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ΕΙΣΛΓΗΓιΙ

Εισαγωγ,ί

Οι υπεραστικές οδικές μεταφορές και η υποδομή τους είναι σημαντικές για την

ανάπτυξη και την ευημερία. Ένας βασικός τρόπος βελτίωσης και ενίσχυσης τους,

είναι η δημιουργία νέων οδικών συνδέσεων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η

συνοπτική προσέγγιση σε γενικό επίπεδο των επιπτώσεων στους διάφορους τομείς

χωροταξικής ανάλυσης, με ειδικότερη αναλυτική εξέταση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, από την ανάπτυξη της υπεραστικής οδικής υποδομής, στην περίπτωση

που αυτή γίνεται με την δημιουργία μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης.

Η δομή της εργασίας αυτής είναι η εξής: Στο εισαγωγικό πρώτο κεφάλαιο αρχικά

ορίζονται βασικές έwοιες. Στην συνέχεια εξετάζονται επιλεγμένα ζηπ'ψατα που είναι

βασικά για την κατανόηση της σημασίας των πολιτικών, των πλαισίων και της

διαδικασίας δημιουργίας της υπεραστικής οδικής υποδομής. Επιλέχθηκαν τρεις

βασικές θεματικές ενότητες, της πολιτικής του θεσμικού πλαισίου και του

σχεδιασμού-προγραμματισμού, καθώς η πολιτική, το θεσμικό πλαίσιο και ο

σχεδιασμός της υπεραστικής υποδομής ασκούνται, καθορίζονται και εφαρμόζονται

αντίστοιχα με στόχο να δημιουργηθούν αναπτυξιακές και γενικότερα χωροταξικές

επιδράσεις και, στον περιβαλλοντικό τομέα να περιοριστούν οι αρνητικές. Στο

δεύτερο κεφάλαιο έχουμε μια προσπάθεια συνοπτικής προσέγγισης των

χωροταξικών επιπτώσεων από την δημιουργία μιας νέας υπεραστικής σύνδεσης, Στο

τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται ειδικότερα και αναλυτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

ανά περιβαλλοντικό τομέα και εναλλακτικά μέτρα αντιμετώπισης. Τέλος, στο

τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ως παράδειγμα μια νέα υπεραστική οδική σύνδεση, και

γίνεται μια πρώτη εκτίμηση των πιθανών χωροταξικών επιπτώσεων στην περίπτωση

υλοποίησης της. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με μια προσπάθεια διερεύνησης των

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και την πρόταση μέτρων

αντιμετώπισης.
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Βασικά ζΨIΊμUΤα u\'άπτιιξης της οδικlΊς υποδο,ιι'ις

1.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά εξετάζονται οι ορισμοί και οι βασικές έwοιες που

αναφέρονται σε θέματα ανάπτυξης της οδικής υποδομής. Οριοθετείται η θέση της

συγκεκριμένης περίπτωσης που εξετάζεται, δηλαδή της δημιουργίας μιας νέας

οδικής σύνδεσης στο χωροταξικό επίπεδο. Έπειτα, αναλύεται η σημασία ανάπτυξης

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής, καθώς και τα αίτια

παρέμβασης και το πλαίσιο μεταβολής της. Στην συνέχεια εξετάζονται τρεις ενότητες

βασικών ζητημάτων (πολιτικής, θεσμικού πλαισίου, σχεδιασμού), για την ανάπτυξη

της οδικής υποδομής.

Στην ενότητα της πολιτικής, εξετάζεται η πολιτική για τις μεταφορές και ειδικότερα

για την οδική υποδομή, πως η πολιτική διαφοροποιείται σε διεθνές επίπεδο και σε

ειδικό υποκεφάλαιο εξετάζεται συνοπτικά η ελληνική πολιτική για τις οδικές

μεταφορές και την οδική υποδομή, και επισημαίνονται βασικά σημεία στα οποία

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην μελλοντική πολιτική ανάπτυξης της οδικής

υποδομής.

Στην ενότητα των ζητημάτων θεσμικού πλαισίου εξετάζεται ο ρόλος και η σημασία

του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της οδικής υποδομής, με ειδική αναφορά

στην περίπτωση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και τους ελληνικούς κανονισμούς

οδοποιίας.

Στην ενότητα των ζητημάτων σχεδιασμού αρχικά εξετάζονται τα επίπεδα σχεδιασμού

και προγραμματισμού του οδικού συστήματος μεταφορών, και δίνεται έμφαση στο

ζήτημα της λήψης αποφάσεων που είναι βασικό σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού. Στην

συνέχεια αναλύεται η διαδικασία της ορθολογικής λήψης αποφάσεων που κρίνεται

ότι αποτελεί την βέλτιστη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέλος εξετάζονται τα

στάδια μελέτης μιας νέας οδικής σύνδεσης, και για την Ελλάδα παρουσιάζονται

λεπτομερώς οι επιμέρους μελέτες που απαρτίζουν την συνολική μελέτη μιας

υπεραστικής οδού.
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Το κεφάλαιο κλείνει με ορισμένες τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα.
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UuσlΚfΧ ζηΤ1iμuτα ανάπτοςης της οδικής υποδομής

1.2. Έννοιες και ορισμοί

Ο όρος μεταφορές εκφράζει μια γενική έwοια στην οποία εντάσσεται κάθε είδους

μετακίνηση ανθρώπων και ύλης, με κάθε είδους μέσο σε κάθε είδους υποδομή και

οποιοδήποτε σκοπό. Στο επίπεδο μίας γεωγραφικής ενότητας, μπορούμε να ορίσουμε

το σύνολο των συνιστωσών των μεταφορών ως το μεταφορικό σύστημα της

περιοχής (Σκάγιαννης, 1994). Ανάλογα με τις επιμέρους συνιστώσες, συνήθως το

μέσο και την υποδομή που χρησιμοποιείται, μπορούμε να διακρίνουμε επιμέρους

συστήματα ή υποσυστήματα μεταφορών. Κάθε επιμέρους σύστημα μεταφορών

αντίστοιχα αποτελείται από:

• Τα οχήματα που μεταφέρουν πρόσωπα ή αγαθά.

• Τα δίκτυα μεταφορών όπου κινούνται τα οχήματα.

• Τις τερματικές εγκαταστάσεις, δηλαδή τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων

και τους σταθμούς επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και φορτοεκφορτώσεις

αγαθών (Φραντζεσκάκης και Γιαwόπουλος, 1986).

Σημειώνεται σε ορισμένες κατηγορίες μεταφορικών υποσυστημάτων Π.χ. στο

υποσύστημα μεταφορών με αγωγούς (pipeline (ranspor( sys(em) όχημα και δίκτυο

μεταφοράς ταυτίζονται. Καθώς αυτά συνήθως μεταφέρουν υλικά όπως πετρέλαιο και

φυσικό αέριο που πρακτικά ισοδυναμούν με ενέργεια ορισμένοι συγγραφείς τα

εντάσσουν σε άλλο τομέα (ενεργειακό- Σκάγιαwης Π. , 1994) ενώ άλλοι τα

εντάσσουν στον μεταφορικό τομέα (Wright Ρ. & Ashford Ν. , 1997)

Με βάση τα παραπάνω τα επιμέρους συστήματα μεταφορών από άποψη υποδομής

διαιρούνται σε α) χερσαία, β) εναέρια και γ) υδάτινα ενώ η κάθε κατηγορία από

αυτές μπορεί να υποδιαιρεθεί παραπέρα με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το

χαρακτηριστικό του συστήματος στο οποίο δίνεται έμφαση. Έτσι το χερσαίο

μεταφορικό σύστημα με βάση την υποδομή διακρίνεται σε οδικό, σιδηροδρομικό

και αγωγών ανάλογα με το αν η υποδομή που χρησιμοποιείται είναι το οδικό, το

σιδηροδρομικό δίκτυο ή το δίκτυο αγωγών. ( Φραντζεσκάκης και Γιαwόπουλος,

1986, Σκάγιαwης 1994, Wright Ρ. & Ashford Ν. ,1997).
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Η παρούσα εργασία περιορίζεται κυρίως στο τμήμα του υποσυστήματος

υπεραστικών οδικών μεταφορών, δηλαδή του συστήματος μεταφορών εκτός των

αστικών περιοχών, με οχήματα κάθε τύπου που χρησιμοποιούντο υπεραστικό οδικό

δίκτυο και τις τερματικέςτου εγκαταστάσεις.

Η βελτίωση και ανάπτυξη του υποσυστήματος υπεραστικών οδικών μεταφορών

μπορεί να γίνει με επεμβάσεις στην τεχνολογία των οχημάτων, και στην οδική

υποδομή, που διαιρείται στο δίκτυο οδών διαφόρων κατηγοριών, στις σημειακές

πάγιες εγκαταστάσεις και στα τεχνικά έργα (Σκάγιαννης 1994). Η εργασία αυτή

ασχολείται με την οδική υποδομή εκτός του αστικού χώρου. Στην συνέχεια της

εργασίας οι αναφορές στην οδική υποδομή αναφέρονται ουσιαστικά στην υπεραστική

οδική υποδομή. Σημειώνεται επίσης ότι η εργασία εξετάζοντας την περίπτωση

παρέμβασης με την δημιουργία μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης, αναφέρεται

εν μέρει σε ένα τρόπο παρέμβασης στην υπεραστική οδική υποδομή και

συγκεκριμένα στο υπεραστικό δίιcτυo οδών. Η δημιουργία μιας νέας υπεραστικής

οδικής σύνδεσης ορίζεται ως ένας τρόπος βελτίωσης του οδικού συστήματος

μεταφορών με την δημιουργία μιας νέας οδικής διαδρομής ή η αναβάθμιση των

τεχνικών χαρακτηριστικών και συντόμευση μίας υπάρχουσας διαδρομής.

Πριν εξεταστούν ορισμένα βασικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη των οδικών

μεταφορών και της οδικής υποδομής θα γίνει στην συνέχεια ευρύτερη αναφορά στ/ν

σημασία ανάπτυξης της οδικής υποδομής.
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Βασικά ζιιτι'lμαΤΙI α\'άΠτΙ1ξηςτης οδικής υποδομής

1.3. Η σημασία ανάπτυξης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οδικής

υποδομής

Η εξασφάλιση της μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων αποτελεί βασικό παράγοντα

ανάπτυξης alli και κοινωνικό αγαθό (Πολύζος 1998). Βασικός παράγοντας για την

απρόσκοπτη εξασφάλιση της είναι η ανάπτυξη των μεταφορικών συστημάτων που

συνεπάγεται βελτίωση του τμήματος "υποδομή" για καθένα από αυτά.

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του τμήματος της οδικής υποδομής είναι αναγκαία για

την ανάπτυξη του οδικού και γενικότερα του μεταφορικού συστήματος μιας

γεωγραφικής ενότητας, για αυτό και αποτελεί σημαντικό τμήμα του χωροταξικού

σχεδιασμού και προγραμματισμού, καθώς και σημαντικό ζήτημα περιφερειακής

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα μεταφορικά δίκτυα είναι ένας από τους τέσσερις

προσδιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη μιας περιοχής, μαζί με την θέση της

στον γεωγραφικό χώρο (κεντρική ή περιφερειακή), τις υφιστάμενες οικονομίες

συγκέντρωσης (agglomeration economies) και την τομεακή σύνθεση της τοπικής

παραγωγής και απασχόλησης (Πετράκος, 1997). Ειδικότερα η οδική υποδομή, ως

τμήμα του ευρύτερου συστήματος μεταφορών μιας περιφέρειας, βοηθά στην

εξυπηρέτηση των αναγκών μετακίνησης για εργασία, εκπαίδευση, κοινωνικές

υποχρεώσεις, διασκέδαση, ψυχαγωγία, Κ.α., ατόμων και ομάδων. Τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής, που την διακρίνουν από άλλους παράγοντες

περιφερειακής ανάπτυξης (Nijkamp, 1986), και άλλες κατηγορίες υποδομής είναι τα

παρακάτω:

• Ο δημόσιος και πάγιος χαρακτήρας της οδικής υποδομής.

• Ο υψηλός βαθμός αδιαιρετότητας της (indivisibίlίty) ως επένδυση σε μία

περιφέρεια

• Ο υψηλός βαθμός μη δυνατότητας υποκατάατααης (High degree ο/ non

substitutability) της οδικής υποδομής

• Η γραμμική μορφή στο χώρο και η δομή δικτύου της οδικής υποδομής

(Nijkamp, Ι 986)
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Βασικά ζψήμιιτα Ιι\'άπτυξης της οδικής υποδομής

Όλες οι περιφέρειες μίας χώρας (ή μιας ένωσης κρατών) δεν είναι εξίσου

εξοπλισμένες με τα αναγκαία έργα οδικής υποδομής (Κόνσολας 1994). Αυτό

συμβαίνει συνήθως γιατί δεν έχουν γίνει ('λiJγω έλλειψης κεφαλαίου) οι κατάλληλες

επενδύσεις, ή έχουν γίνει με διαφορετικό ή και λανθασμένο τρόπο, με αποτέλεσμα

να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στο επίπεδο ανάπτυξης της οδικής υποδομής, στις

προδιαγραφές της και την κατάσταση της. Το γεγονός αυτό, έχει με την σειρά του

ανάλογα με την περίπτωση, θετική ή αρνητική επίδραση στην παραπέρα εξέλιξη και

οικονομική ανάπτυξη τους και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Όπως έχει

δείξει η διεθνής εμπειρία, η οδική υποδομή σχετίζεται και επηρεάζει την εξέλιξη και

διαμόρφωση των μεγεθών αυτών από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Συγκεκριμένα η οδική υποδομή αποτελεί τμήμα του πάγιου κεφαλαίου, και κατά

συνέπεια μέρος των Γενικών ή Ειδικών Συνθηκών Παραγωγής (Σκάγιαwης 1994). Η

ανάπτυξη της οδικής υποδομής βοηθά στην ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών

διαβίωσης και είναι στενά δεμένη με την γενικότερη ανάπτυξη σε ένα κύκλο

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Τα συγκοινωνιακά έργα απορροφούν ένα

σημαντικό μερίδιο των δημοσίων επενδύσεων που διαφέρει ανά χώρα. Ακόμα και

στην περίπτωση ανεπτυγμένων χωρών όπως οι Η.Ω.Α. κρίνεται ότι πρέπει να αυξηθεί

(Munnell, 93), αν και οι γνώμες των ειδικών διχάζονται για το πόσο. Κρίνεται ότι η

υλοποίηση κατάλληλων νέων έργων οδικής υποδομής, όπως είναι η ανάπτυξη νέων

αξόνων, μπορεί να βοηθήσει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην βελτίωση

της ποιότητας ζωής αρκεί αυτά να υλοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να

επιτυγχάνονται τα ζητούμενα αποτελέσματα, με τις λιγότερες δυνατές αρνητικές

επιπτώσεις. Βασικός παράγοντας για την μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων,

είναι ο ρόλος της κατά περίπτωση πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων φορέων, για

την διαμόρφωση και λήψη των κατάλληλων πολιτικών αποφάσεων, που θα

καθορίσουν τις γενικές κατευθύνσεις, τους στόχους και το θεσμικό πλαίσιο για την

υλοποίηση τους
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ΒοσlΚ4ί ζιιτιίμι.ιτα ι.ι\'άπτυξιιι; της οδικιις υποδομιις

Ωστόσο, η ανάπτυξη της οδικής υποδομής δεν έχει μόνο θετικές επιπτώσεις α'λ/.ά και

αρνητικές. Αρνητικές επιπτώσεις έχουμε κυρίως στο φυσικό περιβάλλον αλ/ά και

στο ανθρωπογενές ιδιαίτερα αν τα έργα υποδομής δεν σχεδιαστούν και δεν

υλοποιηθούν με τις σωστές προδιαγραφές. Σε επόμενα κεφάλαια θα εξεταστούν

αναλυτικότερα οι επιδράσεις αυτές. Από τα παραπάνω ήδη ωστόσο προκύπτει ότι η

ανάπτυξη της οδικής υποδομής και γενικότερα του οδικού μεταφορικού συστήματος

αποτελεί σημαντικό τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Στην συνέχεια θα

εξεταστούν τα αίτια, ο μηχανισμός καθώς και τα πλαίσια με τα οποία διαμορφώνεται

και αναπτύσσεται η οδική υποδομή.
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Βασικά ζηTlιματαα\'άπτυξιις τιις οδικήςυποδομ1',ς

1.4. Αίτια παρi:μβασης, πλαίσιο και διαδικασία μεταβολής της οδικής υποδομής

Οι εξελίξεις στις χωροταξικές, οικονομικές και αναπτυξιακές συνθήκες δημιουργούν

την ανάγκη για παρεμβάσεις στην υπεραστική οδική υποδομή. Αίτιο για παρέμβαση

στην δομή ενός οδικού κυκλώματος μπορεί να αποτελέσει η ανάγκη επίλυσης ενός

συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το οδικό

κύκλωμα. Η επέμβαση για βελτίωση της υπάρχουσας υπεραστικής οδικής υποδομής

μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ζήτησης από τοπικούς φορείς και

πληθυσμιακές ομάδες, από δραστηριότητες των παραγωγικών τομέων, και από τις

διαπιστώσεις διοικητικών και επιστημονικών φορέων.

Η επέμβαση στην οδική υποδομή μπορεί επίσης να προκύψει ως τμήμα μιας δέσμης

μέτρων για την εξυπηρέτηση των γενικότερων αναπτυξιακών στόχων και

προτεραιοτήτων μιας περιφέρειας. Αυτό συμβαίνει γιατί η υποδομή δεν αποτελεί

ανεξάρτητο παράγοντα καθώς συσχετίζεται και εμπλέκεται με πλήθος μεταβλητών

της περιφερειακής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια οι επεμβάσεις στην οδική υποδομή

αποτελούν απόρροια του περιφερειακού προγραμματισμού και τμήμα της

χωροταξικής πολιτικής. Η τελική μορφή της παρέμβασης καθορίζεται από την

αξιολόγηση των αναμενόμενων θετικών αποτελεσμάτων και των πιθανών

παρενεργειών. Στον προγραμματισμό και την τελική πολιτική απόφαση, ανά'λιJγα με

την περίπτωση επέμβασης επιδρούν και άλλοι παράγοντες και τομείς όπως αυτός της

περιβαλλοντικής πολιτικής, το οικονομικό κόστος καθώς και η κοινωνική αντίδραση

στο προτεινόμενο σχέδιο.

Γενικότερος στόχος των παρεμβάσεων στην υπεραστική οδική υποδομή είναι η

βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης του υπεραστικού οδικού μεταφορικού

συστήματος στις απαιτήσεις για μεταφορές. Οι διαδοχικές παρεμβάσεις, μέσω

συνήθως της κατασκευής νέων οδικών συνδέσεων, οδηγούν σταδιακά και

μακροπρόθεσμα στην συνολική ανάπτυξη του οδικού δικτύου.
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Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την παραπάνω διαδικασία, πρωταρχική

θέση έχει η πολιτική για την οδική υποδομή και γενικότερα για τις μεταφορές, όπως

αυτή καθορίζεται από την πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Καθοριστικόςεπίσης είναι ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου για την οδική υποδομή και

τις μεταφορές γενικότερα, καθώς αποτελεί την έκφραση της πολιτικής και ρυθμίζει

μια σειρά θεμάτων, όπως αρμοδιότητες φορέων, προδιαγραφές μελετών και

κατασκευής έργων, κ,α. Ωστόσο, πέρα τις κατευθύνσεις της πολιτικής και τις

ρυθμίσεις και κανονισμούς του θεσμικού πλαισίου, ένας από τους βασικότερους

παράγοντες για την επιτυχημένη ή λανθασμένη ανάπτυξη της οδικής υποδομής

αποτελεί ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η μελέτη του κάθε έργου. Στην

συνέχεια θα εξεταστούν συνοπτικά επιλεγμένα ζητήματα πολιτικής, θεσμικού

πλαισίου και σχεδιασμού, καθώς και τι ισχύει στην περίπτωση της Ελλάδας σε κάθε
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1.5. Ζητήματα Πολιτικής

1.5.]. Η πολιτική για τις μεταφορές, και ειδικότερα για την οδική υποδομή

Η ανάπτυξη της οδικής υποδομής εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική για την

ανάπτυξη των μεταφορών. Δύο βασικές οργανωτικές αρχές της μεταφορικής

πολιτικής, που την περίοδο αυτή έχουν κυριαρχήσει στις ανεπτυγμένες χώρες και

επεκτείνονται παγκοσμίως είναι η απελευΟέρωση της αγοράς των μεταφορών και η

έμφαση στην αποτελεσματικότητα των μεταφορών κάθε μορφής,

συμπεριλαμβανομένων και των οδικών. Στην περίοδο αυτή στις ανεπτυγμένες χώρες

και ενώσεις χωρών, η πολιτεία δεν προσπαθεί πλέον να έχει τον απόλυτο έλΕγχο στην

ανάπτυξη και διαχείριση των μεταφορικών συστημάτων και της υποδομής τους. Ο

ρόλος της πολιτείας, περιορίζεται αρκετά, και επικεντρώνεται σε θέματα όπως η

δημιουργία κατάλληλων θεσμικών συνθηκών και νομικού πλαισίου και ο καθορισμός

της πολιτικής ανάπτυξης της μεταφορικής υποδομής και η υλοποίηση κατάλληλων

έργων, ώστε να διευκολύνονται οι μεταφορικές δραστηριότητες και ο ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με τους Tolley and Turton, η μελλοντική μεταφορική πολιτική είναι πιθανό

να είναι σημαντικά επηρεασμένη από αυτή που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης η

μελλοντική μεταφορική πολιτική και κατά συνέπεια και η πολιτική στο τμήμα της

οδικής υποδομής θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις στην οικονομική, κοινωνική και

περιβαλλοντική πολιτική. Νέες τάσεις πολιτικής που ξεκίνησαν από αυτούς τους

τομείς, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και στον τομέα των μεταφορών. Έτσι έχουμε

προσπάθεια για εφαρμογή στον τομέα των αρχών της "αειφορίας", και για νέες

παραμέτρους στον σχεδιασμό όπως αυτή της περιβαλλοντικής διάστασης των οδικών

έργων.

Ειδικότερα για την οδική υποδομή, η παραπάνω πολιτική για τα μεταφορικά

συστήματα, οδήγησε στο να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται διαρκώς νέα έργα και

οδικοί άξονες με γνώμονα την ενίσχυση της γενικότερης αναπτυξιακής διαδικασίας.

Έτσι για παράδειγμα στις Ευρωπαϊκές χώρες διαμορφώθηκαν αξιόλογα δίκτυα
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οδικών υποδομών, και στα πλαίσια της Ε.Ε. εντάχθηκε στην κοινή πολιπκή ο

προγραμματισμός και η υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων.

Στόχος ειδικότερα για την οδική υποδομή είναι να βρεθεί και να ασκηθεί μελλονπκά

η κατάλληλη πολιπκή, η οποία ικανοποιώντας τις νέες αυτές παραμέτρους, να

ανταποκριθεί και στην σταδιακά αυξανόμενη ζήτηση. Το πρόβλημα δεν είναι απλό

καθώς έχει αποδειχθεί όπ η ανάπτυξη των οδικών υποδομών με την δημιουργία νέων

οδικών συνδέσεων οδηγεί μελλοντικά σε νέα αύξηση της ζήτησης. Σήμερα ακόμη και

στις ανεπτιryμένες χώρες έχει αρχίσει να διαφαίνεται ο μελλονπκός κορεσμός και η

ανεπάρκεια της οδικής υποδομής απένανπ στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση, η οποία

αναμένεται να συνεχιστεί και μελλοντικά, τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε

αναπτυσσόμενες χώρες.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο Μ25, UΚ

!ln1fι.;. Michael St Maur Sheil

Εξετάζοντας για παράδειγμα, την Αγγλική κατάσταση παρατηρούμε σnς εθνικές

πρoβλέψεtς του 1989, εκτιμάται αύξηση κατά 142% της οδικής κυκλοφορίας έως το

2025. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, για την αύξηση κατά 5% της χωρητικότητας

του οδικού δικτύου είχε κόστος 23 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες (Button and

GiIIingwater 1986)
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Σημειώνεται ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα αν

δεν υπάρχει περιφερειακός, επιβαρύνει τους υπεραστικούς άξονες και την υπεραστική

κυκλοφορία στα σημεία εισόδου-εξόδου από τον αστικό ιστό.

Αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ελλάδα το πρόβλημα της

κυκλοφοριακής συμφόρησης έχει αρχίσει να διαφαίνεται, ειδικά σε τουριστικές

περιόδους και περιόδους διακοπών. Το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο, όταν επιδρούν

και άλλοι λόγοι, όπως το έντονο ανάγλυφο, κάτι που συμβαίνει για παράδειγμα στην

Ελλάδα, στο οδικό κύκλωμα της περιοχής του Πηλίου. Πέρα από την δυσχέρεια της

ικανοποίησης των μεταφορικών αναγκών των περιοχών έχουμε και αύξηση της

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης τους.

Συμπερασματικά οι κεντρικές και τοπικές διοικητικές αρχές με την πολιτική τους για

τις μεταφορές και την οδική πολιτική ειδικότερα, καλούνται σήμερα να

προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση μιας απελευθερωμένης

αγοράς με συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, και να βοηθήσουν στην επίλυση των

μεταφορικών προβλημάτων, υπό το πλαίσιο νέων αρχών όπως αυτή της αειφορίας

και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
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1.5.2. Η διαφοροποίηση της πολιτικής για την οδική υποδομή σε διεθνές

επίπεδο.

Στην προηγούμενη ενότητα έγινε μια προσπάθεια να προσεγγισθεί γενικότερα η

πολιτική για την οδική υποδομή. Ωστόσο αν και η πολιτική της απελευθέρωσης τείνει

να κυριαρχήσει σε διεθνές επίπεδο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές

διαφοροποιήσεις στην πολιτική όχι μόνο από χώρα σε χώρα αλ'λ.ά και μεταξύ των

περιφερειών της ίδιας χώρας. Οι διαφοροποιήσεις υπάρχουν μεταξύ ά'λλων στην

αναγκαία κατά περίπτωση ειδική πολιτική που πρέπει να υλοποιηθεί, και στον τρόπο

που η πολιτική τελικά διαμορφώνεται, και υλοποιείται. Έτσι έχουμε παραδείγματα

επιτυχημένων πολιτικών που υλοποιήθηκαν σωστά και αποτυχημένων προσπαθειών

που δεν έφεραν τα ζητούμενα αποτελέσματα.

Για να εξετάσουμε την πολιτική που εφαρμόζεται διεθνώς για την οδική υποδομή

μπορούμε να την διακρίνουμε σε πρώτο επίπεδο σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την

θέση της χώρας που την ασκεί στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Στην πολιτική που

εφαρμόζεται από τις ανεπτυγμένες χώρες, και σε αυτή που εφαρμόζεται από τις

αναπτυσσόμενες. Οι πρώτες συνήθως διαμορφώνουν τις εξελίξεις και πρωτοπορούν

ενώ οι δεύτερες προσπαθούν να ακολουθήσουν, εφαρμόζοντας προσαρμόζοντας την

δράση τους και την πολιτική τους, συχνά όχι με την ζητούμενη επιτυχία. Οι

γενικότερες αρχές της πολιτικής των ανεπτυγμένων χωρών επηρεάζουν όλα τα

επίπεδα του σχεδιασμού από τον διεθνή μέχρι τον τοπικό καθορίζοντας τις εξελίξεις

στον τομέα των μεταφορών. Συχνά οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή περιοχές δεν

έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις ή συναντούν μεγάλες

δυσκολίες.

Ειδικότερα, στις ανεπτυγμένες χώρες ο ανταγωνισμός στον τομέα των μεταφορών,

όπως σε άλλους τομείς, τείνει να γίνεται ό'λσ και περισσότερο έντονος αξιοποιώντας

σημαντικά και τις νέες τεχνολογίες. Αυτό οδηγεί μεταξύ άλλων στην μελέτη

αποδοτικότερων μεταφορικών μέσων, την επινόηση συστημάτων ελέγχου της
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ιcυκλoφoρίας και την αναζήτηση της βέλτιστης δυνατής συνεργασίας μεταξύ

διαφορετικών μέσων. Οι ανεπτυγμένες χώρες εξάγουν τεχνολογία και τεχνογνωσία

και οι εταιρίες τους συχνά είναι αυτές που υλοποιούν κατασκευάζουν τα έργα

υποδομής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Από την άλλη πλευρά, στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι επενδύσεις στην οδική

υποδομή εντάσσονται, σε προγραμματικό επίπεδο τουλάχιστον στον σχεδιασμό για

την μείωση των ανισοτήτων τους και της απόστασης από τις ανεπτυγμένες.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν μεγαλύτερες

δυνατότητες και την ευαισθησία για την υλοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών

πολιτικών. Συχνά οι αναπτυσσόμενες χώρες, ή περιοχές δεν εισάγουν την

περιβαλλοντική παράμετρο στον σχεδιασμό τους. Κατά συνέπεια έχουμε μια

διαφοροποίηση των πολιτικών για την οδική υποδομή σε αυτές που λαμβάνουν

υπόψη και την περιβαλλοντική της διάσταση και σε εκείνες που δεν την εξετάζουν.

Ειδική περίπτωση αποτελεί η περίπτωση της οδικής υποδομής σε συνοριακές και

παραμεθόριες περιοχές, στην περίπτωση που έχουμε γεωγραφική γειτνίαση κρατών.

Εκεί η πολιτική για την οδική υποδομή εξαρτάται από τις γενικότερες διπλωματικές

σχέσεις, και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Ανάλογα με αυτές μπορούμε

να έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητη, ανταγωνιστική (π.χ. Εγνατία και

"ΠαραΕγνατία") ή και συμπληρωματική ανάπτυξη της οδικής υποδομής και των

μεταφορών γενικότερα, ή μια προσπάθεια από κοινού κάθε χώρας για την

εναρμόνιση των επιμέρους κρατικών πολιτικών για την υποδομή ώστε να

εmτευχθούν κοινοί στόχοι. (όπως συμβαίνει με την περίπτωση των διευρωπαϊκών

δικτύων στην Ε.Ε. )

Τέλος πρέπει να επισημανθεί η διαφοροποίηση στην προσέγγιση της οδικής

υποδομής και γενικότερα των μεταφορών, ακόμα και μεταξύ χωρών που βρίσκονται

στο ίδιο περίπου επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, και έχουν παρόμοιους στόχους. Η

14



Ί

J

J

Ι

Ι

Ι

Ι

J
]

Ι

J

[ΙΙ'ΟΣΕΓΓΙΣΙΙ ΤΩΝ ΧΩΙ·ΟΤ.'\Ξιι..:ΩΝ, ΚΑΙ E:I.~II";OTE:Ι>;\ ΤΩΝ [ΙΕ:Ι>ΙΟι\ι\ΛΟΝΤιΚΩΝ

Ε:ι'ιιrI1ΏΣf:ΩΝ, ;\110 'fIIΝ ΔΙΙΜΙΩ\Ί'ΙΊΛ ΜΙΑΣ \'ΤΙ [Ι'ι\ΣΤΙι..:ΙΙΣ ΟΔιι..:IIΣ Σνl"<ιΔΕΣΙΙΣ

l1ασικίι ζψήματι~ α\'ιί:πτυξιιςΤ1ις οδικής tJποδομ1jς

διαφοροποίησηδεν είναι τόσο σε βασικά ζητήματα και αρχές, όσο στις λεπτομέρειες

και στην μεθοδολογία του τρόπου προσέγγισηςαυτών. Έτσι για παράδειγμα υπάρχει

διαφοροποίηση των πολιτικών προσεγγίσεων ανάμεσα στις πιο ανεπτυγμένεςχώρες

μέλη της Ε.Ε. Σύμφωνα με τους Tolley and Turton (1995) έχουμε ισχυρή αντίθεση

ανάμεσα στην "Αγγλοσαξονική" προσέγγιση που δίνει έμφαση στην οικονομική

αποτελεσματικότητα, και στην "Γαλλο-Γερμανο-Σκανδιναβική" προσέγγιση που

θέτει σε δεύτερη θέση την αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τον ευρύτερο ρόλο των

μεταφορών στα πλαίσια του οικονομικού και κοινωνικού σχεδιασμού.
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1.5.3. Η ελληνική πολιτική για τις οδικές μεταφορές και την οδική υποδομή

"Στο πλαίσιο της πορείας παγκοσμιοποίησης και της ανά:ικης για μεγαλύτερη

ανταγωνιστικότητα όχι μόνο σε εJληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη των

μεταφορών και επικοινωνιων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία της χώρας μας

σrηv επόμενη χιλιετία.. "

Αναστ. Μαντέλιις

Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών

Η Ελλάδα είναι μία αναπτυσσόμενη χώρα της Μεσογείου και ειδικότερα των

Βαλκανίων, μέλος της Ε.Ε. Η πολιτική της για την βελτίωση της οδικής υποδομής

επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών

(βλ. Παράρτημα). Όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εξακολουθούν να δαπανούν μεγάλα

ποσά για την ανάπτυξη των εθνικών υποδομών μεταφορών, αν και το σύνολο

αντιστοιχεί σε χαμηλότερο μερίδιο του εθνικού εισοδήματος σε σχέση με 15 χρόνια

πριν, Ένας κεντρικός στόχος της πολιτικής αυτής, είναι η πολιτική των

Διευρωπωκών Δικτύων Μεταφορών που στοχεύει στη μετατροπή των 15 δικτύων σε

ένα ενιαίο δίκτυο με ευρωπωκή διάσταση.

Ειδικότερα για την Ελληνική προσπάθεια, υπάρχουν θετικές αλλά και αρνητικές

κριτικές. Είναι γεγονός ότι τα οδικά έργα και γενικότερα οι οδικές μεταφορές

εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των δημόσιων έργων που εκτελέστηκαν

και εκτελούνται, καθώς στην Ελλάδα η σταθερή Ια/βερνητική επιλογή από την

μεταπολεμική περίοδο ακόμα ήταν το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων μεταφορών

(ανθρώπων και εμπορευμάτων) να αναληφθεί από το αυτοκίνητο και όχι από το

τραίνο (Σκάγιαννης, 1994). Ωστόσο στο συνέδριο για την ανάπτυξη των μεγάλων

χερσαίων συγκοινωνιακών αξόνων στην Ελλάδα (εισηγητής Α. Γκούμας),

διαμορφώθηκε η κριτική ότι "...η Ελλάδα συνεχίζει να αποδύεται σε αγώνα να

συλλάβει και να αφομοιώσει ξένα τεχνολογικά πρότυπα, να ανταποκριθεί στους

οικονομικούς όρους της διεθνούς κοινότητας και να συμμορφωθεί σε μια επι

βαλλόμενη ανάπroξη, σε βαθμό που να φαίνεται ότι μένουν ασήμανταπεριθώριαγια
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πρωτότυπεςδημιουργίεςή για να αναλάβει ενεργά τον έλεγχο της ανάπτυξης και της

ταυτότητάς της... ". Στο παραπάνω συνέδριο πρακτικά υποστηρίχθηκε ότι η Ελλάδα

ίσως θα μπορούσε,. να αναπτύξει σημαντικότερες δυνατότητες επηρεασμού της

πολιτικής των οδικών μεταφορών, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, χωρίς να

περιορίζεται στο να ακολουθεί τις κατευθύνσεις τ/ς Ε.Ε και, ειδικότερα για την οδική

υποδομή, να λάβει μια σειρά μέτρων για την αναβάθμιση, βελτίωση και επέκταση της

ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Μία βασική δράση

για να καταστεί αυτό δυνατό, υποστηρίχθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία

και η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη των μεταφορών και της

υποδομής, συνεπούς με το ρόλο που θέλει η χώρα να διαδραματίζει και τους στόχους

της.

Η σημερινή πολιτική φαίνεται ότι προσπαθεί σταδιακά να ανταποκριθεί στους

παραπάνω στόχους. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει καθυστέρηση τόσο στην

αναβάθμιση της απευθείας οδικής σύνδεσης με τις χώρες της Ε.Ε, (Άξονας Χ) όσο

και με την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό βέβαια συμβάλει και η

γεωγραφική θέση της χώρας, σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν

στις ενδιάμεσες χώρες εκτός Ένωσης όπως π.χ. η Γιουγκοσλαβία. Κατά συνέπεια, αν

και ήδη έχει εξεταστεί και προγραμματίζεται μακροπρόθεσμα η απεuθείας οδική

σύνδεση της χώρας με ταχείας κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομοuς με την Ε.Ε., η

πολιτική επιλογή μεσοπρόθεσμα είναι η οδική σύνδεση των σπουδαιότερων αστικών

κέντρων της χώρας με τα λιμάνια της δυτικής ακτής της χώρας και μέσο αυτών με

την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Με βάση την παραπάνω πολιτική, οι

πρόσφατες μεγάλες επενδύσεις στην οδική uποδομή εστιάστ/καν στον άξονα Πάτρα

Αθήνα- Θεσσαλονίκη και στ/ν Εγνατία Οδό, με μικρά τοπικής και περιφερειακής

σημασίας έργα για την uπόλοιπη χώρα για τ/ν επίλυση προβλημάτων και την

βελτίωση της uπάρχουσας uποδομής. οικονομική δuνατότητα στην χώρα

Με το πέρασμα της χώρας στ/ν νέα χιλιετία είναι καθοριστικός ο ρόλος τ/ς

πολιτικής του σχεδιασμού στις μεταφορές και κατά επέκταση σε ζητήματα οδικού
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δικτύου για την αξιοποίησητου 3°U
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ώστε να βελτιωθεί

παραπέρα η οδική και γενικότερα η μεταφορική υποδομή της χώρας.

Η πολιτική αυτή πρέπει να αποτελέσει μέρος του γενικότερου αναπτυξιακού

σχεδιασμού, στον οποίο εντάσσεται δυναμικά ως προϋπόθεση, αλλά και συνέπεια της

ανάπτυξης. (Γκούμας, 1996) Με βάση την παραπάνω θέση κατά την διαμόρφωση της

πολιτικής για την μελλοντική ανάπτυξη της οδικής υποδομής, σύμφωνα με τον

Γκούμα, είναι σκόπιμο να εξεταστεί το θέμα υπό δύο οπτικές γωνίες

Η εξωτερική ως προς τη χώρα με στόχο να γίνει:

Σωστή εκτίμηση των τάσεων και στόχων των μεγάλων βιομηχανικών χωρών που

έχουν και το σημαντικότερο ρόλο στις διάφορες επtλoγές.

Συστηματική μελέτη των τάσεων και αναγκών που διαμορφώνονται στις

γειτονικές περιοχές.

Μη υποτίμηση, λόγω εστίασης του ενδιαφέροντος σε ζώνες κρίσης ή ταχέων

μεταβολών, κάποιων μονιμότερων γεωπολιτικών και οικονομικών πλεονε

κτημάτων.

Από εσωτερική σκοπιά:

Μελέτη, τόσο των συντελεστών, όσο και των συνεπειών της ανάπτυξης.

Επίσης σύμφωνα και με τους Ευμολπίδη και Διονέλη (1994), βασικά ζητήματα τα

οποία πρέπει να εξεταστούν για την μελλοντική ανάπτυξη της οδικής υποδομής είναι:

• Η ολοκλήρωση και ανάπτυξη των αξόνων που προωθούν τη συγκοινωνιακή

ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπόλοιπη Ευρώπη.

• Η αξιοποίηση των προβλέψεων ή/και των επιδιώξεων που προέρχονται από την

ανάλυση των διεθνών οικονομικο-πολιτικών δεδομένων (κυρίως στα γειτονικά με

την Ελλάδα κράτη), ώστε το Ελληνικό σύστημα μεταφορών να αποτελεί
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«εργαλείο" και μέσο προώθησης του οικονομικού, επιχειρηματικούκαι πολιτικού

δυναμικούτης χώρας.

• Η αναβάθμιση των υποδομών σε περιοχές ιδιαίτερης εθνικής σημασίας και

επιπλέον εκεί όπου θα έχουν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα, τονίζοντας το δυ~

ναμισμό συγκεκριμένων περιοχών, ή ενισχύοντας τις διόδους εξαγωγών.

• Η ολοκλήρωση του μεταφορικού δικτύου στον ελ/ηνικό χώρο, με την

ενσωμάτωση στο πρωτεύον σύστημα των περιοχών εκείνων που για χρόνια ήταν

αποκλεισμένες από αυτό.

• Η βελτίωση των υποδομών, έτσι που να βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών

που προσφέρονται και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των

μεταφορών.

• Η υλοποίηση νέων υποδομών για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα με την κατασκευή παρακαμπτηρίων πόλεων και την

τόνωση του ρόλου των σιδηροδρόμων.

• Η συνεργασία, συμπληρωματικότητα και όχι ανταγωνισμός των μεταφορικών

μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, εναέριων και θαλάσσιων) και η εξασφάλιση

αποτελεσματικών διόδων εισόδου - εξόδου στη χώρα, και μετακίνησης εντός της

χώρας σε κάθε χωρικό επίπεδο.

(Ευμολπίδης και Διονέλης, 1994)

Σημειώνεται τέλος ότι τα τοπικά προβλήματα και οι ανισότητες μεταξύ των

περιφερειών της χώρας όσο αφορά την οδική υποδομή οφείλονται σε σημαντικό

μέρος, ή και αποκλειστικά στις πολιτικές αποφάσεις, και στην ασκούμενη πολιτική.

Κατά συνέπεια η πολιτική εξουσία μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών σε κεντρικό και
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τοπικό επίπεδο και με την βοήθεια των ειδικευμένων επιστημόνων πρέπει να

μελετ/σει και να υλοποιήσειτα κατάλληλαμέτρα ώστε να επtλυθoύντα προβλήματα

της μεταφορικήςκαι ειδικότερατης οδικής υποδομής.
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1.6. Ζητήματα Θεσμικού Πλαισίου

1.6.1. Το Θεσμικό ffiαίσιο για την οδική υποδομή

Η πολιτική για την οδική υποδομή εκφράζεται μεσώ του θεσμικού πλαισίου και

εφαρμόζεται στα πλαίσια που αυτό καθορίζει. Η πολιτική βούληση όσο θετική και αν

είναι αν δεν κατοχυρώνεται θεσμικά και δεν υλοποιείται με σωστό σχεδιασμό δεν

μπορεί να φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, με τα θεσμικά εργαλεία το πολιτικό σύστημα, είτε είναι εθνικό είτε

διεθνές, προκρίνει τους στόχους για την υποδομή και τους τρόπους επίτευξης τους,

διαμορφώνει αρχές δράσης. προσδιορίζει ομάδες στόχους, φορείς υλοποίησης αα/

και τα νομικά και οικονομικά μέσα τα οποία θεωρούνται κάθε φορά πρόσφορα Όλα

τα παραπάνω αποκρυσταλλώνονται σε νομικά κείμενα διαφόρων βαθμών

δεσμευτικότητας (Σπανού, 98).

