
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7   

ΔΚΣΙΜΗΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

7.1 ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Σην παξφλ θεθάιαην πξνζδηνξίδνληαη, εθηηκψληαη θαη αμηνινγνχληαη νη ελδερφκελεο ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα:  

 νη πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο,  

 ζσξεπηηθέο, ζπλεξγηζηηθέο,  

 βξαρπ- κεζν-, καθξνπξφζεζκεο,  

 κφληκεο θαη πξνζσξηλέο,  

 ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο  

ζε ηνκείο φπσο: 

 ε βηνπνηθηιφηεηα,  

 ν πιεζπζκφο,  

 ε αλζξψπηλε πγεία,  

 ε παλίδα,  

 ε ρισξίδα,  

 ην έδαθνο,  

 ηα χδαηα,  

 ν αέξαο,  

 νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο,  

 ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  

 ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο 
θιεξνλνκηάο,  

 ην ηνπίν θαη  

 νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ. 

Δπίζεο πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ εθηίκεζε - αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Σρεδίνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη 
εμήο θχξηεο παξάκεηξνη: 

 ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο,  

 ε πεξηνρή εθαξκνγήο σο πξνο ηα ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο, 

 νη πξνηάζεηο, ηα κέηξα θαη νη ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Σρέδην,  

 ηα κέηξα πξφιεςεο πνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ ηνπ Σρεδίνπ.  

Οη επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη ή ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ 
αμηνινγνχληαη κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο δείθηεο: 

1. Υαραθηήρας: Αθνξά ζην είδνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθήο 
κεηαβνιήο θαη δηαθξίλνληαη ζε ζεηηθέο, νπδέηεξεο θαη αξλεηηθέο.  
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 Θεηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη επλντθέο κεηαβνιέο θαη 
αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Σρεδίνπ.  

 Οπδέηεξεο ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ δελ πξνθαινχλ κεηαβνιή ηεο πθηζηάκελεο 
θαηάζηαζεο.  

 Αξλεηηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ησλ δηαζέζηκσλ 
θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ.  

2. Έληαζε: Ο ελ ιφγσ ραξαθηεξηζκφο αθνξά ζην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζρεδίνπ ζηελ 
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ θαη δηαβαζκίδνληαη ζε ηζρπξέο, κέηξηεο θαη αζζελείο. 

3. Γεφγραθηθό επίπεδο αλαθοράς:  Ο ελ ιφγσ ραξαθηεξηζκφο αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή 
εμάπισζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ Σρεδίνπ θαη δηαβαζκίδεηαη ζε ηνπηθφ θαη 
επξχηεξν.   

4. Μεταληζκός ηες επίπηφζες. Γηαθξίλνληαη πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο επηπηψζεηο απφ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ:  

 Ωο πξσηνγελήο ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηψζεηο φηαλ απηέο πξνθαινχληαη απεπζείαο απφ 
ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ.  

 Ωο δεπηεξνγελήο ραξαθηεξίδνληαη νη επηπηψζεηο φηαλ απηέο δελ πξνθαινχληαη απ’ επζείαο 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ ηνπ Σρεδίνπ, αιιά απφ δξάζεηο, έξγα ή ζρέδηα πνπ 
πξνηείλνληαη απφ απηφ, φπσο ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζεί ηνλ ρσξνηαμηθφ 
ζρεδηαζκφ πνπ απνηειεί ην εμεηαδφκελν Σρέδην. 

5. Υροληθός ορίδοληας εκθάληζες θαη παρακολής επηπηώζεφλ. Γηαθρίλεηαη ζε 
βξαρππξφζεζκν, καθξνπξφζεζκε, θαη καθξνπξφζεζκν θαη ραξαθηεξίδεη, ηνλ ρξφλν πνπ 
αλακέλεηαη λα κεζνιαβήζεη κεηαμχ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο εκθάληζεο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο κεηαβνιήο, αιιά θαη ζην ρξφλν παξακνλήο ηεο επίπησζεο. 

6. Aζροηζηηθόηεηα ή ζσλέργεηα: Αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν ε πεξηβαιινληηθή κεηαβνιή λα 
αιιειεπηδξάζεη κε άιιεο επηπηψζεηο, απμάλνληαο ή κεηψλνληαο ηειηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
φπσο  ε έληαζε ή ε έθηαζή ηεο. 

7. Γσλαηόηεηα αληηκεηώπηζες ή περαηηέρφ βειηίφζες: Αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα νη 
επηπηψζεηο λα είλαη αληηκεησπίζηκεο, κεξηθψο ή πιήξσο, κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 
κεζνδνινγηψλ θαη κέζσλ.  

Αλαιπηηθφηεξε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ Σρεδίνπ Γ.Δ. Νίθαηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηεο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφ.  
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7.2 ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ 

7.2.1 Κλιμαηικά σαπακηηπιζηικά 

Με βάζε ηελ θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ επεκβάζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο απηέο 
αλαθέξζεθαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ Σρεδίνπ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην δελ αλακέλνληαη επηπηψζεηο 
ζηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Έηζη ε επίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ Σρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα αμηνινγείηαη σο νπδέηεξε.  

7.2.2 Τοπίο - αιζθηηικό πεπιβάλλον 

Μέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σρεδίνπ ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ κειινληηθή βησζηκφηεξε 
θαη νξζνινγηθφηεξε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Οη φπνηεο ινηπφλ επεκβάζεηο δελ αλακέλεηαη εμ’ 
νξηζκνχ λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ ηνπίν. Αληίζεηα αλακέλεηαη βειηίσζε ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Ζ ζέζπηζε δσλψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ 
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νξηνζέηεζε δσλψλ ζπγθέληξσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο 
θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, θαζψο θαη ε νξηνζέηεζε ησλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ κε θαηεχζπλζε ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο θαηνηθίαο εληφο απηψλ ιεηηνπξγνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.   

