηξεηο ζπγαηξηθέο ηεο (1999/30/ΔΚ, 2000/69/ΔΚ θαη 
2002/3/ΔΚ), φπσο θαη ηελ απφθαζε 97/101/ΔΚ γηα ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ 
ακνηβαία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ 
κεκνλσκέλνπο ζηαζκνχο θαη δίθηπα. ηελ ΚΤΑ κε α.ε.π. 14122/549/Δ103/24.3.2011 (ΦΔΚ 
488Β/30.03.2011), θαζνξίδνληαη νη νξηαθέο ηηκέο θαη ηα αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα 
εθηίκεζεο γηα ηνπο αθφινπζνπο ξχπνπο: δηνμείδην ηνπ ζείνπ, δηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη νμείδηα 
ηνπ αδψηνπ, ζσκαηίδηα Α10/Α2,5, κφιπβδνο, βελδφιην, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, φδνλ. Σα 
πξναλαθεξζέληα φξηα ηζρχνπλ γηα δψλεο θαη νηθηζκνχο  θαη απνζθνπνχλ:ζηελ πξνζηαζία 
ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.  

Σα φξηα δελ ηζρύνπλ: 

 ζε ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη εληφο πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο ην θνηλφ δελ έρεη 
πξφζβαζε θαη δελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο θαηνηθίεο,  

 ζε ρψξνπο εξγνζηαζίσλ ή βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ηζρχνπλ 
φιεο νη ζπλαθείο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ 
εξγαζία,  

 ζηα νδνζηξψκαηα θαη ζηα θεληξηθά δηαδψκαηα ησλ νδψλ, εθηφο απφ ηα ζεκεία 
απφ ηα νπνία νη πεδνί έρνπλ πξφζβαζε ζην θεληξηθφ δηάδσκα. 

Αθφκε ηα παξαπάλσ φξηα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ.  Γελ ηζρχνπλ παξφια απηά γηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 
ησλ 20 km απφ νηθηζκνχο ή κηθξφηεξε ησλ 5 km απφ άιιεο δνκεκέλεο πεξηνρέο, βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, απηνθηλεηφδξνκνπο ή νδηθέο αξηεξίεο απφ ηηο νπνίεο πεξλνχλ πεξηζζφηεξα απφ 
50.000 νρήκαηα εκεξεζίσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε αλάινγν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα 
ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα απφ ηνλ νπνίνλ 
ιακβάλνληαη ηα δείγκαηα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα απφ πεξηβάιινπζα 
πεξηνρή εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 1.000 km2. Δίλαη δπλαηφλ λα επηηξέπεηαη έλα ζεκείν 
δεηγκαηνιεςίαο λα βξίζθεηαη ζε κηθξφηεξε απφζηαζε ή λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πνηφηεηαο 
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ηνπ αέξα ζε πεξηνρή κηθξφηεξεο έθηαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ή ηηο 
δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ πεξηνρψλ. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη νξηαθέο ηηκέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ 
αλζξψπνπ, νη νπνίεο έρνπλ αληιεζεί απφ ην Παξάξηεκα ΥΗ ηεο ΚΤΑ κε α.ε.π. 
14122/549/Δ103/24.3.2011 (ΦΔΚ 488Β/30.03.2011). 

Πίλαθαο 6.3.6.1-1: Σηκέο νξίσλ γηα ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/30/ΔΚ 

 Οξηαθή ηηκή 

Μέζε σξηαία ηηκή λα κελ ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ 24 θνξέο 
ην ρξφλν 

350 κg/m
3
 

Μέζε εκεξήζηα ηηκή λα κελ ππεξβαίλεη πεξηζζφηεξν απφ 3 
θνξέο ην ρξφλν 

125 κg/m
3
 

ξην ζπλαγεξκνχ 
Χξηαία ηηκή κεγαιχηεξε απφ 
500 κg/m

3
 γηα ηξείο 

ζπλερφκελεο ψξεο
 
 

 