Το θεσμικό πλαίσιο για την οδική υποδομή, με την μορφή κανονισμών και οδηγιών,

έχει καθοριστικό ρόλο στην μελέτη, σχεδιασμό, και κατασκευή μιας νέας

υπεραστικής σύνδεσης. Οι θεσμικές διατάξεις άλλων τομέων όπως οι χωροταξικές

και περιβαλλοντικές, επηρεάζουν επίσης τον σχεδιασμό και υλοποίηση μιας νέας

υπεραστικής οδικής σύνδεσης, και έχουν έμμεσες και άμεσες επιδράσεις στις

χωροταξικές και περιβαλλοντικές της επιπτώσεις. Όπως και στην πολιτική έτσι και

στο θεσμικό πλαίσιο έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις και εξελίξεις από χώρα σε

χώρα, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της και τις ειδικότερες συνθήκες που

επικρατούν.

Η ελληνική περίπτωση αποτελεί μια περίπτωση αναπτυσσόμενης χώρας που με την

συνεργασία της με περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής

Ένωσης βελτιώνει και εκσυγχρονίζει μεταξύ άλλων, και το θεσμικό της πλαίσιο για

την οδική υποδομή, που θα εξεταστεί ειδικότερα στην συνέχεια.
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1.6.2. Ελληνικό θεσμικό Πλαίσιο και Κανονισμοί οδοποιίας

Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την οδική

υποδομή και γενικότερα για τις μεταφορές

διαμορφώνεται βάσει των νόμων που ψηφίζονται

και επικυρώνονται από την βουλή. Περιλαμβάνει

Συνταγματικές διατάξεις που οριοθετούν την

νομοθεσία, Νόμους Προεδρικά Διατάγματα,

Υπουργικές Αποφάσεις Κ.α. Στο νομικό πλαίσιο

περtλαμβάνOνιαι και οι Διεθνείς Συμβάσεις που

έχουν επικυρωθεί από την χώρα, και σύμφωνα με το Σύνταγμα υπερισχύουν (όταν

επικυρωθούν) κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει

στην περίπτωση της Ελλάδας η περίπτωση των Διεθνών Συμβάσεων που προήλθαν

απότηνΕ,Ε,

Με τ/ν ένταξη τ/ς Ελλάδας στην Ε.ΟΚ που στην συνέχεια μετασχηματίστηκε στην

Ε,Ε" ξεκίνησε η προσπάθεια για τον εναρμονισμό του θεσμικού πλαισίου με τους

κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της κοινότητας ανάλογα με τον βαθμό

δεσμευτικότητας αυτών. Καθώς προχωρεί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση, συνεχίζεται η

προσπάθεια αυτή, η οποία περtλαμβάνει και τις διατάξεις που αφορούν τις μεταφορές

και την οδική υποδομή ειδικότερα. Συμπερασματικά αν και το θεσμικό πλαίσιο της

Ελλάδας, όπως και κάθε χώρας μέλους, διαμορφώνεται από το νομοθετικό της

όργανο, και η διατάξεις του επιβάλλονται από το κράτος, είναι σαφής η ολοένα

αυξανόμενη επφροή τ/ς Ε.Ε. σε αυτό.

Από το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων, ειδικότερα για το ζήτημα της δημιουργίας

μιας νέας οδικής σύνδεσης και των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, ιδιαίτερη

σημασία έχουν οι κανονισμοί οδοποιίας και οι σχετικοί περιβαλλονιικοί κανονισμοί

Συγκεκριμένα, για την μελέτη του υπεραστικού δρόμου υπάρχουν:

•

• Οι Ελληνικοί Κανονισμοί για την μελέτη οδών
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• Οι Οδηγίες Διαμόρφωσης Διατομών Ελληνικών Οδών

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας

• Προδιαγραφές Ψηφιακής Υποβολής Μελετών Οδοποιίας. - Ε.Δ. 1894

• Υπ. Απόφαση 56206/Ι6Ι3/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 περί "Προσδιορισμού της ηχητικής

εκπομπι1ς των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις

οδηγίες 79IlΙ3/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 84/405IΕΟΚ".

• Υπ. Απόφαση 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 περί" ·Εγκρισης τύπου ΕΟΚ για

την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου".

• Π.Δ. 255/ΦΕΚ 106/A/2-5-89 περί ''Υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά

έργα".

Για τις τερματικές εγκαταστάσεις υπάρχει το άρθρο 23 παρ. 7 ν. 230011995 "Σταθμοί

εξυπηρέτησης αυτοκινήτων - Κέντρα διοίκησης αυτοκινητοδρόμων - Σταθμοί

διοδίων."

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θεσμοθετημένοι, νεώτεροι εκσυγχρονισμένοι

κανονισμοί και προδιαγραφές, αν και το 1995 έχουν μελετηθεί με ανάθεση του

Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Οδηγίες Μελετών Οδικών ·Εργων, με βάση τις

κατευθύνσεις και τις οδηγίες των Γερμανικών Κανονισμών RAS, των Αυστριακών

και των Αμερικάνικων προδιαγραφών και των ειδικών συνθηκών στην Ελλάδα όπου

αυτό είναι δυνατό.

Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του δρόμου οι σημαντικότερες ισχύουσες

διατάξεις είναι:
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• Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/I8-10-86) "Για την

Προστασία του Περιβάλλοντος"

• ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β/25-1Ο-90) "Κατάταξη έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Μ.Π.) και

λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1 986"

• ΚΥΑ 75308/5512/1990 (ΦΕΚ 691 Β/2-11-90) "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης

των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. Ι 650/86".

• Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 17252/20-5-92 (ΦΕΚ Β395/13.6.92), σχετικά με

την διερεύνηση των αναμενόμενων τιμών στάθμης θορύβου.

• Εγκύκλιος 17/59862/1687/21-4-94 " Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της

ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β/25-10-90)".

• ΚΥΑ 82743/95 (ΦΕΚ 811 Β/20-9-95) "Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης (α) κατηγορίας του άρθρου 3 του

ν. Ι65ΟΙΙ 986 στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης

της Περιφέρειας Αττικής.

• Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, ΔΜΕΟ!δ/1691!2-1 0-1996.

Η μελέτη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περίπτωση

δημιουργίας μιας νέας οδικής σύνδεσης στην Ελλάδα και οι ελλείψεις και τα

προβλήματα που υπάρχουν εξετάζονται ειδικότερα στο τρίτο κεφάλαιο (βλ. ενότητα

3.10).
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1.7. Ζητήματα σχεδιασμού της οδικής υποδομής

1.7.1. Επίπεδα σχεδιασμού του οδικού συστήματος μεταφορών

Μπορούμε να διακρίνουμε τρία επίπεδα σχεδιαστικής προσΈΥΥισης (βλ. σχήμα 1.1.)

Ύια την ανάπτυξη του συστήματος των οδικών μεταφορών καθώς και της υποδομής

του, ανάλΟΎα με τον χρονικό ορίζοντα εφαρμΟΎής των αποφάσεων και την

λεπτομέρειας που απαιτείται (Lee 94):

J
Σχtδtα Εφαρμογής

Τ ηιι6ι; Σχεδιοσμός

Ι Σ'ψιτηνι_ός Σχεδιασμός Ι

J
J

1

Χρο\llκός Ορίζοντος Απόφασης

Σχήμα 1.1. : ΕπίπεδασχεδιαστικώνΠΡΟσεΥΥίσεων
ΠnYή: Lcc Ι 994

• Το επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού. Αναφέρεται στην μελέτη

μακροπρόθεσμων σχεδίων που εξετάζουν μελλοντικές προοπτικές και εστιάζεται

στην επίλυση βασικών εΠ1λcryών Ύια την συνολική ανάπτυξη του συστήματος

μεταφορών και του επιμέρους συστήματος των οδικών μεταφορών (καθώς και των

λοιπών υποσυστημάτων). Οι μελέτες αυτού του επιπέδου (όπως στην περίπτωση της

Ελλάδας η μελέτη "Ελλάδα 2010 - ΣτρατηΎικό Σχέδιο Ανάπτυξης της

Συγκοινωνιακής Υποδομής" του ΥΠ.ΕΘ.D.) βασικό στόχο έχουν να συμβάλουν στον

καθορισμό της πολιτικής Ύια την οδική υποδομή.
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• Το επίπεδο του τακτικού σχεδιασμού για το σύστημα οδικών μεταφορών και την

οδική υποδομή. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε την αξιολόγηση προγραμμάτων

ανάπτυξης του μεταφορικού συστήματος. Ειδικότερα για το τμήμα της υποδομής του

δικτύου, στο επίπεδο αυτό έχουμε την επtλoγή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων και τ/ν

έγκριση ή απόρριψη προτεινόμενων έργων. (Στο επίπεδο αυτό στην περίπτωση τ/ς

Ελλάδας, ανήκουν οι μελέτες σκοπιμότητας και αναγνωρίσεως μιας νέας οδικής

σύνδεσης βλ. ενότητα 1.7.3.)

• Το επίπεδο των σχεδίων εφαρμογής για την οδική υποδομή δηλαδή της

συνολικής λεπτομερούς μελέτης, και υλοποίησης των έργων. Στο επίπεδο αυτό

έχουμε την σταδιακή ολοκλήρωση της συνολικής μελέτης, με την ολοκλήρωση των

επιμέρους υπομελετών, η οποία τελικά καταλήγει στον καθορισμό και υλοποίηση

επιμέρους έργων. Σε ορισμένες περιπτώσεις που από κάποια από τις επιμέρους

υπομελέτες διαπιστωθούν ανυπέρβλητα προβλήματα οδηγούμαστε στην τροποποίηση

του έργου ή στην αναζήτηση άλλης λύσης (επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο).

Κάθε μελέτη σε καθένα από τα παραπάνω επίπεδα πρέπει να εξετάζει τα δεδομένα

των υπόλοιπων επιπέδων, με τα οποία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα. Η συνολική

προσπάθεια σχεδιασμού για το οδικό σύστημα και την υποδομή του, βασίζεται στην

ταυτόχρονη σύνθεση των δεδομένων στα τρία παραπάνω επίπεδα. Στην περίπτωση

που δεν συμβαίνουν τα παραπάνω, καταλήγουμε κατά περίπτωση σε πράξεις

εφαρμογής που δεν συντονίζονται και συνδέονται στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου

σχεδίου ανάπτυξης, σε λανθασμένα στρατηγικά σχέδια που δεν βασίζονται στην

υπάρχουσα κατάσταση κλπ.

Πέρα από τον συντονισμό του σχεδιασμού σε όΜ τα επίπεδα, για τ/ν επιλογή των

κατάλληλων έργων και τ/ν επιτυχή υλοποίηση τους είναι βασικές δύο διαδικασίες:

• Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων για την επιλογή των προς υλοποίηση έργων

• Η άρτια ολοκλήρωση όλων των επιμέρους μελετών, της συνολικής μελέτης του

κάθε έργου.
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Βιισικάζψήιιατα αvάπτυξψ; της οδικής υποδομιΊς

Στην συνέχεια θα παρουσιαστείη ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την

επιλογή των προς υλοποίηση έργων η οποία κρίνεται ως η βέλτιστη. Η ενότητα των

ζητημάτων σχεδιασμού θα ολοκληρωθεί με την εξέταση των σταδίων της συνολικής

μελέτης μιας νέας οδικής σύνδεσης, και θα παρουσιαστούν, για την περίπτωση της

Ελλάδας, αναλυτικά οι επιμέρους μελέτες της συνολικής μελέτης για τις βασικές

κατηγορίεςέργων οδοποιίας.
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1.7.2. Διαδικασία ορθολογικής λήψης αποφάσεων για την υλοποίηση έργων

οδικής υποδομής

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα για τον

σχεδιασμό για τον καθορισμό των επιδιώξεων και την υλοποίηση σημαντικών έργων

που θα έχουν καταλυτική επίδραση στο μελλοντικό οικονομικό και κοινωνικό

περιβάλλον - όπως αποτελεί και η περίπτωση των ελληνικών μεγάλων συγκοι

νωνιακών αξόνων - είναι έργο δύσκολο και επίμονο, που απαιτεί τη συνεργασία

διαφόρων ομάδων ειδικών και εμπειρογνωμόνων με ιδιωτικούς και δημοσίους

φορέων καθώς και με τους κατοίκους των περιοχών, και το συνεχή επανέλεγχο των

αποφάσεων (Ευμολπίδης και Διονέλης, 1994).

Όσο αφορά τα έργα οδικής υποδομής μεγάλης κλίμακας, η προτεινόμενη από τους

Ευμολπίδη και Διονέλη (1994), διαδικασία λήψης αποφάσεων απεικονίζεται στο

σχήμα. Επίσης υπογραμμίζουν ότι,

Επισημαίνεται η βασική σημασία που έχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ο

καΘορισμός των στόχων (Βλ. σχήμα 1.2.) ο οποίος επηρεάζεται σημαντικά από την

επιλεγμένη και ασκούμενη πολιτική στον μεταφορικό τομέα και τον τομέα της οδικής

υποδομής. Επίσης στα μεγάλα έργα, στην περίπτωση της Ελλάδας, σημαντικό στάδιο

πριν την υλοποίηση είναι αυτό της κοινοβουλευτικής έγκρισης, που σχετίζεται άμεσα

με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Πρωταρχική είναι επίσης η θέση της χωροταξικής ανάλυσης, η οποία είναι βασική

για την κατανόηση των ευρύτερων συνθηκών και την προεκτίμηση πιθανών

επιπτώσεων της επέμβασης στην οδική υποδομή.

Ένα ακόμη σημείο που υπογραμμίζεται, είναι η σημασία των περιβαλλοντικών

παραμέτρων της υπό εξέταση οδικής σύνδεσης, όπως φαίνεται από την διάκριση των

κριτηρίων αξιολόγησης σε περιβαλλοντικά που συγκροτούν την περιβαλλοντική

θεώρηση, και σε κοινωνικοοικονομικά που συγκροτούν την κοινωνικοοικονομική
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θεώρηση της υπό εξέταση οδικής σύνδεσης. Από την σύνθεση των θεωρήσεων αυτών

με βάση τις προτεραιότητες που υπάρχουν και τους διαθέσιμούς οικονομικούς πόρους

οδηγούμαστε στην επιλογή των προς υλοποίηση έργων. Μετά την υλοποίηση ενός

έργου ακολουθεί η επαναξιολόγηση της απόφασης για την υλοποίηση του και ο

επαναπροσδιορισμός των γενικότερων στόχων.
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Σχήμα 1.2. : ΟρθολσΥική διαδικασία λήψης αποφάσεων για μεγάλα οδικά έργα

Π!rt:iι: Ευμολπίδης & ΔΙΣVΈλης ( 1994)
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Για τα οδικά έργα μικρότερης κλίμακας- τοπικής σημασίας η παραπάνω διαδικασία

διαμορφώνεται,όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι

περισσότερο πρακπκά εφαρμόσιμη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, καθώς και η

εφαρμογή όσο είναι εφικτό συμμετοχικών διαδtκασιών στον σχεδιασμό και την λήψη

αποφάσεων.
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Σχήμα 1.3. : Ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων για οδικά έργα μικρότερης

κλίμακας

Π!ι1:!L.. Ιδία επεξεργασία
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1,7,3. Στάδια μελέτης μιας νέας οδικής σύνδεσης

Η συνολική μελέτη για την υλοποίηση μιας υπεραστικής οδού περιλαμβάνει μια

σειρά από βασικά στάδια και επιμέρους μελέτες, που ξεκινούν από τις γενικότερες

σχεδιαστικές μελέτες και καταλήγουν σε μία συγκεκριμένη τεχνική κατασκευαστική

μελέτη :

• Μελέτη σκοπιμότητας "feasibίlίty study".

• Μελέτη αναγνωρίσεως.

• Προμελέτη.

• Οριστική Μελέτη με το κτηματολόγιο της.

• Προμελέτη των κάθε μορφής τεχνικών έργων της οδού.

• Οριστική Μελέτη των τεχνικών έργων της οδού.

(Pietsch 1979, Αραβαντινός 1993 και Σκάγιαwης 1994)

Σύμφωνα με τον Προφυλλίδη (1993), ιδιαίτερη σημασία στο επίπεδο του σχεδιασμού

έχει η μελέτη σκοπιμότητας που σε επίπεδο ιεράρχησης «έπεται του εθνικού και

περιφερειακού σχεδιασμού και προηγείται της προκαταρκτικής μελέτης» Πρόκειται

για την μελέτη που προσπαθεί να απαντ/σει στα παρακάτω ερωτήματα:

• γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί το έργο

• γιατί πρέπει να πραγματοποιηθεί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή

• ποιά πρέπει να είναι τα λειτουργικά και τεχνικά του χαρακτηριστικά

• ποιά είναι η σειρά του έργου σε ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα προτεραιοτ/των

(Προφυλλίδης 1993)

Στην περίπτωση της Ελλάδας σε πολλές περιπτώσεις κατασκευάστηκαν οδικά έργα

χωρίς να έχουν εκπονηθεί μελέτες σκοπιμότητας, με αποτελέσματα όπως;

• τη μη βέλτιστη κατανομή των εθνικών πόρων
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• την κατασκευή έργων που θα μπορούσαν είτε να μην πραγματοποιηθούν καθόλου

είτε να πραγματοποιηθούν με άλλη μορφή είτε να πραγματοποιηθούν σε άλλη

J χρονική στιγμή.

• τη μη κατασκευή άλλων έργων πολύ σημαντικότερων.
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Ανάλογα με τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας η υπό εξέταση οδική

σύνδεση, αφήνεται για πιθανή μελλοντική αναθεώρηση, η έχουμε την ένταξη της ως

έργου σε ένα πρόγραμμα ή την άμεση απόφαση για την υλοποίηση της συνολικής

μελέτης της.

Για την Ελλάδα οι επιμέρους μελέτες που απαρτίζουν την συνολική μελέτη μιας

υπεραστικής οδού, ανάλογα με την κατηγορία αυτής, καθορίζονται από τις

αντίστοιχες ελληνικές εγκυκλίους εκτέλεσης έργων και μελετών, και παρουσιάζονται

στα παρακάτω σχήματα:
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1.8. Ανακεφαλαίωση, τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό μετά την διασαφήνιση βασικών εwοιών εξετάστηκαν συνοπτικά

ορισμένα ζητήματα Πολιτικής, Θεσμικού Πλαισίου και Σχεδιασμού, καθώς αυτά

κρίθηκε ότι αποτελούν βασικούς παράγοντες καθορισμού των κατευθύνσεων

ανάπτυξης και επηρεασμού των επιπτώσεων, της ανάπτυξης οδικής υποδομής και

ειδικότερα της δημιουργίας νέων οδικών συνδέσεων.

Τα βασικά τελικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις του κεφαλαίου είναι τα

παρακάτω:

• Η ανάπτυξη του τμήματος της οδικής υποδομής είναι αναγκαία για την ανάπτυξη

του οδικού και γενικότερα του μεταφορικού συστήματος.

• Η δημιουργία μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης αποτελεί έναν από τους

βασικούς τρόπους επέμβασης στην οδική υποδομή, και κατά επέκταση του

μεταφορικού συστήματος μιας περιοχής.

• Βασική για την μορφή των επιπτώσεων είναι η πολιτική που ασκείται και οι

πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται. Το αν θα δημιουργηθούν ή όχι νέες οδικές

συνδέσεις, και το σημαντικότερο που και με ποία σειρά προτεραιότητας θα

υλοποιηθούν αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα πολιτικής απόφασης. Η ελληνική

πολιτική αν και πολλές φορές στο παρελθόν έχει αστοχήσει ή καθυστερήσει στις

επιλογές της μετά την εισαγωγή στην Ε.Ο.κ. και σήμερα στα πλαίσια της Ε.Ε.

κρίνεται ότι εναρμονίζοντας το ελληνικό οδικό δίκτυο με το Ευρωπα'ίκό και

αναπτύσσοντας σταδιακά και τα τοπικά οδικά δίκτυα βρίσκεται στο σωστό δρόμο.

• Η πολιτική απόφαση, ακόμα και ορθή δεν αρκεί. Χρειάζεται το κατάλληλο

θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει όλα τα θέματα, από την διαδικασία λήψης

36



Ι

~

Ι

Ι

1
1

J
j

J

Ι

J

J

ΙΙΙ'ΟΣΕΓΠΣΗ ΤΩΝ XΩΙ~OTAΞIKΩN, '"';\1 ΕΒ.Ι,",ΟΤΕΙ)Α ΤΗΝ 11EI)IBA"AONTIKll'i
Ι::IΙIΙΙΤΩΣΕΩΝ.ΛΙΚ ΤΗΝ ΔΙΙI'ΙΙΟΥI'1 '11\ ΜΙΛΣ Υ.-ιεΙ)ΛΣΤΙ,",ΙΙΣ ΟΔΙ"ΙΙΣ l:ΥΝΔΕΣIIΣ

Oιισιl\ιJ ζητήματα α\'άπτιιξης της οδικής υποδομίις

αποφάσεων μέχρι της προδιαγραφές των επιμέρους μελετών, τους κανονισμούς

οδοποιίας και την κατασκευή.

• Επί του σχεδιασμού της οδικής υποδομής υποστηρίζεται ότι είναι βασική η λήψη

των αποφάσεων για την επιλογή των προς υλοποίηση έργων κατά περίπτωση με την

ορΟολογική διαδικασία, όπως αναλύθηκε στην αντίστοιχη ενότητα, και όχι με

"πελατειακά" συστήματα. Στην περίπτωση της Ελλάδας κρίνεται ότι γίνονται

σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης σημαντική κρίνεται η

πρόσφατη κωδικοποίηση (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. 1998) των επιμέρους μελετών (Βλ. ενότητα

1.7.3.) που απαρτίζουν την συνολική μελέτη μιας υπεραστικής οδού. Η επιβολή της

υλοποίησης των επιμέρους μελετών, κρίνεται ότι θα οδηγήσει α)σε περισσότερο

άρτιες μελέτες και β)θα αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις λόγω πλημμελούς

σχεδιασμού και υλοποίησης.

Τονίζεται τέλος, ότι οι περιβαλλοντικές και χωροταξικές επιπτώσεις που θα

εξεταστούν στην συνέχεια καθορίζονται, και μπορούν να μεταβληθούν, με τις

κατάλληλες πολιτικές, θεσμικές και σχεδιαστικές αποφάσεις, οι οποίες κατά

συνέπεια αποτελούν την βάση των μέτρων και των δράσεων για την

μεγιστοποίηση των θετικών και περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων.
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2.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά αναλύεται η διαφοροποίηση των χωροταξικών

επιδράσεων ανάλογα με τον χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου, και στην συνέχεια

οι χωροταξικές επιπτώσεις στην περίπτωση οδικών έργων μεγάλου και μεσαίου

μεγέθους και στην περίπτωση έργων τοπικής σημασίας. Στην συνέχεια εξετάζονται

διαδοχικά οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης, οι οικονομικές επιπτώσεις, οι επιπτώσεις

στο παραγωγικό σύστημα, οι κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις και οι

επιπτώσεις στο οικιστικό δίκτυο. Το κεφάλαιο κλείνει συνοψίζοντας τις βασικότερες

επιπτώσεις ανά τομέα με ορισμένες τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι και ο τομέας του περιβάλλοντος είναι ένας από τους τομείς που

εξετάζονται στα πλαίσια μιας χωροταξικής ανάλυσης, καθώς ωστόσο οι

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αποτελούν το κεντρικό ζήτημα της εργασίας αυτής, θα

εξεταστούν ειδικότερα και αναλυτικά, σε επόμενο κεφάλαιο (κεφ. 3).
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2.2. Η διαφοροποίηση των χωροταξικών επιδράσεων ανάλογα με τον χαρακτήρα

και το μέγεθος του έργου

Τα χαρακτηριστικά μιας νέας σύνδεσης και τα χωρικά επίπεδα στα οποία αυτή

επιδρά διαφέρουν σε κάθε περίπτωση. Οι χωροταξικές επιδράσεις, το πλήθος των

χωρικών επιπτώσεων, η επέκταση τους γεωγραφικά, η μορφή τους, και ο δυναμισμός

τους εξαρτώνται από τη χωρική κλίμακα στην οποία μεταβάλλεται η δομή του

οδικού δικτύου καθώς και.από το μέγεθος και τον χαρακτήρα του έργου.
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γπεραστικώνΟδικώνΈργων
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Το υποσύστηματων οδικών μεταφορών εξυπηρετεί τις διεθνείς, τις διαπεριφερειακές

τις ενδοπεριφερειακές (π.χ. για την Ελλάδα τις διανομαρχιακές) και τις τοπικές

οδικές μετακινήσεις. Ανάλογα με το είδος των μετακινήσεων που θέλουμε να

ενισχόσουμε και την συνδετήρια κλίμακα του έργου, έχουμε διαφορετικά Χ@Ρικά

επίπεδά* επέμβασηςκαι επιπτώσεων.Έτσι μπορούμε (Βλ σχήμα 2.1.) να διακρίνουμε

έργα με χωροταξικές επιπτώσεις σε:

Διεθνές επίπεδο

ΙΙ Εθνικό επίπεδο

ΙΙΙ Περιφερειακό επίπεδο

ΙV Τοπικό επίπεδο

Τα οδικά έργα ανώτερης συνδετήριας κλίμακας, έχουν συνήθως επιπτώσεις και στις

χαμηλότερες βαθμίδες. Ένα ειJvικής κλίμακας έργο επιδρά σε διαπεριφερειακό και

ενδοπεριφερειακό επίπεδο, καθώς κάθε περιφέρεια και νομός από όπου διέρχεται

δέχεται επιδράσεις. Επίσης έχουμε και ιδιαίτερες τοπικές στις περιοχές που

υλοποιείται το έργο.

Δύο έργα της ίδιας συνδετικής κατηγορίας (π.χ. τοπικής σύνδεσης) διακρίνονται

ανάλογα με το μέγεθος τους. Το μέγεθος ενός υπεραστικού οδικού έργου αποτελεί

κατά συνέπεια επίσης μέτρο των επιπτώσεων του" Μπορεί να αξιολογηθεί από την

ιεραρχική θέση του έργου με βάση τα τεχνικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του

και από το ύψος της απαιτούμενης οικονομικής επένδυσης κατασκευής και

λειτουργίας.

Οι χωροταξικές επιπτώσεις διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα με τις ειδικές κατά

* Σημείωση; Στην προσπάθεια να αναλύσουμε κάποιο πρόβλημα ανάπτυξης προγραμματισμού κλπ., πρέπει να

προσδιορίσουμε την χωρική ενότητα ή τις χωρικές ενότητες στα πλαίσια της οποίας θα κινηθούμε ερευνητικά. "Ετσι το

πρώτο βήμα πο\) συνήθως κάνο\)με απαιτεί την υποδιαίρεση του χώρο\) σε ορισμένες ενότητες. Εδώ συναντάμε τα

προβλήματα της πολλαπλής διαιρετότητας, της -γειτνίασης κω της οριοθέτησης, και τα προβλήματα ετεροτοπίας.

ΓεωρΥσ.vrάς f{. (/995) Η κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων πο\) επιχειρείταΙ, πιΟανότατα να μην ανταποκρίνεται

πλήρως, για ορισμένα οδικά έΡ'(α.

40



"'1

I1Ι'()ΣΕIΤΊΣΙ! ΤΩΙ'-ό Χ!~Ι'ΟΤ;\ΞΙh:!~~, ΚΑΙ Ι::ΙΔΙΙ':ΟΤΚΙ',\ T!~N ΙIΚI'ΙΒΑι\I\ΟΝΊΊΚΩΝ

ι::llιrIΤΩΣfΔΝ,ι\Ι!Ο ΊΊΙΝ ΔΙ-ΙΜΙΟ"Ι'ΠΑ ΜΙ,\Σ ΗΙΕΡΛΣΤιI':Ι·ΙΣ ΟΔΙΙ.:ΙΙΣ Σ\Ν"ΔΕΣΗΣ

ΧωIΗ)ταξικ{;ςεπιπτι.i)σι:ιςδημιουργίαςμιας νέας υπεραστικιιςοδιl\ής σiινδεσης

1
Ί

Ι

1

]

]

Ι

Ι

J
!

περίπτωση συνθήκες των χωρικών συστημάτων (δομή παραγωγικού συστήματος.

χρήσεις και καλύψεις γης, δομή οικιστικού δικτύου κ.α.) , τις ευρύτερες πολιτικές

συνθήκες, τους στόχους τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο κατασκευής της οδού.

Κατά συνέπεια για την εκτίμηση των χωροταξικών εmπτώσεων μίας νέας οδικής

σύνδεσης είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας και το μέγεθος της. Και

αντιστρόφως για να επιτευχθούν οι επιθυμητές και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες

χωροταξικές επιπτώσεις, σε μία περιοχή πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα

χαρακτηριστικά και προδιαγραφές οδού. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της

οδικής σύνδεσης ξεκινάει με την μελέτη μιας ή περισσότερων λύσεων στα στάδια των

μελετών γενικού σχεδιασμού και οριστικοποιείται με την οριστική μελέτη της οδού.
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2.3. Επιδράσεις οδικών έργων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους

Τα έργα αυτά εξυπηρετούν την μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική της χώρας σε

αντίθεση με τα έργα τοπικού χαρακτήρα που συχνά ανταποκρίνονται κυρίως στις

ανάγκες τοπικών ομάδων. Οι συνδέσεις σε υπερεθνικό-διαπεριφερειακό επίπεδο

(κατηγορίες Ι και 11 κεφαλαίου 2.1) έχουν καθοριστική εξάρτηση από, και

επιπτώσεις σε, ζητήματα διεθνούς-διαπεριφερειακού εμπορίου (εισαγωγικού,

εξαγωγικού, διαμετακομιστικού), τουρισμού και γενικότερα σχέσεων και

συνεργασίας. Τα μεγάλα έργα βελτιώνουν την υποδομή της χώρας και έτσι

προωθείται η προσέλκυση επενδύσεων, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αύξηση της

απασχόλησης (Κόνσολας, 1994). Οι επιπτώσεις επεκτείνονται στο σύνολο των

χωρών-περιφερειών που συνδέονται. Ωστόσο το μεγαλύτερο τμήμα των ωφελειών

κατευθύνεται στις κεντρικές και στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές λόγο των

συγκριτικών πλεονεκτημάτων που αυτές διαθέτουν (Πετράκος, Ι 997). Αντίστοιχα

ισχύουν για οδικά έργα στο εσωτερικό μίας περιφέρειας (κατηγορία ΠΙ).

Πέρα από τις επιπτώσεις που έχει ένα μεγάλης κλίμακας έργο κατά περίπτωση σε

διεθνές εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο έχει και κατά τόπους επιδράσεις. Οι βασικές

περιφερειακές και τοπικές επιδράσεις σύμφωνα με τον Παπαδασκαλόπουλο (1994)

είναι:

• η προσέλκυση οικονομικών δραστηριοτήτων και η αλλαγή στο πρότυπο

εγκατάστασης των επιχειρήσεων

• η ενίσχυση των αστικοβιομηχανικών συγκεντρώσεων

• η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για κλαδική αναδιάρθρωση.

Οι μεγάλοι άξονες διέρχονται από ένα μη ομοιογενή χώρο, με χωροταξικές και

περιβαλλοντικές διαφοροποιήσεις, ο οποίος είναι άνισα ανεπτυγμένος. Ανάλογα με

τις διαφοροποιήσεις των περιοχών που διαρρέουν και τις σχέσεις τους με άλλες

περιοχές, οι συνέπειες διαφοροποιούνται κατά περιοχή, και για κάποιες περιοχές

μπορεί να είναι μέχρι και αρνητικές.
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Για την περίπτωση της Ελλάδας, ορισμένες από τις αναμενόμενεςεπιπτώσειςαπό τα

έργα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται υπό υλοποίηση, σύμφωνα και με τον

Παπαδασκαλόπουλο(1994), είναι:

• η σύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα

• η προώθηση διασυνοριακής συνεργασίας με τρίτες χώρες

• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και η ενίσχυση της

πρόσβασης στις διεθνείς αγορές

• η ενσωμάτωση-ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας

Οι επιπτώσεις των έργων εξαρτώνται για τα διεθνή έργα και από τον γεωπολιτικό

ρόλο της χώρας, και σε επίπεδο περιφέρειας από την εξειδίκευση και την θέση της

στο εθνικό παραγωγικό σύστημα. Σημαντικός είναι ο ρόλος του σχεδιασμού και της

πολιτικής στο να έχουν αυτά τα έργα τις ζητούμενες επιπτώσεις. Στην περίπτωση της

Ελλάδας ο Γκούμας (1996) επισημαίνει: ''Για να μη βρεθούμε στο μέλλον με

υπολειτουργούσες υποδομές, για τις οποίες θα έχει δαπανηθεί επί μια δεκαετία το 1/3

περίπου των προϋπολογισμών, ο σχεδιασμός μεταφορών, θα πρέπει να

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου της χώρας μας και σε μια

άλλη διεθνή διάσταση της οικονομίας μας - τον τουρισμό - και γι' αυτό θα πρέπει να

είναι συνεπής με ένα γεωπολιτικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα

στην περιοχή."

Σημαντικές είναι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών των έργων, όπως θα

αναλυθεί στην ειδικότερη προσέγγιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα

στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία.

Σημειώνεται τέλος ότι ποσοτικά, οι επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, των

έργων αυτών δεν έχουν προσδιοριστεί από κανένα μελετητή (Κόνσολας, 1994)

Γενικότερα λόγω της ιδιομορφίας των υποδομών οδικών έργων η οποία είναι ακόμα

μεγαλύτερη για τα έργα αυτής της κατηγορίας, οι ακριβείς επιπτώσεις σε όλους τους
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τομείς είναι εξαιρετικά ποικίλες, και δεν μπορούν να προσδιοριστούν παρά κατά

περίπτωση.
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2.4. Επιδράσεις οδικών έργων τοπικής σημασίας

Οι επιπτώσεις των έργων τοπικής σημασίας, είναι γενικά μικρότερες από όη εκείνες

των μεγάλων έργων, Ωστόσο τα έργα αυτά είναι αναγκαία για την τοmκή ανάπτυξη.

Δίνουν την δυνατότητα αξιοποίησης του τοπικού δυναμικού και των φυσικών πόρων

της περιοχής, εξέλιξης στα τοπικά παραγωγικά δίκτυα, και προώθησης των τοmκών

προ'ίόντων στις αγορές.

Εmσημαίνεται όη, αν και τα μεγάλα έργα έχουν τοπικές επιδράσεις στις περιοχές που

διανύουν, καθώς αυτά συνήθως σχεδιάζονται με ευρύτερους στόχους, οι επιδράσεις

τους στο τοπικό επίπεδο δεν είναι "αναμενόμενο αποτέλεσμα τοmκού

προγραμματισμού" αλ/ά προκύπτουν συνήθως ως "μη προγραμματισμένες

εmπτώσεις" ( sideffects ) που μπορεί να είναι και αΡVΗηKές για το τοmκό επίπεδο, σε

κάποια περιοχή. Έτσι μια υπεραστική οδός με στόχο να συνδέσει μεγάλα αστικά

κέντρα και την χώρα με το εξωτερικό (π.χ. ΠΆΘΕ), για να πετύχει την βέλτιστη

χρονοαπόσταση μπορεί να αποφύγει να διέλθει από ορισμένα μικρότερου μεγέθους

αστικά κέντρα των ενδιάμεσων περιοχών, με αποτέλεσμα να απαιτούνται κατάλ/ηλες

τοmκές υπεραστικές συνδέσεις, ώστε να αξιοποιηθεί το μεγάλο έργο για την περιοχή.

Ακόμα και η διέλευσή της από τοmκούς οικισμούς*, αν αυτή γίνει με λάθος τρόπο,

(π.χ. αν δεν διοχετευτεί η κυκλοφορία περιφερειακά μέσω ενός δακτυλίου) μπορεί

να οδηγήσει σε προβλήματα, όπως αλ/οίωση του τοπικού χαρακτήρα του οικισμού,

αποδυνάμωση και συρρίκνωση σε άλ/ους οικισμούς που δεν συνδέονται Κ.α.

Είναι αναγκαίος συνεπώς ο σχεδιασμός τοπικών οδικών συνδέσεων, μικρότερης

κλίμακας και τοπικής σημασίας, για την σύνδεση τοπικών κέντρων, περιοχών και

κομβικών σημείων, που να είναι σχεδιασμένα με στόχο τις τοmκές ανάγκες και

ιδιαιτερότητες. Υλοποιώντας τις επενδύσεις αυτές, που είναι συνήθως μικρής

κλίμακας και σε διάφορες περιοχές ώστε σταδιακά να βελτιώνονται οι οδικές

συνδέσεις όλων των περιοχών της χώρας, επιτυγχάνουμε την βέλτιστη απόδοση του

διΙCΤΎoυ. Τα έργα αυτά συμπληρώνουν τα μεγαλύτερα, και βοηθούν την οικονομική

και τοπική ανάπτυξη.
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Σημειώνεται επίσης ότι στα οδικά έργα τοπικής σημασίας εντάσσονται και αυτά της

αγροτικής και δασικής οδοποιίας, που αποτελούν και την μικρότερη κλίμακα

οδοποιίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η αγροτική οδοποιία, που αποτελεί και

τη μικρότερη κλίμακα οδοποιίας. Συνήθως τα έργα αυτά υλοποιούνται από τοπικούς

φορείς για την στοιχειώδη εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις αγροτικές και δασικές

εκτάσεις, ή και για λόγους προστασίας από πυρκαγιές καθώς λειτουργούν και ως

αντιπυρικές ζώνες. Στην περίπτωση της Ελλάδας τα έργα αυτά γίνονται συνήθως

χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές. Κρίνεται σκόπιμο να γίνεται προσεκτικότερος

σχεδιασμός αυτών ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες

(π.χ. περιβαλλοντικές) ώστε να διευκολύνεται μεταξύ άλλων πιθανή μελλoνnκή

αναβάθμιση και να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Συμπερασματικά, το υπεραστικό οδικό δίκτυο μιας χώρας για να ανταποκρίνεται

στην μεταφορική ζήτηση, πρέπει να διατηρείται επαρκές και λειτουργικό και σε

ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η

υλοποίηση και οδικών έργων τοπικής σημασίας, τόσο συμπληρωματικών ως προς τα

μεγάλα έργα, όσο και αποκλειστικά για την επίλυση τοπικών προβλημάτων.
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2.5. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης

Το ζήτημα της αλληλεξάρτησης γενικότερα των μεταφορικών δικτύων και του

συστήματος των δραστηριοτήτων κατέχει κεντρική θέση στη θεωρία της χωρικής

ανάλυσης για οποιοδήποτε χωρικό περιβάλλον. ι-ι βασική θεωρητική αρχή της

αλληλεξάρτησης σε συνδυασμό με την αρχή της ισορροπίας στην λειτουργία των

δικτύων, παρουσιάζεται στο σχήμα Οποιαδήποτε εξωγενής επέμβαση, όπως η

δημιουργία μίας νέας οδικής σύνδεσης, είτε στο σύστημα των μεταφορών, είτε στο

σύνολο των δραστηριοτήτων, επηρεάζει αντίστοιχα το συζυγές σύστημα καθώς και

το σύνολο των ροών, το οποίο μετακινείται σε νέες καταστάσεις ισορροπίας (βλ.

σχήμα 2.2.). Οι σχέσεις αυτές είναι αμφίδρομες και δυναμικές στο χώρο και στο

χρόνο (Παππάς 1999).

Σχήμα 2.2. :

Αλληλεξάρτηση μεταφορών και χρήσεων γης

Σύστημα των

μ.cταφopών

l.υcrτημα των

δραοτηρtoτήτων

\
~

ι -_.]
Σύ"Ολο των ροών" των

KIITIIorιicrcwv ιοο, pcι-s

crro δίκη:ιο- ' -
\,
J

,Ι"
~.p

..-.""""'-

D..!rt:.1J..: Παππάς 99
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Σχήμα 2.3. : Επιπτώσεις στις μετακινήσεις αγροτικής περιοχής

Ειδικότερα για μία νέα οδική σύνδεση, η κατασκευή των οδών που την δημιουργούν,

μεταβάλλει τις καλύψεις και χρήσεις γης. Με την δημιουργία της, μία νέα οδός καθώς

αποτελεί αξονική χρήση γης, καταλαμβάνει τμήμα του εδάφους. Για τα παρόδια

αγροτεμάχια, βελτιώνεται η δυνατότητα πρόσβασης και - ανάλογα με το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο - μπορεί να μεταβάλλονται και χαραΙCΤΗρισΤΙKά όπως ο συντελεστής

δόμησης και η αρτιότητα, με αποτέλεσμα την έλξη πλήθους νέων χρήσεων, ανάλογα

με τις νέες δυνατότητες μεταφορικής εξυπηρέτησης που παρέχονται και με τα

υπόλοιπα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ανάλογα με τις κατά περίπτωση συνθήκες,

μπορεί να έχουμε εγκατάσταση παρόδιων επιχειρήσεων (Πολύζος, 1998), ή

δημιουργία και επέκταση οικιστικών συγκεντρώσεων (Κόνσολας, 1994). Επίσης

έχουμε επιπτώσεις στις μετακινήσεις στις αγροτικές περιοχές (βλ. σχήμα 2.3.) και

στις αγροτικές χρήσεις γης (Τσώχος, 1997).

+ ... επιlwινωνΙα μετοξύ των

διαφόρων αγρonκών λειτουργιών

μετά

,,

Ι Ι αγροί

Ι\\\\\Ν εγκατσλειψθείοα εnΙφάνειa

πρό

]

J

]

]

Ι

J
]

J
j
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Αν στην περιοχή υπάρχει περιοριστική νομική ρύθμιση (π.χ. Ζ.Ο.Ε. ή Ζ.ΑΠ.Δ. ), ή

γενικότερα χωροταξικός προγραμματισμός που να ρυθμίσει την κατανομή στον χώρο

των νέων χρήσεων, οι νέες δραστηριότητες είναι περισσότερο πιθανό να αναπτυχθούν

με ορθολογική τάξη (και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που

επηρεάζουν, όπως π.χ. η νοοτροπία των πολιτών, οι σχέσεις κράτους-πολιτών, η

αυστηρή ή όχι εφαρμογή των νόμων). Στην περίπτωση που απουσιάζουν και οι

ειδικές νομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις, είναι αναμενόμενη η εμφάνιση

χωροταξικών προβλημάτων. Έτσι έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργία

αυθαίρετης δόμησης, συνύπαρξη συγκρουόμενων χρήσεων γης, και αρνητικές

επιπτώσεις στο τοπίο και στο περιβάλλον. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας που

"η ασκούμενη πολιτική στον εκτός σχεδίου χώρο προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα

εκτατικό πρότυπο εξωαστικής χωροθέτησης δραστηριοτήτων αστικού χαρακτήρα"

(Οικονόμου, 1995) η δημιουργία οδικών συνδέσεων, οδηγεί συχνά στην εμφάνιση

των παραπάνω αρνητικών φαινομένων

Οι επιδράσεις ωστόσο δεν σταματούν στις παρόδιες και στις γειτονικές τους εκτάσεις.

Η δημιουργία της οδικής σύνδεσης επηρεάζει έμμεσα και την ευρύτερη περιοχή, κατά

περίπτωση, με βάση τα χαρακτηριστικά της. Η δημιουργία π.χ. παράκτιων αξόνων

έχει οδηγήσει συχνά σε μετακίνηση της ενδοχώρας προς της ακτές, με συνέπειες

όπως η εγκατάλειψη παραδοσιακών οικισμών και η αποδυνάμωση παραδοσιακών

παραγωγικών δομών.