Δμάιινπ γηα ηελ εμαγσγή ηεο ελ ιφγσ πξφηαζεο δηεξεπλήζεθαλ δηεμνδηθά νη ζρέζεηο ηνπ νηθηζηηθνχ κε 
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλαδεηθλχνληαο ηα ηδηαίηεξα ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
κε ζηφρν ηελ αξκνληθφηεξε ζρέζε κεηαμχ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αμίαο θαη ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
επηκέξνπο ρξήζεσλ. Οη πξνηεηλφκελεο ινηπφλ παξαπάλσ δψλεο θαη ππνπεξηνρέο πξνζαξκφδνληαη 
ηφζν ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ ήδε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, φζν θαη ζηα αμηφινγα 
θαη ζπρλά επαπεηινχκελα ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Αξλεηηθέο αλακέλνληαη λα είλαη νη επηπηψζεηο ζην ηνπίν θαη ην αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ην ελ ιφγσ Σρέδην έξγσλ ππνδνκήο (θαηαζθεπή λέσλ 
νδψλ, δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ, δηθηχνπ παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ, θ.α.), νη 
νπνίεο φκσο ζα είλαη πξνζσξηλέο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ελψ κειινληηθά θαη 
ζσξεπηηθά αλακέλνληαη λα έρνπλ επεξγεηηθέο επηπηψζεηο. Έηζη ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, ηεο 
ιεηηνπξγίαο εξγνηαμίσλ, πξνζσξηλψλ ρψξσλ απφζεζεο πιηθψλ θ.α. αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ 
αζζελείο, πξνζσξηλέο θαη πιήξσο αλαζηξέςηκεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, θαζψο εθηείλνληαη ρξνληθά 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ επηπηψζεηο.   

Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, απηή ζπλήζσο ζπλδέεηαη 
κε ηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ θαη ελ γέλεη άρξεζησλ πιηθψλ. Δπνκέλσο, ε νξγάλσζε ησλ 
εξγνηαμίσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη φπνηεο επηπηψζεηο. Με ηελ πηζηή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ επηκέξνπο έξγσλ, νη επηπηψζεηο 
ζην ηνπίν θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγεζνχλ αξλεηηθέο σο πξνο 
ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, αζζελείο, ηνπηθήο θιίκαθαο, βξαρπρξφληεο θαη πιήξσο αληηκεησπίζηκεο.  

 

7.2.3 Εδαθολογικά σαπακηηπιζηικά 

Τα πξνβιεπφκελα απφ ην πξνηεηλφκελν Σρέδην Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 
Σρεδίνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ, αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηα εδαθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο κέζσ ηεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο ιφγσ ηεο δφκεζεο θαη ησλ 
ινηπψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εθζθαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επηκέξνπο έξγσλ, ηεο πξνκήζεηαο 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη πιηθψλ επηρψζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε πιηθψλ εθζθαθήο, κε απνκάθξπλζή 
ηνπο απφ ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ζηε θάζε θαηαζθεπήο. Αθφκα αθνξά ζηελ γεληθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο 
έξγσλ.  
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Παξφια απηά ην πξνηεηλφκελν Σρέδην δελ πξνηείλεη λέα έξγα ηέηνηαο θιίκαθαο ηα νπνία αλακέλεηαη λα 
κεηαβάιινπλ ηα εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο βξαρππξφζεζκα ή 
καθξνπξφζεζκα. Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο ινηπφλ αμηνινγνχληαη σο νπδέηεξεο.  

Σηηο ζεκεηαθέο πεξηνρέο επέκβαζεο, φπνπ αλακέλεηαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ 
ππνδνκήο πξνηείλεηαη ε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ εθάζηνηε εξγνηαμίσλ, πνπ ζα επηθέξνπλ ηηο επηφηεξεο γηα ην πεξηβάιινλ 
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Έηζη γηα ηηο επηρψζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 
επηκέξνπο έξγσλ πξνηείλεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιειεο πνηφηεηαο πξντφληα 
εθζθαθψλ, κέζσ θαηάιιεινπ ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ θαηαζθεπήο. Δλψ ηα πιενλάδνληα 
εδαθηθά πιηθά είλαη δπλαηφ λα αμηνπνηεζνχλ είηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ιαηνκείσλ ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο, είηε γηα ηηο αλάγθεο δηαζηξψζεσλ ζηνλ ΦΥΤΑ Λάξηζαο, ππφ ηελ απαξαίηεηε γηα 
θάζε πεξίπησζε αδεηνδφηεζε. Αθφκε ε πξνκήζεηά αδξαλψλ πιηθψλ γηα ηηο θαηαζθεπέο ζα γίλεη απφ 
λφκηκα ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία. 

Ζ ιεπηνκεξήο εθηίκεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ επηπηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα αλαιπηηθά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο έξγσλ, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 
Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Οη επηπηψζεηο απηέο ζα εθηηκεζνχλ κε αλαιπηηθφ 
ηξφπν θαηά ηελ εθπφλεζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ελ ιφγσ Σρέδην. 

Σπλνιηθά, νη πξναλαθεξζείζεο επηπηψζεηο αμηνινγνχληαη αξλεηηθέο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, 
αιιά κέηξηαο έληαζεο, ηνπηθήο θιίκαθαο, βξαρπρξφληεο θαη νιηθψο αληηκεησπίζηκεο.  

 

7.2.4 Γεωλογικά και ηεκηονικά σαπακηηπιζηικά 

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

 

7.2.5 Υδαηικοί πόποι 

Δπηξξνή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ ζηα επηθαλεηαθά ή ηα ππφγεηα χδαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
κπνξεί λα ζρεηίδεηαη είηε κε δπλεηηθή ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ πφξσλ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή θαζψο θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ιφγσ ηεο παξαγσγήο πγξψλ απνβιήησλ, είηε κε ηελ 
γεληθφηεξε επίδξαζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ γηα 
χδξεπζε θαη θπξίσο γηα άξδεπζε. 