Πίλαθαο 6.3.6.1-2: Σηκέο νξίσλ γηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα (Α10) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/30/ΔΚ 

 Οξηαθή ηηκή 

Μέζε εκεξήζηα ηηκή, λα κελ ππεξβαίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 35 θνξέο 
ην ρξφλν 

50 κg/m
3
 

Μέζε εηήζηα ηηκή 40 κg/m
3
 

Πίλαθαο 6.3.6.1-3: Σηκέο νξίσλ γηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα (Α10) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/30/ΔΚ 

 

Δλδεηθηηθέο νξηαθέο ηηκέο 

κg/m
3
 

Οξηαθή ηηκή 
κg/m

3
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Μέζε εηήζηα 
ηηκή 

28 27 26 26 25 

Σηκή ζηφρνο. 
Έηνο ηζρχνο 
2010 

Μέζε εηήζηα ηηκή 

25 κg/m
3
 

Πίλαθαο 6.3.6.1-4: Σηκέο νξίσλ γηα ην δηνμείδην ηνπ αδώηνπ, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1999/30/ΔΚ. Σα 
όξηα απηά ηζρύνπλ από 1.1.2010. 

 
Οξηαθή ηηκή,  

κg/m
3
 

Μέζε σξηαία ηηκή, λα κελ ππεξβαίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 18 
θνξέο ην ρξφλν 

200 

Μέζε εηήζηα ηηκή 40 

ξην ζπλαγεξκνχ 
Χξηαία ηηκή κεγαιχηεξε απφ 
400 κg/m

3
 γηα ηξείο 

ζπλερφκελεο ψξεο 

 

Πίλαθαο 6.3.6.1-5: Σηκέο νξίσλ γηα ην όδνλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/3/ΔΚ 

  Οξηαθή ηηκή 

ξην ελεκέξσζεο Μέζε σξηαία ηηκή 180 κg/m
3
 

ξην ζπλαγεξκνχ Μέζε σξηαία ηηκή 240 κg/m
3
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Σηκή – ζηφρνο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο 
αλζξψπηλεο 
πγείαο 

Έηνο ηζρχνο 2010 

Μέγηζηε εκεξήζηα κέζε 8σξε ηηκή, ηεο νπνίαο δελ πξέπεη 
λα ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε πεξηζζφηεξεο απφ 25 θνξέο αλά 
έηνο γηα δηάζηεκα 3 εηψλ 

120 κg/m
3
 

Πίλαθαο 6.3.6.1-6: Σηκέο νξίσλ γηα ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2000/69/ΔΚ 

 Οξηαθή ηηκή 

Μέγηζηε εκεξήζηα νθηάσξε ηηκή 10 mg/m
3
 

 

6.3.6.2 Πνηφηεηα αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

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. 

ζνλ αθνξά ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα παιηφηεξα ζηνηρεία
3
 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. 
πλνιηθά γηα ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηνπ Πελεηνχ θαη ηεο Κάξιαο, ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ 
είλαη 91.000 ηφλνη/έηνο, πνπ ξππαίλνπλ ηνλ αέξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Νίθαηαο κε 578 ηφλνπο SO2, 5.356 ηφλνπο NOX, 3.296 ηφλνπο CO, 17.720 ηφλνπο ζσκαηηδίσλ 
(TSP) θαη 536 ηφλνπο HC εηεζίσο. 

Ζ θαηαλάισζε θαπζίκνπ απμάλεηαη ιφγσ ηεο νινέλα πην εληαηηθήο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
αιιά ε αλαβάζκηζε ησλ θηλεηήξσλ ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, κε κείσζε εθπνκπήο ξχπσλ, 
δελ επηβαξχλνπλ πεξαηηέξσ ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη 
εηδηθφηεξα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο κε πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο. 

 Ζ θχξηα πεγή ξχπαλζεο ηνπ αέξα απφ αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξά ζηελ θαχζε (ζφκπεο, 
εγθαηαζηάζεηο θαινξηθέξ θ.ιπ.) γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Οη 
ζπγθεθξηκέλνη ξχπνη έρνπλ ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη επεξεάδνπλ άκεζα ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ 
ησλ νηθηζκψλ.  