Επισημαίνεται τέλος η περίπτωση διέλευσης μιας υπεραστικής οδού μέσα από τον

αστικό ιστό, αποτελεί μια ειδική περίπτωση όπου μία υπεραστική οδική σύνδεση

προκαλεί εκτός από χωροταξικές και πολεοδομικές επιπτώσεις, συνήθως αρνητικές

όπως ρήξη του αστικού ιστού, κυκλοφοριακή συμφόρηση και ανεπιθύμητες

μεταβολές στις παρόδιες αξίες και χρήσεις γης. Συνήθως αποτελεί λάθος σχεδιαστική

επιλογή ιδιαίτερα αν πρόκειται για οδό μεγάλης διατομής, όπως οι Εθνικές οδοί στην

περίπτωση της Ελλάδας.
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2.6. Οικονομικές επιπτώσεις βελτίωσης της οδικής υποδομής

Η χρησιμόπιtα των έργων οδικής υποδομής στον οικονομικό τομέα, είναι

πολυσήμαντη γιατί επεκτείνεται σε μια μεγάλη σειρά διαδικασιών παραγωγής, και

δεν υποκαθίσταται. Τα έργα οδικής υποδομής, αποτελούν στοιχείο των οικονομικών

δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα, προσανατολίζουν την διάρθρωση και

δημιουργούν συγκεντρώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων (Κονσόλας, 1994). Η

κατασκευή βασικών έργων υποδομής αποτελεί ένα από τα θετικά μέτρα

επηρεασμού του τόπου εγκατάστασης (Σκούντζος, 1996). Τα έργα οδικής υποδομής

συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των

περιφερειών και ενεργοποιούν ιδιωτικούς πόρους για την βελτίωση της

παραγωγικότητας και την αύξηση της παραγωγής.

Από την οικονομική σκοπιά το πιθανό κόστος και οι πιθανές άμεσα ορατές ωφέλειες

από την δημιουργία μίας νέας υπεραστικής οδού, που συνδέει δύο κομβικά σημεία ή

δύο οικισμούς Α και Β είναι οι παρακάτω: Οι συνέπειες διαχέονται και στα

μεταφορικά υποσυστήματα και τις περιοχές όπου ανήκουν τα Α και Β.

j

j

j
,

J

j

ΠΙΘΑΝΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ

• Αύξηση του όγκου της

κυκλοφορίας μεταξύ Α και Β κλπ.

• Ωφέλειες σε χρόνο (λόγω

αποσυμφόρησης και δυνατότητας

ανάπτυξης μεγαλύτερων ταχυτήτων ).
• Μείωση του κόστους

εκμετάλλευσης των οχημάτων.

• Αναλογικά λιγότερα ατυχήματα

(λόγω βελτιωμένων τεχνικών

χαρακτηριστικών της νέας σύνδεσης σε

σχέση με αυτά προϋπαρχόντων οδών,

και αποφόρτιςης εναλλακτικών

διαδρομών)

• Μείωση των αποθηκευτικών

χώρων των επιχειρήσεων στο Α και

Β (λόγω της δυνατότητας ταχύτερης

διοχέτευσης τους σnς αγορές).

ΠΙΘΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

• Κεφαλαιουχικό κόστος της

επένδυσης

• Αύξηση του μεταβλητού κόστους

(συντήρηση, επισκευές, φωτισμός,

αστυνομική επιτήρηση).

• Παραμόρφωση του περιβάΛλοντος

και ενδεχόμενα περισσότερη ρύπανση.

• Μείωση της ζήτησης για

εναλλακτικά μεταφορικά μέσα αν αυτά

υπάρχουν (π.χ. σιδηρόδρομος κλπ.).

• Αύξηση της συμφόρησης στα

σημεία Α και Β (εάν δεν υπάρχουν

δακτύλιοι)

• Περισσότερα ατυχήματα σε

απόλυτους αριθμούς (λόγω της

μελλοντικής γενικότερης αύξησης των

μετακινήσεων ).
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Ειδικότερα το (κεφαλαιουχικό) κόστος κατασκευής ποικίλει κυρίως σε συνάρτηση με

τις δαπάνες για τεχνικά έργα και απαλλοτριώσεις. Η κατανομή κατά κατηγορίες του

μέσου κόστους κατασκευής, σύμφωνα με τον Προφυλλίδη (1993) μπορεί

προσεγγιστικά να αναλυθεί ως εξής:

• μελέτες 4%

• απαλλοτριώσεις 25%

• χωματουργικά 15-25%

• ειδικά τεχνικά (γέφυρες σήραγγες, κλπ.) 30-35%

• αποστραγγίσεις εξυγιάνσεις 5%

• οδόστρωμα 10%

• σήμανση φωτισμός κλπ. 10%

(Προφυλλίδης 93)

Για την Ελλάδα με βάση στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. προκύπτουν με βάση τα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, οι μέσες τιμές κόστους που απεικονίζονται

στον πίνακα 2.1, Αυτές οι μέσες τιμές μπορούν να αυξομειωθούν σε συνάρτηση

κυρίως με τις δυσκολίες της χάραξης και των αριθμό ειδικών τεχνικών έργων που

κατά περίπτωση θα χρειαστούν. (Προφυλλίδης 93)

Πίνακας 2.1.

Γεωμετρικάχαρακτηριστικάοδού Μέση τιμή κόστους/km

Αυτοκινητόδρομος με δύο ανεξάρτητους κλάδους, από 1-1,2 δις.δρχ

τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και μεσαία διαχωριστική

νησίδα

Εθνική οδός με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση χωρίς 500 εκ. δρχ.

ενδιάμεση νησίδα

Επαρχιακή οδός με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση 150-200 εκ. δρχ.

(τιμές 1992, κόστος προ(}πολογισμο6 Υπηρcσίας) lliIr.ri...;Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
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Το κόστος κατασκευής είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που σε

αντιπαράθεση με τις αναμενόμενες ωφέλειες καθορίζουν την προτεραιότητα

υλοποίησης της οδικής σύνδεσης. Συχνά έργα που η κατασκευή τους κρίνεται γενικά

επωφελής μετατίθενται χρονικά 'λόγω έλλειψης πόρων ή γιατί επιλέγεται η

υλοποίηση άλλων έργων που κρίνεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια. Σε

ορισμένες περιπτώσεις έχουμε σταδιακή υλοποίηση του έργου ή υλοποίηση

τμημάτων του έργου με χαμη'λότερες προδιαγραφές λόγω της κοινωνικής πίεσης, ή

για άλλους 'λόγους. Αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε

κακοτεχνίες και δεν επιτυγχάνει τα ζητούμενα θετικά αποτελέσματα. Μια σύγχρονη

λύση στο πρόβλημα της αντιμετώπισης του οικονομικού κόστους αποτελεί η

αυτοχρηματοδότηση της οδικής υποδομής με διόδια, και η αύξηση της φορολογίας αν

το όφελος μπορεί να δικαιολογήσει το κόστος.

Συνεχίζοντας την προσέγγιση των οικονομικών επιπτώσεων της ανάπτυξης της

οδικής υποδομής. προσδιορίζουμε τις έμμεσες επιδράσεις που αυτή έχει στο

παραγωγικό σύστημα. Καθώς η οδική υποδομή επηρεάζει το γενικευμένο μεταφορικό

κόστος και την προσιτότητα τοποθεσιών. επιδρά στην παραγωγικότητα και στην

χωροθέτηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Επίσης διευκολύνεται η κινητικότητα

φορτίων και επιβατών, καθώς και των συντελεστών παραγωγής "εργασία" και

"κεφάλαιο" και βελτιώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης τους. Όπως επισημαίνει ο

Πολύζος (1998), "η μείωση του κόστους μεταφοράς βοηθά στην επέκταση και την

ενοποίηση της αγοράς, αφού καθιστά τις υπάρχουσες επιχειρήσεις σε μία περιοχή

ικανές να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερη αγορά. Το επίπεδο παραγωγής μπορεί να

μεγαλώσει, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας. Τα παραπάνω

αναπτυξιακά αποτελέσματα θα εξαπλωθούν σε άλλους τομείς και σε άλλες περιοχές

μέσω των πολλαπλασιαστών."

Τα παραπάνω επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη, τα

πληθυσμιακά δεδομένα και το τεχνολογικό περιβάλλον. Ωστόσο τονίζεται ότι η οδική

υποδομή μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας αν υπάρχει το

παραγωγικό υπόβαθρο και το κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον που
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χρειάζεται την ενίσχυση για να αποδώσειτο δυναμικό του. Αναλυτικότερα,ο τρόπος

με τον οποίο αλληλεπιδρά η οδική μεταφορική υποδομή με τις χωρικές οικονομικές

μεταβολές απεικονίζεταιστο παρακάτωσχήμα.
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Σχήμα 2.4. : Αλληλεπίδραση οδικής μεταφορικής υποδομής και οικονομικών μεταβολών

Π!rdι: Πολύζος Θ, ]998
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Η έκταση στην οποία η υποδομή συνεισφέρει στ/ν ανάπτυξη μιας περιφέρειας

διαφέρει από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο και εξαρτάται από το χωρικό

επίπεδο στο οποίο προσπαθούμενα τ/ν προσεγγίσουμεκαι από το συνολικό επίπεδο

οικονομικής δραστ/ριότ/ταςκαι ανάπτυξης (Ntjkamp 1986). Λόγω των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών της οδικής υποδομής και της ΠOΙKtλίας των εργαλείων που συνήθως

χρησιμοποιούνται παράλληλα στην περιφερειακή ανάπτυξη (όπως η ανάπτυξη και

ά'Λλmν κλάδων μεταφορών και υποδομής , παροχή οικονομικών κινήτρων όπως

φοροαπαλλαγές κ.α.) ο ακριβής προσδιορισμός της συνεισφοράς μιας επένδυσης στην

οδική υποδομή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί.

Η βασική αναμενόμενη τελική ωφέλεια για μια κοινωνία, από μία νέα οδική σύνδεση,

αξιολογώντας την από οικονομική άποψη ως επενδυτικό σχέδιο, είναι η τελική

αύξηση μέσο της οικονομικής ανάπτυξης του πραγματικού εισοδήματος, καθώς και η

συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τ/ς ποιότητας ζωής του κοινωνικού

συνόλου. Η ανάπτυξη της περιοχής και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας με την

ενίσχυση της οδικής υποδομής βοηθά σε αυτό μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,

ενώ άλλων μορφών οικονομικές παροχές όπως εmδοτήσεις και φοροαπαλλαγές έχουν

βραχυπρόθεσμη ισχύ και αποδεικνύονται συχνά αναποτελεσματικές χωρίς την

ύπαρξη υποδομής.
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2.7. Κοινωνικές και Δημογραφικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τον Τσώχο (1997), μια νέα οδός επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τον

κοινωνικό περίγυρο της. Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό περιβάλλον, καλύπτουν τόσο

τις αστικές, όσο και τις υπεραστικές οδούς που εξετάζουμε, με διαφορετικό τρόπο

και βαθμό. Συσχετίζονται σε σημαντικό βαθμό και με ζητήματα του οικονομικού

τομέα, ώστε συχνά να γίνεται αναφορά σε 'Όικονομικοκοινωνικές" επιπτώσεις (βλ

πίνακα 2.2.).

Πίνακας 2.2. : Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης

Επιπτώσειc Οοοτεινόιιενα ιιέτοα

Απώλεια κατοικίας και γης Επανεγκατάσταση σε νέο χώρο

πλησίον τηο παλιάο θέσηc

Απώλεια κατοικίας και τμήματος της εγγείου Επανεγκατάσταση σε νέο χώρο

ιδιοκτησίας (η απσμένουσα δεν είναι πλησίον της παλιάς θέσης

οικονομικά βιώσιμη)

Απώλεια μόνο κατοικίας Κατασκευή νέας στην απσμένουσα

ιδιοκτησία

Απώλεια τμήματος εγγείού ιδιοκτησίας (γης) Χορήγηση νέας σε λογική απόσταση

από την αΟ'Υική

Απώλεια (προσωρινή) εισοδήματος κατά την Συμψηφισμός (χρηματικός) της

κατασκευπ απώλεια,

Απώλεια επαγγελματικής θέσης Εγκατάσταση σε νέα θέση ισότιμης

επαΎΎελuατικήc αθα, και ποόσΒαση,

Πηγή: World Bank - SETRA, " Routes et cnvironmcnt: Guide Pratique" Rapport TWU 13, World Bank,

Washigton DC, Scptcmber 1994
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Βραχυπρόθεσμα, στην φάση της κατασκευής των οδικών έργων δημιουργούνται νέες

θέσεις εργασίας. Ωστόσο σημαντικότερες είναι οι μεσομακροπρόθεσμες ωφέλειες,

καθώς η βελτίωση της οδικής υποδομής σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

κατευθύνει τους επιχειρηματίες στην επιλογή τους ως τόπο εγκατάστασης, και με

κοινωνικά κριτήρια (καθώς επιχειρηματίες της περιοχής αποκτούν κίνητρα για να

επενδύσουν στην περιοχή τους). Εγκαθίστανται έτσι εκεί επιχειρήσεις που επιθυμεί

το κοινωνικό σύνολο (Κόνσολας, 1994). Στην αντίθετ/ περίπτωση οι επιχειρήσεις

αυτές θα αναγκαζόταν να στραφούν προς περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Είναι σημαντική ωστόσο η ενίσχυση και των πιο ανταγωνιστικών περιφερειών που

λόγω των οικονομιών κλίμακας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους

μπορούν να αξιοποιήσουν περισσότερο της επενδύσεις σε νέα οδική υποδομή.

Σύμφωνα με τον Appleyard (1971), βασικοί κοινωνικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, σε μια

ανθρωποκεντρική προσΈΥΥιση για την μεταφορική υποδομή είναι η αύξηση τ/ς

διαθεσιμότητας των μεταφορικών υπηρεσιών σε τμήματα του πληθυσμού που

στερούνται αυτών, και η βελτίωση τ/ς δυνατότητας επιλογής και της ποιότ/τας

μεταφορών για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Με την δημιουργία κατάλληλων

νέων οδικών συνδέσεων και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων, τα παραπάνω μπορούν

να επιτευχθούν. Σε αρκετές περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα

εγκατάστασης σε μία περιοχή κάποιων κοινωνικά αναγκαίων υπηρεσιών, όπως ένα

μεγάλο νοσοκομείο βιβλιοθήκη, η βελτίωση της χΡονοαπόστασης, παρέχει την

δυνατότ/τας πρόσβασης σε αυτά και αποτελεί συχνά την βέλτιστη εναλλαιcτική

λύση.

Σημειώνεται τέλος ότι, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος καθώς και η συνεχής

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου αποτελεί, ειcτός από

οικονομική και σημαντική κοινωνική θετική επίπτωση .

Η δημιουργία μιας νέας οδικής σύνδεσης, μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας

διευκολύνει άμεσα την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και ανάΜγα με τις

οικονομικές επιπτώσεις τ/ς επιδρά έμμεσα σε αυτή. Ωστόσο είναι δυσχερής η
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απομόνωση των επιπτώσεων της βελτίωσης της οδικής υποδομής στην μετανάστευση

καθώς αυ'τ/ εξαρτάται πολύ πιο άμεσα και σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλους

παράγοντες, όπως το εισόδημα, η απασχόληση και το επίπεδο ζωής. Καθώς η οδική

υποδομή επηρεάζει έμμεσα αυτούς τους παράγοντες, επιδρά και στο επίπεδο

μετανάστευσηςπρος και από μια περιοχή.

Έτσι η βελτίωση της πρόσβασης σε περισσότερο κεντρικές περιοχές, μπορεί σε

συνδυασμό με (iλ/α μέτρα να λειτουργήσει μέχρι ένα σημείο ως βοήθημα για την μη

εγκατάλειψη ερήμωση απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, είναι δυνατό να

ενισχυθεί η αποκέντρωση, Π.χ. σε μικρούς οικισμούς σε ικανοποιητική

χρονοαπόστασηαπό ένα κεντρικό μεγάλο οικισμό.

Χωρίς ωστόσο την παροχή κινήτρων και την εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής, η

ενίσχυση της οδικής υποδομής μιας περισσότερο ανεπτυγμένης περιφέρειας, καθώς

ισοδυναμεί με επένδυση κεφαλαίου σε αυ'τ/, θα οδηγήσει σε παραπέρα ανάπτυξη

αυτής και στην ενίσχυση της μετανάστευσης προς αυτή εργατικού δυναμικού από

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού της

και μείωση του πληθυσμού των λιγότερο ανεπτυγμένωνπεριφερειών.
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2.8. Οικιστικό δίκτυο - οικιστική ανάπτυξη

Στην ενότητα των χρήσεων γης έγινε μια πρώτη αναφορά στις επιδράσεις της

δημιουργίας νέας οδικής υποδομής στην κατηγορία των οικιστικών χρήσεων γης του

εξωαστικού χώρου (παρόδια δόμηση). Η προσέγγιση αυτή δεν κινείται στην

πολεοδομική κλίμακα που είναι η συνήθης κλίμακα μελέτης των ζητημάτων ενός

οικισμού. Ωστόσο οι οικισμοί έχουν και χωροταξική διάσταση καθώς στην

χωροταξική κλίμακα εξετάζονται συχνά ως τα κομβικά σημεία ενός δικτύου, του

οικιστικού δικτύου. Το οικιστικό δίκτυο βρίσκεται σε άμεση συσχετίσει με το

υπεραστικό οδικό δίκτυο καθώς οι οικισμοί αποτελούν συχνά τα βασικά κομβικά

σημεία του υπεραστικού οδικού δικτύου και ένας βασικός λόγος ύπαρξης του

υπεραστικού οδικού δικτύου είναι η σύνδεση των αστικών κέντρων μεταξύ τους.

Η δημιουργία μιας νέας οδικής σύνδεσης γενικά ενισχύει τα αστικά κέντρα τα οποία

συνδέεΙ., ή στα οποία βελτιώνει την πρόσβαση. Έχουμε ενίσχυση της υπάρχουσας

δυναμικής και των τάσεων ανάπτυξης όπως αυτές προκύπτουν από το σύνολο των

παραμέτρων που τις καθορίζουν. Έτσι, οικισμοί που αποτελούν πόλους ανάπτυξης,

και εμπορικά κέντρα ή κέντρα παροχής υπηρεσιών με δυνατότητες παραπέρα

ανάπτυξης και αστικοποίησης, με την βελτίωση του οδικού συστήματος που τους

εξυπηρετεί θα μπορέσουν να εκδηλώσουν αυτή την δυναμική. Εξάλλου οι

πληθυσμοί, οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί παράγοντες των κέντρων αυτών είναι

αυτοί που δραστηριοποιούνται και επιτυγχάνουν κατά προτεραιότητα την βελτίωση

της ανάπτυξης της υπεραατικής (αλλά και της αστικής) οδικής υποδομής τους.

Ωστόσο και οι μικρότεροι οικισμοί μιας περιφέρειας ωφελούνται από την βελτίωση

της υπεραστικής οδικής υποδομής που τους εξυπηρετεί καθώς τους δίνεται η

ευκαιρία να διατηρήσουν και να αναπτύξουν το δικό τους δυναμικό, και να

συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους.

Η επίδραση στην σχέση πόλης-αγροτικού χώρου(υπαίθρου) εξαρτάται από τον

χαρακτήρα και τους στόχους του έργου, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τον αστικό

χώρο, να έχει ουδέτερη επίδραση, ή να ενισχύσει τον αγροτικό χώρο και την
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συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο και τους μικρούς τοπικούς οικισμούς. Για να

έχουμε ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη είναι αναγκαίο να μην έχουμε μόνο

δημιουργία έργων που να ενισχύουν την ανάπτυξη σε ορισμένους οικισμούς-πόλους

ανάπτυξης, a').J.jj και έργων που να αναπτύσσουν σταδιακά την οδική υποδομή στην

υπόλοιπη περιφέρεια.
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2.9. Ανακεφαλαίωση, τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Τα άμεσα αποτελέσματα της δημιουργίας μιας νέας οδικής σύνδεσης είναι:

• Δημιουργία ή βελτίωση ενός οδικού κλάδου και σύνδεση δύο ή περισσοτέρων

περιοχών ή προσφορά εναλλακτικής διαδρομής για την πρόσβαση προς αυτές.

• Αύξηση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του οδικού δικτύου

Τα παραπάνω δημιουργούν μια σειρά από άμεσες και έμμεσες επιδράσεις σε κάθε

χωροταξικό τομέα, όπως γενικά προσεγγίσθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Οι

βασικότερες ανά τομέα συνοψίζονται παρακάτω:

j

Ι

1
Ι

Οικονομικές επιπτώσεις:

(+): θετικές

( - ): αρνητικές

Άμεσα:

(+)Ικανοποίηση της μεταφορικής ζiιτησης.

(+)Μείωση των αποθηκευτικών χώρων και αντίστοιχων

εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων στις περιοχές που

συνδέονται και αύξηση της αξίας της Υής

(+)Ωφέλειες σε χρόνο και

εκμετάλλευσης των οχημάτων.

μείωση του κόστους

J
]

j

]

(+)Βελτίωση στην πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών.

(+)Βελτίωση στην πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών.

(-)Δέσμευση πόρων (κεφαλαιουχικό κόστος επένδυσης) και

αύξηση του μεταβλητού κόστους (συντήρηση, επισκευές).

(-)Mεiωση της ζήτησης για εναλλακτικά μεταφορικά μέσα αν

αυτά υπάρχουν (π.χ. σιδηρόδρομος κλπ.).

Έμμεσες

(+)Επιδράσεις στην χωροθέτηση επιχειρήσεων έλξη

ιδιωτικών επενδύσεων και αύξηση της παραγωγικότητας στις

περιοχές που συνδέονται.
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Χωροταξικ{;ςι.;πιπτώσειςδημιουργί(ις~Iως νέας lJπι:ρασΤΙΚ1Ίςοδικής σil\'δεσης

(+)ΣημαντιΚ1) συμβολι) στην επέκταση και την ενοποίηση της

αγοράς, δημιουργία OΙKOνoμtών κλίμακας (οι υπάρχουσες

επιχειρήσεις σε μία περιοχή καθίστανται ικανές να

εξυπηρετήσουν μεγαλύτερη αγορά).

(+)Συμβολή στην μεσοπρόθεςμη και μακροπρόθεσμη

ανάπτυξη των περιοχών που συνδέονται και διασφάλιση της

ανταγωνιστικότητας.

(+)Αύξηση μέσο της οικονομικής ανάπτυξης του

πραγματικού εισοδήματος, και συνεχής βελτίωση του

βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του κοινωνικού

συνόλου.

(-)Αποδυνάμωση του παραγωγικού συστήματος, μείωση της

ανταγωνιστικότητας, γειτονικών περιοχών που έχουν

προβληματιΚ1) οδική υποδομή ή υποβαθμίζεται η κομβική

τους θέση - μεtώνεται η προηγούμενη σημασία τους ως

μεταφορικά και εμπορικά κέντρα.

Επιπτωσεις στις χρήσεις

γης'

(+): θετικές

( - ): αρνητικές

(Ι): ανάλογα με τις ειδικότερες

συνθήκες κάθε περίπτωσης, ή μη

αξισλοΥήσιμες

(/)Κατάληψη τμι)ματος του εδάφους από τη νέα οδός (νέα

αξονική χρήση γης).

(I}Ελξη νέων χρήσεων, στις περιοχές που συνδέονται και στις

Παρόδιες περιοχές, ανάλογα με τις νέες δυνατότητες

μεταφορικής εξυπηρέτησης που Παρέχονται και την

υπόλοιπη υπάρχουσα υποδομή.

(-)Επιπτώσεις στις μετακινήσεις στις αγροτικές περιοχές και

στις αγροτικές χρι)σεις γης.

Έυυεσα:

(/)Πιθανή εγκατάσταση παρόδtων επιχειρι)σεων.

(-)Πιθανή δημιουργία αυθαίρετης δόμησης και συνύπαρξης

συγκρουόμενων χρήσεων γης
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Χωροταξικί:ςι:πιπτώσειςδημιnυρyίoς"ως \'ίως υπι:ρlιστικ11ςοδικής σiJ\'Οr.σης

n Επιπτώσεις στο οικιστικό

δίκτυο και την οικιστική

J
ανάπτυξη:

(+): θετικές

1
( - ): αρνητικές

(Ι): ανάλογα με τις ειδικότερες

1
συνΟήκες κάΟε περίπτωσης. ή μη

αξιολοΥήσιμες

1

Άμεσες

(+)Ενίσχυση αστικών κέντρων που συνδέονται ή στα οποία

βελnώνεται η πρόσβαση.

(ι)Επίδραση στην σχέση πόλης-αγροτικού χώρου

(εξαρτάται από τον χαρακτήρα και τους στόχους του έΡΥου, το οποίο

μπορεί να ενισχύσει τον αστικό χώρο, να έχει οuδέ'rερη επίδραση, ή να

ενισχύσει τον αγΡοτικό χώΡο).

Έμμεσες

(+)Ενίσχυση της υπάρχουσας δυναμικής και των τάσεων

αστικοποίησης και ανάπτυξης.

(I)Μακροπρόθεσμη μεταβολή της ιεραρχίας του οικιστικού

δικτύου.

Κοινωνικές-Δημογραφικές Άμεσες

επιπτώσεις: (+)Αύξηση της διαθεσιμότητας των μεταφορικών υπηρεσιών

σε τμήματα του πληθυσμού που στερούνται αυτών.

(+)Βελτίωση της δυνατότητας επtλoyής και της ποιότητας

μεταφορών για ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

Έμμεσες

(+)Συμβολή (σε συνδυασμό με επιπλέον μέτρα) στην

συγκράτηση του πληθυσμού

J

(+)Βελτίωση

συνόλου

βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού

u
1

J
J

Ειδικότερα η δημιουργία οδικών συνδέσεων σε υπερεθνΙKό~διαπεριφερειαKό επίπεδο

έχει θετικές επιπτώσεις στο διεθνές-διαπεριφερειακό εμπόριο (εισαγωγικό,

εξαγωγικό διαμετακομιστικό), στον τουρισμό και στις διεθνείς-διωτεριφερειακές

σχέσεις και συνεργασία.
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Χωl,οταξι ..ί:ς ι::πιπτιΙlσας- δημιουΡΥίας μιας νίως lJπι:ραστικllςοδικής σi)~·δϊ.σης

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η δημιουργία μίας νέας οδικής σύνδεσης μπορεί

να έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, ορισμένες από τις οποίες δεν είναι

μετρήσιμες, ή στην καλύτερη περίπτωση μπορεί απλά να εκτιμηθούν προσεγγιστικά.

Στην διαδικασία μελέτης απόφασης για την σκοπιμότητα δημιουργίας της σύνδεσης,

και στην συνέχεια για τα τεχνικά χαραιcrηρισΤΙKά της οδού, και την ακριβή της

χάραξη είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθούν τα παραπάνω και να δοθεί μία λύση, ή

κάποιες εναλλαιcrΙKές λύσεις που να εμφανίζουν της λιγότερες δυνατές αρνητικές

επιπτώσεις, και να επιτυγχάνουν τους ζητούμενους στόχους την μεγιστοποίηση των

θετικών επιπτώσεων.
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ΙΙΙΌΣ.,ΤΠΣΙΙ ΤΗΝ ΧΩιΌΊΧΞIΚ!!Ν. 1'''1 ":1.-\11'0'1'[1'" ΤΗΝ 11[I'IΒ"ι\ΛΟΝΊΊΚΩΝ

EIIIIIT!!l:t:!!N. ;\110 ΤΒΝ ΔΙΙ)ΙΙΟΥΙ'Ι·'Ι.,\ "ΙΙ;\Σ ΥΙΙΙ-:Ι'Ό,,-ΣΤΙΚΗΣ OAIKJ-Il: ΣΥΝΔΕΣΙΙΣ

Περιβαλλοντικέςι;πιπτ(\:ισεις δηιιlOυργίαςμίυς νέας υπι:ρασίικιιςοδlΚ1Ίς σί}\'δεσιις

3.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται λεπτομερώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την

δημιουργία μιας νέας οδικής σύνδεσης. Σε πρώτο στάδιο, στόχος της ανάλυσης είναι

να γίνουν αντιληπτές οι επιπτώσεις των έργων και της λειτουργίας της οδού σε κάθε

περίπτωση. Στην συνέχεια για κάθε περιβαλλοντικό τομέα προτείνονται

εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης. που περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για

το περιβάλλον. Τέλος, εξετάζεται η μελέτη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων για την περίπτωση δημιουργίας μιας νέας οδικής σύνδεσης, ειδικότερα

στην Ελλάδα και επισημαίνονται προβλήματα και ελλείψεις.
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Ilεριβαi).oνΤΙKές επιπτ<\ισεις δημιουργίας μίας "{;ας υπιφασίικ'ις οδικιΊς σύνδεσιις

3.2. Οδική υποδομή και περιβάλλον

Η οδική υποδομή επιδρά άμεσα και έμμεσα στο φυσικό περιβάλλον. Έχουμε μια

σειρά άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων κατά τις φάσεις κατασκευής, βελτίωσης,

επέκτασης και συντήρησης του δικτύου αλλ/ και στην φάση της λειτουργίας της

οδού. Οι έμμεσες επιπτώσεις προκύπτουν κυρίως από την συμβολή της οδικής

υποδομής στην γενικότερη διαμόρφωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες

(αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες και τα μέτρα των τελευταίων δεκαετιών) δεν δίνουν

ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος,

αντίθετα συχνά αναπτύχθηκαν σε βάρος αυτού.

Σημαντική παράμετρο στην διαμόρφωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των

έργων ανάπτυξης, και της λειτουργίας κάθε κατηγορίας υποδομής, αποτελούν τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Τα οδικά έργα αποτελούν μια κατηγορία έργων

υποδομής που παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις υπόλοιπες

κατηγορίες έργων υποδομής:

• Αποτελούν γραμμικά και όχι εκτατικά έργα με συνέπεια να διασχίζουν πολλές

διαφορετικές ενότητες περιβάλλοντος. Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα το φαινόμενο

είναι πιο έντονο λόγο της μορφολογίας της χώρας και της εμφάνισης

πολυδιασπασμένων περιβαλλοντικών ενοτήτων.

• Εμφανίζουν πολυπλοκότητα όσον αφορά της επιπτώσεις, τα οικοσυστήματα που

θίγονται και την αJJ..ηλεξάρτηση των επιμέρους τεχνικών αντικειμένων.

• Προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις (εξαρτώμενές και από την κλίμακα του έργου)

τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία

65



]

1

ΙΙIΌΣt>ΤΠΣΙΙ ΤΩΝ ΧΩ.rΟΤι\ΞΞ;ΙΚΩΝ. ,....ι\ι t:ΙΔlκοn:ι',\ ΤΩΝ I1ΕΙ·Ι8"<\.\ΟΝΊΊΚΩΝ
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IlφιβαH.O\·ΤΙKCςεπιπτιίισειςδ1ΙΙΙΙΟΙιΡΥίαςιιίυς ,'έας υπεραστικήςοδικιίς σύ,'δεσιις

Στο παρακάτω σχήμα (σχήμα 3.1.), απεικονίζονται οι περιβαλ/.OVΤΙKoί τομείς οι

οποίοι υφίστανται τις επιπτώσεις των οδικών έΡΥων. οι οποίες θα αναλυθούν στην

συνέχεια.

Αέρας

• εκπομπές καυσαερίων

(ρύπανση ατμόσφαιρας)

• κλίμα, ακτινοβολία

Θόρυβος Ι κραδασμοί

. εκπομπές θορύβου

- επίπεδο θορύβου

• K~δασμoί Ι

]

Δάσος

• διατήρηση .., _
- οικονομίσ
• κυνήγι

/
Τοπίο

- προστατευόμενες
περιοχές

- μορφή τοπίου

• αναψυχή

Νερό

- υπόγειο
- επιφανειακό----'+., .αποχέτευση
~ πόσιμο

- Ψάρεμα

Χλωρίδα Ι Πανίδα

• Χλωρίδα
• Πανίδα

]

j
Σχήμα 3.1. :Τομείς επίδρασης μιας οδού στο περιβάλλον

l1.n:ι1i. Bu"desamt/ur Slr(Jsse"b(Ju 1992. Τσώχος Γ. J997
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rILjιιβαλλο\'τικcςι;πιπτι;ισι:ιςδ111ΙΗΗιργίαςμίας \'cας υπεριιστικιιςοδικι'ις σύ\'δι:σης

Οι περιβαλλοντικοίτομείς δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι. Περιοριζόμενοιστις

οικολογικές συνιστώσες έχουμε μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων την

αλληλεπίδραση που παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2. Η αλληλεπίδραση αυτή των

οικολογικές συνιστωσών επαυξάνει τις αρνητικές επιπτώσεις.

1
Αέρος

• εκπομπές καυσαερίων

(ρύπανση ατμόσφαιρας)

~ κλίμα, ακτινοβολία

υδροφό

ρος

ορίζοντος

Νερό

• υπόγειο
• επιφανεικό
• αποχέτευση
• πόσιμο
- ψάρεμα

ΤοπΙο

• προστατευόμενες
περιοχές

- μορφή τοπίου .~...-+•. Γχχλ~ω;;;;Ρ'~·δ~ο~/~nϊ.Ο;"';;·δ~a~~
- αναΨυχή

- χλωρίδα
- πανίδα

μορφή

τοπίου
j1------'-...,

Θόρυβος Ι Κραδοσμο!

- εκπομπές θορύβου

- επίπεδο θορύβου

• κραδασμοl

Δάσος

• διατήρηση
- οικονομία
• κυνήγι

]

J

ι

1

,Ι

----'j.. έντονη επίδροαη

----+1 μή έντονη επίδραση

Σχήμα 3.2. : Αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών συνιστωσών

Πηγ'ί: Bundl!sαnu/urStrassl!nbau 1992, Τσώχος Γ. 1997
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Ι::ΙΙΙΙΙΤΩΣΙ:ΩΝ, ;\110 nlΝ Δ.ΗΜIΟYl·ΠΛΜΙ"Σ \ΤIΕΙ',\ΣΤικl-n:,: ΟΔIh:ΗΣ ΣΥΝΔΕ:ΣΙΙΣ

Ι-Ιφιβαλλο\'τlκΙςι;πιπτι"οειςδιιιιωυργίαςιιίας vi:u; υΠCΡασΤΙKής οδΙΚ11ς σύ\'δι;οης

Στις επόμενες ενότητες θα εξεταστούν αναλυτικά οι επιπτώσεις της ανάπτυξης της

οδικής υποδομής στους παραπάνω περιβαλλοντικούς τομείς με την εξής μεθοδολογία:

Αρχικά θα εξεταστούν σι επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης τους στο φυσικό τοπίο,

μετά στο έμβιο τμήμα του περιβάλλοντος (χλωρίδα,πανίδα) και στην συνέχεια στην

ατμόσφαιρα το ύδωρ και το έδαφος.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. ΑΠΟΤΗΝ ΔΗΜlονΡΓιΑ ΜΙΑΣ νΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πι:ριβαI.1.0\'τικί:ς ι:πmτ(Qσr.ις 61,μιοηργίιις μίας \'Ι:ας ηπι:μαστικής OιiΙKής m)\'οι:m,ς

3.3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο και αντιμετώπιση τους

3.3.1. Ανάλυση των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο

Οι πρώτες και άμεσα φανερές επιπτώσεις μίας

νέας οδού εμφανίζονται στο φυσικό τοπίο. Οι

επιπτώσεις στο τοπίο εξαρτώνται από τις

ειδικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες που

επικρατούν στις περιοχές από όπου διέρχεται η

υπεραστική οδός. Το πρόβλημα είναι σημαντικότερο σε περιοχές και τοπία ιδιαίτερου

φυσικού κάλους.

Ειδικότερα έχουμε άμεσα, αλλοίωση και παραμόρφωση του τοπίου με την

καταστροφή της χλωρίδας στην ζώνη χάραξης και την εισαγωΥή "ξένων" στοιχείων

προς το τοπίο, δηλαδή της νέας οδού, των συνοδευτικών έργων (σταθμοί διοδίων,

είσοδοι σηράγγων, γέφυρες κτλ.) καθώς και των τερμαπκών εγκαταστάσεων αυτής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στις ορεινές χαράξεις έχουμε σημαντική επίδραση

και στην ίδια την μορφολογία του εδάφους, Μακροπρόθεσμα, αν δεν ληφθούν

κατάλληλα μέτρα, η αλλοίωση του τοπίου μπορεί να επεκταθεί λόγω διάβρωσης του

εδάφους.

Ο βαθμός αλλοίωσης ενός τοπίου εξαρτάται από το βαθμό ευαισθησίας του. Συνήθως

όσο πιο ενδιαφέρον από αισθηπκής άποψης είναι ένα τοπίο τόσο πιο ευαίσθητο είναι

σnς παρεμβάσεις και αλλοιώσεις (μελέτη ΑΝ.Ε.Μ., 1998). Είναι αναγκαίο στα

πλαίσια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση και τις ειδικότερες

συνθήκες να γίνεται εκτίμηση του τοπίου.

Το μέγεθος των επιπτώσεων διαφοροποιείται επίσης ανάλογα με την κατηγορία και

την κλίμακα του έργου. Τα έργα μεγάλης και μεσαίας κλίμακας έχουν γενικότερα

μεγαλύτερης έκτασης περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το έντονο γεωγραφικό της ανάγλυφο με συνεχείς

εναλλαγές του τοπίου (Πολάκις., 1998). Ιδιαίτερα στις ορεινές εκτάσεις το τοπίο είναι

συχνά μοναδικό από αισθητική άποψη. Ωστόσο πολλοί από τους ορεινούς δρόμους

κατασκευάστηκαν χωρίς να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια για την μείωση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γενικότερα μέχρι σήμερα δινόταν υπερβολική έμφαση

στην κατασκευή του δρόμου αυτή καθ' αυτή, σε αντίθεση με μια ολοκληρωμένη

προσέγγιση, όπως για παράδειγμα γίνεται στις δυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ο.Σ.Α.Τ., 1997)

3.3.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο

Μία νέα οδική σύνδεση καθώς επεκτείνεται σε μήκος χιλιομέτρων αναγκαστικά θα

αλλοιώσει την προηγούμενη εικόνα του τοπίου. Ο περιορισμός των επιπτώσεων της

δημιουργίας της στο τοπίο, γίνεται κυρίως με την προσαρμογή αυτής και των

συνοδευτικών έργων στο τοπίο και το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Τσώχο, (1997) "ως προσαρμογή μιας οδού στο περιβάλλον νοείται η

λήψη όλων κατάλληλων μέτρων, ώστε η νέα οδός ή η βελτίωση υπάρχουσας να

τραυματίζει κατά το δυνατόν το λιγότερο το τοπίο και να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο

δυνατό τα υπάρχοντα στοιχεία (τοπογραφική διαμόρφωση κτλ.) για την ένταξη της σε

αυτό''. Η όλη διαδικασία προσαρμογής ονομάζεται και φιλικότητα Η εκλογή του

άξονα είναι το πρωταρχικό στοιχείο προσαρμογής μιας οδού στο περιβάλλον.

(Τσώχος, 1997)

Κατά συνέπεια στην μελέτη είναι αναγκαία, η κατά περίπτωση εύρεση για κάθε

τμήμα της χάραξης, της περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον λύσης. Έτσι η λύση

της σήραγγας (βλ. σχήμα 3.3.), για την αποφυγή μιας μεγάλης εκσκαφής ή της

κοιλαδογέφυρας αντί ενός μεγάλου και υψηλού επιχώματος, είναι συχνά προτιμότερη

καθώς οι λύσεις αυτές εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα και την μικρότερη

επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, είναι και οικονομικά περίπου ισοδύναμες αν
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συνυπολογίσουμε στη συνολική δαπάνη του έργου και την δαπάνη για την

απαλλοτρίωσητων απαιτούμενωνγια την κατασκευή του εκτάσεων(Πολάκις, 1998).

Σχήμα 3.3.:

Μεταβολήτης χάραξηςμε την

κατασκευιίμικρής σήραγγαςαντί

της παράκαμψηςεδαφικού εμποδίου

προς αποφ\φί μεγάλωνεκσκαφών

και υψηλώνπρανών

ΠmΊ1 : Τσώχος 1997

Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που για λόγους κυρίως οικονομικούς ή τεχνικούς,

προκρίνεται η χάραξη του άξονα μέσα από ανοιχτά ορύγματα ή πάνω σε επιχώματα,

με τις κατάλληλες φυτεύσεις των πρανών, των ερεισμάτων και των νησίδων

αντικαθίσταται κατά κάποιο τρόπο η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Η φύτευση των

πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων επιβάλλεται όχι μόνο για λόγους

αισθητικούς και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και για την προστασία των

ίδιων των πρανών από τ/ν διάβρωση, η οποία προκαλεί δυσάρεστα αποτελέσματα

όπως καταπτώσεις και κατολισθήσεις (Πολάκις, 1998).

Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο ανάγεται στην

επιλογή τ/ς "φιλικότερης" προς αυτό χάραξης, και στ/ν υλοποίηση τ/ς με τα έργα

εκείνα που επηρεάζουν λιγότερο το τοπίο, και με συμπληρωματικά έργα που να

βελτιώνουν το αισθητικό αποτέλεσμα και να εντάσσουν την οδό στο τοπίο.
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3.4. Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα (πανίδα-χλωρίδα).

3.4.1. Ορισμοί οικοσυστήματος, βιόκοσμου(bίοta) και βιότοπου(bίοtΟΡe)

Οικοσύστημα ή σύστ/μα ζωής καλείται κάθε λειτουργικό τμήμα της βιόσφαιρας,

δηλαδή του χώρου όπου παρουσιάζονται ζώντες οργανισμοί ή είναι δυνατή η

αυθόρμητη παρουσία τους (Βαβίζος και Ζαννάκη, 1998).

Η νομική διατύπωση του παραπάνω ορισμού στο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο είναι

"κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του

περιβάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση

μεταξύ τους" (Ν.Ι65ΟΙ86 " για την προστασία του περιβάλλοντος").

Από τους ορισμούς αυτούς προκύπτει ότι, ως ορισμένος χώρος δράσης και

αλληλοεπίδρασης των συντελεστών του περιβάλλοντος μπορεί να θεωρηθεί

ολόκληρος ο πλανήτ/ς (γήινο οικοσύστημα) ή επιμέρους περιοχές του, όπου

υφίσταται ζωή, ακόμα και αν η διατήρηση της εξαρτάται από τεχνητούς παράγοντες.

(τεχνητά οικοσοστήματα) (Βαβίζος και Ζαννάκη, 1998). Αν δεν έχουμε χρήση

τεχνητών παραγόντων και γενικότερα ανθρώπινη επέμβαση έχουμε φυσικά

οικοσυστήματα. Στα τελευταία περιορίζεται αυτή η εργασία.

Ορισμένα επιμέρους οικοσυστήματα, χαρακτηρίζονται παγκόσμιας ή εθνικής

σημασίας και η προστασία και διατήρηση τους καλύπτεται από διεθνείς συνθήκες,

όπως είναι η Σύμβαση της UNESCO, η σύμβαση RAMSAR, οι περιοχές οι οποίες

έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες από το Συμβούλιο τ/ς Ευρώπης (Council

of Europe Diploma Site) ή οδηγίες της Ευρωπα'ίκής Ένωσης (Special Protection

Areas) (Τσώχος, 1997).