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

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ππφγεησλ πδαηηθψλ πφξσλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο 
λεξνχ γηα χδξεπζε θαη άξδεπζε, απηή κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ κείσζεο ηεο 
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θαηαλάισζεο θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ρξήζε ησλ νκβξίσλ. Γεληθφηεξα ζηελ πεξηνρή κειέηεο ε 
θαηαλάισζε λεξνχ γηα άξδεπζε είλαη ζαθψο εληνλφηεξε, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πεξηνρή κε έληνλν 
αγξνηηθφ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά κηθξφ πιεζπζκφ ζηνπο επηκέξνπο νηθηζκνχο. Όζνλ αθνξά ηα 
πξνβιεπφκελα έξγα δελ ζεσξείηαη πσο ζα κεηαβάινπλ ηδηαίηεξα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ ηφζν γηα ηελ 
χδξεπζε, φζν θαη ηελ άξδεπζε ησλ θνηλφρξεζησλ πεξηνρψλ πξαζίλνπ (πάξθσλ, λεζίδσλ, θιπ). 
Πξνηείλεηαη βέβαηα ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα 
παξάδεηγκα ζηαιιαθηψλ ή ζπζηεκάησλ ππφγεηαο άξδεπζεο γηα ηα ζεκεία δελδξνθχηεπζεο, θαζψο θαη 
επηινγή θπηψλ κε κεησκέλεο αλάγθεο άξδεπζεο. 

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

 

7.2.6 Φπήζειρ γηρ – οικιζηικό πεπιβάλλον  

Εεηνχκελν ηνπ εμεηαδφκελνπ Σρεδίνπ απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη ε 
βειηίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ θαη 
πνιηηηζκηθψλ πφξσλ. Οη γεληθέο αξρέο, νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ πξφηαζε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
ρξήζεσλ γεο είλαη νη εμήο:  

α. ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππεξθείκελνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γ.Δ.,  

β. ε πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,  

γ. ε ζπγθέληξσζε ηεο θαηνηθίαο,  

δ. ν θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο ζε νιφθιεξε ηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο Γ.Δ. ζηελ βάζε 
ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο φκνησλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο κεηαβνιήο ησλ ηζρπφλησλ εθηφο 
ζρεδίνπ φξσλ δφκεζεο.  

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππ’ φςηλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ 
θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Θεζζαιίαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ ήδε δηακνξθσκέλε ζην ρψξν θαηάζηαζε 
πξνθχπηεη ε πξφηαζε ηεο νπνίαο νη αξρέο είλαη επηγξακκαηηθά: 

 ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ πεξηκεηξηθψλ δσλψλ 
δηαβαζκηζκέλεο πξνζηαζίαο κε έιεγρν ηεο δφκεζεο.  

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

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

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

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

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

 

7.2.7 Κοινωνικό και Οικονομικό πεπιβάλλον 

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

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

 

7.2.8 Ανθπώπινη ςγεία  

Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ηνπ Σρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ 
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ, δελ πξνηείλεη λέα έξγα ηέηνηαο θιίκαθαο ηα νπνία 
αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα. Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο αμηνινγνχληαη σο 
νπδέηεξεο. 

 

7.2.9 Πολιηιζηικό και πολιηιζμικό πεπιβάλλον  

Ζ πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κηα πεξηνρήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 
πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο 
νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ρσξνηαμηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 
ή ζρεδίσλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο ή ππνθαηάζηαηψλ ηνπο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
Ν.3028/2002).  

Με ην πξνηεηλφκελν Σρέδην ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο ζεζκνζεηείηαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
θαη ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ κεκνλσκέλσλ κλεκείσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Όζνλ 
αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ζεσξείηαη πσο ζα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο κε 
καθξνρξφλην ραξαθηήξα  ζην πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο.  

 

7.2.10 Φςζικό πεπιβάλλον / Οικοζςζηήμαηα - σλωπίδα - πανίδα - πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ 

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

 επηπηψζεηο απφ ηελ θαηάιεςε ησλ επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ (θηηξηαθψλ θαη κε),  
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 επηπηψζεηο ζηηο νηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ άκεζα γεηηληαδφλησλ θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ. 

Ο πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο ζηελ Γ.Δ. Νίθαηαο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, θαζψο ζεζκνζεηεί θαζεζηψο πξνζηαζίαο γηα ηηο νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο εληφο ηεο 
πεξηνρήο κειέηεο. Καηαξράο ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ ε Πεξηνρή Θεζζαιηθνχ 
Κάκπνπ, σο Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, ελψ αθφκε εθηφο ηεο ΠΔΠ Γηθηχνπ 
Natura 2000 νξίδνληαη νη εμήο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο: ΠΔΠ νξεηλνχ φγθνπ Φαιθνδφληνπ  Όξνπο, 
ΠΔΠ Γαζηθψλ εθηάζεσλ.  

Καηά ην ζηάδην ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε πσο εληφο ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α) «Γηαηήξεζε 
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Άξζξν 9, παξάγξαθνο 3), νη γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ 
θαλνληζκφ 146/2010 (L 47) πεξί θαζεζηψηνο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, φπσο 
πξνθχπηεη απφ ε ζρεηηθή λνκνζεζία (ΥΑ Α.Π. νηθ. 170225/2014 (ΦΔΚ 135Β/27.01.2014 γηα έξγα 
Καηεγνξίαο Α) θαη ΥΑ 52983/1952/2013 (ΦΔΚ 2436B/27.09.2013 γηα έξγα Καηεγνξίαο Β), ζην πιαίζην 
ηεο εθπφλεζεο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ, ζα εθπνλείηαη θαη 
Μειέηε Δηδηθήο Οηθνινγηθήο Αμηνιφγεζεο γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο πεξηνρήο NATURA 2000 κε θσδηθφ GR1420011 (ΕΔΠ). 

Όζνλ αθνξά ηελ θάζε πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ αλακέλνληαη αζζελείο θαη βξαρπρξφληεο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Πξφθεηηαη γηα επηπηψζεηο ζηελ πθηζηάκελε βιάζηεζε θαη ρισξίδα απφ ηελ 
ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ, 
νη νπνίεο πεξηνξίδνληαη ρξνληθά κφλν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο. Οη ελ ιφγσ επηπηψζεηο είλαη νιηθψο 
αληηκεησπίζηκεο κε ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηελ ηήξεζε νξζψλ εξγνηαμηαθψλ πξαθηηθψλ.  

Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ αλακέλνληαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 
ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ηελ παλίδα θαη ηελ ρισξίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Γεληθά νη επηπηψζεηο 
απφ ηελ θάζε εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ αλακέλεηαη λα είλαη καθξνρξφληεο θαη ζεηηθέο, ελψ αθνξνχλ ηελ 
επξχηεξε πεξηνρήο κειέηεο. Αληίζεηα νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο έρνπλ θαζαξά ηνπηθφ ραξαθηήξα, 
αζζελή έληαζε θαη πεξηνξίδνληαη ρξνληθά θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ Σρεδίνπ, ελψ ραξαθηεξίδνληαη 
νιηθψο αλαζηξέςηκεο.    

 

7.2.11 Αημοζθαιπικό πεπιβάλλον  

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

Παξφια απηά αλακέλνληαη αζζελείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο 
έξγσλ. Απηέο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ απαηηνχκελσλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ 
πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ απφ ηα κεραλήκαηα θαη ηα βαξέα νρήκαηα, 
θαζψο θαη ηελ εθπνκπή ζθφλεο απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο ζηελ αηκφζθαηξα ξχπσλ φπσο ην SO2, 
ην CO θαη ην NΟ2, σο ξχπνη πνπ εθιχνληαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο θίλεζεο νρεκάησλ. Αθφκε ε εθπνκπή 
ζθφλεο ζηελ αηκφζθαηξα αλακέλεηαη λα πξνθιεζεί ηφζν απφ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, φζν θαη απφ 
ηηο δηάθνξεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ηελ απφζεζε θαη απνζήθεπζε ησλ δηάθνξσλ πιηθψλ. Γηα ηελ 
απνθπγή ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ πξνιεπηηθά κέηξα. Σπγθεθξηκέλα ε 
έθιπζε ζθφλεο ζηελ αηκφζθαηξα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαη ηεο πεξηνρήο πνπ εθηίζεηαη. 
Έλα πξνιεπηηθφ θαη θαζφινπ δαπαλεξφ κέηξν πνπ ζπλεζίδεηαη ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο γηα ηελ 
απνθπγή ηεο δηάρπζεο ηεο ζθφλεο είλαη ε ηαθηηθή δηαβξνρή ησλ ρψξσλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαη 
θίλεζεο νρεκάησλ.  
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Γεληθφηεξα είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο 
επηβεβιεκέλεο ζσζηήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο θαη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνιεπηηθνχ 
ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζκηζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

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

Σπλνςίδνληαο νη επηπηψζεηο πνπ αλακέλνληαη ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηελ πεξηνρήο κειέηεο 
αμηνινγνχληαη σο νπδέηεξεο. Δλψ νη επηπηψζεηο θαηά ηελ θάζε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
Σρεδίνπ αμηνινγνχληαη σο αξλεηηθέο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, αιιά αζζελείο, ηνπηθήο θιίκαθαο, 
βξαρπρξφληεο θαη κεξηθψο αληηκεησπίζηκεο κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ.  

 

7.2.12 Ακοςζηικό πεπιβάλλον 

Οη επηπηψζεηο ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ θάζε πινπνίεζεο 
ησλ επηκέξνπο έξγσλ, παξά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 
νη αλακελφκελνη ζφξπβνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 
ηελ  θίλεζε απφ θαη πξνο ην εξγνηάμην ησλ βαξέσλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ.  

Δίλαη ζαθέο πσο απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο ζνξχβνπ ζπλήζσο είλαη ζεκαληηθφηεξεο ηα κεραλήκαηα θαη 
νρήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη νη εξγαζίεο εθζθαθήο, θαζψο ε επηπιένλ ερνξξχπαλζε απφ ηελ θίλεζε 
βαξέσλ νρεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ είλαη ζπγθξηηηθά αζζελέζηεξε, έσο αζήκαληε. Αθφκε γηα λα 
πξνζδηνξηζηεί ην αλακελφκελν κέγεζνο ησλ παξαπάλσ ζνξχβσλ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ δηάθνξεο 
παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ, φπσο θαη ζην είδνο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ. Δλψ δηαδξακαηίδεη επίζεο ξφιν ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ εξγνηαμίνπ, ε απφζηαζε ηνπ απφ ηνλ δέθηε, απφ ηελ αλάθιαζε ηνπ ήρνπ, απφ ηελ χπαξμε ή φρη 
θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ εκπνδίσλ, απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη απφ ην είδνο ηεο επηθαλείαο 
ηνπ εδάθνπο κεηαμχ ηεο πεξηνρήο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπ δέθηε.  

Δθηφο ησλ νξίσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 
θαη κηθξαίλεη κε ηελ αχμεζε ηεο πγξαζίαο, ελψ παξνπζηάδεη εμάξηεζε ηχπνπ «θακπάλαο» απφ ηε 
ζεξκνθξαζία (κέγηζηε ζε θάπνηα ηηκή ζεξκνθξαζίαο θαη κηθξφηεξε γηα κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο ηηκέο). 
Ωζηφζν γεληθφηεξα ε επίδξαζε  ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο 
απνξξφθεζεο ζε κηθξέο απνζηάζεηο (κηθξφηεξεο ησλ 50 m) είλαη κηθξή, ελψ αθφκε παξαηεξείηαη πσο 
ε απφζβεζε κε ηελ απφζηαζε ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ρακειψλ. Ζ 
απνξξφθεζε ησλ ζνξχβσλ ηνπ εξγνηαμίνπ εμαξηάηαη ζαθψο θαη απφ ηελ χπαξμε ε κε θπζηθψλ ή 
ηερληθψλ εκπνδίσλ, φπσο δέληξα, έδαθνο, θαηαζθεπέο, ηνίρνη, ερνπεηάζκαηα.  