Ζ ξχπαλζε απφ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο είλαη 
κηθξή. Αθφκα θαη νη εθπνκπέο ησλ ξχπσλ απφ ην λέν απηνθηλεηφδξνκν ΠΑΘΔ ππνινγίδεηαη φηη δελ 
επηβαξχλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, θαζψο νη ηηκέο 
ζπγθεληξψζεσλ φισλ ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ηνπ αέξα βξέζεθαλ πνιχ θάησ απφ ηα 
επηηξεπφκελα ειιεληθά θαη δηεζλή φξηα 

4,
 
5
. 

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 

                                                             
3Βαβίδνο Γ., Εαλλάθε Κ., Εαθεηξφπνπινο Γ., Βαθάθεο, Λαδαξίδεο 1995 ΜΠΔ Δθηξνπήο Αρειψνπ. ΤΠΔΥΧΓΔ, Αζήλα.  

4ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ - ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΔΠΔ (1994) ΜΠΔ Βειηίσζεο ΔΟ Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο (Σκήκα Παξάθακςεο 

Λάξηζαο). Αζήλα, ΤΠΔΥΧΓΔ. 

5ECOPLAN ΟΔ (1994) ΜΠΔ Βειηίσζεο ΔΟ Αζελψλ - Θεζζαινλίθεο (Σκήκα Μνλαζηήξη - Αξρή Παξάθακςεο Λάξηζαο). 

Αζήλα, ΤΠΔΥΧΓΔ. 
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δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεη κφλν ηελ πεξηνρή άκεζεο επηξξνήο ηεο πνπ πεξηιακβάλεη κελ ηνλ 
νηθηζκφ ηεο Νίθαηαο, αιιά δελ επηδξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ζηνπο 
άιινπο νηθηζκνχο. 

 

6.3.7 Ακοςζηικό πεπιβάλλον, δονήζειρ, ακηινοβολίερ 

Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Οδεγία 2002/49/ΔΚ 
ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην κε ηελ ΚΤΑ 13586/724/2006 (ΦΔΚ 384/Β/28-3-
2006). 

πσο 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. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ΜΠΔ ηνπ 
απηνθηλεηφδξνκνπ, ν ζφξπβνο απφ ηελ νδηθή θπθινθνξία μεπεξλάεη ην επηηξεπφκελν φξην ηεο 
ειιεληθήο λνκνζεζίαο ησλ 70 dB(A) L10, 18σξν κφλν ζηε δψλε πνπ εθηείλεηαη κέρξη 50 m εθαηέξσζελ 
ησλ εξεηζκάησλ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ. Πέξαλ ηεο δψλεο απηήο, νη ζηάζκεο ζνξχβνπ κεηψλνληαη 
αηζζεηά πέθηνληαο ζηα 60 dB ζε απφζηαζε 120 m εθαηέξσζελ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ θαη ζηα 55 
dB ζε απφζηαζε 250 m, ζηάζκεο πνπ ζεσξνχληαη κέηξηεο σο ρακειέο, δελ παχνπλ φκσο λα 
γίλνληαη αληηιεπηέο. Σν Μνζρνρψξη, ηα Κππαξίζζηα, ε Νέα Λεχθε θαη ε Νίθαηα, νη πιεζηέζηεξνη 
πξνο ηνλ απηνθηλεηφδξνκν νηθηζκνί, απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1000 m απφ απηφλ θαη δελ πθίζηαληαη 
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ πςειψλ επηπέδσλ ζνξχβνπ πνπ παξάγεη ε νδηθή θπθινθνξία. Με ηε 
βνήζεηα ηνπ αλέκνπ ν ζφξπβνο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ γίλεηαη αηζζεηφο θαη πηζαλφλ ελνριεηηθφο 
γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πιεζηέζηεξσλ νηθηζκψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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