Δύο βασικές μεθοδολογικές διακρίσεις των στοιχείων, που συνθέτουν ένα

οικοσύστημα, έχουμε με την διάκριση τους σε αυτά που αποτελούν τον Βιόκοσμο και

των Βιότοπο του οικοσυστήματος που αντίστοιχα ορίζονται ως εξής:
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• Βιόκοσμος (biota): Το σύνολο των έμβιων όντων του περιβάλλοντος, στο χωρικό

πλαίσιο αναφοράς ενός οικοσυστήματος (δηλαδή οι βιοτικοί του παράγοντες). Οι

επιμέρους διακρίσεις του βιοκόσμου είναι οι κλασικές της συστηματικής βοτανικής

και ζωολογίας δηλαδή regnum P1antae (φυτικό βασίλειο) και regnum Anima1ia

(ζωικό βασίλειο) μέχρι τις επιμέρους ταξινομικές κατηγορίες σε επίπεδο είδους.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι βιόκοσμοι αρκετές φορές προσδιορίζονται και με

βιο-γεωγραφικές διακρίσεις ή με αναφορά σε μορφές περιβάλλοντος -δασικές,

υγροτόπου κλπ. (Κούκουρας, Αριανούτσου και Γεράκης 1986, Βαβίζος και Ιαwάιcη

1998).

• Βιότοπος (biotope): Το σύνολο των μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων στο

οποίο αναφέρεται ένας βιόκοσμος, που χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιομορφία των

συντελεστών του περιβάλλοντος (Κούκουρας, Αριανούτσου και Γεράκης 1986,

Βαβίζος και Ζαννάκη 1998). Μια γενική διάκριση μπορεί να γίνει στο σύνολο αυτό

είναι σε στοιχεία της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους, με παραπέρα

διακρίσεις ανάλσγα με τα χαρακτηριστικά αυτών (ποιότητα, σύσταση κ.α.).

Σημαντική έwοιες της οικολογικής θεωρίας για τα οικοσύστημα είναι αυτές του

Ενδιαιτήματος (habitat) του Πληθυσμού και των Οικολογικών θώκων (niches), που

ορίζονται ως εξής:

• Ενδιαίτημα (habitat): Οι συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος (βιοτικοί και μη

βιοτικοί παράγοντες) εντός των οποίων ένας οργανισμός ή ταξινομικές ομάδες

οργανισμών, ζουν σε ένα ή περισσότερα στάδια του βιολογικού τους κύκλου. Ο

ορισμός του ενδιαιτήματος στη Σύμβαση για τη Βιολογική ποικιλομορφία

διατυπώθηκε ως ''ο τόπος ή ο τύπος της θέσης όπου ένας οργανισμός ή πληθυσμός

υπάρχει φυσικά". Επισημαίνεται ότι στις επίσημες ελ/ηνικές μεταφράσης της και της

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ο όρος ενδιαίτημα αποδόθηκε με τον όρο 'Όικότοπο"

(Κούκουρας, Αριαvούτσου και Γεράκης 1986, Βαβίζος και Ζαννάκη 1998).

J

J

• Πληθυσμός: Τα άτομα ενός ή του συνόλου των ειδών ενός ενδιαιτήματος.
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• Οικολογικοί θώκοι (niches) : Τα άτομα ενός πληθυσμού που κατέχουν επιμέρους

χωρικές περιοχές ενός ενδιαιτήματος,

Η πολύπλοκη σύνθεση φυτών και ζώων σε ένα οικοσύστημα διαθέτει μια σειρά από

μηχανισμούς συντήρησης αναπαραγωγής και αλληλεπίδρασης. Η διατάραξη της

ισορροπίας των παραπάνω μηχανισμών με την κατασκευή μιας οδού οδηγεί,

ορισμένες φορές, μέχρι και στην εξαφάνιση ορισμένων ειδών (Τσώχος, 1997), Στην

επόμενη ενότητα θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της δημιουργίας μίας νέας οδικής

σύνδεσης (και γενικότερα της ανάπτυξης του οδικού δικτύου), όπως αυτές

διαμορφώνονται ανά τύπο οικοσυστήματος, με έμφαση στην χλωρίδα και στην

πανίδα αυτού, και μέτρα αντιμετώπισης τους, Στην συνέχεια θα εξεταστούν σε ειδική

ενότητα οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος.
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3.4.2. Ανάλυση των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα

Οι επιπτώσεις από την δημιουργία μιας νέας οδού σε κάθε τύπο οικοσυστήματος

διακρίνεται σε άμεσες και έμμεσες .Οι εmπτώσεις διαφοροποιούνται ειδικότερα

ανάλογα με τον τύπο του οικοσυστήματος της περιοχής. Οι τύποι οικοσυστημάτων

καθορίζονται ανάλογα με την μορφή και την σύσταση τους. Βασικοί τύποι

οικοσυστημάτων είναι οι ακόλουθοι:

• Οικοσυστήματα δασικού τύπου

• Οικοσυστήματα μορφής υγρότοπου

• Ανοικτά οικοσυστήματα

• Ορεινά οικοσυστήματα

Γενικότερα σε όλα τα παραπάνω οικοσυστήματα τα οδικά έργα περιορίζουν την

κινητικότητα και τον ζωτικό χώρο της πανίδας. Αυτό συμβαίνει καθώς η δημιουργία

του δρόμου δυσχεραίνει την επικοινωνία μεταξύ των βιοτόπων, και η εμφάνιση

παρόδιων χρήσεων γης μακροπρόθεσμα οδηγεί σε κατάληψη μεγάλων εκτάσεων του

οικοσυστήματος από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Επιπτώσεις στην πανίδα και την χλωρίδα δημιουργούνται έμμεσα από την ρύπανση

της ατμόσφαιρας των υδάτων και του εδάφους από την ανάπτυξη του οδικής δικτύου

Αναλυτικότερα οι συνέπειες θα εξεταστούν στο κεφ.

Στις έμμεσες επιπτώσεις που ισχύουν σε όλους τους παραπάνω τύπους

οικοσυστημάτων, εντάσσεται τέλος και το ζήτημα των καταστροφών Μγο πυρκαγιάς

και ατυοχημάτων που θα αναλυθεί ειδικότερα σε επόμενη ενότητα. Πέρα από τις

παραπάνω γενικές επιδράσεις σε κάθε οικοσύστημα έχουμε ειδικότερες επιπτώσεις

που εξετάζονται για κάθε τύπο οικοσυστήματος στην συνέχεια.
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Οικοσι> . «τα δ«σικοi) τύπου

Τα οικοσυστήματα δασικού τύπου χαρακτηρίζοvtαι

από πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με μεγάλη

βιοποικιλότητα.

Στα οικοσυστήματα αυτού του τύπου εμφανίζοvtαι

ιδιαίτερα οι παρακάτω άμεσες και έμμεσες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις:

Ι

1
]

]

Άμεσες • Κατάληψη επιφάνειας, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της οδού.

• Ατυχήματα παράσυρσης ζώων

Έμμεσες • Αποψίλωση, λαθροθηρία (λόγο της δημιουργίας δευτερεύουσων

συνδετήριων οδών)

• Μεταβολή των συνθηκών ατμoσφαφιJC'ής ποιότητας και φωτισμού

στα σύνορα του δάσους

• Μεταβολή της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων (aχ. 3.4.),

μεταβολή των συνθηκών σε βιότοπους, τροποποίηση των κλιματικών

συνθηκών, ιδίως σε περιπτώσεις εκτεταμένων δασών

J

_η1

Αρχική

ΚQτάσταση

Φόση2

Ξήρσνση

φύ1"ευσης

λόΥωmώσης

υδροφόρου

oρlζoντo

Φόση3

Εμφάνιση

χλόης λόγω

διόβρωσης

nρoνών

Φόση'

J

Σχήμα 3,4, : Δυνητική επίδραση στη χλωρίδα της ταπείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα

Π!mΊ: Τσώχος 1997, ReΡOn TWUI World Bank 1994
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Οικοσυστήματα μορφής υΥρότοπου

Ο όρος υγρότοπος είναι απόδοση του αγγλικού wetland και υποδηλώνει όλες τις

μικρού βάθους συγκεντρώσεις νερού, είτε αυτές είναι στάσιμες είτε ρέουσες, καθώς

επίσης και τις περιοχές των οποίων η στάθμη του υπόγειου νερού απέχει πολύ λίγο

από την επιφάνεια του εδάφους. Πολλοί θεωρούν τους υγρότοπους ως ης

μεταβατικές ζώνες μεταξύ των βαθιών νερών και της χέρσου (Γεράκης 96).

Τα οικοσυστήματα μορφής υγρότοπου,

από τα οποία είναι δυνατό να διέλθει μία

νέα υπερασnκή οδός, συνήθως

περιλαμβάνουν περιοχές με θαμνώδη και

ποώδη βλάστηση, μικρές υδάτινες

επιφάνειες (λιμνούλες) και έλη. Τα

συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από

πολύ πλούσια πανίδα και χλωρίδα, με υψηλή αναπαραγωγική ιδιότητα. Είναι

σημαντικά γιατί ισορροπούν την δίαιτα των υδάτων, ενώ αποτελούν συχνά σταθμό

για αποδημητικά είδη (Τσώχος 97).

Στα οικοσυστήματα αυτού του τύπου εμφανίζονται ιδιαίτερα οι παρακάτω άμεσες και

έμμεσες περtβαλλoντΙKές επιπτώσεις :

Άμεσες • Μείωση της ανταλλαγής των υδάτων

Έμμεσες • Μεταβολή στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή της χλωρίδας,

(),jyyω μετατροπής των συνθηκών ροής και του υδροφόρου ορίζοντα)

Ανοικτά οικοσυ ιιατα

Τα ανοικτά οικοσυστήματα κυρίως χαρακτηρίζονται από εδάφη με χλόη, και εδάφη

τύπου σαβάνας (Τσώχος 97). Στα οικοσυστήματα αυτού του τύπου, (που σε αντίθεση
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με τους υπόλοmoυς τύπους που εξετάζονται δεν συναντώνται στην Ελλάδα) έχουμε

τις εξής περιβαλλοντικές επmτώσεις από την δημιουρ-Υία μιας νέας οδού:

Άμεσες • Ατυχήματα παράσυρσης ζώων

Έμμεσες • Λαθροθηρία

Ορεινά οικοσυστήματα

Τα ορεινά οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από

υψηλά επίπεδα κατακρημνίσεων (βροχή, χιόνι)

και κατά συνέπεια υψηλ/ς απορροές (Τσώχος 97).

Στα οικοσυστήματα αυτού του τύπου

εμφανίζονται ιδιαίτερα οι παρακάτω άμεσες και

έμμεσες περιβαλλοντικές επmτώσεις από την

κατασκευή μιας νέας οδού :

J

J
1

J

Άμεσες • Ανά-Υκη κατασκευής σημαντικών χωματουΡ-Υικών ερ-Υασιών με

ανάλογες συνέπειες στη χλωρίδα

Έμμεσες • Υψηλή δlάβρωση συνδεόμενη με το κλίμα και την γεοηραφική

διαμόρφωση
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3.4.3. Μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο οικολογικό περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω μπορούν να μειωθούν

μέχρι ένα σημείο με την προσεκτική μελέτη και κατασκευή της οδού, και την λήψη

κατάλληλων μέτρων. Στο παράδειγμα του σχήματος 3.5. παρουσιάζεται οδός που

διασχίζει βιότοπο, όπου η επιλογή της θέσης του άξονα είναι ουσιαστική τόσο για την

αισθηηκή όσο και για την οικολογική ισορροπία. (Τσώχος 1997)

Σχήμα 3.5.: Επιλογή Οέσης άξονα

σε συνάρτηση με την ύπαρξη βιοτόπου

Στο πρώτο σκίτσο έχουμε την αρχική κατάσταση

του βιοτόπου (υδροβιοτόπου στην περΙΠΤωση

αυτή). Η δημιουργία οδικού άξονα σε απόσταση

ποιι δεν επηρεάζει την πανίδα και την χλωρίδα

(δείιτερο σκίτσο) δεν καταστρέφει τον βιότοπο

και αποτελεί την επιλέξιμη περιβαλλοντικά

λύση. Αν η απόσταση δεν είναι ΙKανoπoιηίlκή

έχΟιΙμε διατάραξη της ισορροπίας του βιοτόποιΙ

(τρίτο σκίτσο). Στην περίπτωση που η οδός

διέρχεται πλησίον του ιΙδροβιοτόποιΙ (τέταρτο

σκίτσο) έχουμε πολύ έντονες επιπτώσεις στην

χλωρίδα και την πανίδα.

!l!ri!Ί : Τσώχος Ι 997

Στόχος των μέτρων είναι, ανάλογα και με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και

την οικολογική σημασία της περιοχής να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο οι

επιπτώσεις στην πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής και να ελαχιστοποιηθεί η

διατάραξη του οικοσυστήματος.
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Ειδικότεραγια την πανίδα, σύμφωνα με τον Τσώχο (1997), προτείνεται (πίνακας 3.1,)

μία σειρά από διαθέσιμα εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. :
Μέτοα αντι ι;τώΠlσπc των ι:πιπτώσι:ων σrnν πανίδα

ΜΙΤΩΟ Aπoτι:λι:σlιαΤΙKότnτα ΣυνΚΩιτικό κόστος

Μέση προστασία, άριστη

Φυτικός φράκτης πρ~~~ρμoyή στο φυσικό
πεΩΙ άλλον

Τεχνητός φράκτης
Καλή προστασία ζώων και Ανάλογο με αυτό του

οδηγών Ι ωυσικού ωοάκτη

Άνω διάβαση (ζώων) Εξαιρετικά αποδοτική
Ακριβή, ίσου κόστους με

συνήθη άνω διάβαση

Κάτω διάβαση (ζώων) Λιγότε:~(αποδοτική της Ίσου κόστους με οχετό

άνω διά ασπc Ι γαλύRδινου τύπου

Μέτρα μείωσης ταχύτητας
Ικανοποιητική, εφόσον η

Σχετικά μικρού κόστουςτήοηση τουc ;Εασωαλίίεται

!!!rι!l: Τσώχος 97

Τέλος, για την προστασία της χλωρίδας των οικοσυστημάτων από την αποψίλωση και

εκχέρσωση σημαντική είναι η λήψη και εφαρμογή κατάλληλων θεσμικών και

διοικητικών μέτρων κατά περίπτωση, για τον έ'λεγχο φαινομένων όπως αυτά της

λαθροϋλοτομίας και των εμπρησμών (αυστηρότερα πρόστιμα και ποινές, αύξηση του

αριθμού των δασοφυλάκων κ.α.) . Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών

της χλωρίδας (π.χ. πυρκαγιά) βασικό μέτρο αντιμετώπισης είναι η επαναφύτευση

των κατεστραμμένων εκτάσεων.
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3.5. Αναλυτικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και μέτρα αντιμετώπισης

3,5.1. Ανάλυση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα

Η σύσταση του καθαρού αέρα είναι περίπου 77% άζωτο, 21 % οξυγόνο, Ι % αργό και

σε μικρότερες ποσότητες διοξείδιο του άνθρακα, ευγενή αέρια Κ.α. Ο καθαρός αέρας

περιέχει ακόμη σε ποσοστό περίπου 2% νερό. Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει αέρια

ή αιωρούμενα σωματίδια που είναι τοξικά όταν η συγκέντρωση τους ξεπερνά

ορισμένες τιμές (αέριοι ρύποι). Η αύξηση των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων

οδηγούν μεταξύ άλλων σε φαινόμενα όπως αυτό της όξινης βροχής, του

Θερμοκηπίου, της τρύπας του όζοντος (Κούγκολος, 1997).

Το σύστημα οδικών μεταφορών προσδιορίστηκε ως μια σημαντική πηγή αέριας

ρύπανσης. Καθώς η δημιουργία μιας νέας οδικής σύνδεσης αποτελεί μορφή

βελτίωσης του συστήματος οδικών μεταφορών, οι ρύποι λόγω της κίνησης οχημάτων

που θα δημιουργηθεί, αποτελούν έμμεση επίπτωση της νέας οδικής σύνδεσης στο

περιβάλλον. Ως κύριοι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές, που οφείλονται στον κινητήρα

(καύση) των διερχόμενων οχημάτων θεωρούνται:

• το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

• οι υδρογονάνθρακες (ΗC)

• τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) -( π.χ. βλ. πίνακα 3.2.)

• ο μόλυβδος (Pb)

• Το διοξείδιο του άνθρακα (C02)

• τα οξείδια του θείου (SOX)

• τα μικροσωματίδια, όπως σκόνη καπνός (ΡΜ)

(Bellomo S.J.-LiffS.D. 1984, Carbajo J.C. Faiz Α., 1994 Wijetilleke L.- Karanarathe

Suhashini A.R. 1995, Τσώχος 1997)

Σημειώνεται ότι πέρα από τους παραπάνω πρωτογενείς ρύπους, που εκπέμπονται

κατευθείαν από τα διερχόμενα οχήματα στην ατμόσφαιρα, έχουμε και τους
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δευτερογενείς που σχηματίζονται εν συνεχεία από τους πρωτογενείς στην

ατμόσφαιρα με διάφορες χημικές αντιδράσεις μετασχηματισμού (Κούγκολος, 1997).

Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την κατανόηση των μηχανισμών

παραγωγής, διασποράς και μετασχηματισμού των αέριων ρύπων. Σημαντική θέση

στις παραπάνω προσπάθειες κατέχει ο τομέας της εκτίμησης των ποσοτήτων που

εκπέμπονται πρωτογενώς. Στα πλαίσια του προγράμματος CORINAIR (Co-operative

Program for Monitoring and Evaluation of the Long Range Τransmission of ΑίΓ

Pollutants ίπ Europe) της Ε.Ε. μελετήθηκε μεταξύ άIJ...rov η συμμετοχή των οδικών

μεταφορών στην συνολική αέρια ρύπανση.

Δ~oήζ

ΚoJ,:!uα/.;

Χ,Οι."",

Πίνακας 3.2. : Συμβολή των Οδικών Μεταφορών στις συνολικές

ανθρωπογενείς εκπομπές οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) στην Ε.Ε. το 1990

Π!l.:ill : CORINAIR 90 (προσεΥγισTlκά στοιχεία)

Η έρευνα του CORINAIR έδειξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή των μηχανοκίνητων

οχημάτων στις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές ΝΟχ και NMVQC υπολ.ογίζεται

στο 44% και 34% αντίστοιχα. Επίσης ότι τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ευθύνονται
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για το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών CO, VOC Pb, από την εκπεμπόμενη από

οχήματα ποσότητα, ενώ τα βαρέα φορτηγά(που εκτελούν συχνά υπεραστικά

δρομολόγια) για το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών Νοχ, 802 και ΡΜ.

Οι αέριοι ρύποι συμβάλουνεπίσης στην ρύπανση των υδάτων και του εδάφους, όπως

θα εξεταστείσε παρακάτω ειδική ενότητα.

Συμπερασματικάη ανάπτυξη της υπεραστικήςοδικής υποδομής, συμμετέχει έμμεσα

στην παραγωγή αέριων ρύπων και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ποσότητα των

αέριων ρύπων εξαρτάται από τον αναμενόμενο κυκλοφορικό φόρτο της νέας οδικής

σύνδεσης. Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα ξεκινά από την περιοχή της οδού

αΛΛά λόγω της διασποράςτων ρύπων επιβαρύνονταικαι περιοχές οι οποίες ορισμένες

φορές βρίσκονται σε σημαντική απόσταση (Τσώχος, 1997). Στην συνέχεια στην

επόμενη ενότητα θα εξεταστούν τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.
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3.5.2. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα

Τα μέτρα μείωσης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας λόγω της ανάπτυξης της οδικής

υποδομής ανάγονται, με βάση την ανάλυση της προηγούμενης ενότητας, στην μείωση

των εΙCΠOμπών ρύπων των οχημάτων. Σύμφωνα με τον Τσώχο (1997) απαιτείται λήψη

μιας δέσμης μέτρων σε διάφορα επίπεδα, η οποία να εντάσσεται σε μια γενική

στρατηγική. Τα μέτρα αυτά μπορούν να σε καταταχτούν σε αυτά που αναφέρονται:

• στο όχημα

• στα καύσιμα

• στις συνθήκες κυκλοφορίας και στην γενικότερη πολιτική μεταφορών

• στην οδική υποδομή-χρήση γης

Μέτρα για τα οχήματα

Τα μέτρα αυτά καλύπτουν τις επόμενες ενέργειες:

καθορισμό ορίων ειcπoμπών

υποχρέωση συστηματικού ελ.ΖΥχου και συντήρησης του οχήματος

προώθηση οχημάτων μειωμένης ρυπαντικής συμπεριφοράς

ενθάρρυνση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων με νέα βελτιωμένης

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα. Ως εναλλακτική λύση στο μεταβατικό

στάδιο μέχρι την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων, μπορεί να προωθηθούν

προγράμματα αλλαγής κινητήρων για χρήση εναλλαΙCΤΙKών καυσίμων

(αέριο,αλκοόλ) ή συμβατικών που να καταναλώνουν αμόλυβδη βενζίνη (Τσώχος

1997).

Τα παραπάνω μέτρα ήδη εφαρμόζονται ή έχει αρχίσει η εφαρμογή τους τόσο στην

Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. Έχει αρχίσει επίσης διεθνώς

αλλά και στην Ελλάδα η προσπάθεια για την ανάπτυξη και διάδοση της

ηλεκτροκίνησης στα οχήματα. Το θέμα αποτέλεσε ζήττμα διημερίδας (17-18.6.93)

του Τ.Ε.Ε. και ήδη η ηλεκτροκίνηση άρχισε να εφαρμόζεται σε ορισμένα συστήματα

μεταφορών (π.χ. σιδηροδρομικές μεταφορές) Ωστόσο στον τομέα των οδικών

μεταφορών τα πειραματικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που έχουν

κατασκευαστείδεν είναι ακόμα ανταγωνιστικά (Σάφακας Α. 1995).
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Μέτρα για τα καύσιμα

Τα μέτρα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν:

βελτίωση της ποιότητας

εναλλακτικά καύσιμα

πολιτική τιμών ενίσχυσης και στροφής για χρήση καθαρότερων καυσίμων

(Τσώχος 1997)

Μέτρα στην οδική υποδομή και χρήση γη,

3.6.).

Π!n:!i :Τσώχος Ι 997

Σχή.ια 3.6. : Διάταξη διοδίων σε 2 ή

περισσότερες σειρές για τιιν απoφι.ryή

συγκέντρωσης ρύπων καυσαερίων

~Aii _

~~
..~

--c_,;;::-r§t'==;,=;"'f~..-=_--
-.., _. Ε..>6χ""""

πλησίον των υπεραστικών

κατά το δυνατό χρήσεις γης σι

Η πρόβλεψη εφαρμογής μη συμβατικών

κατασκευών ή διαμορφώσεων (π.χ. βλ. σχήμα

χωροθετούνται

οδικών αξόνων

οποίες επηρεάζονται λιγότερο από τις εκπομπές

Ο σχεδιασμός των χρήσεων γης ώστε να

Η φύτευση των οδών.

(Τσώχος 1997) .

Ο καθορισμός ειδικών δρομολογίων για

φορτ/γά.

Η κατασκευή περιφερειακών οδών, με στόχο

πέρα από τους πολεοδομικούς, την μη διέλευση

της υπεραστικής κίνησης από τις πόλεις.

Μέτρα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι:

]

J

J

]

j

n
]

ι

J
85



1
]

Ί

1

]

]

j

Ι

J

j

rΙΡΟΣΕΙΤΙΣΙΙ ΤΩΝ ΧΩΡΟΤ,\ΞΙh:ΩΝ, ΚΛΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕ!'Α ΊΩΝ rΙΕΡΙUΛ,\ΛΟΝΊ'ιΚΩΝ

εrιΙ rΙΤΩΣΕΩΝ, ΜΙΟ lΊΙΝ ΔΗΜΙΟ\'1'ΓιΑ 1\ιIΛΣ nΙΕΡΛΣ:ΤιΚΙIΣ Oc\IKII!.: Σ\'ΝΔεΣIIΣ

IΙcpιβα}].ο\'Τικί:ς ι:πιπτιί)σεις δημιουργίας μίας νΙας υπεραστικής σ(Νόι:σ,lς

Μέτρα που αφορούν τις συνΟήκει: κυκλοφορίαι: και την πολιτική μεταφορών

Μέτρα όπως

Γεωμετρικός σχεδιασμός που να περιορίζει τις επιβραδύνσεις~επιταχύνσεις των

οχημάτων

Παράλληλη ανάπτυξη άλλων μεταφορικών συστημάτων όπως το σιδηροδρομικό

που ρυπαίνουν λιγότερο

Καθιέρωση οικολογικού τέλους (Τσώχος 1997) .

Τα μέτρα αυτά (σε συνδυασμό με αντίστοιχα μέτρα για τις ενδοαστικές μετακινήσεις)

μπορούν να συμβάλουν στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στα πλαίσια της

ευρύτερης μεταφορικής πολιτικής για κάθε χώρα, ανάλογα με την ένταση των

προβλημάτων ρύπανσης, και τις οικονομικές δυνατότητες της, είναι αναγκαία η

επιλογή και η θεσμοθέτ/ση μίας συνδυαστικής ομάδας μέτρων ώστε να μειωθεί η

ρύπανση της ατμόσφαιρας από τ/ν λειτουργία και ανάπτυξη του οδικού συστήματος

μεταφορών. Τονίζεται τέλος ότι για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο

σύνολο της, αντίστοιχα μέτρα πρέπει να ληφθούν και για τις υπόλοιπες πηγές

ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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3.6. Επιπτώσεις στα ύδατα και το έδαφος και μέτρα αντιμετώπισης

3.6.1. Επιπτώσεις στα ύδατα και το έδαφος

Τα ύδατα και το έδαφος είναι ένας ζωτικής σημασίας παράγοντας για τους έμβιους

οργανισμούς (Τσώχος 1997). Πέρα από τ/ν σημασία τους για τον βιόκοσμο, είναι

κρίσιμο στοιχείο για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, (γεωργία, βιομηχανία κ.α.) και

ιδιαίτερα το πόσιμο νερό αποτελεί σημαντική παράμετρο της ανθρώπινης υγείας

(Τσώχος 1997, Κούγκολος 1997). Η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους έχει

αρνητικές συνέπειες για τον βιόκοσμο και τον άνθρωπο. Το έδαφος και τα ύδατα

ρυπαίνονται σε μεγάλο ποσοστό έμμεσα από τ/ν ατμόσφαιρα, και ειδικά τα υπόγεια

ύδατα έμμεσα από το έδαφος (βλ. σχήμα 3.7.).
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1

Σχήμα 3.7.: Αλυσίδαπαραγόντωνρύπανσηςεδάφους και ύδατος

j
Πn:ιή: Knonacher & Macoun 1989,Τσώχος 1997
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3.6.1.1. Ανάλυση των επιπτώσεων στο έδαφος

Στο έδαφος έχουμε ρύπανση λόγω:

• Εκπομπών οχημάτων (καυσαέρια)

• Υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του σώματος της οδού

• Υλικών που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση πάγου από τα οδοστρώματα

(Τσώχος 1997)

Η ρύπανση του εδάφους συνδέεται άμεσα με τον κυκλοφοριακό φόρτο κατά το

στάδιο της λειτουργίας της οδού (βλ πίνακα 3.3.) και εντοπίζεται σε ένα πλάτος 10m

από τα ερείσματα της οδού. Οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών συνήθως μειώνονται

σημαντικά μετά από ένα ορισμένο βάθος Σημαντικά φαινόμενα ρύπανσης του

εδάφους παρατηρούνται κατά κανόνα σε οδούς με κυκλοφοριακό φόρτο μεγαλύτερο

των 20000 οχημάτων/ημέρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3.: Μεταβολή της ποσότητας ρυπαντών με τον κυκλοφοριακό φόρτο

Ρυπαντικό στοιχείο

Κυκλοφοριακός φόρτος (οχήματα/ημέρα)

1000 10000

Σκόνη (Κg/ημέρα!km) 5-10 50-100

Μόλυβδος (kg/ημέρα/km) 8-14 80-140

Ψευδάργυρος (kg/ημέρα/km) 4 40

Υδρογονάνθρακες (kg/ημέραJkm) 0.1-0.5 1-5

~είωση: Οι παραπάνω είναι μέσες τιμές από μετρήσεις στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. ΟΙ τιμές

επηρεάζονται από το είδος των οχημάτων και το βαΟμό συντήρησης, τις συνθήκες της οδού και το

μεταφερόμενο φορτίο.

Πηγή: Τσώχος, 1997

Ειδικότερα η συγκέντρωση Να στο έδαφος επηρεάζεται εντονότατα από τη χρήση

άλατος (NaCl) για την τήξη του πάγου που σχηματίζεται στο οδόστρωμα. Η

συγκέντρωση Να επηρεάζεται από τα χρόνια εφαρμογής, (παρατηρείται αθροιστική

συγκέντρωση) και άλλους παράγοντες όπως η ταχύτητα των οχημάτων (Τσώχος

1997).
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3.6.1.2. Ανάλυση των επιπτώσεων στα ύδατα

Η άμεση ρύπανση των υδάτων από τους αέριους ρύπους περιορίζεται στις

περιπτώσεις που η οδός διέρχεται από επιφανειακά ύδατα (μεταβολή της δίαιτας των

επιφανειακών υδάτων). Άλλα και η ίδια η κατασκευή της οδού, αν δεν είναι

κατάλληλα διαμορφωμένο το σύστημα αποχέτευσης (κατάλληλη διάταξη και

διατομή), μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις σύμφωνα με τον Τσώχο (1997) να

τροποποιήσει την επιφανειακή ροή των υδάτων, προκαλώντας συγκέντρωση σε

ορισμένες ροές, με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας και κατά ακολουθία,

φαινόμενα διάβρωσης, αύξηση των φερτών υλών κλπ.

Σχήμα 3.8. : Συνέπειες ρύπανσης σε περιοχή κατοικίας

Π!IY!l: WorJd Bank- SETRA 1994, Τσώχος 1997

Η έμμεση ρύπανση των φυσικών αποδεκτών, γίνεται με την διάλυση ρυπαντών που

έχουν επικαθίσει ή απορροφηθεί από το έδαφος (εκπομπές οχημάτων, υλικά

απομάκρυνσης πάγου, υλικά από ατυχήματα), από το περιφερειακά απορρέον ύδωρ ή

μέσω του συστήματος αποχέτευσης της οδού (βλ. σχήμα 3.8.). Ιδιαίτερο πρόβλημα

υπάρχει σε περιοχές που η σύσταση του εδάφους και η θέση του υδροφόρου ορίζοντα

ευνοούν την μεταφορά των επιβαρημένων αυτών υδάτων στα υπόγεια ύδατα. Στον

θεματικό χάρτη 3.1. έχουμε για την περίπτωση της Ευρώπης τα αποτελέσματα των

μετρήσεων για την συγκέντρωση ενός ρύπου του ΝΟ; ,στα υπόγεια ύδατα σημαντική

παραγωγή του οποίου έχουμε λόγω της ανάπτυξης της οδικής υποδομής (Βλ. ενότητα

3.5.1). Τέλος η ίδια η κατασκευή της οδού μπορεί να τροποποιήσει τον υδροφόρο

ορίζοντα με αρνητικές επιπτώσεις όπως ζημιές και μεταβολές στην χλωρίδα και την

πανίδα και απώλειες ποσότητας ύδατος για χρήση στις καλλιέργειες.

89



ΠΡΟΣΕΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡI8ΑΛι\ΟΝΤΙΚΩΝ

εΠIΠΤΩΣΗ!Ν. ΑΠΟΤΗΝ ΔΗΜlονΡΓιΑ ΜΙΑΣ ΥΠΕΡι\ΣΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

nι:ptlluiJ.o\oytKi:.:;: ι:πιπτtσσι:ις nιιμιουμγίuς μίας \'i:u; ιlΠι:pαστι",Ιις σιJ"{)1:σ1ις

θΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΊΉΣ 3.1. : Συγκέντρωση ΝΟ) στα υπόγεια iJδατα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

~<10

10-25
:::Ί 25-50

_ .. >50

υηιιοο.

Krngdor:n
.Νι\5'-

Moldova
Romanla

< 50
..... 50

CYΡHJs
(7511

M"'.;111.1n.;·....*.:
ΛιΟ\·I>JIUj~.,,·"Μl.':>ΙΙ

90



Ί

]

η

Ι

ΓΙΙ'ΟΣΗΤΙΣΗ ΤΗΝ ΧΩΡΟΤΛΞIh:ΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕ:Ι',\ ΤΩΝ ΓΙΕΡIΗΑΛΛΟΝΤιΚ.ΩΝ

f:ΓIΙΓln!~EΩN,;\ΓΙO 1ΊIΝ Δ.ΙIΜΙΟYlΊΊ.\ 1\11,\Σ ΥιlΕΡΛΣΤιΚllΣ Οι\II":IIΣ ΣΥΝΛεΣΙΙΣ

ΙΙεριβαΗο\"Τικές επιπτιi}σcις δημιουΡΥΙας μΙας νέας υπφαστικίις σύνδcσης

3.6.1.3. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο έδαφος

Η αντιμετώmση των επιπτώσεων ρύπανσης στο έδαφος λόγω τ/ς δημιουργίας μιας

νέας οδικής σύνδεσης, ανάγεται σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό των αέριων

ρύπων. Η φύτευση των πρανών της οδού αποτελεί μια καλή λύση για την μείωση τ/ς

συγκέντρωσης ρυπογόνων ουσιών (βλ σχήματα 3.9.&3.10.) σε συνδυασμό με τα

υπόλοιπα μέτρα περιορισμού των αέριων ρύπων (βλ. ενότ/τα 3.5.2.).

Φύτευση σε ρόλο φίλτρου

/ ...'" ~~
Ι ς~e.ι.κ.vι 1'(.. !

~Z5

F1U1l
ιJ!!jj

J
J

Ι

]

< 1().20 m,.

Σχήμα 3.9. : ΔημιουΡΥΙα προστατευτικού φίλτρου αερΙων ρύπων με φύτευσll

Il!ri!l: Τσώχος, 1997

3.6.1.4. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα ύδατα

Σύμφωνα με τον Τσώχο (1997), τα μέτρα για τ/ν μείωση των συνεπειών τ/ς

δημιουργίας μιας νέας οδικής σύνδεσης στα ύδατα, εξαρτώνται από το μέγεθος των

αναμενόμενων επιπτώσεων. Βασικό κριτήριο είναι οι διατιθέμενοι οικονομικοί πόροι,

καθώς συνήθως τα αποτελεσμαπκότερα μέτρα είναι υψηλότερου κόστους Ορισμένα

ενδεικτικά μέτρα που προτείνονται είναι :

• Κατάλληλη χωροθέτηση και χάραξη της οδού και των συνοδευτικών έργων

(σύστημα αποχέτευσης, διαμόρφωση πρανών κ.λ.π.), ώστε να ανταποκρίνονται

στις κατά περίπτωση ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
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• Κατασκευές οι οποίες επιτρέπουν τη διήθηση του ύδατος, με συνέπεια τη

συγκράτηση ρυπαντών, λεπτόκοκκων υλικών κ.τ.λ., πριν τα όμβρια ύδατα

οδηγηθούν σε φυσικούς αποδέκτες. Ο τύπος της κατασκευής επιλέγεται με

κριτήριο τον αναμενόμενο βαθμό ρύπανσης και τον βαθμό κινδύνου ρύπανσης

των φυσικών αποδεκτών.

Στα παρακάτω σχήματα (σχ. 3.10.I-IV), παρουσιάζεται σειρά μέτρων, η εκλογή των

οποίων εξαρτάται από τον βαθμό ευαισθησίας του περιβάλλοντος σε κίνδυνο

ρύπανσης από την απορροή όμβριων υδάτων από το σώμα της οδού

J

]

Σχήμα 3.10. (Ι) Σχήμα 3. Ι Ο. (11)

J
J

Ι

Ι

Σχήμα 3.10. (111)

Δεξαμειιή

Σχήμα 3.10. (ΙΥ)

Στην λύση του σχήματος Ι, έχουμε απευθείας απορροή του ύδατος από το

οδόστρωμα, ενώ σε αυτή του σχήματος 11 η απορροή γίνεται με την χρήση διαμηκών
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εΠΙΠΤΏΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΙΉΝ ΛΙIΙ\'ΙIΟ"ΡΓιΑ ΜΙΑΣ nlΕΡΑΣΤιΚΗΣ o.HhII!: Σ"ΝΔΕΣΗΣ

l'lcριβαλλο\'τικέςεπιπτώσαςδιιμιουργίαςμίας νcας υπεραστικήςσύ\'δεΟl1ς

τάφρων με χλόη προς επίτευξη διήθησης. Στο σχήμα ΠΙ παρουσιάζεται μια ποιο

περίπλοκη λύση διήθησης με την χρήση μακροφύτων, ενώ στο σχήμα ΙV έχουμε

συνδυασμό διάφορων μέτρων για αυξημένη διήθηση, προστασία υδάτων εδάφους,

απομάκρυνσηελαίων καθώς και την χρήση δεξαμενήςκαθιζήσεως.Οι λύσεις Ι και ΙΙ

είναι για όχι πολύ ευαίσθητοπεριβάλλον,η λύση IlΙ για ευαίσθητο περιβάλλον, και η

λύση ιν για εξαιρετικάυψηλής ευαισθησίαςπεριβάλλον.

Τέλος ο παρακάτωπίνακας συνοψίζει μέτρα μείωσης, βαθμό αποτελεσματικότητας

και συγκριτικόκόστος:

ΠΙΝΑΚΑΣ3.4. : Μέτρα μείωσης ρύπανσης υδάτων

Μέτοα Ι ΑποτελεσL1ατικότnτα Ι Συγκριτικό κόστοc

Περιορισμός ροής

Τάφρος διακοπής Υψηλή, εφόσον Οικονομική λύση

συντηρείται

Μείωση της ροής Ικανοποιητική αλ/ά Ελάχιστο εφόσον

προκαλεί τυρβώδη ροή πρόκειται για τάφρο

επενδεδυμένη με

σκυοόδε"α

Δεξαμενή Πάρα πολύ καλή εφόσον Υψηλό κόστος

εκλεγεί κατάλληλη θέση

Περιορισμός ρύπανσης

Άμεση αποχέτευση Κατάλληλη, εφόσον η Ισοδύναμο με την

απορρέουσα ποσότητα κατασκευή μη

είναι πεOΙOpισμένιl επενδεδυμένιl' τά<οοου

Χλόη Για περιορισμένες Μέτριο κόστος

πoσότnτεc ύδατοc

Δεξαμενή καθίζησης Πολύ υψηλή εφόσον Πολύ υψηλό

συντηοείται

ΠnY.!Ί: Wor1d Bank- SETRA 1994, Τσώχος 1997
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3.7. Θόρυβος

Ως θόρυβος μπορεί να οριστεί ο ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί δυσάρεστο

συναίσθημα. Για πρακτικούς λόγους η ένταση του θορύβου μετριέται σε dB.

Υπέρβαση των 100 dB προκαλεί αίσθημα πόνου και θόρυβος έντασης 150 dB

προκαλεί ακαριαία κώφωση. Το αίσθημα το θορύβου όπως γίνεται αντιληπτό από τον

άνθρωπο επηρεάζεται όχι μόνο από την ένταση (dB) αλλά και από την συχνότητα

(ΗΖ) (Τσώχος, 1997).

Σχήμα 3.11, : Η ένταση του ήχου σε διαφορετικές χωρικές ενότητες

Πηγή: Τσώχος, ]997

Στην περίπτωση μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης ο θόρυβος, στην φάση

λειτουργίας, οφείλεται στα διερχόμενα οχήματα και συγκεκριμένα στον κινητήρα

(περιλαμβανομένων και όλων των τμημάτων της μηχανής) και στην παλμική κίνηση

του αέρα (κινούμενο όχημα). Ωστόσο τα τελευταία 15 χρόνια η ανάπτυξη της

τεχνολογίας επέτρεψε την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου από τα οχήματα

(Τσώχος, 1997). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς η υπεραστικές οδοί,

(ΙΒ
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διέρχονται σε μεγάλο βαθμό από περιοχές που δεν επιβαρύνονται με θόρυβο από

άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες (εξωαστικός - αγροτικός χώρος), το πρόβλημα

του θορύβου δεν είναι τόσο έντονο όσο στα αστικά κέντρα. Σε αυτό συμβάλει και η

ικανότητα των φυτών και της βλάστησης που κυριαρχούν στον εξωαστικό χώρο, να

περιορίζουν την διάδοση του θορύβου. Πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε ορισμένες

κατηγορίες παρόδιων χρήσεων και καλύψεων γης (π.χ. οικιστικές εξωαστικές

χρήσεις, αρχαιολογικοί χώροι κ.α.) και στα σημεία σύνδεσης της υπεραστικής οδού

με το αστικό οδικό δίκτυο (κυρίως όταν αυτό δεν συμβαίνει μέσω περιφερειακού) και

τον αστικό ιστό.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής μελέτης της οδού, συνήθως με την χρήση διάφορων

μαθηματικών μοντέλων, γίνεται εκτίμηση του επιπέδου θορύβου από την λειτουργία

της οδού, και ανάλογα με τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου λαμβάνονται κατά

περίπτωση μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου. Στην Ελληνική περίπτωση, η

νομοθεσία προβλέπει (σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της ΚΥΑ 69269/5387/1990

και με την απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 17252/20-5-92), την διερεύνηση των

αναμενόμενων τιμών στάθμης θορύβου των βασικών δεικτών Ιιο (18 ώρ.) ή Leq(8

20 ώρ.). Σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν αυτοί οι δείκτες παρουσιάζουν στάθμες που

υπερβαίνουν τις ανώτατες οριακές τιμές δηλαδή τους περιβαλλοντικούς όρους

λειτουργίας, που είναι για τον δείκτη Ιιο η τιμή των 67 dB και για τον δείκτηLeq τα

70 dB. Στην περίπτωση που υπερβαίνονται οι επιτρεπόμενες τιμές είναι αναγκαία η

λήψη ειδικών μέτρων μείωσης του θορύβου, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές. Τα

βασικά μέτρα για την μείωση του θορύβου είναι τα παρακάτω:

• Κατασκευή ηχοπετασμάτων. Τα ηχοπετάσματα είναι στις περισσότερες

περιπτώσεις τα αποτελεσματικότερα μέτρα μείωσης του οδικού θορύβου. Είναι

σημαντική η εξασφάλιση ικανού μεγέθους για την εξασθένηση του θορύβου, η

κατασκευή από υλικά που να μην δημιουργούν ανάγκη συχνής συντήρησης, και η

αποφυγή κατά την εγκατάσταση της αύξησης της επικινδυνότητας πρόκλησης

ατυχημάτων ή τραυματισμών. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις

εξωαστικών οικιστικών χρήσεων, Δεν ενδείκνυνται σε περιοχές με ευαίσθητο τοπίο

καθώς επιφέρουν αλλοίωση του τοπίου.
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Στην Ελλάδα το 1992 με πόρους από το Ν ΚΠΣ κατασκευάζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ,

το πρώτο πιλοnκό ηχοπέτασμα στη Ν. Φιλαδέλφεια κατά μήκος της Εθνικής Οδού

Νοl. (περίπτωση διέλευσης τμήματος υπερασnκής οδού από αστικό χώρο). κατά τη

χρονική διάρκεια 1996-97 και με πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατασκευάστηκαν

ηχοπετάσματα σε 14 συνολικά θέσεις.