Αθφκε έλαο παξάγνληαο γηα  ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηελ δηάδνζε ηνπ ήρνπ απνηειεί ην είδνο ηεο 
επηθαλείαο κεηαμχ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηνπ δέθηε (πεξηνρή δηάδνζεο ηνπ ήρνπ). Μπνξνχκε γεληθά λα 
δηαθξίλνπκε δχν ηχπνπο: «ζθιεξέο» επηθάλεηεο, φπσο ηα πεδνδξφκηα θαη ηα νδνζηξψκαηα πνπ θαηά 
θαλφλα αλαθινχλ ηνλ ήρν θαη «καιαθέο» επηθάλεηεο, φπσο ην πξάζηλν θαη νη θαιιηέξγεηεο, πνπ 
απνξξνθνχλ ηνλ ήρν. Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νίθαηαο απνηειείηαη επί ην πιείζηνλ απφ καιαθέο επηθάλεηεο 
ηθαλέο λα απνξξνθήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα  ηνπο παξαγψκελνπο ζνξχβνπο.  

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

 Σε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
αθνξά ζηελ επηηξεπφκελε ζηάζκε ζνξχβνπ ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ εξγνηαμίνπ, 
θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο 
πξφρεηξσλ ερνπεηαζκάησλ φπνπ απηφ απαηηεζεί, κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο πεξαηηέξσ 
ππνβάζκηζεο ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ. 
Γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 7.3.12 ηεο 
παξνχζαο κειέηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ). Με ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, εθηηκάηαη φηη ηα επίπεδα 
ζνξχβνπ κέζα ζην ρψξν ησλ εξγαζηψλ ζα παξακείλνπλ θάησ απφ ην φξην ησλ 90dB(A) γηα 8σξε 
δηάξθεηα (φξην ερνέθζεζεο εξγαδνκέλσλ πάλσ απφ ην νπνίν επηβάιιεηαη ε ρξήζε αηνκηθψλ 
αθνπνπξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ Π.∆. 85/91, ΦΔΚ 38Α/18.3.91).  

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

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ επηπηψζεηο ζην 
αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ αλακέλνληαη πηζαλψο απφ ην ζφξπβν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηελ θπθινθνξία ησλ 
νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο. Παξφια απηά νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο δελ αλακέλεηαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ έληνλε επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζεκεξηλή 
εηθφλα.   

Σηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ΣΜΠΔ δελ είλαη δπλαηή κηα αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ επί 
κέξνπο έξγσλ ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εθαξκνγήο. Οη επηπηψζεηο απηέο 
ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζα εθηηκεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ θαηά ηελ εθπφλεζε, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηεο Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ έξγσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππφ κειέηε πξνηάζεηο.  
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7.2.13 Σςμπεπάζμαηα εκηίμηζηρ - αξιολόγηζηρ και ανηιμεηώπιζηρ πεπιβαλλονηικών 
επιπηώζεων 

Σηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ εθηηκήζεθαλ ηφζν θαηά ηελ θάζε 
θαηαζθεπήο, φζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία.  

Πίλαθας 7.2.13-1: Καηεγορηοποίεζε ηφλ επηπηώζεφλ ποσ εθηηκήζεθαλ γηα ηα έργα ποσ 
προθύπηοσλ από ηολ προηεηλόκελο ζτεδηαζκό θαηά ηελ θάζε θαηαζθεσής 

 

α/α  Περηβαιιοληηθό κέζο  

Καηεγορηοποίεζε επηπηώζεφλ 

Υαραθηήρας 
Θ: ζεηηθέο 

Α: αξλεηηθέο 
Ο: νπδέηεξεο 

Έληαζε 
Η: ηζρπξέο 
Μ: κέηξηεο 
Α: αζζελείο 

Γεφγραθηθό 
επίπεδο 

αλαθοράς 
Τ: ηνπηθέο 

Δ: επξχηεξεο 

Υροληθή 
δηάρθεηα 

Β: 
βξαρπρξφληεο 

Μ: 
καθξνρξφληεο 

Γσλαηόηεηα 
αληηκεηώπηζες 

M: κεξηθψο 
αληηκεησπίζηκεο 

Π: πιήξσο 
αληηκεησπίζηκεο 

1 Κιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά O - - - - 

2 
Τνπίν - αηζζεηηθφ 
πεξηβάιινλ 

A A T B Π 

3 Έδαθνο A Μ T B Μ 

4 Γεσινγία O - - - - 

5 Υδαηηθνί πφξνη A Α T B Μ 

6 
Φξήζεηο γεο - νηθηζηηθφ 
πεξηβάιινλ 

O - - - - 

7 
Κνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ 

Θ Α T B - 

8 Αλζξψπηλε Υγεία Ο - - - - 

9 
Ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ 

O - - - - 

10 Φπζηθφ πεξηβάιινλ A Μ T B Μ 

11 
Αηκνζθαηξηθφ 
πεξηβάιινλ 

A Α T B Μ 

12 Αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ A Μ T B Μ 
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Πίλαθας 7.2.13-2: Καηεγορηοποίεζε ηφλ επηπηώζεφλ ποσ εθηηκήζεθαλ γηα ηα έργα ποσ 
προθύπηοσλ από ηολ προηεηλόκελο ζτεδηαζκό θαηά ηελ θάζε ιεηηοσργίας  

 

α/α  Περηβαιιοληηθό κέζο  

Καηεγορηοποίεζε επηπηώζεφλ 

Υαραθηήρας 
Θ: ζεηηθέο 

Α: αξλεηηθέο 
Ο: νπδέηεξεο 

Έληαζε 
Η: ηζρπξέο 
Μ: κέηξηεο 
Α: αζζελείο 

Γεφγραθηθό 
επίπεδο 

αλαθοράς 
Τ: ηνπηθέο 

Δ: επξχηεξεο 

Υροληθή 
δηάρθεηα 

Β: 
βξαρπρξφληεο 

Μ: 
καθξνρξφληεο 

Γσλαηόηεηα 
αληηκεηώπηζες 

M: κεξηθψο 
αληηκεησπίζηκεο 

Π: πιήξσο 
αληηκεησπίζηκεο 

1 
Κιηκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 

O - - - - 

2 
Τνπίν - αηζζεηηθφ 
πεξηβάιινλ 

A A T Μ Π 

3 Έδαθνο Ο - - - - 

4 Γεσινγία O - - - - 

5 Υδαηηθνί πφξνη A Α T Μ Μ 

6 
Φξήζεηο γεο - νηθηζηηθφ 
πεξηβάιινλ 

Θ Μ Ε Μ - 

7 
Κνηλσληθφ θαη 
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

Θ Μ T Μ - 

8 Αλζξψπηλε Υγεία Ο - - - - 

9 
Ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ 

Θ Α T Μ - 

10 Φπζηθφ πεξηβάιινλ Θ Μ T Μ - 

11 
Αηκνζθαηξηθφ 
πεξηβάιινλ 

Ο - - - - 

12 Αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ Ο - - - - 
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7.3 ΠΡΟΣΑΔΙ – ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ – ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΓΤΜΔΝΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ  