Ηχοπετάσματα για την μείωση του θορύβου

Π!mΊ :MichacI 5ι Maur 5hcίl

• Μείωση μέσω φύτευσης Η χρησιμοποίηση κατάλληλης φύτευσης μειώνει

σημαντικά την ηχορύπανση. Η εφαρμογή αυτής της λύσης απαιτεί την ύπαρξη

σημαντικής επιφάνειας γης, και την κατάλληλη εκλογή φυτών και διάταξη αυτών (βλ.

σχήμα), ώστε να έχουμε μείωση του θορύβου (Τσώχος 1997). Η φύτευση θα πρέπει

να γίνεται πίσω από τα στηθαία ασφαλείας. Η λύση αυτή είναι περισσότερη φιλική

προς το τοπίο και επιτυγχάνει και περιορισμό άλλων αρνητικών επιπτώσεων

(διάβρωση, κ.λ.π.).

• Ειδικά μέτρα Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μέτρα όπως η κατασκευή

σηράγγων (υπογείωση τμήματος της οδού), η ταπείνωση του άξονα ώστε η οδός να

βρίσκεται σε όρυγμα, η χρήση ειδικής σύνθεσης οδοστρώματος, κ.λ.π. (Τσώχος

1997). Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις που ΟΙ παραπάνω λύσεις

είναι μη εφαρμόσιμες.
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3.8. Κατασκευαστικές επιπτώσεις νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης

3.8.1. Ανάλυση των κατασκευαστικών επιπτώσεων

Κατά την φάση της κατασκευής ενός έργου ανατρέπεται, ανάλσΥα με το μΈΥεθος του,

η οικολογική ισορροπία της ευρύτερης περιοχής. Η ισορροπία αυτή μπορεί να

αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό με πρόβλεψη από τη φάση της μελ/της και τις

κατά'λ/ηλες επεμβάσεις κατά την κατασκευή του έργου (Πολάκις, 1998),

Συγκεκριμένα για την περίπτωση μιας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης, οι

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής αναφέρονται στα

παρακάτω ζητήματα:

• Θόρυβος από τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα.

• Ρύπανση της ατμόσφαιρας κυρίως από τα συγκροτήματα παραγωγής υλικών

(ασφαλτοσυγκροτήματα) εφόσον δεν αποτελούν μόνιμες εγκαταστάσεις πέρα και

μακριά από το σώμα τις οδού.

• Εδαφική διάβρωση

• Καταστροφή υφιστάμενης βλάστησης

(Τσώχος r. 1997)

Ειδικές επιπτώσεις έχουμε από την εγκατάσταση των λατομείων,

που εξυπηρετούν τις ανάγκες των έργων σε αδρανή υλικά, όπως

και από τούς δανειοθαλάμους από όπου λαμβάνονται υλικά

κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων (Πολάκις, 1998).

Οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων και υλικών (εργοτάξια)

προκάλούν δυσχέρειες στην κυκλοφορία, θόρυβο (βλ. πίνακα)

και ρύπανση της ατμόσφαιρας ιδίως με σκόνη που διαχέεται από

τα χρησιμοποιούμενα αδρανή. Οι αέριες εκπομπές από ένα

IJm:D: Εγνατία ΑΕ. ασφαλτοσυγκροτήματα αποτελούνται κυρίως από OργαVΙKές

97



Ι

1

]

]

]

Ι

]

J

ΠΡΟΣΕΓΓιΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΙ<ΟΤΕΡΑ ΤΩΝ πεΡIΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, 1\ΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μ]ΛΣ νΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Πψιβαί.ί.ο\·τιl\ι"ς ι:πιπτ(\)σι;ις ΟΙ1lιιο,ιμγίας μίας \'ί:ας υπι:μαστιl\ής σiJ\'Ο1:σιις

ενώσεις, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα επ1βαρυντικές (1σώχος, 1997).

Π!mΊ: E-yναriα ΑΕ.

Η εγκατάσταση του προσωmκού, ιδιαίτερα στα έργα μεγάλης κλίμακας, δημιουργεί

μικρές κοινότητες, που πρέπει να ενταχθούν στο περιβάλλον, τόσο από απόψεις

υγιεινής κ.τ.λ, όσο και από κοινωνικοοικονομικής (ιδίως σε περιοχές αγροπκής

εκμετάλλευσης). Η δημιουργία αποβλήτων και απορριμμάτων τόσο από το

προσωπικό όσο και από την κατασκευή (άχρηστα υλικά κ.α.) αποτελούν ένα

πρόσθετο στοιχείο επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (Τσώχος, 1997).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5, Εκπεμπόμενος θόρυβος μηχανημάτων οδοποιίας

-..;
Φορτιπό Φoρτmτής

Οδοσφωτήρας
Εκσκαφέας Κομπρεσέρ θραυστήρας Φίνισερμmι~;';~;"'ς δονιίτικ6':

E~μ,,?~;

Min 109 102 115 110 117 117 113
Μοχ 95 98 100 110 90 117 107
Μέσος 106 100 106 110 106 117 109

Π!rtiι: Τσώχος, 1997

Κύριο χαρακτηριστικό των παραπάνω επ1πτώσεων είναι η προσωρινότητα, καθώς

εμφανίζονται μόνο κατά την φάση της κατασκευής και οι συνέπειες τους είναι

αναστρέψιμες με εξαίρεση ίσως στα θέματα της διάβρωσης και αποκατάστασης της

φυτεύσεως (Τσώχος, 1997).
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3.8.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή

Σύμφωνα με τον Τσώχο (1997), τα κυριότερα μέτρα μείωσης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων κατά την κατασκευή, ανάλογα με το πεδίο επίπτωσης

κατηγοριοποιούνται και παρουσιάζονται παρακάτω.

~

Ι

J
1

j

j

J

J

j

U

]

J

Έδαφος

Ύδωρ

Ατμόσφαιρα-θόρυβος

Φυσικό Περιβάλλον

• Επιλογή της χρονικής Περιόδου εκτέλεσης των εργασιών

• Συγκέντρωση της φυτικής γης σε κατάλληλο χώρο για

επαναχρησιμοποίηση

• Επαφές με τοπικές αρχές για την χρήση εδαφικών υλικών

• Αποφυγή εγκατάστασης συγκροτήματος παραγωγής υλικών

πλησίον ευαίσθητων θέσεων (π.χ. θέσεις λήψεως πόσιμου

ύδατος)

• Πρόβλεψη χρήσης συστήματος ανακύκλωσης

χρησιμοποιηθέντων ελαίων και παρεμφερών ουσιών

• Πρόβλεψη αποφυγής μόλυνσης υδάτων από λύματα και

λοιπές ουσίες

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο θόρυβος μπορεί να

μειωθεί με χρήση μηχανημάτων ελαττωμένης ηχορύπανσης,

εγκατάσταση προσωρινών ηχοπροστατευτικών πετασμάτων

και τροποποίηση των ωρών εργασίας

• Μείωση των εκπομπών σκόνης με χρήση συστημάτων

συγκράτησης της.

• Λελογισμένη χρήση εκρηκτικών, τα οποία προκαλούν

φθορές λόγω κραδασμών και δονήσεων.

• Ελαχιστοποίηση της επιφάνειας αποψίλωσης
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κίνησηςδρομολογίωνεναλλακτικών

• Αποκατάσταση προσέ'γγισης σε χώρους κατοικίας ή

εργασίας

• Σήμανση των χώρων εργασίας και αποκλεισμό τους με

κατάλληλα μέσα

• Πρόβλεψη

μηχανημάτων

• Σχεδίαση συστήματος αντιμετώπισης περιστατικών, όπως

ατυχήματα, μόλυνση υδάτων

Περιβάλλον

KoινωvιKoOΙKoνoμΙKό

l
l
]

l

]

Ι

]

Ι

• Προσδιορισμός κανόνων εργασίας για την ασφάλεια του

προσωπικού αλλά και των παρόδιων από επικίνδυνα υλικά,

πυρκαγιές κ. Τ.λ.

j

j

J
100



]

]

1
1

J
1

J
J

J
]

ΠΙ'ΟΣΕΓΓιΣΙΙ ΤΩΝ XΩPOTΛΞI~ΩN, ΚΑΙ [ΙΔIΚΟΤεΡΑ ΊΩΝ ΠΕI'IΟΑΛΛΟΝΤιΚΩΝ

εΠIΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ 1ΊΙΝ ΔIHIΙOYPrι.4. \ιIΛΣ ΥπεΡΛΣΤιΚΙΙΣ OΔI~ΙΙΣ ΣΥΝΔ.ΕΣΙΙΣ

n ι:ριβαλλΟ\'τικr.ς ι;πιπτι;ισl:ις δlΗιιουι)γίας μίας νέας lJπι:ραστικής σ6\'δι;σης

3.9. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την συντήρηση της οδού

3.9.1. Ανάλυση των επιπτώσεων κατά την συντήρηση

Οι επιπτώσεις κατά την συντήρηση της οδού δεν διαφέρουν ιδιαίτερα ποιοτικά από

αυτές της κατασκευής της. Η ουσιώδης διαφορά βρίσκεται στο ότι η περιοχή που

επηρεάζεται είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή κατά την κατασκευή (Τσώχος,

1997).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. Επίδραση των εργασιών συντήρησης στο περιβάλλον

Φυσικό
Κοινωνικο-

Είδος Εργασίας Έδαφος Ύδωρ
περιβάΜον

οικονομικό

πεoι8άlλoν

t. Ασφαλτοστρωμένοι οδοί

• Επιφανειακή στρώση μέτρια καμία μέτρια καμία

• Ανακατασκευή ερεισμάτων μέτρια μέτρια μέτρια μέτρια

2. Μη ασφαλτοστρωιιένοι οδοί

• Επιφανειακή στΡώση μέτρια μέτρια σημαντική μέτρια

• Ανακατασκευή βάσης και σημαντική μέτρια σημαντική σημαντική

επιφανειαιώ στpώσn

3. Σε κάθε είδος οδού

• Συντήρηση και επισκευή καμία μέτρια μέτρια καμία

συστήματος αΠΟΊέτευστις

• Κατασκευή νέου μέτρια μέτρια μέτρια καμία

συστήιιατος απoYέτευσnς

I!rιr!t World bank Rcport τwυ Ι 3

Μία ειδικότερη περιβαλλοντική επίπτωση που παρουσιάζεται κατά τις διαδικασίες

συvrήρησης και διατήρησης της λειτουργικότητας της οδού τους χειμερινούς μήνες

είναι η αποφλοίωση του οδοστρώματος κατά την χρήση υλικών για την πΊξη του

πάγου. Η αποφλοίωση έχει ως συνέπεια την αύξηση της μεταφοράς λεπτών υλικών

του οδοστρώματος στο παρακείμενο έδαφος καθώς και την ευκολότερη διήθηση στο

σώμα της οδού και κατά επέκταση στο έδαφος και το υπόγειο ύδωρ των

χρησιμοποιούμενων αλάτων για την τήξη του πάγου (Oberg G et al. 1991)
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Σημειώνεται τέλος ότι με κατάλληλες παρεμβάσεις κατά τ/ν συντήρηση ή κατασκευή

ενός έργου μπορούν να αποκατασταθούν και φαινόμενα καταστροφής του

σκουπιδότοπων με ακατάλληλα για το έργο προϊόντα εκσκαφών ,αποκατάσταση και

διάνοιξη τ/ς κοίτ/ς ρεμάτων που πολλές φορές έχουν παράνομα μπαζωθεί ή

χρησιμοποιούνται για σκουπιδότοποι. Έτσι αποφεύγεται αφενός η ρύπανση του

περιβάλλοντος από τ/ απόρριψη χιλιάδων κυβικών μέτρων άχρηστων πλακών από

καταστραμμένο ασφαλτοτάπητα και αφετέρου οικονομία σε άσφαλτο και αδρανή

υλικά, τα οποία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στ/ν περιοχή εκτέλεσης του έργου

]

1
Ι

περιβάλλοντος από προηγούμενες ανθρώπινες δραστ/ριότ/τες.(π.χ. μπάζωμα

Ι

Ι

]

Ι

ίJ

Ο

j

Ι

]

(Πολάκις, 1998).

3.9.2. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατά την συντήρηση της οδού

Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αντίστοιχα με αυτά τις κατασκευής. Επισημαίνεται

ότι είναι σημαντικό να γίνεται έγκαιρη συντήρηση.

Από τ/ν έγκαιρη συντήρηση προκύπτουν και θετικές επιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει

επειδή αυτή επιτρέπει τ/ μείωση ή το μηδενισμό ευρύτερων περιβαλλοντικών

προβλημάτων, όπως είναι τροχαία ατυχήματα, θόρυβός, ανάπτυξη φυσικού τοπίου,

διάβρωση, κ.τ.λ. (Τσώχος Γ. 1997).
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3.10. Νέα οδική σύνδεση και πυρκαγιές

Η δημιουργία μιας νέας οδού έχει μόνο έμμεσες

συνέπειες στο ζήτημα των πυρκαγιών οι οποίες κατά

περίπτωση μπορεί να είναι αρνητικές ή και θετικές.

Σύμφωνα με εισήΎTlση του Παπασταύρου (Ι990) σε

ημερίδα για τις δασικές πυρκαγιές στην ΕλΜδα, ένα

από τα σημαντικότερα αίτια για την δημιουργία

πυρκαγιών είναι η ανεξέλεγκτη πολυάνθρωπη

κίνηση από εκδρομείς, παραθεριστές, περιπατητές,

κλπ., στις δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που είναι παραλιακές.

Η διέλευση μιας νέας οδού από ένα δασικού τύπου οικοσύστημα, διευκολύνει την

πρόσβαση των παραπάνω στις δασικές εκτάσεις και αυξάνει τον κίνδυνο των

πυρκαγιών.

Πυρκαγιά μπορεί να προκληθεί και από τους διερχόμενους οδηγούς. Ωστόσο

(Τσώχος 1997), οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ευθύνη των οδηγών είναι ελάχιστη σε

σύγκριση με αυτήν των εκδρομέων.

Η ύπαρξη όμως μιας οδού δεν έχει μόνο αρνητική αλλ/. και θετική επίδραση , καθώς

επιτρέπει την ταχεία προσΈΥΥιση στην εστία του πυρός και κατά συνέπεια την

κατάσβεση σε μικρότερο χρόνο και με λιγότερα μέσα.

Η μελέτη μιας οδού θα πρέπει να προβλέπει:

• Ικανότητα διέλευσης οποιουδήποτε πυροσβεστικού οχήματος, ιδιαίτερα σε

περίπτωσης κάτω διάβασης αγροτικών ή συνδετήριων οδών με

αυτοκινητοδρόμους, ή οδούς του πρωτεύοντος οδικού δικτύου.
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• Σε περιοχές που κρίνονται αυξημένου κίνδυνου, χώρους στάθμευσης των

πυροσβεστικών οχημάτων ή απόθεσης του αναγκαίου για την κατάσβεση της

πυρκαγιάς εξοπλισμού.

Επίσης για περιοχές που κρίνονται αυξημένου κίνδυνου, η μελέτη πρέπει να

παρουσιάζει σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όπως

τύπο βλάστησης, βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς Κ.α. Σημαντική για

την παραγωγή των παραπάνω χαρτών, όπως και γενικότερα για την πρόβλεψη και

αντιμετώπιση πυρκαγιών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης είναι η χρήση

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.).
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3.11. Η μελέτη και αντιμετώπισ1Ι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την

περίπτωση δ1ιμιουργίας μιας νέας οδικής σύνδεσης στιιν Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περίπτωση της δημιουργίας μιας

νέας οδικής σύνδεσης μελετώνται και αντιμετωπίζονται με βάση το ισχύον νομικό

πλαίσιο (βλ. ενότητα 1.6.2.). Η θέση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην

συνολική μελέτη μιας νέας οδικής σύνδεσης, απεικονίζεται για κάθε κατηγορία

οδικής σύνδεσης στους πίνακες της ενότητας 1.7.2. Η περίπτωση της μελέτης

περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας νέας οδικής σύνδεσης αποτελεί μια από τις

περιπτώσεις που εξετάζονται στα πλαίσια του Ν.165ΟΙ86 και ειδικότερα, της

Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 69269/5387/1990 (βλ. Παράρτημα).

Στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση εντάσσεται η δημιουργία μια νέας οδικής

σύνδεσης στην Ομάδα Ι της Πρώτης (Α) Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του

Άρθρου 4 (βλ. Παράρτημα, ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β/25-1Ο-90), Σελ.

8142). Συγκεκριμένα ανήκει στο 70 κατά αρίθμηση υποσύνολο έργων και

δραστηριοτήτων της Ομάδας Ι του Άρθρου 4 : ".. ,7. Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων,

οδών ταχείας κυκλοφορίας 1 σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων καθώς

και αερολιμένων
2
των οποίων των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης

έχουν μήκος 2100 m και πλέον"(βλ. Παράρτημα, ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678

Β/25-1Ο-90), Σελ. 8142). Κατά συνέπεια το περιεχόμενο της Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μια νέα οδική σύνδεση καθορίζεται σύμφωνα με

τα Άρθρα 5,11 της ΚΥΑ 69269/5387/1990, από τον πίνακα 1του Άρθρου 16 της ίδιας

Υπουργικής Απόφασης.

Στην ΚΥΑ 69269/5387/1990 (Άρθρα 8,9)καθορίζονται επίσης η διαδικασία

προέγκρισης χωροθέτησης και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και για

την περίπτωση δημιουργίας νέας οδικής σύνδεσης. Η δημιουργία νέας οδικής

σύνδεσης θεωρείται έργο σημαντικού κινδύνου για το περιβάλλον και κατά συνέπεια

οΟΟ)ν ταχείας κυκλοφορίαςl .αερολιυένων 2 : Βλ. Παράρτημα ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 8/25-10

90), Σελ. 8]42

105



]

Ί

1

ΙΊΙ'ΟΣΙΤΠΣΙΙ τηΝ ΧΩrΟΤΑΞIΚΩΝ, ΚΑΙ EIΔIKOH~I)ι\ ΤΩΝ rIΕI>ΙΙJAΛΛΟΝΤIΚΩΝ

εηlηΤΩΣΕΩΝ, Ano ΤΗΝ ΔIII\ΙIΟYl'ΠΛΜΙΑΣ "nεΡ.\ΣΤικω:O\Ih:Ilt Σ"Νι\[ΣΙΙΣ

Ilεριβα)).οντικέςι:πιπτc,>σειςδ1)μιοιιργίαςμίας \'έας ι)πφαστικήςσί)\'οι;σI1ς

σύμφωνα με τον N.1650/1986 απαιτεί ειδικό χωροταξικό έλεγχο ο οποίος

ολοκληρώνεται με την έκδοση κανονιστικής πράξης (Απόφαση Προέγκρισης

Χωροθέτησης). Στην συνέχεια, απαιτείται συμμόρφωση σε όρους και περιορισμούς

που τίθενται από την αρμόδια κρατική αρχή για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως προκύπτει από την μελέτη του νόμου για την έγκριση των περιβαλλοντικών

όρων, υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η

Μ.Π.Ε. και η προέγκριση χωροθέτησης και οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται ή

απορρίπτονται με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και του υπουργού

Μεταφορών και Συγκοινωνιών. Η απόφαση αναφέρεται τουλάχιστον στα θέματα τις

παραγράφου 4 του Άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 :

α) Στο είδος και στο μέγεθος της δραστηριότητας.

β) Στις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Στις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δ) Στα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης

της.υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που εmβάλλεται να κατασκευαστούν

λαμβανομένης υπόψη της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, με τον όρο ότι η

εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.

ε) Στο περιβάλλον της Περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στοιχεία του και

ενδεχομένως στις ειδικά προστατευόμενες ζώνες και στον καθορισμό των

αναγκαίων για την διατήρηση τους μέτρων και έργων.

στ) Στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη

έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς και των προϋποθέσεων για την

αναθεώρηση τους.

Καθώς το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο υφίσταται μόλις την τελευταία δεκαετία και

μέχρι πρόσφατα (1994) δεν υπήρχαν στην Ελλάδα εκσυγχρονισμένες σχετικές

προδιαγραφές ή κανονισμοί για την σύνταξη των μελετών οδικών έργων, με

αποτέλεσμα να επαφίεται το ζήτημα στην ικανότητα του μελετητή και τις υποδείξεις

της αναθέτουσας αρχής, σημαντικό μέρος των οδικών έργων που έχουν ήδη
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υλοποιηθείπαρουσιάζουντεΊVΙKές ατέλειες και ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα για την

προστασίατων διάφορωντομέων του περιβάλλοντος.

Αλλά και με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπ. Απόφ. 69269/5387/1990, ανέδειξε

προβλήματα τα οποία ανάγονται κυρίως στο τεΊVΙKό περιεχόμενο τους (Βαβίζος και

Ζανάκκη, 1998). Στην περίπτωση των μελετών οδικών έργων, δεν υπάρχουν ειδικές

σαφείς προδιαγραφές για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Υποστηρίζεται ότι πρέπει να επανεξεταστεί η θεσμοθέτηση και χρήση κοινών

προδιαγραφών για δραστηριότητες και έργα με τόσο διαφορετικά ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά όπως εγκαταστάσεις εξόρυξης αμιάντου και μεταλλουργικές

βιομηχανίες, (Υποσύνολα 4,5 Ομάδας Ι, Α' Κατηγορίας, Άρθρου 4,ΚΥΑ

69269/5387/1990), διυλιστήρια και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί (Υποσύνολα 1,2

Ομάδας Ι, Α' Κατηγορίας, Άρθρου 4,ΚΥΑ 69269/5387/1990), και τα έργα οδικής

υποδομής και μεταφορικής υποδομής γενικότερα (Υποσύνολα 7,8 Ομάδας Ι, Α'

Κατηγορίας, Άρθρου 4,ΚΥΑ 69269/5387/1990). Κρίνεται δόκιμη η διαφοροποίηση

ανά υποσύνολο δραστηριοτήτων των προδιαγραφών ή καλύτερα η θεσμοθέτηση

ειδικών προδιαγραφών για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε

υποσύνολο της Ομάδας Ι. Για τις Μ.Π.Ε. οδικών έργων κρίνεται δόκιμη η σύνταξη

ειδικών προδιαγραφών από διεπιστημονική ομάδα, ενώ βάση μπορούν να

αποτελέσουν αξιόλογες μελέτες που έχουν εκπονηθεί (όπως στην περίπτωση της

EΓVατίας οδού ). Όπως επισημαίνουν γενικότερα για την συμπλήρωση των τεΊVΙKών

προδιαγραφών οι Βαβίζος και Ζαννάκη (1998) " ... οι όποιες θεσμοθετημένες

τεΊVΙKές προδιαγραφέςθα πρέπει να αποτελούνοδηγό και να εφαρμόζονταιμετά από

αξιολόγηση, συμπλήρωση και την εξειδίκευση τους από τους μελετητές και τους

ελέγχοντες, ... " Επίσης κρίνεται ότι είναι παράλληλα αναγκαία η θεσμοθέτηση και

ειδικότερων κριτηρίων για την αξιολόγηση των μελετών, που θα διευκολύνει την

αξιολόγηση των μελετών και των αποτελεσμάτων τους.

Παρά τα παραπάνω προβλήματα έχουμε ήδη παραδείγματα όπου η ικανότητα και

υπευθυνότητα των μελετητών και κατασκευαστών δημιούργησε και εφάρμοσε

σοβαρές και άρτιες μελέτες αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε
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οδικά έργα. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Εγνατίας Οδού που

είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα δημόσια έργα που εφαρμόζει περιβαλλοντική

διαχείριση που αφορά κυρίως στον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής των μέτρων

προστασίας περιβάλλοντος που περιλαμβάνονται ως Όροι στις Περιβαλλοντικές

Άδειες. Για την προστασία του περιβάλλοντος είχαμε μεταξύ άλλων:

• Επένδυση του 7% του συνολικού προϋπολογισμού της αναδόχου Εγνατία Οδός

Α.Ε. σε έργα προστασίας περιβάλλοντος

• Δημιουργία του Οδηγού Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου (ΟΣΑΤ) που

περιέχει προδιαγραφές και οδηγίες αποκατάστασης και αποτελεί συμβατικό τεύχος

δημοπράτησης σε κάθε εργολαβία.

• Επιβαλλόμενα τεχνικά μέτρα προστασίας για: τις θέσεις σηράγγων - γεφυρών 

cut & cover, τα ανώτατα ύψη ορυγμάτων και επιχωμάτων, τις διαβάσεις άγριας

πανίδας, διαμόρφωσης μετώπων σηράγγων, ασφάλειας λειτουργίας σηράγγων

(σήραγγα διαφυγής) την παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας στο εσωτερικό των

σηράγγων> 700 μ.

• Έργα αποκατάστασης τοπίου με χρήση αυτοφυούς χλωρίδας.

• Οπτικοακουστικά σήματα παροχής οδηγιών σε περίπτωση ατυχημάτων.

• Ειδικά έργα αποστράγγισης, αποχέτευσης της οδού για προστασία σημαντικών

υδάτινων αποδεκτών.

• Διενέργεια ηχομετρήσεων κατά τη λειτουργία και κατασκευή ηχοπετασμάτων αν

ξεπερασθεί το επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου.

• Προσδιορισμό προστατευόμενων περιοχών και υποχρέωσης σεβασμού των

ειδικών νομοθετημάτων μέτρων προστασίας.

• Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων όπως: (Ι) στην περιοχή Παναγιά-Γρεβενά

(πέρασμα αρκούδας), με βελτιώσεις χάραξης, κατασκευή πολλών τεχνικών που

εξασφαλίζουν την ενότητα του χώρου, ειδικά περάσματα (επιπλέον δαπάνες 30 δις).

(11) στην περιοχή του Νέστου (Ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, προστατευμένη από τη

συνθήκη Ramsar) με προσεκτική επιστημονική ανάλυση των ειδικών

χαρακτηριστικών του υγροβιότοπου που ανατέθηκε από την Εταιρεία στο Ίδρυμα

Γουλανδρή και χρήση των δεδομένων της ανάλυσης ως βάση για το σχεδιασμό του

έργου με κεντρική επιδίωξη την ελαχιστοποίηση των συνεπειών στον υδροβιότοπο.

(Πηγή: Εγνατία Οδός Α.Ε.• 2000)
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Το παραπάνω παράδειγμα της Εγνατίας αποτελεί σαφή ένδειξη της εισαγωγής της

περιβαλλοντικής διάστασης στην δημιουργία μιας νέας οδικής σύνδεσης στην

Ελλάδα, και υπάρχουσας δυνατότητας και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων την ανάπτυξη της οδικής υποδομής, ώστε αυτή να μη συνεπάγεται

ανεπανόρθωτες καταστροφές και διατάραξη της ισορροπίας στους διάφορους

περιβαλλοντικούς τομείς.
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3.12. Ανακεφαλαίωση, τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Η δημιουργία μίας νέας υπεραστικής οδικής σύνδεσης έχει αρνητικές επιπτώσεις σε

όλους τους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται

από:

• το μέγεθος και τον χαρακτήρα της οδού

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, των περιοχών που συνδέονται

Μπορούμε να διακρίνουμε τις επιπτώσεις, σε επιπτώσεις στο τοπίο, στον αέρα τα

ύδατα και το έδαφος και στις επιπτώσεις στο οικολογικό περιβάλλον, όπως

εξετάστηκαν αναλυτικά στις προηγούμενες ενότητες. Αν γίνει αναλυτική μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι επιπτώσεις μπορούν να προβλεφθούν και με την

λήψη κατάλληλων μέτρων, ανάλογα με την περίπτωση, να περιοριστούν, στις

περισσότερες περιπτώσεις σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων, σε περιοχές αυξημένης ευαισθησίας, απαιτεί την

λήψη περισσότερων και ακριβότερων μέτρων προστασίας, γεγονός που ανεβάζει τον

προϋπολογισμό του έργου. Στα πλαίσια της μελέτης σκοπιμότητας, ειδικά σε τέτοιες

περιπτώσεις υποστηρίζεται ότι πρέπει να συνυπολογισθεί το κόστος των μέτρων

αυτών αθροιστικά με το περιβαλ/οντικό κόστος που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Σε

ορισμένες περιπτώσεις βέβαια αυτό μπορεί να οδηγήσει στην μη υλοποίηση ή στην

μετάθεση χρονικά του έργου.

Στην περίπτωση της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Ελλάδα

(βλ. και ενότητες 1.6.2. και 3.1 1.) έχουμε νομική υποχρέωση για την μελέτη και την

λήψη μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από

τ/ν μελέτη του θεσμικού πλαισίου όμως εντοπίστηκε η έλλειψη της θεσμοθέτησης

εξειδικευμένων προδιαγραφών, δομής και κριτηρίων αξιολόγησης για την Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην περίπτωση των υπεραστικών οδικών έργων.

Υποστηρίζεται ότι είναι σημαντική η συμπλήρωση τ/ς νομοθεσίας με μια Εγκύκλιο

ή Υπουργική Απόφαση που θα θεσπίζει ειδικές προδιαγραφές και κριτήρια
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αξιολόγησηςγια την Μ.Π.Ε. ανά κατηγορίαέργου υπεραστικήςοδοποιίας. Εκτιμάται

ότι η νέα Υπ. Απόφαση ή Εγκύκλιος, θα πρέπει να θεσπίζει διαφοροποιημένεςκαι

εξειδικευμένες προδιαγραφές Μ.Π.Ε. και κριτήρια αξιολόγησης, για τις παρακάτω

τρεις κατηγορίεςοδικών έργων:

• Δικτύου Αυτοκινητοδρόμων και Πρωτεύοντος Εθνικού δικτύου

• Δευτερεύοντος Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου

• Κοινοτικών-αγροτικών-δασικών δρόμων

Η σύνταξη των εξειδικευμένων προδιαγραφών προτείνεται να γίνει από

διεπιστημονική ομάδα που να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες.

Σημαντικό βοήθημα μπορεί να αποτελέσει η εμπειρία από μελέτες που έχουν

εκπονηθεί στην Ελλάδα, (π.χ. αξιόλογη κρίνεται η προσπάθεια στην περίπτωση της

EΓVατίας), και την Ε.Ε.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει θεσμική ρύθμιση κρίνεται ότι η ποιότητα των

Μ.Π.Ε. υπεραστικής οδοποιίας, θα συνεχίσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την

εμπειρία και την ευαισθησία του μελετητή, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένων κοινών

προδιαγραφών, προτύπων και κριτ/ρίων αξιολόγησης, θα δημιουργήσει μελέτες με

στοιχεία μη συγκρίσιμα μεταξύ τους, και προβλήματα στην αξιολόγηση τους.
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4.1. Εισαγωγή - πλαίσιο προσί-γγισης της μελέτης περίπτωσης

Αντικείμενο και σκοπός της μελέτης περίπτωσης

Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με αυτό το κεφάλαιο όπου θα εξεταστεί μια

συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργίας νέας οδικής σύνδεσης με σκοπό να γίνει μια

πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των αναμενόμενων χωροταξικών και ειδικότερα των

περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Σαν αντικείμενο της μελέτης περίπτωσης,

επιλέχθηκε μία νέα οδική σύνδεση η οποία, ως ιδέα, έχει αποτελέσει θέμα

προβληματισμού, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένες σχεδιαστικές

μελέτες της (σκοπιμότητας, αναγνωρίσεως, προέγκρισης χωροθέτησης,

περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Πρόκειται για την οδική σύνδεση της περιοχής του

Βορείου Πηλίου με το νομό Λάρισας, Βασικός λόγος που επιλέχθηκε αυτή η νέα

οδική σύνδεση, είναι η μεγάλη οικολογική και περιβαλλοντική σημασία της περιοχής,

η οποία είναι και θεσμοθετημένη. Κατά συνέπεια απαιτείται αυξημένη προσοχή στην

πρόβλεψη και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όχι μόνο για να

υπάρξουν οι θεσμικές προϋποθέσεις για την έγκριση του έργου αλλά και για να

εξασφαλιστεί η αποδοχή του από την τοπική κοινωνία και τις οικολογικές

οργανώσεις. Εξετάζεται κατά συνέπεια μία περίπτωση οι περιβαλλοντικές

επιπτώσεις και η αντιμετώπιση τους, έχουν ιδιαίτερα αυξημένη σημασία.

Ως προς τις χωροταξικές επιπτώσεις της νέας οδού, έχουμε μια προσπάθεια, σε

επίπεδο προμελέτης γενικού σχεδιασμού, πρώτης πρόβλεψης των πιθανών

επιπτώσεων με βάση την συνοπτική θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε και την

εμπειρία από την μελέτη παραδειγμάτων αξιολόγησης χωροταξικών επιπτώσεων

έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Επισημαίνεται, ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν

αποτελεί και δεν πρέπει να συγχέεται με μελέτη σκοπιμότητας ή μελέτη

προέγκρισης χωροθέτησης, καθώς οι παραπάνω μελέτες απαιτούν και ειδικότερες

αναλύσεις (ανάλυση κόστους-ωφέλους, οικονομοτεχνική προμελέτη, αναγνωριστική

προμελέτη κ.α.), και δεν περιορίζονται στην εκτίμηση των χωροταξικών και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης η προτεινόμενη όδευση της οδού αν και

αποτελεί μια πιθανή λύση, θα πρέπει να εξεταστεί σε λεπτομερέστερη κλίμακα, ώστε
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να καθοριστούν πιθανές εναλλακτικές χαράξεις. Η πλήρης μελέτη και η ακριβής

χάραξη μιας οδού απαιτεί την δημιουργία ομάδας εργασίας, η οποία εκτός από

μηχανικό χωροταξίας θα πρέπει να περtλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολιτικό μηχανικό

με ειδίκευση στην οδοποιία και συγκοινωνιολόγο μηχανικό, κάτι που είναι εκτός των

πλαισίων και των στόχων αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Αντίστοιχα ισχύουν ειδικότερα και για το περιβαλλοντικό κομμάτι της συγκεκριμένης

μελέτης περίπτωσης. Η προσέγγιση αυτή δεν αποτελεί οριστική Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) η οποία προϋποθέτει για τα οδικά έργα την

προηγούμενη ή παράλληλη διεξαγωγή άλλων μελετών (κυκλοφοριακή μελέτη,

γεωλογική αναγνώριση, μελέτη πΡοΈΥκρισης χωροΘέτησης κ.α.). Ωστόσο αρκετά

τμήματα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν, να αποτελέσουν την βάση ή να ενταχθούν,

στις επιμέρου, ενότητεc* που συναποτελούν την Μ.Π.Ε. για ένα οδικό έργο. Ωστόσο

το επίπεδο ανάλυσης και η λεπτομέρεια στην περίπτωση της Μ.Π.Ε. είναι σαφώς

μεγαλύτερα και υπερβαίνουν τους στόχους αυτής της εργασίας. Όπως αναφέρουν

χαρακτηριστικά οι Βαβίζος και lαwάκη (Ι 998), "Οι περιβαλλοντικές μελέτες

απαιτούν την παραγωγή πρωτογενών στοιχείων και την αξιολόγηση επιστημονικών

δεδομένων με νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς περιορισμούς. Η δυνατότητα ένα

άτομο να κατέχει τις γνώσεις και την εμπειρία στους τομείς αυτούς είναι εκ των

πραγμάτων αδύνατη. Από την διαπίστωση αυτή προκύπτει ότι απαιτούνται

οργανωμένες ομάδες εκπόνησης μελετών, ..... στην σύνθεση των οποίων πρέπει να

περΙλαμβάνονταιόλες οι απαιτούμενες ειδικότητες.".

Συμπερασματικά κεντρικοί στόχοι της μελέτης περίπτωσης της εργασίας αυτής είναι:

• Η εξέταση της ισχύος και η επέκταση της θεωρητικής προσΈΥγισης των

επιπτώσεων με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στην Ελλάδα.

• Μια αρχική πρόβλεψη των επιπτώσεων, και ο καθορισμός αυτών που ξεχωρίζουν

ως βασικότερες.

• Η αναζήτηση και πρόταση λύσεων για τις αρνητικές επιπτώσεις.

• Ο προβληματισμός και η εξαγωγή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων για τις

επιμέρους ενότητες Μ.Π.Ε.· : όπως αυτές ορίζονται για την Μ.Π.Ε. κατασκευής αυΤΟlCινητοδΡόμου από τα

άρθρα 6,16 Τ/ς κ.γΑ 69269/5387
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χωροταξικές και ειδικότερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση και με την

σκοπιμότητα υλοποίησης και τα πιθανά χαρακτηριστικά της νέας οδικής σύνδεσης.

Δομή και μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης

Η νέα οδική σύνδεση που εξετάζεται αναμένεται να έχει επιπτώσεις σε τοmκό και σε

περιφερειακό (διανομαρχιακή σύνδεση) επίπεδο. Κατά συνέπεια για μια πρώτη

πρόβλεψη των εmπτώσεων στα παραπάνω χωρικά επίπεδα, κρίνεται χρήσιμη αρχικά

η συνοπτική εξέταση των χαρακτηριστικών του κάθε εmπέδου που οριοθετούνται

και εξετάζονται ως "ευρύτερη περιοχή μελέτης" και "περιοχή μελέτης" αντίστοιχα.

Αρχικά οριοθετείται η ευρύτερη περιοχή μελέτης, στην οποία αναμένεται να

διαχυθούν οι επιδράσεις από την βελτίωση του επιπέδου της οδικής υποδομής με την

νέα οδική σύνδεση. Ακολουθεί μία συνοπτική εξέταση βασικών χωροταξικών και

ειδικότερα περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής. Στόχος δεν

είναι η πλήρης χωροταξική μελέτη της περιοχής, καθώς κάτι τέτοιο είναι εκτός των

πλαισίων της συγκεκριμένης εργασίας αλλά κυρίως το να αποδοθεί μια πρώτη γενική

εικόνα της ευρύτερης περιοχής.

Ακολουθεί η οριοθέτηση και η συνοπτική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης της

περιοχής μελέτης. Στόχος είναι η εστίαση σε βασικά δεδομένα χαρακτηριστικά της

περιοχής, που θα υλοποιηθεί το έργο και αναμένεται να δεχθεί τις άμεσες

χωροταξικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ώστε να είναι δυνατή στην συνέχεια η

προσΈΥΥιση τους.

Στην συνέχεια προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης οδικής

σύνδεσης. Στο σημείο αυτό καθορίζονται και οι υποθέσεις εργασίας του

συγκεκριμένου παραδείγματος. Ακολουθεί η ζητούμενη προσέγγιση των

χωροταξικών και ειδικότερα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η μελέτη

περίπτωσης κλείνει με παρατηρήσεις, και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των

αρνητικών εmπτώσεων.
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4.2. Ευρύτερη περιοχή Μελέτης. Συνοπτική ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης

4.2.1. Οριοθέτηση ευρύτερης περιοχής μελέτης

Την ευρύτερη περιοχή όπου ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες από την εξεταζόμενη

οδική σύνδεση κρίνεται ότι αποτελούν οι Νομοί Μαγνησίας και Λάρισας (βλ.

θεματικούς χάρτες 4.1,4.2,4.3). Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε ως ευρύτερη περιοχή

μελέτ/ς με τα εξής κριτήρια:

• Αποτελείται από τις διοικητικές ενότητες στις οποίες υπάγεται σημαντικό τμήμα

της διαδικασίας αποφάσεων, μελέτης, υλοποίησης και συντήρησης του έργου. Οι

περιοχές αυτές περιέχουν την περιοχή υλοποίησης του έργου.

• Οι δύο αυτοί νομοί κρίνεται ότι μπορεί να επηρεαστούν άμεσα στην περιοχή

υλοποίησης του έργου, αλλά και έμμεσα στο σύνολο τους, μεσοπρόθεσμα και

μακροπρόθεσμα από την προτεινόμενη οδική σύνδεση.

• Το χωρικό επίπεδο του νομού στην περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί δόκιμο

επίπεδο χωροταξικής προσέγγισης, λόγο της μακροχρόνιας συγκέντρωσης

στατιστικών στοιχείων και του μεγάλου αριθμού μελετών που αναφέρονται σε αυτό,

και διευκολύνουν την ανάλυση.

Σημειώνεται ότι η περιοχή αυτή οριοθετείται ως ευρύτερη περιοχή μελέτης για τις

συνολικές επιπτώσεις του έργου, χωροταξικές και περιβαλλοντικές.
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4.2.2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης

Ο νομός Μαγνησίας, με πρωτεύουσα τον Βόλο, συγκεντρώνει ποσοστό 1,9% του

συνολικού πληθυσμού της χώρας ενώ ο νομός Λαρίσης, με πρωτεύουσα την Λάρισα

το 2,6 %. Σημειώνεται ότι η Λάρισα είναι και η έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι

δύο νομοί έχουν την 10η και 6 η θέση στην πληθυσμιακή κατάταξη των 52 νομών της

Ελλάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. : Μεταβολή πληθυσμού Νομών Μαγνησίας και Λάρισας

Στοιχεία απογραφών

Χωρικό Επίπεδο 1971 1981 199Ι

Ν.Μαγνησίας ]6])76 ]8206] 197613

Ν.Λάρισας 233159 254295 270612

Στοιχεία κατά tκτίμηση

Χωρικό Επίπεδο 1992 1993 199" 1995 1996 1997 1998

Ν.Μαγνησίας 199797 200633 201046 201287 201026 200798 200888

Ν.Λάρισας 270800 200633 270712 201287 271967 272874 273540

Il!:riiι : Ε.Σ.Υ.Ε. , AIpha Τράπεζα Πίστεως σε συνεργασία με το οικονομικό περιοδικό Επιλογή

Σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΚΕΠΕ ο νομός Λαρίσης παρουσιάζει μικρή

μεταναστευτική ροή, ενώ ο νομός Μαγνησίας έχε αντίθετα για την ίδια περίοδο

μικρή εισροή παλιννοστούντων. Στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας έχουμε για

τα τελευταία 30 χρόνια σταδιακή μείωση των γεννήσεων και των γάμων καθώς και

μικρή αύξηση των θανάτων. Ωστόσο ενώ τα έτη 1996 και 1997 στον νομό

Μαγνησίας έχουμε φυσική μείωση του πληθυσμού (υπεροχή γεννήσεων/1Ο00

κατοίκους: -0,5) γεγονός που δείχνει μια μικρή τάση μείωσης του πληθυσμού του

νομού ενώ αντίθετα ο νομός Λαρίσης έχει τάση αύξησης του πληθυσμού του

(υπεροχή γεννήσεων/1000 κατοίκους:0,9). Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος της χώρας

για τον δείκτη υπεροχή γεννήσεων/1000 κατοίκους την ίδια περίοδο είναι 0,23

(Ερευνητική ομάδα οικονομικού περιοδικού Επιλογή, 1999).
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4.2.3. Οικονομικά χαρακτηριστικά Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης

Νομός Λάρισας

Ο νομός Λάρισας είναι ένας αγροτικός νομός καθώς ο πρωτογενής τομέας έχει τ/ν

πρώτ/ θέση στ/ν παραγωγή. Ο νομός είναι ο πρώτος στ/ν παραγωγή βάμβακος στ/ν

χώρα, με 21 % τ/ς συνολικής παραγωγής το 1998 και 8 ος στ/ν παραγωγή καπνού

(Ερευνητική ομάδα οικονομικού περιοδικού Επιλογή, 1999). Οι υπόλοιποι τομείς τ/ς

οικονομίας είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι σε σχέση με των πρωτογενή. Ωστόσο όπως

συμβαίνει γενικότερα στο σύνολο τ/ς χώρας έχουμε σταδιακή μείωση των θέσεων

εργασίας στον πρωτογενή τομέα, με μικρότερο ωστόσο ρυθμό από ότι στ/ν υπόλοιπη

χώρα Στον δευτερογενή τομέα έχουμε μείωση ενώ αντίθετα στον τριτογενή έχουμε

μικρή αύξηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. : Απασχόληση ενεργού πληθυσμού κατά τομείς δραστηριότητας το

1981 και το 1991

Απασχόληση κατά τομείς δραστηριότητας

Ενεργός Πρωτογενής Ποσοστό Δεuτερoγενής Ποσοστό Τριτογενής Ποσοστό

πληθυσμός

1981 91599 37915 41,39 22402 24,46 26070 28,46

1991 102658 31615 30,80 21294 20,74 39839 38,81

lliro\' Ε.Σ.Υ.Ε.

Το ΑΕΠ του νομού Λάρισας παρουσιάζει αυξητική πορεία τ/ν τελευταία δεκαετία με

ρυθμούς ανάλογους με αυτούς του συνόλου τ/ς χώρας, φτάνοντας το 1998 το 2,3%

αυτού τ/ς χώρας (50ς σε κατάταξη από τους 52 νομούς τ/ς χώρας). Ο ρυθμός

μεταβολής του προϊόντος σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους εκτός από τ/ν

γεωργία ακολουθεί γενικά το εθνικό πρότυπο. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο κλάδος του

τουρισμού στο νομό παρουσιάζει μια στατικότ/τα την τελευταία δεκαετία, καθώς ο

αριθμός κλινών σε ξενοδοχειακά καταλύματα παραμένει περίπου σταθερός (στις

2500 κλίνες κατά προσέγγιση), όπως και κατά μέσο όρο ο αριθμός διανυιcτερεύσεων
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ημεδαπών και αλλοδαπών. Ο κλάδος της γεωργίας στον οποίο παρουσιάζει

σvyKΡΙΤΙKόπλεονέκτημακαι εξειδίκευσηο νομός, παρουσιάζειτο μεγαλύτεροπροϊόν

έχοντας την πρώτη θέση στο νομό στην διαμόρφωσητου προϊόντοςτου νομού.

mΝΑΚΑΣ4.3. : Ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στο Νομό Λάρισας

Επενδύσεις (εκ. δρχ.)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 '997

Ιδιωηκές 22871 25754 30902 35362 35655 32510 32459 32328 45387

Δημόσιες 5186 6105 6807 8905 6564 8765 11124 - -

!!!rι!ι : Ε.Σ.γ. Ε, EρειIVΗΤΙKή ομάδα οικονομικού περιοδικού Επιλογή 1999

Οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις στο νομό (βλ. πίνακα 4.3.), παρουσιάζουν

αύξηση την τελευταία δεκαετία. Επίσης στον νομό την τελευταία πενταετία έχει

πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμών έργων χρηματοδοτούμενων στα πλαίσια των

προγραμματων ΣΑΝΤ 1 , ΣΑΝΤ 2 και ΠΕΠ. Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σειρά

νέων έργων στα πλαίσια του τρίτου ΚΠΣ

Νομός Μαγνησίας

Στο νομό Μαγνησίας ο δευτερογενής τομέας και ο τουρισμός είναι περισσότερο

ανεπτυγμένοι από τον τριτογενή τομέα. Αυτό φαίνεται και από τα ποσοστά

Απασχόλησης ενεργού πληθυσμού στο νομό (βλ. πίνακα 4.4.) Ο νομός παράγει το

1,7% του Α.Ε.Π. της χώρας (90ς σε κατάταξη από τους 52 νομούς της χώρας) και το

ένα τέταρτο του προϊόντος του προέρχεται από την βιομηχανία (Ερευνητική ομάδα

οικονομικού περιοδικού Επιλογή, 1999). Ωστόσο ο δευτερογενής τομέας βρίσκεται

σε περίοδο κρίσης, με έντονα φαινόμενα αποβιομηχάνισης, όπως το κλείσιμο

εργοστασίων παραγωγής και μονάδων μεταποίησης και μείωση των θέσεων εργασίας

στον τομέα. Αντίθετα ο πρωτογενής τομέας έχει παρουσιάσει αύξηση του προϊόντος

την τελευταία δεκαετία, και στον τριτογενή τομέα ο τουρισμός παρουσιάζει σαφή

ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία όπως φαίνεται από την αύξηση του αριθμού κλινών

σε ξενοδοχειακά καταλύματα από 12123 το 1989 σε 16145 το 1998, και των
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διανυκτερεύσεωνημεδαπών και αλλοδαπών από 472000 και 324898 αντίστοιχα το

1989, σε 611427 και 453450 αντίστοιχα το 1997 (Ερευνητική ομάδα οικονομικού

περιοδικού Επιλογή, 1999).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4.: Απασχόλησηενεργού πληθυσμούνομού Μαγνησίαςκατά τομείς

δραστηριότηταςτο 1981 και το 1991

Απασχόληση κατά τομε{ς δραστηριότητας

Ενεργός Πρωτογενής Ποσοστό Δευτερογενής Ποσοστό Τριτογενής Ποσοστό

πλυθησμός

1981 63187 15447 24,45 20796 32,91 20791 32,90

1991 69322 10796 15,57 16967 24,48 32684 47,15

Π!nΊΊ : Ε.Σ.γ .Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5. : Ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στο Νομό Μαγνησίας

Επενδύσεις (εκ. δρχ.)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 199> 1996 1997

Ιδιωτικές 22871 25754 30902 35362 35655 32510 32459 32328 45387

Δημόσιες 5186 6105 6807 8905 6564 8765 11124 - -

Π!n'iι : Ε.Σ.γ .Ε. , Ερευνητική ομάδα οικονομικού περιοδικού Επιλογή 1999

Οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις στο Νομό (βλ. πίνακα 4.5.), παρουσιάζουν

αύξηση την τελευταία δεκαετία. Και στον νομό μαγνησίας την τελευταία τετραετία

έχουν πραγματοποιηθεί έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και προβλέπεται να

πραγματοποιηθεί σειρά νέων έργων στα πλαίσια του τρίτου ΚΠΣ. Επισημαίνεται ότι

από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν ή προγραμματίστηκαν την τελευταία

τετραετία στο Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα την έρευνα για την πορεία υλοποίησης του

πρώτου και δεύτερου ΚΠΣ στη Μαγνησία (Σκάγιαννης κ.ά, 1998) το μεγαλύτερο

ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε έργα οδικών μεταφορικών

υποδομών. Συγκεκριμένα, για έργα επεκτάσεων, βελτιώσεων ή δημιουργίας δρόμων

διατέθηκε το 46,16% των συνολικών πόρων, δηλαδή περίπου οι μισοί πόροι για το
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νομό διατέθηκαν για την επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου

(LifelENV/GR 580, 2000). Ωστόσο σύμφωνα με την Διεύθυνση Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης της Ν.Α.Μ, προβλέπονται και νέες επενδύσεις σε οδικά έργα για την

παραπέρα βελτίωση και ολοκλήρωση του οδικού δικτύου του νομού, στα πλαίσια του

τρίτου ΚΠΣ.
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4.2.4 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης

Συνοπτική περιβαλλοντική επισκόπηση Ν Μαγνησίας

Ο νομός Μαγνησίας έχει έκταση 2.636 km2. Οι ορεινές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν

σημαντικό ποσοστό, με κύριους ορεινούς όγκους το Πήλιο, το Μαυροβούνι, την

Όρθυ, το Χαλκοδόνιο και το Χλωμό. Οι κυριότερες πεδιάδες είναι η πεδιάδα του

Αλμυρού και του Βόλου-Βελεστίνου, που ενώνεται με την πεδιάδα της Κάρλας στην

απόληξη της. Σημαντικοί υδάτινοι αποδέκτες δεν υπάρχουν με εξαίρεση το τεχνητό

κανάλι της Κάρλας (Παντζαβέλη Ε.,1995).

Ο νομός διαθέτει αξιόλογα δάση στην χερσόνησο του Πηλίου, όπως η έκταση δάσους

της Ιεράς Μονής Φλαμουριού. Πρόκειται κυρίως για πυκνά δάση οξυάς και λιγότερο

καστανιάς. ΜεΥάλο μέρος των δασών αυτών έχει ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς,

γεΥονός που δεν επιτρέπει την θεσμοθέτηση τους ως δάση σημαντικού αισθητικού

και οικολογικού ενδιαφέροντος (αισθητικά δάση). Επίσης δασικές εκτάσεις υπάρχουν

στα νησιά των Σποράδων. Στην Σκιάθο και την Σκόπελο, έχουμε κυρίως δάση

χαλεπίου πεύκης, ενώ στα νησιά Αλόννησο, Κυρά Παναγιά και Γιούρα συναντούμε

δάση αείφυλλων πλατύφυλλων (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Χερσονήσου

Μαγνησίας, 1996).

Ο νομός διαθέτει μόνο δύο αισθητικά δάση θεσμοθετ/μένα. Το ένα είναι δάσος στο

Κουρί Αλμυρού που αποτελεί θεσμοθετημένο καταφύγιο θηραμάτων και έχει

απαγορευτεί η θήρα και η υλοτομία. Το άλλο βρίσκεται στην περιοχή κουκουναριές

στ/ν Σκιάθο όπου επίσης έχει απαγορευτεί η θήρα και η υλοτομία αλλά η γενικότερη

προστασία δεν κρίνεται επαρκής.

Στον νομό υπάρχουν αρκετοί υγρότοποι και βιότοποι, μεΥάλης υδρολογικής,

βιολογικής και περιβαλλοντικής σημασίας, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ορισθεί

ως διεθνούς σημασίας σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR

Οι γεωργικές εκτάσεις του νομού βρίσκονται κατά κύριο 'λόγο στην πεδιάδα του

Αλμυρού και γύρω από την αποξηραμένη λίμνη της Κάρλος.
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Οι περιοχές του νομού, των οποίων ελέγχεται η καταλληλότ/τα για τ/ν ένταξη στο

Ευρωπαϊκό ΟικολΟΎικό Δίκτυο "Natura 2000" είναι οι παρακάτω:

• GR1430001 όρος Πήλιο

• GR1430002 έλος Σούρπης - Κουρί Αλμυρού

• GR1430003 Σκιάθος: Κουκουναριές

• GRl430004 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοwήσου-Βορείων Σποράδων, Αν,

Σκόπελος

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται και στον χάρτη 4.4, Στον ίδιο χάρτ/

παρουσιάζονται και οι περιοχές του ΠΡΟΎράμματος ΕΠ-ΠΕΡ του δεύτερου κοινοτικού

πλαισίου στήριξης και του προγράμματος Lίfe-Φύση
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Συνοπτική περιβαλλοντική επισκόπηση Ν Λάρισας

Ο νομός Λάρισας έχει έκταση 5.831 km2. Οι πεδινές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν

σημαντικό ποσοστό, με κυριότερες πεδιάδες αυτή των Τεμπών, τ/ς Κάρλας και του

Τυρνάβου, τ/ς Αγιάς, του Συκουρίου, τ/ς Ελασσόνας και άλλες μικρότερες ορεινές

εκτάσεις Οι ορεινοί όγκοι εκτείνονται περιφερειακά και περιλαμβάνουν μεταξύ

άλ/ων τον Όλυμπο και την Όσσα (Παντζαβέλη, 1995).

Σημαντικές περιοχές του νομού Λάρισας από περιβαλλοντική άποψη, είναι ο

Όλυμπος και η ανατολική πλευρά του νομού Λάρισας. Στις περιοχές αυτές

περιλαμβάνονται ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου, το Αισθητικό Δάσος τ/ς Κοιλάδας

των Τεμπών, το Δασικό Σύμπλεγμα τ/ς Όσσας που έχουν κηρυχθεί

"προστατευόμενες περιοχές", βάσει τ/ς Κοινοτικής Οδηγίας 79/409. Στ/ν ίδια

περιοχή βρίσκεται και το δάσος των Φαρσάλων.

Στ/ν παράκτια περιοχή του νομού Λάρισας διακρίνει κανείς τα παρακάτω

οικοσυστήματα:

• οικοσύστ/μα αμμωδών παράλιων και αμμοθινών

• οικοσύστημα υγροτοmκών δασών

• οικοσύστ/μα υγροβιοτόπων.

Παρ' ότι η ακτογραμμή είναι σε άμεση σχέση με ψηλούς ορεινούς όγκους η

θαλάσσια περιοχή είναι αβαθής (50μ. περίπου στα 5χλμ. από τ/ν ακτή), πιθανόν

εξαιτίας των προσχώσεων του Πηνειού. Σε τέσσερα σημεία τ/ς ακτής εκβάλλουν

κοίτες ποταμών δημιουργώντας δέλτα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Δέλτα του

Πηνειού, Σημειώνεται ότι η παράκτια ζώνη βρίσκεται ενώπιον ανοιχτού πελάγους

γεγονός που διευκολύνει τ/ν προσέγγιση των πελαγίσιων ειδών τ/ς ιχθυοπανίδας.

Μεγάλο ποσοστό του νομού Λάρισας καλύπτουν οι βοσκότοποί - χορτολιβαδικές

εκτάσεις καθώς και οι αγροτικές καλλιέργειες που συνθέτουν το αγροτικό τοπίο τ/ς

περιοχής.
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Οι περιοχές του νομού, των οποίων ελέγχεται η καταλληλότητα για την ένταξη στο

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο "Natιιra 2000" είναι οι παρακάτω:

• GR1420001 Κάτω Όλυμπος

• GRI420002 Δέλτα Πηνειού - Τέμπη

• GR1420003 Αισθητικό Δάσος Όσσας

• GR1420004 Κάρλα - Μαυροβούνι- Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου

Οι περιοχές αυτές παρουσιάζονται και στον χάρτη 4.4, Στον ίδιο χάρτη

παρουσιάζονται και οι περιοχές του προγράμματοςΕΠ-ΠΕΡ του δεύτερου κοινοτικού

πλαισίου στήριξης και του προγράμματος Lίfe-Φύση
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4.2.5 Συνοπτική εξέταση μεταφορικής υποδομής ευρύτερης περιοχής μελέτης

Οδικό δίκτυο

Το οδικό δίκτυο στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας αποτελείται κυρίως από

άξονες τοπικής σημασίας που εξυπηρετούν κυρίως την ενδονομαρχιακή, και εν μέρει

την ενδοπεριφεριφερειακή και διαπεριφερειακή μεταφορική κίνηση,

Εξαίρεση αποτελεί ο ΠΑΘΕ ο οποίος είναι άξονας εθνικής σημασίας, και εξυπηρετεί

την μεταφορική κίνηση προς μακρινότερες

περιφέρειες και κέντρα του εσωτερικού και του

εξωτερικού. Ο ΠΑΘΕ χαρακτηρίζεται από το

ΥΠΕΧΩΔΕ ως ο κύριος οδικός άξονας της

χώρας. συνολικού μήκους 730 χλμ, μετά την

προβλεπόμενη μείωσή του κατά 40 χf.μ. 'λiryω της

ζεύξης του Μαλιακού συνδέει την Πάτρα, την

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα σύνορα

(Εύζωνες) (ΠAΘE),αvήKει στα Διευρωπαϊκά

Δίκτυα Σημειώνεται ότι ο ΠΑΘΕ έχει

επανασχεδιαστεί ως κλειστός Αυτοκινητόδρομος

με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με την

Τμήμα Π Α Θ Ε ολοκλήρωση των βελτιώσεων του (έτος 2000) θα

Πιtyή : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δημιουργηθεί ένας σύγχρονο αυτοκινητόδρομος

με 2 ή 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ),

νησίδα με στηθαία ασφαλείας μεταλλικού τύπου ή New Jersey (από μπετόν). μεΥάλο

αριθμό ανισόπεδων κόμβων, σηράγγων, κοιλαδογεφύρων, μεγάλων και μικρών

τεχνικών, άνω και κάτω διαβάσεις, και εκτεταμένο παράπλευρο συμπληρωμαπκό

οδικό δίκτυο.

Στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο ανήκουν οι άξονες σύνδεσης της Λάρισας με το

Βόλο, τα Τρίκαλα, την Ελασσόνα, τα Φάρσαλα την Κοζάνη και την Καρδίτσα και το

τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Λαμία - Λάρισα - Τέμπη, ενώ στο βασικό δευτερεύον
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οδικό, κατατάσσονται οι υπόλotπες οδοί που συνδέουν τα μικρότερα KΈVτρα

περιοχές του Νομού.

Από τους δύο νομούς και γενικότερα τη περιφέρεια Θεσσαλίας προβλέπεται να

περάσει ο μελλοντικός άξονας Ηγουμενίτσα - Βόλος που αποτελεί κλάδο της

Εγνατίας.

Προβλέπεται ότι θα υπάρξει μελλοντικά αύξηση της κίνησης στους δύο νομούς,

ιδιαίτερα εάν η οδική υποδομή λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες υποδομές

δημιουργώντας οικονομίες δικτύου.

Η κατάσταση του οδικού δικτύου, απο αποψη ανάγκης συντήρησης κρίνεται σε

γενικό βαθμό ικανοποιητική σε μεγάλο ποσοστό. Από άποψη εξυπηρέτησης και

ασφάλειας ωστόσο υπάρχουν ορισμένα προβλήματα για τις απομακρυσμένες

περιφερειακές περιοχές και τα ορεινά οδικά κυκλώματα.

Σιδηροδρομικό δίκτυο

Στο νομό Λάρισας υπάρχουν τμήματα των παρακάτω σιδηροδρομικών γραμμών:

• Αθηνών-Θεσσαλονίκης [κανονική γραμμή (πλάτους 1,44 m)]

• Λάρισας-Βόλου [κανονική γραμμή]

• Βόλου-Παλαιοφαρσάλων-Καλαμπάκας [μετρική γραμμή (πλάτους 1,44 m)]

Οι παραπάνω γραμμές, ωστόσο, εξυπηρετούν και άλλες περιοχές του νομού αλλά και

έξω από αυτόν. (Π.χ. η γραμμή Λάρισα - Βόλος έχει 7 ενδιάμεσους σιδηροδρομικούς

σταθμούς). Μερικές από αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως η σύνδεση της

Κοζάνης, όπου υπάρχει μεγάλο εργοστάσιο λιπασμάτων, με το θεσσαλικό κάμπο.

Επίσης η άμεση σύνδεση, με τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

καθιστούν τη Λάρισα σιδηροδρομικό συγκοινωνιακό κόμβο για όλη την Ελλάδα.
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Ο νομός Μαγνησίας συνδέεται με το εθνικό δίκτυο μέσο των γραμμών Λάρισας

Βόλος και Βόλος-Παλαιοφαρσάλα-Καλαμπάκα. Η τελευταία είναι τμήμα του

θεσσαλικού δικτύου, η διατήρηση του οποίου όμως έχει τεθεί σε αμφισβήτηση,

ιδιαίτερα δε του κλάδου Παλαιοφαρσάλου Βόλου (LifelENV/GR580, 1998).

ΤΟ Ιστορικό Τραινάκι τou Πηλίου ΠηΥή: Π.Θ. Ερευνητικό Πρόγραμμα S.M.A.R.T.

Επίσης στο νομό Μαγνησίας λειτουργεί το ιστορικό τραινάκι του Πηλίου, για τη

διαδρομή Άυω Λεχώυια- Μηλιές. Η γραμμή Άνω Λεχώνια - Μηλιές, μήκους 16

περίπου χλμ. ήταν ένα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο, με πoJJ...iJ. πέτρινα γεφύρια και ένα

μεταλλικό, τοίχους αντιστήριξης, σήραγγες, αντερείσματα και εναέριες πεζογέφυρες,

όλα αριστουργήματα αρχιτεκτονικής, τέλεια εναρμονισμένα με το περιβάλλον.( Π.Θ.

EρευVΗΠKό Πρόγραμμα S.MART., 1995) Πρόσφατα επαναλειτούργησε για

τουριστικούς λό'Υους στην διαδρομή Ανω Λεχώνια- Μηλιές μετά από τοπικές

παρεμβάσεις

• εργασίες αποκατάστασης της γραμμής σε όλο το μήκος της

• επισκευή στις γέφυρες Βρύχωνα, Ταξιάρχη και Μηλεών

• μικρά τεχνικά έργα και τοίχους αντιστήριξης

• ανακαίνιση 11 σταθμών και στάσεων της διαδρομής
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Απομένει η ολοκλήρωση των εργασιών για την διαδρομή Βόλος-Άνω Λεχώνια

(απαλλοτριώσεις και εργασίες διαπλάτυνσης στο τμήμα Αγριά -Άνω Λεχώνια).

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια νέων μηχανών για την αποτελεσματικότερη

λειτοφΥία του (LifelEnv\GR580, 2000).

Θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών

Ο νομός Μαγνησίας διαθέτει αρκετά ανεπτυγμένο θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών που

εξυπηρετείται από τους ακόλουθους λιμένες: Βόλου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Γλώσσας

Σκοπέλου και Πατητηρωύ Αλοννήσου. Τα παραπάνω λιμάνια χρησιμοποιούνται

κυρίως ως επιβατικά, ενώ παρουσιάζουν σημαντική τουριστική κίνηση με εξαίρεση

τον λιμένα του Βόλου που είναι επιβατικός και εμπορικός και λειτουργεί σε

περιορισμένο βαθμό ως διεθνής. Επίσης

στο νομό υπάρχουν ορισμένα ιδιωτικά

αγκυροβόλια όπως αυτό της Α.Γ.Ε.Ι.

Ηρακλής και αρκετά αλιευτικά

καταφύγια που χρησιμοποωύνται και ως

μαρίνες ( Life/Env/GR580, 2000).

Στο Νομό Λάρισας λειτουργούν προς το

παρόν μόνο δύο αλΙ€ιmKά καταφύγια

στις περιοχές Στόμω και Αγιόκαμπος.

Δίκτυο εναέριων μεταφορών

Οι αεροπορικές μεταφορές στο νομό Λαρίσης και το νομό Μαγνησίας είναι

ελάχιστες.

Το δίκτυο εναέριων μεταφορών του Ν.Μαγνησίας αποτελείται από τον αερολιμένα

Σκιάθου, τον στρατιωτικό αερολιμένα Ν. Αγχιάλου που παρέχει εξυπηρετήσεις και σε

πολιτικές πτήσεις (ChaJ1er) , και από διάφορα ελικοδρόμια.

Ο νομός Λαρίσης διαθέτει μόνο στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο αντίθετα με αυτό

του νομού Μαγνησίας δεν εξυπηρετεί πολιτικές πτήσεις. Μέχρι το 1977
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λειτουργούσε η γραμμή Αθηνών- Λαρίσης - Κοζάνης με αεροσκάφη της ΟΑ Ο

διακινούμενος αριθμός επιβατών και εμπορευμάτων ήταν μικρός. Η Ολυμπιακή

Αεροπορία θεώρησε αντιοικονομική την λειτουργία της γραμμής και έκοψε τα

δρομολόγια. Από τον Ιούλιο του έτους 1980 και για κάποιο χρονικό διάστημα

επαναλειτούργησε η γραμμή Αθηνών . Λαρίσης κάθε Δευτέρα - Τετάρτη και

Παρασκευή με μικρά αεροσκάφη που μπορούσαν να μεταφέρουν το πολύ 30 επιβάτες

και 200 κιλά εμπορεύματα. Τελικά, σήμερα το αεροδρόμω της Λάρισας

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

Δίκτυο εναλλακτικών και ήπιων μορφών μετακίνησης.

Αξιόλογο δίκτυο εναλλακτικών και ήπιων μορφών μετακίνησης, (καλντερίμια και

μονοπάτια) υπάρχει στο νομό Μαγνησίας, στο Πήλιο και στην AλόWΗσo, αΧλά ενώ

έχει σημαντική προοπτική αξιοποίησης του, δεν είναι προς το παρών επαρκώς

ανεmυγμένO (LifelEnv/ GR580, 2000). Στο τμήμα του ερευνητικού προγράμματος

LifelEnv/GR580 για το μεταφορικό σύστημα του νομού Μαγνησίας, εξετάστηκε το

ζήτημα δημιουργίας ενός αναβαθμισμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών

στην περιοχή του κεντρικού Πηλίου με την εΥκατάσταση νέων εναέριων γραμμών

μεταφοράς ατόμων (τελεφερίκ), οι οποίες θα συνδέουν επιλεγμένα σημεία της

περιοχής.
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4.3.1 Οριοθέτηση περιοχής μελέτης

Η οριοθέτηση της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται στον θεματικό χάρτη 4.5.

Πρόκειται για τη περιοχή, που περιέχει την ζώνη χάραξης, όπου θα υλοποιηθεί το

έργο και η οποία θα δεχθεί τις άμεσες χωροταξικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, η περιοχή μελέτης διοικητικά υπάγεται σε τρεις από

τους Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργήθηκαν

σύμφωνα με το Ν 2539/97 και την Υπουργική απόφαση ΑΡΙΘ.25465/22-7-1998

(ΦΕΚ Β 768/24-7-1998). Πρόκειται για τους Ο.Τ.Α. Ζαγοράς, Κεραμιδιού και

Μελίβοιας.

Οι Ο.Τ.Α. Ζαγοράς και Κεραμιδιού ανήκουν στο νομό Μαγνησίας, ενώ ο Ο.Τ.Α.

Μελίβοιας στο νομό Λάρισας. Σημειώνεται ότι οι Ζαγοράς και Μελίβοιας προήλθαν

από τη συνένωση παλαιότερων μικρότερων κοινοτήτων Ο.Τ.Α. ενώ ο Ο.Τ.Α.

Κεραμιδίου ανήκει στην περίπτωση των δήμων ή κοινοτήτων που δεν συνενώθηκαν

και στην υπόσταση των οποίων δεν επήλθε καμία μεταβολή. Οι κοινότητες που

συνενώθηκαν και δημιούργησαν τους Ο.Τ.Α. της περιοχής μελέτης είναι οι

παρακάτω;

Δήμος Μελιβοίας

• Κοινότητα Μελιβοίας

j • Κοινότητα Σκήτης

• Κοινότητα Σκλήθρου

J
• Κοινότητα Σωτηρίτσης (Εδρα)

Δήμος Ζαγοράς

J • Κοινότητα Ζαγοράς (Εδρα)

• Κοινότητα Μακρυρράχης

Ι • Κοινότητα Πουρίου

Κοινότητα Κεραμιδίου
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 45. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ο.Τ.Α..\ΙΙ>1EΛΙSOIAΣ

ΝΟΜΟΣ ΛAPlΣAΣ
-DJιτη

ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΉΣΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• ΕΔΡΑΟ.Τ.Α.

ΠEPIQXH ΕΝΊΟΣ ΊΉΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ

EΠEMBAD-I ΣΙΗΝ OΔOO-l ΥΠΟΔΟΜΗ

(ΔΗΜιΟΥΡΠΑ ΝΕΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣYNΔED-[Σ)

ΠΕΡιοΧΉ MEΛElΉΣ

ΝΟΜΟΣ MAfNHΠAΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΡΙΣΑΣ

] EγpYlΈPII ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΙΗΙ

Ο 5 10 15 20 25 κm
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Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου χωροθετήται στους αΤΑ του Νομού Μαγνησίας.

Στον αΤΑ. Μελίβοιας ανήκει μόνο ένα μικρό τμήμα (2,5-3,5 χλμ.), η σύνδεση του

άξονα με τον οικισμό Σκλήθρο και με τον παραλιακό άξονα του νομού Λάρισας.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω οριοθέτηση, αν και κρίνεται επαρκής για την πρώτη

προσέγγιση των χωροταξικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιχειρείται,

πρέπει να επανεξεταστεί σε μεταγενέστερες ειδικότερες και αναλυτικότερες μελέτες

του υπό εξέταση έργου. Απαιτεί ειδικότερη αναγνώριση και μελέτη της ευρύτερης

περιοχής. Αν και όπως υποστηρίζουν και οι Βαβίζος και Ζαwάκη (1998) πρακτικοί

λόγοι φαίνεται ότι οδήγησαν την διοίκηση στο προσδιορισμό των χωρικών ενοτήτων

μελέτης, ειδικότερα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι χωρικές ενότητες (περιοχή

μελέτης) που πρέπει να εξεταστούν δεν μπορούν να περιορίζονται συμβατικά σε

διοικητικά ή φυσικά όρια (π.χ. επίπεδο ατ.Α., λεκάνων απορροής, ζώνης Ιχλμ. από

την εξεταζόμενη χάραξη). Υποστηρίζεται ότι με ειδική πολυκριτηριακή ανάλυση (η

οποία διευκολύνεται με την χρήση G.ΙS.) μπορεί να καθοριστεί η περιοχή μελέτης

που θα αποτελείται από το σύνολο των εκτάσεων που ενδέχεται να επηρεάσει το

έργο. Ωστόσο για την πρώτη προσέγγιση που επιχειρείται εδώ, περιοχή μελέτης είναι

κατά προσέγγιση αυτή που οριοθετήθηκε παραπάνω, και η οποία πρακτικά είναι ένας

"θύλακας" (buffer) μερικών χιλιομέτρων γύρω από την νέα οδό. Με μια γενικότερη

οπτική ως περιοχή μελέτης πρακτικά μπορεί να θεωρηθούν οι Ο.Τ.Α. Κεραμιδίου και

Ζαγοράς, από την περιοχή των οποίων θα διέλθει σχεδόν εξολοκλήρου η νέα οδός.
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4.3.2. Δημογραφική διάρθρωση και κοινωνικές εξυπηρετήσεις περιοχής μελέτης

Ο πληθυσμός των διοικητικών ενοτήτων στις οποίες ανήκει η περιοχή μελέτης

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.6. :

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6. : Πληθυσμιακή δομή

Ο.Τ.Α. Πληθυσμός 91

Δήμος Μελίβοιας 3248

Κοινότητα Μελίβοιας 2004

Κοινότητα Σκήτης 554

Κοινότητα Σκλήθρου 300

Κοινότητα Σωτηρίτσης (Εδρα) 420

Δήμος Ζαγοράς 3922

Κοινότητα Ζαγοράς (Εδρα) 2636

Κοινότητα Μακρυρράχης 694

Κοινότητα Πουρίου 592

Κοινότητα Κεραμlδίου 737

Πηγή: Υ.Ε.Δ.Δ.Α.

Σημαντικό κέντρο εξυπηρετήσεων αποτελεί η περιοχή της πρώην κοινότητας

Ιαγοράς με κέντρο υγείας, παιδικό σταθμό, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ειρηνοδικείο, Αστυνομικό

σταθμό, Αγρονομείο, Τράπεζα, Τελωνειακό σταθμό, συμβολαιογραφείο,

υποθηκοφυλακείο, γραφείο τουριστικών πληροφοριών, Ελικοδρόμειο, Λιμάνι.

Υπάρχουν 3 νηπιαγωγεία (3 αίθουσες) με 37 παιδιά, 1 δημοτικό με 143 μαθητές, και

1 γυμνάσιο-λύκειο με 113 μαθητές στο γυμνάσιο και 97 στο λύκειο. Επίσης υπάρχει

κοινοτικό θέατρο και κινηματογράφος, βιβλιοθήκη (με 15000 τόμους ιδιαίτερης αξίας

καθώς περιλαμβάνονται πολλά αρχέτυπα και χειρόγραφα), πινακοθήκη και μουσείο.

Σπιν κοινότητα Μακρυράχης υπάρχει αγροτικό Ιατρείο (που λειτουργεί 2 φορές την

εβδομάδα), νηπιαγωγείο και δημοτικό με 14 και 42 παιδιά αντίστοιχα. Στο Πουρίο

υπάρχει αγροτικό ιατρείο, κέντρο ιατρικής πρόληψης -πρόνοιας 2 αγροτικοί
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συνεταιρισμοί, νηπιαγωγείο και δημοηκό με 15 και 37 παιδιά αντίστοιχα, κοινοτική

βιβλιοθήκη, πνευματικό-πολιτιστικό κέντρο και κέντρο νεότητας. Επίσης στην

κοινότητα Κεραμιδίου έχουμε Περιφερειακό ιατρείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό με 4

και 15 παιδιά αντίστοιχα, κοινοηκή βιβλιοθήκη, Αναπτυξιακή εταιρεία, γεωργικό

συνεταιρισμό, δασικό συνεταιρισμό, κτηνοτροφικό συνεταιρισμό, και σωματείο

αλιέων.
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4.3.3. Οικονομικά στοιχεία και παραγωγική δομή περιοχής μελέτης

Οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα

4.7. :

Πίνακας 4.7. : Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. περιοχής μελέτης

Ο.Τ.Α. περιοχής μελέτης Προϋπολογισμός

(εκ.δρχ.)

Δήμος Μελίβοιας 900 (προσέγγιση 99)

Κοινότητα Μελίβοιας

Κοινότητα Σκήτης

Κοινότητα Σκλήθρου

Κοινότητα Σωτηρίτσης (Εδρα)

Δήμος Ζαγοράς 450 (στοιχεία 97)

Κοινότητα Ζαγοράς (Εδρα)

Κοινότητα Μακρυρράχης

Κοινότητα Πουρίου

Κοινότητα Κεραμιδίου 55,473(στοιχεία 97)

Ο δήμος Ζαγοράς έχει αξιοσημείωτες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (24 χιλ. στρέμματα).

Κυριαρχούν δραστηριότητες του πρωτογενή, και του τριτογενή τομέα. Έχουμε

παραγωγή μήλων (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης), καθώς και άλλων

αγροτικών,(αχλαδια,ελιές,κάστανα,λουλούδια) καθώς και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η τουριστική δραστηριότητα εmκεντρώνεται στο Χορευτό και στην Παραλία Άγιοι

Σαράντα. Το Χορευτό αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος με 11

ξενοδοχεία (3,2% των ξενοδοχείων του Ν.Μαγνησίας) που αντιστοιχούν σε 339

κλίνες.

Η κοινότητα Κεραμιδίου βρίσκεται σε μια ορεινή δασώδη περιοχή πλούσια σε

κοιτάσματα μαρμάρου. Το παραγωγικό της σύστημα βασίζεται σε δραστηριότητες
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του πρωτογενή τομέα, με 11,6 χιλ.στρέμματα καλλιεργούμενες εκτάσεις, 33,4

χιλ.στρέμματα βοσκότοπους. Τα κυριότερα προϊόντα της κοινότητας είναι τα εξής:

Μάρμαρο, ελιές-λάδι, κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα.

Ο δήμος Μελίβοιας παράγει αγροτικά προϊόντα (αχλάδια, κάστανα, ελιές και

κεράσια). Υπάρχει λατομείο στην Σκήτη. Στην περιοχή του δήμου, υπάρχουν 16

βιομηχανικά καταστήματα. Ο δήμος Μελίβοιας ανήκει στις παραλιακές περιοχές του

νομού Λαρίσης οι οποίες παρουσιάζουν και τουριστική ανάπτυξη. Αν και στον τρόπο

και τον χαρακτήρα το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής έχει κάποια

στοιχεία μαζικότητας, δεν έχουμε οργανωμένο μαζικό τουρισμό στην περιοχή, καθώς

αυτή δεν αποτελεί σημαντικό τουριστικής έλξης, όπως άλλες περιοχές της χώρας, η

οποίες και έχουν καθαρά ανάπτυξη μαζικού τουρισμού (Παράλια Χαλκιδικής,

Ρόδος). Οι μονάδες της περιοχής (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια) είναι

μικρές και έχουν κατά πλειοψηφία μόνο τον στοιχειώδη εξοπλισμό. Εξαίρεση

αποτελεί η περιοχή του Αγιόκαμπου στην οποία έχουμε οργανωμένες ομάδες (group)

τουριστών. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για τουρίστες κατώτερου

οικονομικού επιπέδου που έλκονται από φθηνά "πακέτα" διακοπών, με προέλευση

από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ (κυρίως Τσεχία, Πολωνία).

Συμπερασματικά, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής υστερεί κατά πολύ συγκριτικά

με αυτή των τουριστικών περιοχών του Πηλίου.
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4.3.4. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά περιοχής μελiτης

4.3.4.1. Αβιοτικό περιβάλλον

Φυσικό τοπίο

Το ανάγλυφο στην περιοχή μελέτης στην ζώνη από όπου θα διέλθει η οδός είναι

κυρίως ορεινό και ημιορεινό. Το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής του θα διέλθει από

τμήμα της χερσονήσου της Μαγνησίας η οποία με την υπουργική απόφαση

54512/1858/3-5-76 (ΦΕΚ 652 Β'Ι13-5-76), χαρακτηρίζεται ως περιοχή ιδιαιτέρου

φυσικού κάλους. Το τοπίο εμφανίζεται ποικιλόμορφο καθώς ακολουθεί nς μεταβολές

του ανάγλυφου. Κυρίως διακρίνεται σε τοπίο ορεινών εκτάσεων (το οποίο

τοπιολογικά χαρακτηρίζεται ως silva), και σε τοπίο ημιορεινών περιοχών (Ειδική

Περιβαλλοντική Μελέτη Χερσονήσου Mαγνησiας, 1996).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου ημιορεινών περιοχών στην περιοχή είναι η

μίξη της χαμηλής και αραιής δασικής φυσικής βλάστησης με φρυγανότοπους και με

καλιέργειες (saltus και ager). Η χωρική κατανομή των χρήσεων δεν ακολουθεί το

συνήθη κανόνα διαχωρισμού των γεωργικών καλλιεργειών από τις περιοχές με

φυσική βλάστηση (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Χερσονήσου Μαγνησίας, 1996).

Αυτό το μωσαϊκό της βλάστησης δημιουργεί μια μοναδική τοπιολογική εικόνα.

Γεωλογία

Στην περιοχή υπάρχει ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών σύμφωνα με τους

γεωλογικούς χάρτες του I.Γ.Μ.Ε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμφάνιση μαρμάρων

στην περιοχή από Βένετο έως Σκλήθρο. Υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις εξόρυξης

oρυιcrών στην κοινότητα Κεραμιδίου στην οποία ανήκει το μεΥαλύτερο τμήμα αυτών

των κοιτασμάτων μαρμάρου. Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν επίσης

Γνευσιοσχιστόλιθοι-σχιστόλιθοι, και σύστημα πολυμορφικών μεταμορφωμένων

πετρωμάτων. Τα συστήματα αυτά εναλλάσσονται τόσο κατά στρώσεις όσο και

πλευρικώς με επικράτηση κατά περιοχές πότε των γνευσιοσχιστόλιθων και πότε των

μαρμαρυγιακών σχιστόλιθων.
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Ο βαθμός σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή είναι υψηλός.

Μετεωρολογικά στοιχεία· Κλίμα

Το κλίμα της περιοχής γενικά ανήκει στο μεσογειακό τύπο με μέτριο και βροχερό

χειμώνα, βροχερή άνοιξη, ξηρό και θερμό καλοκαίρι και δροσερό φθινόπωρο.

Ωστόσο η περιοχή μελέτης παρουσιάζει έντονες κλιματικές διακυμάνσεις. Το κλίμα

που επικρατεί κυμαίνεται από παραθαλάσσιο ως ορεινό και καθορίζεται κύρια από

τους επικρατούντες στο Αιγαίο ανέμους (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Χερσονήσου Μαγνησιας, 1996)..
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150

Τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Σκοπέλου προσεγΥίζουν πλησιέστερα τις

κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στα χαμηλά υψόμετρα, ενώ για την
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1
ανάλυση του κλίματος στα μεγάλα υψόμετρα τις κλιματολσΥικές συνθήκες αποδίδουν

καλύτερα τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Ζαγοράς.
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Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην ύφυγρη ζώνη και κατά τον βισκλιματικό χάρτη

του Gaussen ανήκει στα μεσογειακάκλίματα με ξηροθερμncό δείκτη.

Ι

J
Ι

γδάτινοι πόροι

Από την περιοχή μελέτης διέρχονται υδατορέματα με κορυφαίο τμήμα των

κυριότερων λεκανών απορροής τις κορυφογραμμές του Πηλίου και αποδέκτες το

Αιγαίο πέλαγος και τον Παγασητικό κόλπο. Δεν υπάρχουν σημαντικά υδατορέματα

συνεχούς ροής και τα περισσότερα από αυτά εμφανίζουν υψηλή χειμαφncότητα, με

την εξαίρεση ορισμένων όπως το Κακόρεμμα (0,8 χ 106m3Ia) που τροφοδοτούνται

από πηγαία ύδατα και πέρα της uyρής περιόδου.

143



1

1

j

1

]

1

J

Ι

J
ι

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΙ !!ΣΗΣ

οδιl"'Ί σι)\'Οr.ση Τιις πr.ΡlΟΖής τιψ &ρι:ίοη Πηλίοη μι: \'ομι) Λάρισας

Υπόγειοι ταμιευτήρες στην περιοχή εντοπίζονται κυρίως στους σχημαπσμούς των

μαρμάρων. Σημαντικό ρόλο στην υδροφορία των γεωλσΎικών σχημαπσμών έχει η

διωιερατότητα, το πάχος, η γεωμετρία και η θέση των επιμέρους εναλλασσόμενων

λιθολοΎ1κών φάσεων.

Σημαντικές πηγές στην περιοχή μελέτης υπάρχουν στην εγγύς περιοχή των οικισμών

Πουρίο και Ζαγορά.