Παξαθάησ αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο, νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ δπζκελψλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ, φπσο απηέο εθηηκήζεθαλ ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ο αλαιπηηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζε φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, ηφζν θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο έξγσλ, ζα γίλεη απφ ηελ εθπφλεζε 
Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα θάζε έξγν μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ηνκείο εθείλνη ζηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη αξλεηηθή επίδξαζε απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ, ηφζν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο έξγσλ, φζν 
θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

7.3.1 Τοπίο - αιζθηηικό πεπιβάλλον 

Όζνλ αθνξά ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ  γηα ηελ 
νξγάλσζε ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ). Πην ζπγθεθξηκέλα απηέο 
αθνξνχλ: 

   Σηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ηεο δψλεο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ (εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 
κεραλήκαηα)  ζην απνιχησο αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 
 

 Σηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο γηα ηελ θαηά ην 
δπλαηφ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην ηνπίν θαη ην αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
πεξηνρήο. 

Πιένλ απηψλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο Ν.4056/12, άξζξν 2 γηα ηηο 
επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο ησλ θηελνηξνθηθψλ θαη πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Δλψ πην ζπγθεθξηκέλα 
πξνηείλεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ κείσζε ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ησλ ελ ιφγσ θηελν-πηελνηξνθηθψλ 
κνλάδσλ. Γηα ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζην ηνπίν θαη ην αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ 
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα φζα επηπιένλ επί κέξνπο έξγα ην 
απαηηνχλ.    

 

7.3.2 Μοπθολογικά και εδαθολογικά σαπακηηπιζηικά 

‘Όπσο έρεη αλαδεηρζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα νη επηπηψζεηο ζηα κνξθνινγηθά θαη εδαθνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πξνθχπηνπλ θαηά θχξην ιφγν θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο 
έξγσλ, γη’ απηφ θαη ηα απαξαίηεηα κέηξα εζηηάδνληαη ρξνληθά ζε απηήλ. Σηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ ΣΜΠΔ 
νξίδνληαη νη παξαθάησ βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 

 Αμηνπνίεζε πιενλαδφλησλ εδαθηθψλ πιηθψλ: Αμηνπνίεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ 
ιαηνκείσλ, είηε γηα ηηο αλάγθεο δηαζηξψζεσλ ζηνλ ΦΥΤΑ Λάξηζαο, ππφ ηελ απαξαίηεηε γηα 
θάζε πεξίπησζε αδεηνδφηεζε.  

 Γηαρείξηζε εδαθηθψλ πιηθψλ: Σε πεξηπηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζε 
ζέζεηο πνπ ε εηθφλα ηεο επηθάλεηαο ή ε πξνγελέζηεξε ρξήζε ηεο έθηαζεο πξντδεάδεη γηα 
ελδερφκελε επηβάξπλζε ηνπ εδάθνπο κε ξχπνπο, ειέγρνληαη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα. Σε 
πεξίπησζε πνπ εληνπίδνληαη ζπγθεληξψζεηο επηθίλδπλσλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ 
ππεξβαίλνπλ εζληθέο ή νξηαθέο ηηκέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα είηε γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο 
είηε γηα ηελ εηδηθή δηαρείξηζε ησλ εθρσκάησλ.  

 Βειηηζηνπνίεζε ηζνδπγίνπ ρσκαηηζκψλ: Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιειεο πνηφηεηαο 
εθρσκάησλ ζηηο επηρψζεηο εμαζθαιίδεηαη κέζσ θαηάιιεινπ ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο 
ζηαδίσλ θαηαζθεπήο. Αθφκα γηα λα κελ εκθαληζηνχλ θαηλφκελα εθπιχζεσλ ή δεκηνπξγίαο 
ζθφλεο ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο πξνζσξηλήο απφζεζεο.  

 Απνθπγή ξχπαλζεο: Με ηελ ηήξεζε ησλ νξζψλ εξγνηαμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ελ ηζρχ 
δηαηάμεσλ γηα ηε δηαρείξηζε νπζηψλ πνπ απνηεινχλ δπλεηηθνχο ξππαληέο ηνπ εδάθνπο (π.ρ. 
ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ππνιείκκαηα ρξσκάησλ θ.ά.) πξνιακβάλεηαη ε ξχπαλζε θαηά 
ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο.  

 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ 36259/1757/Δ103/2010 «Μέηπα, όποι και ππόγπαμμα για 
ηην εναλλακηική διασείπιζη ηων αποβλήηων από εκζκαθέρ, καηαζκεςέρ και καηεδαθίζειρ 
(ΑΕΚΚ)» (ΦΔΚ 1312Β/24.08.2010). Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ απνζθνπεί ζηελ 
πξφιεςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκηνγφλσλ γηα ην πεξηβάιινλ επηπηψζεσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο.  

Αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ 
επηπηψζεσλ ζηα εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο, ηφζν θαηά ηελ θάζε 
πινπνίεζεο, φζν θαη θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ζα αθνινπζήζεη κε ηελ εθπφλεζε, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία επηκέξνπο Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, φπνπ απηφ απαηηεζεί.  

 

7.3.3 Υδαηικοί πόποι 

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

 Μείσζε ξχπαλζεο ησλ πδάησλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε απηνχ ηνπ 
ζηφρνπ ζα εθπνλεζνχλ επηκέξνπο  ΜΠΔ κε εθηηκήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα νξηζκέλα έξγα.  
 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ: 

 Καηά ην δπλαηφλ άξδεπζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ κε φκβξηα χδαηα.  