4.3.4.2. ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕρωΑΛΛΟΝ

Χλωρίδα - Πανίδα

Στην περιοχή μελέτης ανήκει μέρος περιοχών των νομών Μαγνησίας και Λαρίσης,

των οποίων ελέγχεται η καταλληλότητα για την ένταξη στο Ευρωπαi:κό ΟικολσΎικό

Δίκτυο "Natura 2000". Ειδικότερα η νέα οδική σύνδεση που εξετάζεται, όπως

προτείνεται διέρχεται μέσα από τμήμα, των περιοχών με κωδικούς GR143001 και

GR142004. Αναλυτικές οικολογικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες για τις

περιοχές αυτές (χάρτες περιοχών, γεωγραφικός προσδιορισμός, μορφές

ενδαιτημάτων, είδη χλωρίδας και πανίδας) για κάθε περιοχή περιέχονται στο

παράρτημα. Επισημαίνεται συνοπτικά όπ στην περιοχή μελέτης έχουμε σημαντικά

οικοσυστήματα δασικού τύπου σε δάση οξυάς, φυλλοβόλων πλατύφυλλων

(KαστανIές,δρύες) και αείφυλλων πλατύφυλλων. Για τα δάση αυτά, (βλ. θεματικό

χάρτη 4.6.) ισχύουν οι προστατευπκές διατάξεις του δασικού κώδικα (Δασικός

Κώδικας 998/1979). Τα οικοσυστήματα αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση από

άποψη πυκνότητας βλάστησης και ποικιλότητας ειδών χλωρίδας και αποτελούν

κατάλληλο τροφοδότη για την διαβίωση αρκετών ειδών θηλαστικών, ερπετών,

πτηνών, και μικροπανίδας. Τα ανώτερα θηλαστικά και η ορνιθοπανίδα διατρέφονται

κυρίως από τους καρπούς της καστανιάς, των δρυών, των αείφυλλων (κούμαρα) και

την εντομοπανίδα. Η πανίδα της περιοχής διαθέτει αντιπροσώπους των ανώτερων

καταναλωτών, όπως ο αετός και ο λύκος, ωστόσο τα είδη αυτά περιορίζονται στα

μεγαλύτερα υψόμετρα (άνω των 700m). Γενικά η πανίδα της περιοχής

144



L L-.... ----' L..:.J

Ι ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 4.6. : ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠJΣ

Δ
Β

-

"*

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δάση και δασικές εκτάσεις

Οικισμοί

Γεωργική γη

Γεωργική γη υψηλής

παραγωγικότητας

ΌριαΟΤΑ

Κύριο οδικό δίκτυο

Καταφύγια θηραμάτων

Αλιευτικά καταφύγια

Εξορυκτικές

δραστηριότητες

Αρχαιολογικοί χώροι

Μνημεία

Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ-Τ.ΜΧΠ.Α.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



]

1

]

j

Ο

J
Ι

]

]

ΜΙ:ΛΙ:ΤιI ΙΊΕγΙllΊ ίΙΣΗΣ

I1 οδική σί,,·δι:σll της ΠΙ:IJιοχής του Ηορείοιι Ωιιλίοιι lιl: \'ομ{ι Λάrισuς

χαρακτηρίζεται από ποικιλία ειδών, αλλά με μικρό πληθυσμό ατόμων κάθε είδους

(Στοιχεία Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων, και Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Χερσονήσου Μαγνησίας, 1996)..

Επίσης το όρος Πήλιο, το βόρειο τμήμα του οποίου αποτελεί μέρος της περιοχής

μελέτης, έχει χαρακτηριστεί σημαντική για την ορνιθοπανίδα περιοχή (1mportant Bird

Area, ΙΒΑ) σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ.

Σημειώνεται ότι ήδη στην περιοχή μελέτης είναι θεσμοθετημένα από την ελληνική

νομοθεσία το καταφύγιο Μαυροβουνίου-Σκλήθρου και τα καταφύγια θηραμάτων στο

δάσος της Ι.Μ.Φλαμπουριού και δάσος παλιάς Μιτζέλας!Πουρίου.

Λόγω των παραπάνω συνθηκών η δημιουργία έργων οδικής υποδομής στην περιοχή,

απαιτεί ειδική Υπουργική απόφαση. Η ειδικές συνθήκες που ισχύουν, δίνουν στον

περιβαλλοντικό παράγοντα καθοριστικό ρόλο. Αυτό ισχύει τόσο αρχικά στην

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την δημιουργία ή όχι νέας οδικής σύνδεσης που να

διέρχεται από την περιοχή (η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να δώσει ιδιαίτερη

προσοχή στο ζήτημα του περιβαλλοντικού κόστους), όσο και σε περίπτωση θετικής

απόφασης στην ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων (αναλυτική περιβαλλοντική

μελέτη (Μ.Π.Ε.) που να εκτιμήσει τις επιπτώσεις προτείνει κατάλληλες λύσεις

αντιμετώπισης), αλλά και κατά την φάση της κατασκευής και δημιουργίας της οδού.
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4.3.5. Οδικό δίκτυο περιοχής μελέτης

Όπως φαίνεται στον θεματικό χάρτη 4.7., στην περιοχή που προτείνεται να

υλοποιηθεί το έργο στο τμήμα από Πουρί έως Σκλήθρο δεν υπάρχουν παρά δασικοί

και αγροηκοί δρόμοι. Πρόκειται για χωματόδρομους μικρής και ΙCΥμαινόμενης

διατομής (της τάξης των 5m) η οποίοι έχουν κατασκευαστεί χωρίς ιδιαίτερο

σχεδιασμό και προδιαγραφές. Εξαίρεση αποτελεί ο άξονας Καμάρι - Κεραμίδι 

Κανάλια ο οποίος είναι ασφαλτόστρωτος λειτουργικής κατηγορίας ΑΙΙΙ. Στην

περιοχή είναι υπο μελέτη η βελτίωση της διαδρομιίς Κεραμίδι-Βένετο η οποία έχει

ένα ασφαλτόστρωτο τμήμα (αυτό που συμπίπτει με τον άξονα Καμάρι - Κεραμίδι 

Κανάλια). Έχει ήδη υλοποιηθεί διερευνητική μελέτη για τον προσδιορισμό πιθανών

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδός προβλέπεται να είναι Δημοτική/Κοινοτική

(Κατηγορία Α3 βλ. ενότητα 1.7.3. σελ 35.) με πλάτος οδοστρώματος 7ιη, ταχύτητα

μελέτης 60 krnlh , 2 λωρίδες ιcυκλoφoρίας με λωρίδα 3.50 m. Η τάφρος τ/ς οδού θα

έχει πλότος 1m (ΑΝ.Ε.Μ. 1998).

Στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτ/ς έχουμε το παραλιακό οδικό δίκτυο του νομού

Λάρισας, το οποίο μέσω συνδετηρίων οδών ενώνεται με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο

του νομού και την υπόλοιπη χώρα. Το παραλιακό οδικό δίκτυο του νομού

βελτιώνεται και συμπληρώνεται με νέα τμήματα (με χρηματοδότηση από το 20 και 30

Κ.Π.Σ.), ώστε να αποκτήσει την μορφή ενός συνεχόμενου παραλιακού άξονα.

Ορισμένα τμήματα του έχουν ήδη κατασκευαστεί, όπως τα τμήματα "Παράκαμψη

Στομίου" και ''Παράκαμψη Κορίτσας" (διανοίξεις νέων οδών). Ο άξονας αυτός

προγραμματίζεται από την Ν.Α.Μ. νομού Λαρίσας να συνδεθεί στο βόρειο τμήμα του

με τον Π.Α.Θ.Ε. και στο νότιο τμήμα του να φτάσει μέχρι τα όρια του Ο.Τ.Α

Κεραμιδίου (όρια νομού Μαγνησίας). Εκεί θα συνδεθεί με το υπάρχον μη

ασφαλτόστρωτο δίκτυο (Ν.Α.Μ. Λάρισας, ,2000).

Στο νότιο τμήμα της η περιοχή μελέτης, μέσω του άξονα Πουρίο -Ζαγορά, συνδέεται

με το οδικό κύκλωμα του Πηλίου. Η διαδρομή του οδικού κυκλώματος του Πηλίου

συνδέει τους παρακάτω οικισμούς :

147



*

148

.. .. 0'<1" ..1·0:;1"0· ~",."",,,,
IJo ..'~:J+:l1... ,,,..,,, ,,,.vo.ιl

Ι

,-- --• - .... -_.- ~---- --• ._.... --_......
'-' •._- .....-- -• _.ι....,_ο

~ ~,-- ο ,.-_.
••• "~
'ο•••" .. • -.- •••,- -

':.O -i5;..__,;ι;.::O~-~I5 km•

.---
~-----.-,-,

.~ .. Β

•
••

11

• •
Τι •

.'

,
•

=:~'i__ ο ; ....._..-.-

-=--
..,.-

,"_'C".......--co__......-

.=

('
(t.,

.-:-.·..1..~=~ι~••

•
Μ .;1. Γ

,<! Α (,
~~'1

•
α/

"-001Ι ••-(110_"'"'
E""o"""IIInK..
οιι......"',_ς"

-~"....._-
""_"'_~_.'''''""v--

110,... _ .. 11'...""

_;T"'_If\rC, ""~,-, ...._' ...
_ .._Ι~_'(

-~~--.. gooι!""""I,
......-.,,."'...g81..""", __

Ορό....... ..".......;--,.,_ ..u........ SV.fIι
80......·~

-
-

,-• r
,~-

-..-

_n!I..._

~,.....".οιιο B,'8jIO

~..-

νΠΟΜΝΗΜΑ

.. ,.

~...",,
DuoI ...,..~....._..
sιr_ .......

... "'·Ρ· ....._-
~-,~,--_..".jIo_._..

λ_MI1Qδρoμoς

-_ο

$<"""_.~.....,,,,-

•,

Κ ο6Ι: Ο<>οώ>όδΡ.οΡο<:""""' _,-
.'~"""""._ ..Jι-....--,.

Ι ΘΕΙιL-\Ίn:ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 4.7. ΟΔΙΚΟ ΔIΚTYOΠEPIOXHΣMEΛE=



1
]

Ί

1

Ι

Ο

J
1

J

J

j

1

J

I\ιΕι\ΕΤΗ ΠΕI'ΙΓI1ΩΣΙΙΣ

Νέο οδική σύ\'δεσιι της ΠCΡΙOl.ής τοl) Ι}ορε(ου Πηλίου IIt:: νομό Λάρισας

Βόλος - Αγριά - Λεχώνια - Καλά Νερά - Κορωπή - Αφέτες - Νεοχώρι - Καλαμάκι

- Ξουρίχτι - Τσαγκαράδα - Μακρυράχη - Ζαγορά - Χάνια - Πορταριά - Βόλος.

Ο Βόλος με την υπάρχουσα κατάσταση, αποτελεί το κομβικό σημείο του δικτύου

μέσω του οποίου το οδικό κύκλωμα του Πηλίου συνδέεται με την υπόλοιπη χώρα,

μέσω των κλάδων Βόλος-Αγριά και Βόλος-Πορταριά.

Σύμφωνα με την ιεράρχηση του οδικού δικτύου του Ν. Μαγνησίας, το οδικό

κύκλωμα του Πηλίου, ανήκει στο δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Ωστόσο, τα

υπάρχοντα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και τα λειτουργικά του στοιχεία

χαρακτηρίζουν ένα επαρχιακό δίιcτυo. Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο Πηλίου

θεωρείται γενικά καλό, εμφανίζει όμως προβλήματα λειτουργικά και γεωμετρικά του

χαρακτηριστικά όχι τόσο από πλευράς εξυπηρέτησης του υπάρχοντος κυκλοφοριακού

φόρτου του δικτύου, όσο στην απαιτούμενη γεωμετρία του από πλευράς ασφάλειας.

Συγκεκριμένα το πλάτος του δρόμου δεν είναι σταθερό κατά μήκος των διαδρομών

(πλάτος κυμαινόμενο από 7-12 μέτρα) με αποτέλεσμα να εμφανίζει τοπικές

στενώσεις χωρίς να συνοδεύεται πολλές φορές από την απαραίτητη σήμανση. Η

χάραξή του σε πολλά σημεία θεωρείται δύσκολη (συνεχείς στροφές, μειωμένη

ορατότητα), ομοίως η κατάσταση του οδοστρώματος πολλές φορές παρουσιάζει

προβλήματα. Η ασφάλεια της κίνησης επηρεάζεται δυσμενώς ειδικά τη χειμερινή

περίοδο, λόγω μετεωρολογικών φαινομένων (παγετός, ομίχλη, βροχή, χιόνι) τα οποία

δυσκολεύουν πολύ την κυκλοφορία. Ιδιαίτερα το ανατολικό Πήλιο κατά την θερινή

περίοδο παρουσιάζει πρόβλημα, λόγω υπtρμετρoυ κυκλοφοριακού φόρτου που

οφείλεται στην μεγάλη τουριστική κίνηση και την διακίνηση των αγροτικών

προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται μια εικόνα δυσλειτουργίας και

περιβαλλοντικής υποβάθμισης με σοβαρό αντίκτυπο στ/ν τουριστική ελκτικότ/τα

τ/ς περιοχής ( Life/ENVIGR580, 2000).

Το οδικό κύκλωμα του Πηλίου κατά συνέπεια, χρειάζεται τοπικές παρεμβάσεις

βελτίωσης των λειτουργικών και γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, διαπλατύνσεις

κυρίως, σε στροφές και γεφύρια για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Αυτό όμως

σε πολλά σημεία είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως αδύνατο λόγω γεωμορφολογίας
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εδάφους, η οποία απαιτεί ποα/ και δαπανηρά τεχνικά έργα. Ήδη έχουν ανατεθεί οι

μελέτες των παρακάμψεων ορισμένων οικισμών (Αγριά, Λεχώνια, Άλλη Μεριά,

Ζαγορά), η υλοποίησή των έργων όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολη, πολυδάπανη και δεν

έχει ακόμη προγραμματιστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις στο οδικό δίκτυο

Πηλίου κυρίως στις συνδέσεις μεταξύ ορεινών χωριών (ελλείποντες κλάδοι

σύνδεσης). Συγκεκριμένα λείπουν οι κλάδοι Χάνια- Δράκεια και Χάνια- Κισσός και ο

άξονας Δράκεια- Αγ. Λαυρέντιος- Αγ. Βλάσσιος-Αγ. Γεώργιος Νηλείας. Ο άξονας

αυτός κρίνεται πολύ σημαντικός γιατί ολοκληρώνει την σύνδεση των ορεινών

κοινοτήτων μεταξύ τους και εξασφαλίζει την πρόσβαση όλων των οικισμών στα

μεγάλα τουριστικά κέντρα της περιοχής, τις Μηλιές (μέσω Αγ. Γεώργιος Νηλείας 

Πινακάτες-Βυζίτσα-Μηλιές) και τα Χάνια (χιονοδρομικό κέντρο) με την οδό

Δράκεια-Χάνια. Για κάποια τμήματα από αυτά υπάρχουν ήδη μελέτες, η υλοποίησή

τους όμως δεν έχει ακόμα προγραμματισθεί (δεν έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό

πλαίσιο) (Life/ENV/GR580, 2000).

Συμπερασματικά η πρόσβαση στην περιοχή υλοποίησης του έργου από τον νομό

Μαγνησίας και την υπόλοιπη χώρα σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση γίνεται

(με ασφαλτόστρωτες οδούς) κυρίως μέσω του οδικού κυκλώματος του Πηλίου, ή

μέσω του άξονα Βόλος-Κανάλια-Κεραμίδι (μόνο για τον οικισμό του Κεραμιδίου).

Στην επόμενη ενότητα (4.4.) θα αναλυθεί με βάση την υπάρχουσα κατάσταση του

διιcrύoυ και τις εξελίξεις που διαφαίνονται, η προβληματική για την σκοmμότητα

δημιουργίας μιας νέας οδικής σύνδεσης στην περιοχή, και στην συνέχεια (ενότητα

4.5.) θα ακολουθήσει η παρουσίαση της προτεινόμενης νέας οδικής σύνδεσης και των

χαρακτηριστικών της.
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4.4. Προβληματική και παρατηρήσεις για την σκοπιμότητα δημιουργίας μιας

νέας οδικής σύνδεσης στην περιοχή

Από την μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του οδικού προκύπτει ότι στην περιοχή

μελέτης, υφίσταται ανάμεσα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας μια περιοχή

ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, με προβληματική οδική υποδομή. Οι

χωματόδρομοι που υπάρχουν δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν παρά ελάχιστη

μεταφορική κίνηση (απολύτως αναγκαίες τοπικές μετακινήσεις), με εξαιρετικά

χαμηλές ταχότητες, ενώ καθίσταται προβληματική έως αδύνατη, η διέλευση βαρέων

οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Το οδικό δίκτυο προς αυτή την περιοχή από

την πλευρά της Λάρισας βελτιώνεται και αναβαθμίζεται, ενώ στο οδικό κύκλωμα του

Πηλίου με το οποίο συνδέεται μέσω του κλάδου Πουρί -Ζαγορά, είναι υπό μελέτη ή

προτείνεται μια σειρά από έργα ανάπτυξης της οδικής και της μεταφορικής υποδομής

γενικότερα. (παράκαμψη Ζαγοράς, teleferic κ.λ.π.). Και στο εσωτερικό της περιοχής

αυτής είναι υπό μελέτη η αναβάθμιση ενός κλάδου (Καμάρι-Βένετο).

Η περιοχή αυτή βρίσκεται μεταξύ δύο περιοχών με πρωτογενή παραγωγή (γεωργικά

προϊόντα) αλλά και με τουριστική. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε και σε

προηγούμενη ενότητα, ο τύπος τουριστικής ανάπτυξης στις δύο αυτές περιοχές είναι

διαφορετικός, καθώς στην περιοχή του Πηλίου, έχουμε πιο "ήπιες" μορφές

τουριστικής ανάπτυξης (η οποίες εκφράζουν και την γενικότερη βούληση τόσο των

οικολογικών ομάδων της περιοχής αlJ...ά και μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, που

θέλει να διαφυλάξει το "χρώμα" και το περιβάλλον της περιοχής), ενώ στα παράλια

της Λάρισας, η τουριστική ανάπτυξη εμφανίζει κάποια στοιχεία μαζικότητας,

ωστόσο υστερεί κατά πολύ σε δυναμικότητα συγκριτικά με αυτή των τουριστικών

περιοχών του Πηλίου.

Με βάση τα παραπάνω και την συνοπτική ανάλυση που προηγήθηκε επισημαίνονται

τα εξής:

• Από την συγκοινωνιακή άποψη είναι προφανής η ύπαρξη ενός "κενού" στην

οδική υποδομή της περιοχής. Συγκεκριμένα λείπουν οι κλάδοι Πουρί-Βένετο και
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Κεραμίδι-Σκλήθρο. Αν θεωρήσουμε ότι θα υλοποιηθεί και ο κλάδος Κεραμίδι

Βένετο, διαφαίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου -παραλιακού- άξονα

σύνδεσης των νομών Μαγνησίας και Λάρισας, δηλαδή ενός νέου άξονα

διανομαρχιακού χαρακτήρα, μέσω της σύνδεσης του βορείου Πηλίου με τον υπό

υλοποίηση παραλιακό οδικό άξονα του νομού Λάρισας. Ο άξονας αυτός έχει

αποτελέσει θέμα προβληματισμού και στο παρελθόν, ενώ η Ν.ΑΜ. έχει εντάξει

μια ενδεχόμενη σύνδεση στα προς εξέταση έργα του προγραμματισμού της για τα

επόμενα χρόνια, μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν γίνει ολοκληρωμένες

σχεδιαστικές μελέτες της (σκοπιμότητας, αναγνωρίσεως, προέγκρισης

χωροθέτησης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

• Από την περιβαλλοντική άποψη η ανάπτυξη της οδικής υποδομής στην περιοχή

συναντά ιδιάζοντα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τοπικοί φορείς φαίνεται να

ανησυχούν για την περίπτωση καταστροφής του αξιόλογου φυσικού

περιβάλλοντος της περιοχής από την ανάπτυξη της οδική υποδομής.

• Από αναπτυξιακή άποψη οι γνώμες διίστανται ως προς το αν και κατά πόσο είναι

σημαντικότερη η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ή η προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος και για το αν το ένα αποκλείει το άλλο στην συγκεκριμένη

περίπτωση ή μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή διαφυλάσσοντας το περιβάλ/ον.

Ιδιαίτερα για τον τομέα του τουρισμού από την πλευρά του νομού Μαγνησίας,

είναι σαφής η άποψη σημαντικών τοπικούς φορείς (Ν.ΑΜ., Ε.Ο.Τ., ΑΝ.Ε.Μ.,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ότι δεν κρίνεται δόκιμη η ανάπτυξη μαζικού

τουρισμού στην περιοχή μελέτης, ο οποίος θα απαιτούσε μεταξύ των ά)J..ων οδική

υποδομή μεγάλης δυναμικότητας. Όπως συγκεκριμένα ανέφερε ο διευθυντής του

Ε.Ο.Τ. Μαγνησίας "δεν ενδιαφέρει στην περιοχή να μπορεί ένας τουρίστας που

θέλει να κινηθεί με 120 χλμ. την ώρα, α'λ/.ά να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια με

60-70 χλμ.την ώρα απολαμβάνοντας την φυσική ομορφιά της περιοχής".

Επισημαίνεται ο κίνδυνος τμηματικής υλοποίησης της σύνδεσης χωρίς συνολικό

σχεδιασμό (π.χ. λόγω πιέσεων τουριστικών επιχειρηματιών, του κατασκευαστικού

κυκλώματος κ.α.). Στην περίπτωση που συμβεί αυτό είναι περισσότερο πιθανό να μη

ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και να μη γίνουν
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χωροταξικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικών αρνητικών

εmπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και ανεmθύμητων χωροταξικών επιπτώσεων

(αυθαίρετα Κ.α. όπως θα εξεταστεί σε επόμενη ενότητα). Επίσης σε αυτή την

περίπτωση είναι mθανό να μην έχουμε μια οδική σύνδεση με ενιαία τεχνικά και

λειτουργικά χαρακτηριστικά σε όλο της ΤΟ μήκος, αλλά τμήματα διαφορετικής

δυναμικότητας, να μην έχουμε επιλογή της βέλτιστης διαδρομής με αποτέλεσμα να

χρειαστεί στην συνέχεια να γίνουν παρακάμψεις και συντομεύσεις με νέες διανοίξεις,

και τελικά να μην έχουμε ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό διανομαρχιακό άξονα,

αποτέλεσμα σχεδιασμού και μελέτης αλλά έναν διανομαρχιακό άξονα που προέκυψε

"τυχαία" λόγω επέκτασης και συνένωσης τοπικών οικισμών.

Υποστηρίζεται τέλος, ότι αν και για την εργασία αυπΊ η θεωρητική υλοποίηση του

έργου αποτελεί υπόθεση εργασίας (θεωρείται ότι γίνεται και με βάση αυτό γίνεται μια

πρώτη προσέγγιση των εmπτώσεων κυρίως των περιβαλλοντικών) είναι αναγκαία

πριν την πρακτική υλοποίηση του, μεταξύ των άλλων, η διενέργεια Μελέτης

Σκοπιμότητας για το έργο, η οποία λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω θα δώσει

απάντηση στον προβληματισμό, για το κατά πόσο είναι σκόπιμο αυτό το έργο, πόσο

και που θα ωφελήσει, και με τι κόστος. Από το αποτέλεσμα της Μελέτης

Σκοπιμότητας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το αν πρέπει να υλοποιηθεί το έργο και

με τι προτεραιότητα.
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4.5. Η προτεινόμενη νέα οδική σύνδεση

Η νέα οδική σύνδεση που επιλέχθηκε να μελετηθεί ως προς τις χωροταξικές και

ειδικότερα τις περιβαλλοντικές τις επιπτώσεις είναι η οδική σύνδεση της περιοχής του

Βορείου Πηλίου του νομού Μαγνησίας με τον νομό Λάρισας. Η σύνδεση αυτή έχει

ενταχθεί στον προγραμματισμό των έργων και παρεμβάσεων της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (Ν.Α.Μ.), για τα επόμενα χρόνια, στα πλαίσια του

σχεδιασμού για "πλήρη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου και κατασκευή

διακοινοτικών οδικών συνδέσεων" (Ν.Α.Μ. - Διεύθυνση Προγραμματισμού και

Ανάπτυξης, 1998). Εξετάζεται κατά συνέπεια μία διανομαρχιακή οδική σύνδεση, που

αποτελεί ένα έργο τοπικής - για τις περιοχές από όπου θα διέλθει - α'λJ..il και

ενδοπεριφερειακής σημασίας για τους δύο νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας που

αποκτούν μια επιπρόσθετη οδική σύνδεση.

Υπογραμμίζεται ότι, για την περιοχή ήδη έχει γίνει μια προμελέτ/ περιβαλλοντικών

όρων για την βελτίωση της οδού Κεραμίδι-Βένετο, και έχει εγκριθεί η βελτίωση της

σύνδεσης Πουρί-Ζαγορά, γνωστή ως "παράκαμψη Ζαγοράς" με σχετικά υψηλές

προδιαγραφές χάραξης.

Η προτεινόμενη αρχική χωροθέτηση της οδού παρουσιάζεται στον χάρτη 4.8.

Αποτελεί μια δοκιμαστική όδευση η οποία (υπόθεση εργασίας) για τ/ν συνέχεια της

μελέτης περίπτωσης αποτελεί το δρομολόγιο με το οποίο επιτυγχάνεται η

προτεινόμενη νέα οδική σύνδεση. Σημαντικό τμήμα τ/ς χάραξης όπως προτείνεται

βασίζεται σε υπάρχοντες δασικούς και αγροτικούς δρόμους, ώστε να μειωθούν

μεταξύ των άλλων οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (μείωση των επιπτώσεων

κατά την κατασκευή), και το κόστος. Τα επιμέρους οδικά υποσυστήματα που

συνδέονται, είναι από την πλευρά του νομού Μαγνησίας το οδικό υποσύστημα της

περιοχής του Πηλίου, ενώ στο νομό Λάρισας η σύνδεση γίνεται με τον παράκτιο

άξονα του νομού και τον άξονα Σκλήθρο-Έλαφος-Καλαμάκιο-Κάτω Αμυγδαλή

Καστριόν-Δήμητρα-Ελευθέριον-Λάρισα. Τα τερματικά σημεία της νέας οδικής

σύνδεσης είναι από την πλευρά του νομού Μαγνησίας ο οικισμός Πουρίο ενώ από

την πλευρά του νομού Λάρισας το Σκλήθρο. Για το τμήμα Κεραμίδι-Βένετο τ/ς νέας
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σύνδεσης προτείνονται (βλ, χάρτη 4,8,) δύο εναλλακτικοί κλάδοι σύνδεσης. ο

κλάδος 2-3-4 και ο κλάδος 2-4. Η διαδρομή του κλάδου 2-4 είναι συντομότερη

ωστόσο λόγο της μορφολογίας της παροχής και καθώς πρόκειται για νέα διάνοιξη θα

απαιτηθούν πoJ..:λ.ά και υψηλού κόστους χωματουργικά έργα. Πρέπει να γίνει η

τεχνικοοικονομική μελέτη και η μελέτη σκοπιμότητας ώστε να μπορούν να εξαχθούν

συμπεράσματα για το αν συμφέρει η κατασκευή σε σχέση με το όφελος.

Η προτεινόμενη όδευση της οδού αν και αποτελεί μια πιθανή λύση σε επίπεδο

μελέτης γενικού σχεδιασμού, θα πρέπει να εξεταστεί (Μελέτη Αναγνωρίσεως,

Προμελέτη Βλ. ενότητα 1.7.3.) σε λεπτομερέστερη κλίμακα (1:5000), ώστε να

καθοριστούν με ακρίβεια οι θέσεις των κόμβων και ο γεωμετρικός σχεδιασμός

δίνοντας πιθανές εναλλακτικές χαράξεις, από τις οποίες θα επιλεγεί η τελική στο

στάδιο της Οριστικής Μελέτης (Βλ. ενότητα 1.7.3.).

Η προτεινόμενη νέα οδική σύνδεση εκτιμάται ότι πρέπει να έχει λειτουργικές

προδιαγραφές χάραξης μέσα στα όρια της κατηγορίας ΑΙΙ των Ελληνικών

Κανονισμών (γ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, Δ/νση Μελετών

Έργων Οδοποιίας, Ι 994), Με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές προτείνονται για την

οδό:

• Πλάτος καταστρώματος σε ευθυγραμμία ΒΙ(=' 10,5-11 m

• Πλάτος οδοστρώματος σε ευθυγραμμία 80= 7,5 m

• Πλάτος ερείσματος δ'~ 1,5-1,75 m

J • Βασική ταχύτητα μελέτης Yo~ 70 kmJh

Ι
• Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης σε οριζοντιογραφία R~ 200-150 m

• Ελάχιστη ακτίνα κυρτής καμπύλης σε μηκοτομή R~ 3000 m

LJ
• Ελάχιστη ακτίνα κοίλης καμπύλης σε μηκοτομή R~2500 m

• Μέγιστη κατά μήκος κλίση ί= 5-6 %

• Κατά μήκος κλίση σε ιδιαίτερα δυσχερή τμήματα ί=8%

• Εγκάρσια κλίση οδοστρώματος Qo=2%

• Εγκάρσια κλίση ερείσματος Qo~4%
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Καθώς η υλοποίηση της νέας οδού, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής απαιτεί

αυξημένο αριθμό τεχνικών έργων, η τάξη μεγέθους του κόστος προσεγγιστικά

προεκτιμάτε σε 230εKατΙΚm. Το κόστος του έργου είναι σχετικά υψηλό με

αποτέλεσμανα είναι αναγκαία η υλοποίηση αναλυηκών μελετών σκοπιμότηταςκαι

κόστους-οφέλους,σε συνεργασίακαι με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες προκειμένου

να ληφθεί η πολιτική απόφαση για την υλοποίηση αυτού του έργου με την

προτεινόμενη μορφή ή κατά προτεραιότητα κάποιου άλλου σημαντικότερου. Η

Ν.Α,Μ. θέτει σαν πιθανή πηγή χρηματοδότησηςτου έργου, το 30 κ.Π,Σ,

]

]

1
1

• Μέγιστη επίκληση σε καμπύλη

(Πηγή: Ελληνικοί κανονισμοί οδοποιίας, 1994)

Qo~8 %

Ι

Ι

]

Ι

]

J

Ι

Σημειώνεται ότι με υποβάθμιση των προδιαγραφών αναμένεται μια μείωση 10-15%

του κόστους που ωστόσο θα οδηγήσει σε μείωση μεταξύ άλλων της μέσης ταχύτητας

(mean speed) και της πυκνότητας κυκλοφορίας (traffic density). Αν και είναι

αναγκαία η υλοποίηση κυκλοφοριακής μελέτης για να εξαχθούν ακριβή

συμπεράσματα, η υποβάθμιση των προδιαγραφών μπορεί να μην επιτρέπει την

εξυπηρέτηση μέσο της νέας σύνδεσης μεγάλων εμπορευματικών μεταφορών βαρέων

οχημάτων (για παράδειγμα φορτηγών με μήλα από την Ζαγορά). Η σύνδεση με αυτό

τον τρόπο ίσως χάσει ένα μέρος της διανομαρχιακής της λειτουργικότητας καθώς

δύσκολα θα εξυπηρετήσει (π.χ. εμπορευματικές μεταφορές και τουριστική κίνηση

προς την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή από μακρινότερα κέντρα όπως η

Θεσσαλονίκη) και γίνει μια οδική σύνδεση τοπικής σημασίας. Αντίθετα οι

προδιαγραφές τάξης ΑΙΙ, που αναφέρονται παραπάνω κρίνεται ότι μπορούν να

εξασφαλίσουν τα παραπάνω, αν και τονίζεται ότι αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί από

μια αναλυτική κυκλοφοριακή μελέτη. Για την συνέχεια της προσέγγισης αυτής

ωστόσο (υπόθεση εργασίας), θεωρείται ότι αυτές είναι οι οριστικές προδιαγραφές της

οδού ώστε να λειτουργήσει όχι μόνο σαν τοπικός, αλλά και σαν διανομαρχιακός

άξονας.

Συμπερασματικά η νέα οδική σύνδεση, σύμφωνα με το ελληνικό σύστημα

κατηγοριοποίησης θα αποτελέσει τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού και επαρχιακού

δικτύου, Η προσέγγιση των επιπτώσεων που θα ακολουθήσει βασίζεται στις
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παραπάνω προδιαγραφές και υποθέσεις εργασίας. Είναι πιθανό ωστόσο οι ειδικότερες

μελέτες να υποδείξουν εναλλακτικές λύσεις, ή το έργο να υλοποιηθεί με διαφορετικό

χαρακτήρα και προδιαγραφές, να υλοποιηθεί τμηματικά ή και να μην υλοποιηθεί,

ανάλογα με τις υποδείξεις των μελετ/τών και τις πολιτικές αποφάσεις που θα

ληφθούν.
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4.6. Προσέγγιση χωροταξικών επιπτώσεων

Οι χωροταξικές εmπτώσεις από την δημιουργία της υπό εξέταση νέας οδικής

σύνδεσης λόγω του διττού, τοmκού και διανομαρχιακού χαρακτήρα της, μπορούν να

διακριθούν αντίστοιχα σε τοπικές (επίπεδο περιοχής μελέτης), και υπερτοmκές

(επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης).

Χωροταξικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης

Ο πρώτος χωροταξικός τομέας στον οποίο εmδρά το έργο είναι προφανώς ο τομέας

των μεταφορών και ειδικότερα της οδικής υποδομής. Το έργο θα αναβαθμίσει το

προβληματικό υπάρχον δίκτυο χωματόδρομων και θα υλοποιήσει νέες οδούς,

δημιουργώντας μια άρτια και λειτουργική νέα οδική σύνδεση. Κατά συνέπεια έχουμε

ανάπτυξη της οδικής υποδομής της περιοχής μελέτης και σύνδεση με τα οδικά

κυκλώματα των γειτονικών περιοχών (οδικό κύκλωμα Πηλίου, παραλιακό άξονα

Λαρίσης). Το τοπικό οδικό μεταφορικό σύστημα αναβαθμίζεται, μειώνονται οι

χρονοαποστάσεις μεταξύ των κομβικών σημείων, και η αυξάνεται η φέρουσα

ικανότητα του τοπικού δικτύου.

Οι παραπάνω επιπτώσεις στην υποδομή και τις μεταφορές επιδρούν στην τοπική

οικονομία, (επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα). Στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι

θα ενισχυθούν τα τοπικά παραγωγικά δίκτυα. Συγκεκριμένα στον πρωτογενή και

δευτερογενή τομέα η ενίσχυση γίνεται άμεσα με την διευκόλυνση της προώθησης

των τοπικών προϊόντων (μάρμαρο, μήλα, αχλάδια, κάστανα, ελιές-λάδι,

κτηνοτροφικά ,αλιευτικά προϊόντα κ.λπ), στις αγορές και έμμεσα (για λόγους που

θα εξεταστούν παρακάτω), με την συμβολή στην συγκράτηση του εργατικού

δυναμικού στις περιοχές. Στον τριτογενή τομέα προβλέπεται ότι θα έχουμε ενίσχυση

και δυνατότητα εξέλιξης, κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Η τουριστική ανάπτυξη,

ενισχύεται με την βελτίωση της προσπελασιμότητας στους πόλους τουριστικής έλξης

της περιοχής όπως το Χορευτό και παρέχεται η δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης
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σε νέες περιοχές. Τα παραπάνω αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα στον τομέα

της οικονομίας, δημιουργούν την αναγκαιότητα για ευρύτερες πολιτικές αποφάσεις

όσον αφορά τον χαρακτήρα της τουριστικής ανάπτυξης (μαζικός τουρισμός με

μεγαλύτερα άμεσα οικονομικά οφέλη ή ήπια τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στις

αρχές της αειφορίας και σεβασμό στο περιβάλλον). Οι παραπάνω πολιτικές

αποφάσεις απαιτούν στην συνέχεια κατάλληλες θεσμικές και χωροταξικές ρυθμίσεις

και άρτιες μελέτες υλοποίησης, η οποίες ωστόσο θα πρέπει να μην δημιουργήσουν

ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η αδυναμία και οι ατέλειες στην εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω μπορεί να

οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες όπως η ανάπτυξη αυθαίρετων ή και συγκρουόμενων

παρόδιων χρήσεων γης (επιχειρήσεων, κατοικίας, κ.α) με αρνητικές επιπτώσεις τόσο

για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όσο και για το περιβάλλον. Με το

υπάρχον θεσμικό καθεστώς, και καθώς στην περιοχή μελέτης το φαινόμενο των

αυθαίρετων ήδη κατά περιοχές υφίσταται, οι παραπάνω αρνητικές εξελίξεις "side

effects" είναι αναμενόμενες, ωστόσο εκτιμάται ότι μπορούν να περιοριστούν.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναμενόμενη επίπτωση είναι η συμβολή στην

συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού. ενός βασικού κοινωνικού στόχου. Η

δημιουργία μιας σύγχρονης λειτουργικής νέας σύνδεσης λειτουργεί ανασταλτικά σε

τοπικούς παράγοντες (απομόνωση, έντονη περιφερειακότητα), που μπορεί να

οδηγήσουν σε αντίθετη περίπτωση σε σταδιακή μετανάστευση, αποδυνάμωση και

συρρίκνωση του πληθυσμού. Bελnώνεται σε κάποιο βαθμό, η πρόσβαση των

κατοίκων στα τοπικά κέντρα υπηρεσιών (π.χ. Ζαγορά) και στις αποκλειστικές

υπηρεσίες των γειτονικών μεγάλων αστικών κέντρων (Λάρισα, Βόλος). Αν και η

επίδραση στην απασχόληση είναι κυρίως έμμεση, βραχυπρόθεσμα έχουμε

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την περίοδο υλοποίησης των έργων

κατασκευής των τμημάτων της οδού. Η αύξηση, μέσο της οικονομικής ανάπτυξης,

των τοπικών εισοδημάτων, και η ανατίμηση των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μέσω

της αναμενόμενης αύξησης της αξίας της γης) δίνουν την δυνατότητα γιο βελτίωση

του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής. Σημαντική
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θετική κοινωνική επίπτωση αποτελεί η βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων

και η μείωση των ατυχημάτων.

Επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή μελέτης - προσέΎγιση πιθανών υπερτοπικών

χωροταξικών επιπτώσεων.

Η δημιουργία της συγκεκριμένης οδικής σύνδεσης κρίνεται ότι ίσως βοηθήσει στην

αποσυμφόρηση προβληματικών οδικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής,

συγκεκριμένα του οδικού κυκλώματος του Πηλίου. Το οδικό κύκλωμα του Πηλίου

δύσκολα επιδέχεται βελτίωση της διατομής και των λοιπών τεχνικών

χαρακτηριστικών του, και σήμερα διαθέτει για το βόρειο τμήμα, μια λειτουργική

είσοδο, μέσω της διακλάδωσης ΠΑΘΕ-Βόλος-Μακρυνίτσα. Η νέα οδική σύνδεση

δημιουργεί μια νέα είσοδο μέσω της διακλάδωσης ΠΑΘΕ-Περιφερειακός Λάρισας

Ελευθέριον-Καλαμάκιο-Σκλήθρο, η οποία μπορεί να απορροφήσει μέρος της κίνησης

προς Πήλιο από Λάρισα και Βόρειο Ελλάδα, ιδιαίτερα αν κατευθύνεται προς τα

τουριστικά κέντρα της περιοχής μελέτης όπως το Χορευτό.

Από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης, με την λήψη και επιπλέον μέτρων

(επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές), ειcτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας νέος

άξονας τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή, που θα ξεκινά από τα παράλια του Ν.

Λάρισας και θα συνεχίζεται μέχρι και βόρεια παράλια του νομού Μαγνησίας. Πέρα

από το ενδεχόμενο αυτό, ωστόσο προεκτιμάται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, η

τοπική οικονομική ανάπτυξη θα συμβάλει στην μείωση των περιφερειακών

ανισοτήτων της ευρύτερης περιοχής.
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4.7. ΠροσίΎΎιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προτεινόμενα μέτρα

αντιμετώπισης

4.7.1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο

Η περιοχή από όπου θα διέλθει η νέα οδός χαρακτηρίζεται από έντονο γεωγραφικό

ανάγλυφο με συνεχείς ενα/ιλαγές του τοπίου το οποίο είναι θεσμοθετημένα αξιόλογο

από αισθητική άποψη και με σημαντικό βαθμό ευαισθησίας,

Αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα αναμένεται αλλοίωση και παραμόρφωση του τοπίου με

την καταστροφή της χλωρίδας στην ζώνη χάραξης που θα επιδεινωθεί από τυχόν

κακή ένταξη στο τοπίο της νέας οδού και των συνοδευτικών της έργων (σήραΥΥες,

γέφυρες κτλ.)

4.7.2. Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο τοπίο

Πρωταρχικά είναι αναγκαία η αναγνώριση και αξιολόγηση του τοπίου από ειδική

ομάδα, και η προσαρμογή της χάραξης, όπου αυτό είναι δυνατό καθώς έχουμε μία

τεταμένη χάραξη της οδού λόγω του ανάγλυφου,

Στην συνέχεια είναι αναγκαία η λήψη συμπληρωματικών μέτρων, για την καλύτερη

προσαρμογή της νέας οδού και των συνοδευτικών της έργων στο περιβάλλον, με

ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου το τοπίο θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα ευαίσθητο,

ή σε περιοχές όπου είναι αναπόφευκτη για τεχνικούς λόγους η παραμόρφωση του

τοπίου, Μία καλή λύση μπορεί να δοθεί μέσω της επαναφύτευσης της παρόδιας

ζώνης και των περιοχών όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα.

Ειδικότερα για τα πρανή των ορυγμάτων κρίνεται αναγκαία η φύτευση και η κατά

περίπτωση χρήση γεωυφασμάτων (Βλ. σχήμα 4.1. ) για αισθητικούς λόγους αλ/ά και

για να αποφευχθεί η διάβρωση του εδάφους και η πρόκληση καταστροφών στο

οδόστρωμα.
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1. Τo,,"oθttηση στρώσης iδρασης

1. To,,"oθttηση Tou ~'IΣZtmKOU τcωutόσμοτος

3. To,,"oθtnισημεταλλικούιrλέyματoςκαι
Υuo""άσματος

4, [ιr!Iωση
5. Σuμιruκνωση
6. [ιroναληψη Ρημάτων 1-5 μέχΡι Τη>'

vιiΤΕUΞη τou Kατόllη).4υύψouς.

Σχήμα 4. t. : Διαδικασία εφαρμσΥής Ύεωυφάσματος

~EΎVαriαoδόc.AE.. 1997
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4.7.3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα

Μέτρα προσαρμογής στο τοπίο πρέπει να ληφθούν και για τα υπόλοιπα τεχνικά έργα

όπως τα τοιχία αντιστήριξης και οι αποχετεύσεις.

Τα οικοσυστήματα της περιοχής μελέτης είναι κυρίως συνδυασμός ορεινού και

δασικού τύπου οικοσυστημάτων, και είναι αναγνωρισμένα, όπως αναφέρθηκε σε

της οδού και η

στις παρακάτω

η δημιουργία

θα οδηγήσεί

• Υψηλή διάβρωση συνδεόμενη με το κλίμα και την γεωγραφική διαμόρφωση

• Κατάληψη επιφάνειας, μείωση της έκτασης και κατακερματισμό των

οικοσυστημάτων.

• Δυσχέρειες στην μετακίνηση της πανίδας και ατυχήματα παράσυρσης ζώων.

• Αποψίλωση, λαθροθηρία.

• Μεταβολή των συνθηκών ατμοσφαιρικής ποιότητας και φωτισμού στα σύνορα

του δάσους.

• Μεταβολή της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων και μεταβολή των συνθηκών

στους βιότοπους.

προηγούμενη ενότητα, ως υψηλής διεθνούς και εθνικής αξίας (Περιοχή Natura 2000,

περιοχή με εθνικά καταφυγία θηραμάτων κ.λ.π.).

Χωρίς ειδική πρόνοια και λήψη ειδικών μέτρων,

βελτίωση της πρόσβασης στις περιοχές αυτές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις:
J

~

Ι

]

l
l
l
1

J
Ι

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων λόγω της υψηλής οικολογικής σημασίας της περιοχής

πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε επίπεδο γενικού σχεδιασμού, όσο και

στα διάφορα στάδια των ειδικότερων επιμέρους μελετών (Μελέτη σκοπιμότητας,

Μ.Π.Ε.).