 Δθαξκνγή θαηά ην δπλαηφ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα ηελ άξδεπζε ησλ 
πεξηνρψλ πξαζίλνπ (ρξεζηκνπνίεζε ζηαιιαθηψλ ή ζπζηεκάησλ ππφγεηαο άξδεπζεο 
γηα ηα ζεκεία δελδξνθχηεπζεο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ 
θπηνηερληθψλ δηακνξθψζεσλ.  

 Πξνηείλεηαη αθφκε ε ρξήζε ειεγρφκελεο ξνήο λεξνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο 
(θαδαλάθηα, βξχζεο). 
 

 Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ιπκάησλ: Παξαηίζεηαη παξαθάησ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην 
δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ: 

 ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΔΚ 192/Β/14.03.1997) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 
ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Υ.Α. 48392/939/2002, (ΦΔΚ 
405/Β/3.4.2002) «Σπκπιήξσζε ηεο 19661/1982/99 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
«ηξνπνπνίεζε ηεο 5673/400/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο…θ.ιπ.» (Β/192) - 
Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ην 
άξζ. 5 (παξ. 1) ηεο απφθαζεο απηήο (Β/1811) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζ. 2 (παξ. Β) 
απηήο» θαη ηελ Υ.Α. 19661/1982/1999, (ΦΔΚ 1811/Β/29.9.1999) «Τξνπνπνίεζε ηεο 
5673/400/1997 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία 
αζηηθψλ ιπκάησλ» (Β/192) - Καηάινγνο επαίζζεησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηάζεζε αζηηθψλ 
ιπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζ. 5 (παξ. 1) ηεο απφθαζεο απηήο»». 

 ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΔΚ 354/Β/8.3.2011) «Καθοπιζμόρ μέηπων, όπων και διαδικαζιών 
για ηην επανασπηζιμοποίηζη επεξεπγαζμένων ςγπών αποβλήηων και άλλερ διαηάξειρ», 
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φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Υ.Α. νηθ. 191002/2013, (ΦΔΚ 2220/Β/9.9.2013) 
«Τποποποίηζη ηηρ ςπ’ απιθ. 145116/2011 κοινήρ ςποςπγικήρ απόθαζηρ «Καθοπιζμόρ 
μέηπων, όπων και διαδικαζιών για ηην επανασπηζιμοποίηζη επεξεπγαζμένων ςγπών 
αποβλήηων (354/Β) και ζςναθείρ διαηάξειρ»» θαη ηελ Υ.Α. νηθ. 100079/2015 (ΦΔΚ 
135Β/22.01.2015).Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα κέηξα, νη φξνη, νη πεξηνξηζκνί θαη 
νη δεζκεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην (15) ζρεηηθφ Σρέδην Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ 
Απνξξνήο πνηακψλ ηνπ Υδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο (GR08). 

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

 

7.3.4 Οικοζςζηήμαηα - σλωπίδα - πανίδα - πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ 

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

Σηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο θξίλεηαη αθφκε ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα, θαηά ηελ 
θάζε θαηαζθεπήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο ζθφλεο, ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ, ηα νπνία ζα 
δηαηαξάμνπλ ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα πνπ δηαβηεί ζε απηήλ. Σε απηά ηα κέηξα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 
παξαθάησ παξαγξάθνπο (7.3.5 θαη 7.3.6). Αθφκε πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζεί ε πγηήο πθηζηάκελε 
βιάζηεζε ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ είλαη άθξσο απαξαίηεηε ε θαηαζηξνθή ηεο γηα ηελ εθηέιεζε 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. Δλψ, κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ζα θπηεπηνχλ θαηά ην δπλαηφλ φιεο 
νη δηαζέζηκεο επηθάλεηεο.   

 

7.3.5 Αημοζθαιπικό πεπιβάλλον 

Καηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο πξνβιεπφκελσλ έξγσλ αλακέλνληαη επηπηψζεηο ζην 
αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ. Απηέο πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηνχλ αθνινπζψληαο ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα κε ηελ εθαξκνγή ηεο επηβεβιεκέλεο νξζήο εξγνηαμηαθήο πξαθηηθήο γηα 
ηέηνηνπ είδνπο έξγα. Τα ελ ιφγσ κέηξα ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ δηαδηθαζία Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ. Ωο γεληθέο πξνιεπηηθέο θαηεπζχλζεηο αλαθέξνληαη: ε 
ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ εθπνκπήο ζθφλεο ζηελ πεγή. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 
πξνηείλεηαη ν εμνξζνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σην πιαίζην απηφ, πξνηείλνληαη ηα 
αθφινπζα κέηξα:  

 Δθαξκνγή αξρψλ θαη ηερληθψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο 
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ. 

 Αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα θαηλνηφκσλ κεζφδσλ κείσζεο ηεο 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
επηπηψζεσλ ζην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πξνθχπηεη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 
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7.3.6 Ακοςζηικό πεπιβάλλον  

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

 Αλαλέσζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηαθηηθή ζπληήξεζή ηνπ. 

 Καηάιιεινο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, γηα ηε κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
ζνξχβνπ θαη απνθπγή εθηέιεζεο ερνβφξσλ εξγαζηψλ θαη δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ θαηά 
ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο, ζε ζέζεηο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.  

Αθφκε παξαηίζεληαη νξηζκέλεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη κέηξα ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηεο ερεηηθήο 
φριεζεο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ, ηα 
νπνία αλακέλεηαη θπζηθά λα εμεηδηθεπηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ (ΔΠΟ), φπνπ απηή απαηηείηαη: 

 Πεξηνξηζκφο θαηά ην δπλαηφ ηεο ερεηηθήο φριεζεο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθψλ 
κνλάδσλ θαη ησλ ινηπψλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ έξγσλ κέζσ ηεο 
ηνπνζέηεζεο ερνπεηαζκάησλ πεξηκεηξηθά ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ή ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζε ερνκνλσκέλα θηήξηα, φπνπ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 Μεηξηαζκφο ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζνξχβνπ κέζσ ηεο γξακκηθήο θχηεπζεο ζάκλσλ θαη δέληξσλ 
θαηά κήθνο ησλ νδψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο. 

Σε θάζε πεξίπησζε αθξηβέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
επηπηψζεσλ ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο πξνθχπηεη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ Μειεηψλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ. 

7.4 ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΓΤΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ δίλεηαη έκθαζε 
ζηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, κέζσ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Σην 
παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί δείθηεο νη νπνίνη θαηαλέκνληαη αλά 
πεξηβαιινληηθφ κέηξν σο εμήο: 
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Πίλαθας 7.4-1 : Προηεηλόκελοη δείθηες παραθοιούζεζες 

Περηβαιιοληηθή 
παράκεηρος 

Περηβαιιοληηθός ηότος 
ΜΠΔ 

Γείθηες παραθοιούζεζες 

Τδαηηθοί πόροη 
Οξζνινγηθή δηαρείξηζε 

πδαηηθψλ πφξσλ 

Καηαλάισζε χδαηνο εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ 
(m3 θαηαλάισζεο λεξνχ γηα 

άξδεπζε/ζηξέκκα/έηνο) 

Καηαλάισζε χδαηνο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ 
(m3 θαηαλάισζεο λεξνχ γηα χδξεπζε-

αζηηθή άξδεπζε /παξνρή/4κελν) 

Υιφρίδα - παλίδα - 
προζηαηεσόκελες 
περηοτές 

Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη 
δηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

θαη απνθπγή απψιεηαο 
νηθνζπζηεκάησλ θαη 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ 

Έθηαζε / πνζνζηφ πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνληαη 

Καηάζηαζε εηδψλ ρισξίδαο θαη πιεζπζκνχ 
παλίδαο 

Πιεζσζκός - 
αλζρώπηλε σγεία 

Βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο - 
πξνζηαζία αλζξψπηλεο πγείαο 

Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ νριήζεσλ ιφγσ 
εθπνκπψλ ζνξχβνπ θαη θαηαγξαθή ησλ 

εθπνκπψλ ζε dB 

Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ νριήζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε πγεία εθηφο 

πεξηζηαηηθψλ ζνξχβνπ (νζκέο, ζθφλε, 
ξχπαλζε, ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο θ.α.) 

Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή θαη πιεζπζκηαθή 
ππθλφηεηα 

Ιζηορηθό - ποιηηηζηηθό 
περηβάιιολ 

Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ νριήζεσλ 
πεξηνρψλ ηζηνξηθήο - πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 

Κοηλφληθοοηθολοκηθό 
περηβάιιολ 

Βηψζηκε αλάπηπμε 
Αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ή απσιέζηεθαλ 

ηερεά απόβιεηα 
Μείσζε ηεο παξαγσγήο 
αζηηθψλ απνξξηκκάησλ 

Kg απνξξηκκάησλ/θάηνηθν/εκέξα 

Δλέργεηα 
Διαρηζηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ 

απαηηήζεσλ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
εκπνξηθή ρξήζε (κνλάδα/έηνο) 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
βηνκεραληθή ρξήζε (κνλάδα/έηνο) 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
αγξνηηθή ρξήζε (εθηάξην/έηνο) 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 
θαηνηθία (θαηνηθία/έηνο)  

Ζ παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ αθνινπζεί 
ζηνλ Πίλαθα 7.4-2, κε ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ λα ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο αληηθαηνπηξίδεη 
ηα πεξηβαιινληηθά κέζα πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 
επεκβάζεσλ.  
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Πίλαθας 7.4-2 : Πίλαθας παραθοιούζεζες Περηβαιιοληηθώλ Δπηπηώζεφλ προηεηλόκελοσ 
τεδίοσ 

Περηβαιιοληηθοί Γείθηες 

Πρόβιευε 
φρεσηηθώλ 
επηπηώζεφλ  
(αλ σπάρτεη) 

Σηκή 
Βάζες 

Προηάζεης θαη έργα ποσ 
σιοποηήζεθαλ ζηο 

πιαίζηο ηοσ τεδίοσ 
σλοιηθές 

επηπηώζεης 
τεδίοσ Έξγν 

001 
Έξγν 
002 

Έξγν 
003 

Έξγν 
…. 

Καηαλάισζε χδαηνο εθηφο 
νξίσλ νηθηζκψλ 

(m3 θαηαλάισζεο λεξνχ γηα 
άξδεπζε/ζηξέκκα/έηνο) 

        

      

Καηαλάισζε χδαηνο εληφο 
νξίσλ νηθηζκψλ 

(m3 θαηαλάισζεο λεξνχ γηα 
χδξεπζε-αζηηθή άξδεπζε 

/παξνρή/4κελν) 

        

      
Έθηαζε / πνζνζηφ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 
θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνληαη 

        

      

Καηάζηαζε εηδψλ ρισξίδαο θαη 
πιεζπζκνχ παλίδαο 

        

      

Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ 
νριήζεσλ ιφγσ εθπνκπψλ 
ζνξχβνπ θαη θαηαγξαθή ησλ 

εθπνκπψλ ζε dB 

        

      
Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ 

νριήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ αλζξψπηλε πγεία εθηφο 

πεξηζηαηηθψλ ζνξχβνπ (νζκέο, 
ζθφλε, ξχπαλζε, ππνβάζκηζε 

πεξηβάιινληνο θ.α.) 

        

      

Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή θαη 
πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

        
      

Αξηζκφο θαηαγεγξακκέλσλ 
νριήζεσλ πεξηνρψλ ηζηνξηθήο - 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
        

      

Αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ ή 

απσιέζηεθαλ 
        

      
Kg 

απνξξηκκάησλ/θάηνηθν/εκέξα 
        

      
Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα εκπνξηθή ρξήζε 
(κνλάδα/έηνο) 

    

   Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε (κνλάδα/έηνο) 
    

   Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα αγξνηηθή ρξήζε 

(εθηάξην/έηνο) 
    

   Καηαλάισζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα θαηνηθία 

(θαηνηθία/έηνο)  
    

   
Δλεξγεηαθή απφδνζε θηηξίσλ         

      



Σηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

Σρεδίνπ Δπαλαζεζκνζέηεζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ (ΓΠΣ) Γεµνηηθήο Δλφηεηαο Νίθαηαο, Γήκνπ Κηιειέξ  
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