J

J
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4.7.4. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να μειωθούν με την πρoσειcτική μελέτη και

χάραξη και κατασκευή της οδού, ώστε η διαδρομή να μην διασχίζει βιότοπους,

καταφύγια πανίδας, και ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα της περιοχής μελέτης. Ωστόσο

τόσο για τεχνοοικονομικούς λόγους (μορφολογία του εδάφους, υπερβολικού κόστους

έργα), όσο και λόγο του γενικότερα ευαίσθητου χαρακτήρα της περιοχής στο σύνολο

τ/ς κρίνεται ότι η τελική χάραξη θα διέλθει σε ορισμένα σημεία από ιδιαίτερα

ευαίσθητες περιοχές. ι-ι όδευση που εξετάζεται (βλ. θεματικούς χάρτες 3.9. και 3.6.)

διέρχεται στο τμήμα Πουρί-Βένετο από τα βόρεια όρια της περιοχής δύο καταφυγίων

θηραμάτων χωρίς ωστόσο να διακόπτει την οικολογική τους συνέχεια καθώς δεν

διέρχεται από το εσωτερικό τους παρά κατά ένα μικρό τμήμα. Κρίθηκε ότι η

εναλλακτική όδευση του τμήματος αυτού που βασίζεται σε υπάρχοντα αγροτικό

δασικό δρόμο θα είχε υπερβολικό τεχνικό κόστος θα επιμήκυνε ιδιαίτερα την

διαδρομή και καθώς θα απαιτούσε αυξημένα χωματουργικά έργα (δημιουργία

εξολοκλήρου νέου κλάδου) θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο εμβαδά αποψίλωσης της

χλωρίδας (δάσος περιοχής) η οποία αποτελεί επίσης οικοσύστημα (δασικού τύπου).

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην πανίδα της περιοχής κρίνεται αναγκαία

η δημιουργία στο τμήμα που διέρχεται από το καταφύγιο θηραμάτων η δημιουργία

φυσικών φρακτών κατά μήκος τ/ς οδού σε συνδιασμό με διαβάσεις πανίδας στα

σημεία που από την λεπτομερέστερη εξέταση της περιοχής θα εντοπιστούν διαβάσεις

ζωών.

Για τ/ν αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην χλωρίδα της περιοχής είναι αναγκαία η

φυτοτεχνική αποκατάσταση της περιοχής μετά το τέλος των λοιπών

κατασκευαστικών εργασιών. Η αποκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει (βλ. ενότ/τα

4.7.2.) σε συνδυασμό με την προσπάθεια αποκατάστασης του τοπίου. Κατά συνέπεια

προτείνεται για την επαναφύτευση η εγκατάσταση φυτικών ειδών που φύονται

φυσικώς στην ευρύτερη περιοχή. Η χρήση ψευδακακίας δεν κρίνεται δόκιμη γιατί θα

έρθει σε αντίθεση και θα επεκταθεί πιθανόν σε βάρος της υπάρχουσας χλωρίδας. Σε
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ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθείως εναλλακτική λύση κυπαρίσσι

σε συνδιασμόμε σπάρτο.

Για τ/ν προστασία τ/ς χλωρίδας και της πανίδας των οικοσυστ/μάτων από την

εκχέρσωση,τ/ν λαθροϋλοτομίακαι τους εμπρησμούς,είναι δόκιμη η χωροθέτ/σησε

κατάλληλα σημεία άρτια εξοπλισμένου σταθμού πυρόσβεσης και δασοφυλάκων

καθώς και φυλακίων εmτήρησης, σε συνδυασμό με γενικότερα μέτρα δασικής

προστασίας (αντιπυρικές ζώνες) και με θεσμικά μέτρα (π.χ. αυστηρότερα πρόστιμα

και ποινές). Η δημιουργίατ/ς οδού λειτουργείθετικά (έως ένα βαθμό) σε συνδυασμό

με τα παραπάνω μέτρα καθώς μειώνοντας της χρονοαποστάσεις αυξάνει τ/ν

ταχύτητα αντίδρασηςτων δασοφυλάκωνκαι των δασοπυροσβεστών.

4.7.5. Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα τα ύδατα και το Εδαφος και μέτρα

αντιμετώπισης

Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα τα ύδατα και το έδαφος είναι αυτές που γενικότερα

ισχύουν στ/ν περίπτωση δημιουργίας μιας νέας υπεραστικής σύνδεσης (βλ. ενότητες

3.5. & 3.6.). Η αξιολόγηση τους εξαρτάται από την πρόβλεψη της κuκλ<>ψoρικής

μελέτης για τον τύπο των οχημάτων, και μεγέθη όπως ο αναμενόμενος

κυκλοφοριακός φόρτος τ/ς νέας οδικής σύνδεσης, καθώς και από τ/ν εκτίμηση

(μέσω μοντέλου προσομοίωσης) της διασποράς τους. Μια πρώτ/ εκτίμηση, με βάση

τα συνήθη ελληνικά δεδομένα, η οποία ωστόσο πρέπει να εmβεβαιωθεί με τ/ς

παραπάνω μελέτες, είναι ότι με τ/ν λήψη κατά τόπους περιοριστικών μέτρων, η

ρύπανση από την λειτουργία της οδού μπορεί να γίνει ανεκτή από το περιβάλλον.

Ιδιαίτερη μέριμνα και κατά περίπτωση λήψη μέτρων (Βλ. ενότητα 3.6.) κρίνεται

σκόmμη για τ/ν προστασία των εmφανειακών και υπόγειων υδάτων τ/ς περιοχής

μελέτ/ς, σε περιπτώσεις που η νέα οδός αναγκάζεται να διέλθει πλησίον αυτών.

Πρέπει να μελετηθούν και να κατασκευαστούν τα κατάλληλα τεχνικά έργα τα οποία

θα εξασφαλίσουν τ/ν ελεύθερη απορροή των νερών των ρεμάτων ώστε να μην

δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες νέες οδοί απορροής. Γενικά, η χάραξη πρέπει να
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προσαρμοστεί κατά το μέγιστο δυνατό. ώστε να αποφεύγεται η διέλευση από

επιφανειακά ύδατα.

4.7.6. Ανάλυση των επιπτώσεων κατά την φάση KατασKΙC;υής και συντήρησης

και μέτρα αντιμετώπισης τους.

Εξαιτίας τ/ς μορφής του ανάγλυφου για την κατασκευή της οδού θα χρειαστεί η

κατασκευή σημαντικού αριθμού ορυγμάτων. Λόγω του ανάγλυφου και της

γεωλογικής σύστασης του εδάφους στα ορύγματα προβλέπεται κλίση πρανών 3:1 έως

5:1. Για εκσκαφές πέρα των 6 m μέτρων προβλέπεται από τους κανονισμούς

οδοποιίας, η κατασκευή αναβαθμών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατολισθήσεων.

Αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο των αριθμό χωματώσεων. Ως χώροι απόθεσης των

στερεών αποβλήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα ανενεργά λατομεία ή

δανειοθάλαμοι που βρίσκονται στην περιοχή μελέηlζ. Οι αποθέσεις πρέπει να

βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 250m από οικισμούς, κτίσματα, νεκροταφεία

κ.λ.π. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει απόθεση στις όχθες ρεμάτων και σε

απόσταση 250 m από αυτές.

Για τις φυσικές απορροές και τα ρέματα από τα οποία θα διέλθει η οδός είναι επισης

αναγκαία η κατασκευή κιβωτειοειδών οχετών διατομής μικρότερης των 6 m και

κατάλληλων τειχίων αντιστήριξης. Τα παραπάνω τεχνικά έργα είναι μη

προκατασκευασμένα, κατά συνέπεια θα πρέπει να κατασκευαστούν επιτόπου.

Καθώς μεγάλο τμήμα της νέας οδικής σύνδεσης βασίζεται σε υπάρχοντες δασικούς

και αγροτικούς δρόμους αναμένεται μειωμένη καταστροφή της χλωρίδας στην ζώνη

χάραξης. Ωστόσο λόγω των αναγκών διαπλάτυνσης αναμένεται μικρή αποψίλωση τ/ς

παρόδιας βλάστησης. Για την αποκατάσταση της προτείνεται η φύτεση των πρανών

με σπάρτο (spartum junceum), εκτός των περιπτώσεων που για την αποκατάσταση

του τοπίου είναι αναγκαία ή προτιμότερη η χρήση γεωυφασμάτων.

Όσο αφορά την θέση του εργοταξίου αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την Ν.Α.Μ.

Μαγνησίας ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο
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του έργου πριν την έναρξη της κατασκευής. Το εργοτάξιο πρέπει να καταλαμβάνει

την απόλυτα αναγκαία έκταση η οποία να απέχει τουλάχιστον 500 m από όρια

οικισμών και τουλάχιστον 100 m από όχθες ρεμάτων. Επίσης η περιοχή χωροθέτησης

του πρέπει να είναι προσπελάσιμη χωρίς να απαιτούνται νέες διανοίξεις και να

χαρακτηρίζεται από ήπιες κλίσεις ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή αλλοίωση

του τοπίου και αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Μετά την

αποπεράτωση των εργασιών σε περίπτωση βλάβης στο τοπίο πρέπει να

αποκατασταθεί αυτή.

Για την αντιμετώπιση των εκπομπών κυρίως της σκόνης που θα αποτελέσει όχληση

κυρίως στους χρήστες της οδού και σε παρόδιες χρήσεις γής κατά τη φάση

κατασκευής προτείνεται η ύγρανση των διαδρόμων κίνησης, ο ορισμός μέγιστων

ορίων ταχυτήτων σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες με κατάλληλη σήμανση.

Επίσης όσο αφορά την σκόνη που θα δημιουργηθεί κατά την μεταφορά υλικό από και

προς τους δανειοθαλάμους και τους χώρους απόθεσης αντίστοιχα, προτείνεται η

αποφυγή υπερπλήρωσης των φορτηγών μεταφοράς υλικών, σήμανση στις εξόδους

των λατομείων και εργοταξίων, και η κάλυψη των υλικών με σκέπαστρα.

Για τα υγρά απόβλητα κατά την κατασκευή τα μέτρα για την αντιμετώπιση είναι τα

εξής:

• Η διάθεση των χρησιμοποιούμενων ορυκτέλαιων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις ( Υ.Α. 7156013053085, ΦΕΚ 665/Β/85) σύμφωνα με την

οποία "απαγορεύεται η απόρριψη των ορυκτελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια

ύδατα, σε παράκτια ύδατα και στα ακάθαρτα ύδατα αποχετευτικών συστημάτων". Τα

υπολείμματα ορυκτελαίων από τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να συλλέγονται

σε κατάλληλη θέση του εργοταξίου και να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης

ορυκτελαίων.

• Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίμων ή πίσσας

με άμεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων του εδάφους κ.λ.π., ιδιαίτερα

όταν η διαρροή είναι σε μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει
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χρήση προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωυφάσματος

αμέσως μετά την διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στο εργοτάξιο για τη

δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης.

• Για να αποφεύγεται η μεταφορά εκπλυμάτων στα ρέμματα κατά την διαβροχή

σωρών αποθέσεων, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σωροί υλικών ή μπάζων μέσα ή

πλησίον των ρεμάτων (απόσταση τουλάχιστον 100 m).

Στα τμήματα τις οδού στα οποία γίνονται εργασίες, θα πρέπει να τοποθετηθεί ειδική

σήμανση ότι εκτελούνται έργα.

Γενικά, οι επιπτώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης τους δεν διαφοροποιούνται ως

προς το περιεχόμενο, από αυτά που αναλύθηκαν στις ενότητες 3.8. και 3.9. για την

κατασκευαστική φάση και την φάση συντήρησης μιας υπεραστικής οδού. Στην

συγκεκριμένη περίπτωση όμως τα μέτρα είναι εξαιρετικά αναγκαία και η εφαρμογή

τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα σχολαστική. Με σχολαστική εφαρμογή τους κρίνεται

ότι αντιμετωπίζονται επαρκώς οι κατασκευαστικές επιπτώσεις και αντίστοιχα οι

επιπτώσεις συντήρησης.
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4.8. Τελικές παραπιρήσεις και συμπεράσματα

Με βάση την πρώτη εξέταση των σχετικών δεδομένων στα πλαίσια αυτής της

εργασίας προκύπτει ότι για την υλοποίηση της συγκεκριμένης οδικής σύνδεσης είναι

απολύτως αναγκαία η εφαρμογή των μέτρων που προτάθηκαν και πιθανώς η λήψη

και επιπλέον μέτρων ώστε να περιοριστούν σε ικανοποιητικό επίπεδο οι αρνητικές

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα οικοσυστήματα της περιοχής. Σε αντίθετη

περίπτωση κρίνεται μη δόκιμη η υλοποίηση του έργου. Επισημαίνεται ότι χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή κατά την διαδικασία για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων,

στην οποία γίνεται ο έλεγχος της ΜΠΕ από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση

Περιβαλ/.οντικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.). Η αρμόδια υπηρεσία

οφείλει να εστιάσει στον έλJ::yχo της πληρότητας της Μ.Π.Ε. στις προδιαγραφές των

προτεινόμενων μέτρων αντιμετώπισης και στον εντοπισμό επιπρόσθετων ή

περισσότερο αποτελεσματικών μέτρων και έργων για την προστασία του αξιόλογου

περιβάλ/.οντος της περιοχής. Τα παραπάνω, όπως ορίζει ο νόμος πρέπει να

καθοριστούν σαφώς σε σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Τονίζεται ότι ειδική μέριμνα χρειάζεται όχι μόνο για τον καθορισμό των μέτρων

αντιμετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σλλfJ. και για την σωστή

εφαρμογή και υλοποίηση τους. Ο Κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες

δημοπράτησης και επίβλεψης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να

εξασφαλίζεται, η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο στο μέρος

που τον αφορούν και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης

περιβαλλοντικών προβλημάτων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του

αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης ο Κύριος του έργου

οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή του έργου, να εξασφαλίσει κατά

προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλ/.OVΤOς.

Οι ευαισθητοποιημένοι οικολογικά φορείς και οργανώσεις των πολιτών μπορούν

(όπως έγινε στην περίπτωση τμήματος της EΓVατίας από την οικολογική οργάνωση

Αρκτούρος), και στην συγκεκριμένη οδική σύνδεση να συμβάλουν στην σωστή
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αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του, στα πλαίσια της

θεσμοθετ/μένης διαδικασίας κοινοποίησης (βλ. παράρτ/μα ΚΥΑ 69269/5387/1990,

ΦΕΚ 678 Β/25-10-90), στους πολίτες και στους εκπροσώπους φορέων, τ/ς ύπαρξης

ΜΠΕ και της παροχής δυνατότητας έκφρασης τεκμηριωμένης άποψης. Η

τεκμηριωμένες απόψεις που θα κατατεθούν εγγράφως επιβάλλεται από τον νόμο να

εξεταστούν και να συνεΙCΤιμηθOύν από την διοίκηση, κατά την διαδικασία έγκρισης

των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Τέλος, τονίζεται, μετά την θεωρητική προσέγγιση που προηγήθηκε στα πρώτα τρία

κεφάλαια, και την συγκεκριμένη πρώτη προσέγγιση των χωροταξικών και κυρίως των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο κεφάλαιο αυτό, η βασική ανάγκη για:

• άσκηση ορθής και επίκαιρα προσανατολισμένης πολιτικής

• συνεχή συμπλήρωση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου (όπως στην

περίπτωση που επισημάνθηκε στο 30 κεφάλαιο για το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο)

• προγραμματισμό και σχεδιασμό που να είναι επίκαιρος, να δίνει έμφαση στην

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Υποστηρίζεται ότι αν η παραπάνω αρχές εφαρμοστούν τόσο στην διαδικασία λήψης

αποφάσεων και την γενικότερη μελέτη, όσο και ειδικότερα στο θέμα των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια νέα οδική σύνδεση μπορεί να συνδυάσει

αποτελεσματικότητα και επίτευξη των στόχων δημιουργίας της, και προστασία και

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, ακόμα και σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης

οικολογικής σημασίας όπως αυτό της περίπτωσης που εξετάστηκε.
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• httΡ:/lnιcrcurίο.ίeι.unίΡΙίtl

• http://W\vw.\vorldbank.orel
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
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Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΩΝ

ΟIΚΟΤΟΠΩΝ
92/43/ΕΟΚ

& ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕΥθΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔIΕΥθΥΝΣΗ ΠΕ?ΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙ ΦΥΙΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΙ



π ρ χ ο μ ν ο
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1Q. το δίκτυο NAΤURA 2000 περιλαμβάνει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπονίδας

ISpecial Protection Areas) ΚΟΙ τις Σημανnιιές Περιοχές για το Πουλιά

(ImporlanI Birc Areas);

11. Συγκεlφψένο τι ορίζει η Οδηγία των Οlιιστόπων; 9
12. Ποιες είναι Οι ιιατευθιίνσεις για την έγκριση έργων ΚΟΙ δραστηριοτήτων στους τόπους (πε

ριοχές) ,ου εθνικού κατσλόγου ΚΟΙ τους Τόπους ΚοινΟTlιιής Σημασίας μέχρι τον ορισμό

τους ως Ζώνες Ειδικής Διοτήρησης; 10
13. Πως ερμηνεύονται τα ειδικά σχέδιο διαχείρισης, τα σχέδιο διευθέτηση~ και το δέοντο κο

VOvtOT\KC. διοικητικά ή συμβαηκά μέτρα για την προστασία των ονωτέρω τύπων οιιωτόπων

και ειδών που προβλέπονται οπό την Οδηγία:

1•. Πως 30 Υινει η τελική σριοilέτηση των εσωτερικών ζωνών των τόπων (περιοχών); 11

J

15. Αυτή η 05ηγία δεν αποτελε; εμπόδlΟ οτην οικονομική ανάπτυξη και ποια είναι είναι τα

δlο:?έσιμ: χρηματοδοτικό μέσα;

16. ncl:: i\ρ:3λήμαία προκύπτουν από την εφαρμογή της Οδηγίας στη διαχείριση των δασών: 12
17. τι 30 σι:ι;3εί στη γεωργία;

18. nCIC π~:3λήματα προκύπτουν YlC τον <ουΡlσμό;

]
1

Ι

19. Τι :: Ι;:"I>~I YIc ιην αλιεiα και την ιx9υCKα~.λιέργεlα;

20. Τ: -:: Ι:ϊ.:~Ι VlC τις μεταλλευτικές και .;,Εορυκτικές δραστηριότητες:

22. Π:.::~ ~'.::::~:tC ix: ... , ~cο:ι~λογη9εί :::-:~ τ:-: Διο;κηΟij για .ην ε::ιcρμαγή της Οδηγίας:

23. ίί;::~: ::'~:·I::ιε, ::χ::ι.:ν δΡ!Ju:λονη6εί Υ:: .ην c:νημ!οω,η των φ::ρέων σχετιιι,: με !ο δίκτ;,ιc

,,:.-#r!':':

>

13
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1 Γιατί υιοθετήααμε μία

Ευρωηαϊκή Οδηγία;

1

Η δημιουργία-ενός Ευρωποlκού Οικολογικού Δικτύου Ειδιιι;,ών Ζωνών Διαο

τήρησης προβλέπετοl οπό ΤΟ άρθρο 3 της Οδηγίας 92!43/ΕΟΚ του Ευρω

παίκού Συμβουλίου της 21ης Μaίου 1992 "για τη διατήρηση των φυσικών οι

κοτόπων καθώς κσι πις άγριας χλωρΙδaς κοι πανίδας".

Στο επίπεδο της Ευρωπaίκης Ένωοης διaπισrώθηκε ότι η γενιιο1 κατάστα

ση διατήρησης ενός συγκεlφιμΈVOυ αριθμού ΟΙκ'οτόπων και ειδών, των λε·

γόμενων κοινοτικού ενδιαφέροντος, επιδεινώνετοι προοδευnκά με κίνδυνο

να οδηγήσει σε μία μη αναστρέψιμη απώλεια γιο τη βιοποικιλότητα. Για να

προλάβουμε. ουτό τον κίνδυνο, η Οδηγία προβλέπει την ίδρυση ενός οικο

λογικού συνεκτικού δικτύου, διασφαλίζοντος τους χ(ιφους που εμφανίζο

νται aUToI οι τίιποι οικοτόπων και ουτό τα οπειλούμενα είδη. Αυτό είναι το

δίκτυο "ΝΑτυΑΑ 2000",
Η Οδηγία των Οικοτόπων, με αριθμό 92143, υιοθειηθηκε από το Συμβούλιο

με ομόφωνη απόφαση το 1992.

Πως θα δημιουργηθεί το

οικολογικό δίκτυο

NATURA 2000,

Ι
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--------------""Α'· φόσn διαδικασίας

Στην πρώτη φάση από το 1992 έως το 1995, τα κράτη-μέλη όφειλαν:

• Να απογράψουν τους οικοτόπους και τα είδη που εμφανίζονται στο Πα

ραρτfιματα Ι και 11 της Οδηγίας στην επικράτειά τους.

• Να προτείνουν, βάσει επιστημovικης απογραφης. κατάλογο τόπων (πε

ριοχών) όπου απαντώνται οι ανωτέρω τύποι φυσικών οικοτόπων και 01
Ι(,οτόπων ειδών (National Ust οι sites). Σε κάθε τόπο υποδεικνύονται οι

συγκεκριμένοι υπάρχοντες τύποι ΟLJ(.οτόπων με την έl(,ταση που κατο

λαμβάνουν εντός αυτού και τα συγκεl(,ριμένα είδη φυτών και ζώων των

παραρτημάτων με τα πληθυσμιακά δεδομένα τους.

• Να αξ!oλoγfισoυν σε εθνικό επίπεδο τους ανωτέρω τόπους βάσει των κρι

τηρίων του Παραρτr;μaτoς 111 της Οδηγίας, ως προς τη σχετική σημασiα

τους για κάθε τύπο οικοτόπου και κάθε είδος των Παραρτημάτων Ι fι;αι IΙ

Β' φόσn διοδικοσίας

Η δεύτερη φάση, η οποία πρέπει να τελειώσει μέχρι το 1998, έχει ως aντι·

κείμενο τη δημιουργία, με συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών και της Ευ-

ρωπαίκ.ης Επιτροπής. ενός Καταλόγου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Ust οι

Sites οΙ Community Jmportance). Ο Ι(,ατάλογος αυτός Ι(,αταρτίζεται από την

Επιτροπή. μετά από αξιολόγηση της Ι(,οιvoηκής σημασiας τόπων (περιοχών)

που περιλαμβάνονται στους εθνικούς Ι(,αfaλόγους, σύμφωνα με το Ι(,ριτήρια

του Παραρτήματος ιιι της Οδηγίας, ως εξης:

όλοι οι τόποι (περιοχές) των εθνικών 1(,0faλόγων, οι οποίες ntpIέxouv

τύπους οιl(,οτόπων Ι(,αι είδη προτεραιότητος, που 1(,0τ' αρχι'ιν αξΙΟλογού

νται ως Τόποι Κοινοηκης Σημασίας. μέχρι τον τυχόν οριστικό χαρακτη.

ρισμότους,

οι τόποι που δεν περιλαμβάνουν τύπους οικοτόπων 1(,0ι είδη προτεραιό·

τητας εξετάζοντοι με το υπόλοιπο κριτήρια.

Επισημαίνετοι ότι σύμφωνο με το όρθρο 5 της Οδηγίος, όταν η Ευρωπαlκη

Eπιτρom'ι διαπιστώνει ότι ένας τόπος στον οποίο υπάρχει τύπος οιl(,οτόπου

ή είδος προτεραιότητος δεν έχει περιληφθεί στον aντίστoιxo εθνικό κατά

λογο. ενώ φαίνεται αποροίτητη η διατήρησή του, I(,ΙVΕίτOΙ ιδιαίτερη διαδικα

σία ένταξης του.

Επίσης, αν οι τόποι με τύπους οlκοτόπων και είδη πp~τεpoιότ/τaς OVH-

]
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προσωπείιουν περισσότερο οπό το 5% του εθνικού εδάφους τους, τα κρά

τη-μέλη μπορούν, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Emrponil. να ζητήσουν

ελαστικότερη εφαρμογή των κριτηρίων σε OUΤη τη φάση.

r' φάση διαδικασίας "-
Κατά τη διάΡκεΙΟ της r φάσης, και μέχρι τον 10ύλιο του 2004, τα lφάtη·μέ

λη ορίζουν επίσημα τους Τόπους ΚoινσnKής Σημασίας ως Ειδικές Ζώνες

Διατήρησης (Special Areas of Conserνation) ΚΟΙ καθορίζουν τις δράσεις

προτεραιότηταςγια τη διατ/ρηση ή /και οποκατάσταση των τύπων ΟIΚΟΤΟ

πων ΚQΙ των ειδώντων παραρτημάτωντης Οδηγίας που υπάρχουν ο' αυτές,

σε ΣWΌρτηση με τους κινδύνους που αυτό αντιμετωπίζουν.

Ποια στοιχεία υπήρχαν δια

θέσιμα στπν Ελλάδα για τπν

προστασία των απειλούμε-

3 νων βιοτόπων και της

χλωρίδας και πανίδας;

-------'
~ το στοιχεία που υπήρχαν στην Ελλάδα, πριν οπό την υλοποίηση ταυ προ-

Ι γράμματος ·ΚσΓαγρσφήςκαι αξιολόγησηςτων Τύπωνοικστόπωνκαι των ει

δών των Παραρτημσrωντης Οδηγίας" (1995) ήσαν:
• Η απογραφή ευαίσθητων οικοσυστημάτων του Προγράμματος Ταχείας

~ Αναγνώρισης της χώρας (ΥΧΟΠ 1984-85).
J • Τα προγράμματα οικολογικής αναγνώρισης του Υφυπουργείου Νέας

Γενιάς (1983- 85).
~ • Τα προγράμματα προατααίας Υγροτόπων Ραμσάρ, Θαλάσσιου Πάρκου

Ι ΒοΡείων Σποράδων, Κόλπου Λαγανά ZαKUΝΘOυ και Δάσους Δαδιάς

(1984-1995).
~ • ΤΟ πρόγραμμα CORJNE - Βιότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1984-1990).
,J • Η οπογραφή ελληνικών υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής

Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (1994).
• Η απογραφή σημαντικών περιοχών για τα πουλιά, Ελ/ηνική Ορνιθολογι

κή Εταιρεία, BirdLife IΠΙ(1995).

• Διδακτορικές διατριβές, εργασίες κοι προγράμματα των Α.Ε.Ι KCI των

Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Χώρας.

Παρά το γεγονός ότι τα παραπάνω στοιχεία απoτελoUν σημοvrιl<ή πρόοδο

στην επιστημονική γνώση, στο σύνολό της η φιλοσοφία της Οδηγίας των

Οικστόπων διαφέρει εl<είνης των εθνικών δρυμών, της Συvθήl<ης Ραμσάρ

και του nρογράμματος CORINE - Βιότοποι Έτσι, τα διαθέσιμα στοιχείο

ήσαν αε μεγάλο βαθμό ανεπαρκή κοι το σημαvπl<ότερο, η Ίαξινόμηcη Ίων

Ίύπων οll<οτόπων, πάνω στην οποία στηρίχθηl<ε η επεξεργασία της Οδηγίας

των Οικοτόπων, δεν είχε πραγματοποιηθεί όταν εξελίσσοντον ΊΟ ποροπάνω

προγρόμματα. Επίσης δεν ήταν τότε γνωστά Ία είδη φυτών ι<αl ζώων ΚΟΙ

νΟΜού ενδιαφέροντος για ΊΟ οποία ΟΙΊούνται οι σχετικές πληροφορίες.

)
Πως έγινε η καταγραφή, ανα

γνώριση ΚΟΙ οξιολόγπσπ των

τύπων οlκοτόπων και των ει

δών της Οδηγίας στην Ελλά-

4 δο ΚΟΙ διομορφώθηκε ο επι

στnμονικός κατάλογος;
_--'-------'----------'---"-J

Στην Α' φάση, οπό ΊΟ 1992 έως το 1995. τα κράτη-μέλη ώφειλον νο CnCypj:·

ψουν τους εν λόγω οιl<οτόπους και το είδη που εμφανίζονταιστο Παρcρ1'ή·

μοτ':] Ι κοι 1I της ΟδηΥίας σΠ1ν επικράτειά τους,
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Ενώ είχε ήδη πaρέλ9ει σημ~νηKός χρόνος οπό n,... ::.·:.ρΙ'"\ ΙΣXVoς 7:"', Οδη·
γίας (1992) 1\'0\ στα περισσότερα Kράtη- μέλτ; Ξ:Ι;:Ι:=V -;.:'.::γ;.ι::::~::;;;3εί οι

aπαιτoύμενες απογραφές. στην Ε.\λόδa μέχρι 7C .iλ:-:: ~υ -Ξ93 δεν είχε

δρομολογηθεί σχετική ενέργεια.

Γιο νο aντψετωπιoθoύν οι άμεσες εθvιltές υποχ.:>ει.:Χπ....: ~ς ::-:Ι την Οδη

γία των Οικοτόπων (Α' φάση διοδικοσίας). εγκρieηιc:!: :::-.c τις .:.:.t:ο5Iες Επι

τροπές της Κοινότητας το 1994 και ανατέθηκε (πο Mα..~ Γ:-..:λσνδρή φι,ί.

οικής Ιστορίας (Συμβόλαιο 84-3200194Π56) το npCΎPc:=.lUC μt .;.λο· Kσra·

γραφή. σνayvώρψη, χαρτογράφηση κοι εκrίμηcη των:-...T.rω\' :Ι~Tόπων και

των ειδών χλωρίδας και παviδας των nσpOΡTηJJιIirs,1II1 Q Ι} 7""ς ΟδηΥιaς ".
Η εκτέλεσή του έγινε στο διάσrημα οπ6'1Ι6/94 μέΧρI3~.'3!9:~:n τ/ν ανέ

λαβε το Ελληνικό Κέντρο 8ιoτόπωv·Yγpoτόπων. σε σι'.~-γο::r.=.;.ιε το Τμή

ματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνων, θε;;σc.λc'.~oc-ς κ::. :leτρας. Τα

Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας OUγχΡηματcδό7ηro; -:0 ::;:-; Ίου προ

γράμμαιος και παρακολούθησαν;ην εξέλιξή του.

Συνολικά αναγνωρίστηκαν 110 τύποι οικοτόπων του n~=:::rr:';..::::-ος 1. 39 εί

δη φυΙών και 76 είδη ζώων του Παραρτήματος 11 Τ/C :}5ηyc~ 7Ιοι.: υπάρ

χουν στην Ελλάδα. Με βάση ιην Kcταvoμή και ί..~c.cξ:-. 7'':':'\,' :::,'_-:::ρω τύπων

οικοτόπων και των ειδών. KaτaγpόφηKOν 296 ::ποι ''''Z~x:~: 'lCt: περιέ

χουν ανriστoιxoυςτύπους οικοτόl1ων και είδη. ,οι: αΈ :λCVfΊΞ-~:::νσύμφω·

να με τα ΚΡιΊήριατου nοραρτ/μaiος111 εκnμώ~εvrς :::.'.-:ι)..;κ:-.: i.oc::::σης πε·

ρίπου 30.000,000 σrρ, Στην έKτα~ αυτή nCPItχc'.,,:,c. 't::t ;...ι;:,::'-'.εc: 3αλόσ"

σιες ειι;τάσειςκαι πόρκακαθώς και εσωτερικάίι5::ϊ:l.-: X~:-:-,:: ψ:',μο. ου

μπεΡιλαμβανομένων και Των εσωτερικών υδe:-ω..' !:t7.":Cι;:; :::. :-;::;σοστό

18,2% περίπου της συνολικής έκτασης της χ.ώρς.

Τα όρια κάθε προτεινόμενου τόπου (περιοχής: πρ::;::.:ι::::ιίc-ο;.::ν ο<.αl σχε

διάστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνονται οι τύJ';ol 01.1(:-:-'-::[;)\"':::' 7α είδη ευ

ρωπα/κού ενδιαφέροντος κοθώς κσι μία ευp~,:;η :lε;~:\."ή ::..7~ν. :::τις πε

ριmώσεις που εκτιμηθηκε ως κατ' ορχήν aπαρΟ::::",_,ι ν:.:-:-; 5 =~t.\J.oη της

δlατ/ρησfις τους,

Η καταγραφή των οικοτόηων και -;-ων ειδών έγι\;: ~ 7;ε~::::::: .::;;:ν;::αψικές

ενότηrες: Βόρεια Ελλό.δα. Κενφκή Ελ/άδc KC~ V7":~: -:::':'; .L,:.::..:::\!. Δυτική
Ελ/άδα και ΠελoπΌVΝΗσoς. με απ;;,τέλεσμα να ,,::τ=~,:'::;~::\ ':Ξ-Ξ :::~oι (πε·

ριο)(ές).

Η αξιολόγηση των "apan6vw τόr:ων σύμφωνc -..:ε 7::: '::~-:-Ί;::: 7::::; Ίαραρ
Tήμaτoς 111. οδηγησε οτη διαμόροωση ίων τρjν ",:;:-,::':\Ι-:':'. 7:::L' -:ατολό
γου (.ο., Β. και η.

Οι τόποι (περιοχές) που aνήKoυν ,"τις KaτηYOi=.!:,.; '-':" :: x:.:::.~,.::;ίζoντcι

ως άμεσης προτεραιότητος ως προς τη 5ιoτήι:-~ 7_', :ι~ν;:..:;·.~ι<.:'::ν χαρα

κτηριστικών τους, αε σχέση με ο\..'τούς τ/ς Kcr:-y::-:)t:x -_
• Η κατηγορία Α περιλoμβάvε1 τόπους {πε~.:::XE::;) _'.-.'~:: :.Ε:,:::::; σε ΟΤ\

αφορά τη βιοποικιλότητα, με ρναδΙK~ πcp,:::cι:: -;-ϊ Ξ:-.'.::::. :..;πων 01
κοτόπων ή/κοι ειδών της Οδη-r.ας, με nCΡΟL;ίc -;~-_.... ':)!I.=':'~~:.:ν και ει

δών προτεραιόίητας της Οδηγίας και με υ~~λ.C ~,:-:..:~ :,.:~γ ~μovτι

κών ειδών για την Ελλάδα.

• Η κατηγορία Β περιλαμβάνει :όπους (περl::χές: :;:'''; Ξ::J,:'::-".:'cι;ν σημο,

VΤΙKή βιολογικη ποικιλότητα, ενώ δεν περlλ::::.6::\-:·~'ί ;.::-.-:.::,:.ι<.;'Ί :Ίαοου

σία στην Ελλάδο τύπων οlκοτcπων η κοι ειδ·..:ν ~~ ::-~I::_ Ξ:;\:--.λέ~ν οι

τtίnoι οlκοτόπων και τα είδη Γ.::ιoτερolότητ:::~ ::-.,:-=.::.=:;;;-::':~\'7::! σε μι·

κρότερο βαθμό cε οχέση με:ις περιοχές 7""(; '<.:::-.::::>.:::':'_
• Η κατηγορίο Γ π~pιλcμβάνει 7ϊ;:ριοχέ::; itOL Sε~;:~-.-=: -:- _:::·.":".ι<.ε::: κα\

για τις οποίες δε', υπό.;:ιχουν ::::ικετό π~lx!:.:: -::::. -: "7!:'._-::::"".:JU\ -;-ην

Γ.l)οτεραιcτητC:::ι"-Ις ως πρcc:::ην έV':"::1Εη :: ... ::: :;-:: :.--::.;:
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Ο "επιστημοVlκός ο<.ατάλογος· αποτελεί κυρίως μία επιστημοVlκή ~C:CΊ Q'IC
φοράς του εθνικού καταλόγου για τις εevικές αρχές αλλό. κοι της Ευρω

παϊκής Επιτροπής 1Ο;οτά την επιλογή των Τόπων Κοινοηκι\ς Σημασίας ο;ο9ώς

ΚΟΙ σε περίπτωση που η τελεuταία επιθυμεί να εvεpγo;ιotllOει τη διci':lκσ.cίc

του άρθρου 5 της Οδηγίας 92143IΕΟκ. Bόιm του άρθρου αuτoύ η Ευρω

παϊκή Επιτροπή όταν διαπιστώνει ότι ένος τόπος στον οποίο υπάρχει Tύricc

Ο1κοτόηου ή είδος ηροτεΡοιότητος δεν έχει περιληφθεί στον αντίστοιχο

εθνικό κατάλογο, ενώ φαίνεται απαραίτητη η διατήρησή του. δύναται να κι

νήσει ιδιαίτερη διαδΙKoσio ένταξής του.

Πως διαμορφώθηκε ο εθνι-

5 κός κατάλογος που κοινοποι

ήθηκε στην Κοινότητα;

------'
Η διαμόρφωσηκαι υποβολή της πρότασης έγινε τμηματικά (10ύλιος 1996.
Απρίλιος 1997) και βOσiστηKE σnς εξής ενέργειες της διοίκησης:

• κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμμοτος (επιστημονικος

κοτάλογος) σπς ορμόδιες γπηρέσίες των Υπουργείων Γεωργίος. Ανά

πτυξης (πρώην γΒΕΤ). Εμπορικής NαuτιNας. Άμυνας. Εξωτερικών κα

θώς κοι στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

• επεξεργασία των πληροφοριών, στοιχείων, απόψεων που κοινοποιήθη

καν από τους ανωτέρω φορείς μαζί με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Χω

ροταξίας από κοινή ομόδα εργασίας γΠΕΧΩΔΕ • Υπ. ΓΕ. λόγω συναρ

μοδιό1ητας επί της Οδηγίας.

Η ομόδα εργασίας εξέτασε τα παροπόνω στοιχεiα για τις περιοχές του επι

στημονικού καταλόγου και κατέληξε στη διαμόρφωση του εθνικοίι καταλό

γου. ΟΙ τόποι (περιοχές) που προτόθηκαν στον εθνικό κατάλογο πεptλαμ

βόνουν κατά προτεραιότητα τόπους που έχουν ηδη καθεστώς προστασίας

βόσει της εθνικής νομοθεσίας (εθνικοί δρυμοΙ αισθητικό δόση, μνημεία της

φίισης. κατσφίιγια θηραμάτων. τοπία ιδιαίτερου φUσΙKOίι κάλλους. ζώνες

οικιΟΤ\κοίι ελέγχου) και διεθνών συμβόσεων (Σίιμβαση"Ραμσόρ). Επίσης

προτείνονται τόποι που έχουν γίνει oνnKείμενO μελετών αξιαλόγησης {Ειδι·

κές Χωροταξικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες) και τόποι που περιλαμβc.

νοντσι σε ήδη χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τέλος εντάχθηκαν στον

εθνικό κατάλογο.· υγρότοποι. δαmκές εκτάσεις, παράιι:τισ. νησιωτικά KCl
ορεινά οικοσυστήματα που εμφανίζουν αξιόλογα οικολογικά χαρακτηριστι·

κά και ιδιαιτερότητες.

Τι περιλαμβάνει ο εθνικός

Ι 6 κατάλογος που κοινοποιή·

____θ_η_Κ_ε_α_τ_η_ν_Ε_η_,_τρ_ο_η_η...:";-,1

Ι
Συνολικό η πρόταση περιλαμβάνει 264 τόπους (περιοχές), από τις οποίες

52 έχουν δηλωθεί ως -Ζώνες (Περιοχές) Ειδικής Προστασίας· της ορνιθο·

πανίδας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ

Για κάθε τόπο (περιοχή), που εντοπίζεται σε τοπογραφικό χάρτη κλίμακας

1:100.000, έχει κοινοποιηθεί και το Πληροφοριακό Δελτίο με τις απαραίτη

τες πληροφορίες σχετικό με τους τύπους οικοτόπων και τα είδη KolvonKcu
ενδιαφέροντος που εμφανίζονται σε αυτόν (έιι:ταση, πληθυσμοί, κάλυψη

γης. απειλές, αξΙΟλόγηση κλπ.).

Από τα στοιχεία των Πληροφοριακών Δελτίων και δεδομένου άτι δεν υπό!>

χει λεπτομερής απεικόνιση της εξόπλωσης των τίιπων οικοτόπων καθώς και

λεπτομερείς απογραφές των ειδών, ΠΡOKιJnτει η ακόλουθη γενική εικόνα:

• Η συνολική tKfOoη που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω τόποι (περιοχέςί !;ί·

voι περir:.:ιυ 27.500.000 σφ.. συμπει:;tλαμβανoμέ·/ω' .. των θCΛόOσιων
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υδάτων. τ/ς ξηρός και των εσωτερικών υδάτων. ΤΟ nCOOCΤC τ/ς ;:'ηρcς

και των εσωτερικών υδάτων εΙΙ:Τιμότοι όTl oνnστoιχεί ncpir.OU στο <6.5c ;

της (κτοσης της χώρας (στοιχείο του βαρόμετρου -NATURAM

τ/ς:, ε.ε:ι.

• 196 τόποι (περιοχές) του εθνικού καταλόγου έκτασης πεοίπου

25.000.000 στρ. περιέχουν τύπους αlκοτόπων και είδη πpoτερaιOτ/

τος. Η έιααση που καταλαμβάνουν οι τόπOt αυτοί aντιστoιxεί στο

11.9% της επικΡάτειος.

• 31 τόποι (πεΡιοχές) περιλαμβάνουν είδη φυτών και ζώων της Οδη

γίας με μοναδική παρουσία στην Ελλάδα.

Τι lοΧύεl ως προς τις περιο

χέ ς του εθνικού καταλόγου,

7 πριν τπν οξιολόγποή τους οε

_____Κ_ο_,_ν_ο_Τ_'Κ_ό_ε_π_ί_π_ε_δ_ο_;-:
Τα μέτρο διαrήρησηςεντός των τόπων (περιοχών)λaμβόνoνταισε επόμενο

στάδιΟ και η vnoxρέωσηάρνησηςεκτtλtσηςέργωνπου θα έχουν αρνητικές

tn\mώσεις στούς τ\ιnOuς Ο!.κοτόηωνκαι το είδη της Οδηγίας ισχύει από τη

στιγμή που KoθoριΊ;OVΤα/οι τόποι (πεΡιοχές) κανστικής σημασίας (Β' φάση

αaδιιtοmaς).
Επισημαίνεται όμως ό'n. κατά την εφαρμογή των Ιψ\τηρίων του rlaρaPΤή

ματος I1I της Οδηγίας στη Β' φάση διαω.ασίaς όλα οι τόποι (περιοχές) των

εθνικ.ών κ.ατολόγων. οι οποίοι πεΡιεχow τύπους οικ.οτόπων κ.aι είδη προτε·

ροιότητας, κ.ατ' αρχήν aξιoλoγoύνται ως Τόποι Κοινοτικης Σημασίας. μixρι

τον τυχόν οριστικ.ό Xαpoκtηpισμό τους.

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται όη αφενός για τους τόπους (περιοχές) του

εθνιχού κ.ατολόγου δεν ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη

της Β' φάσης κ.aι aφετέρoυ ότι οι τύποι οικοτόπων και τα είδη προτεραιό

τητας που απαντώνται σε τόπους (πεΡιοχες) των εθνικών καταλόγων θεω

ρούνται προστατευόμενα κ.αι πριν τη Β' φάση κ.αι η διατήρησή ΤΟυς θα πρέ

πει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μέσω των προβλεπόμενων έργων

και δραστηριοτήτων που προγρaμμαιίζονται μέσα σε αυτούς Τους τόπους.

Τι ισχύει σχετικά με τα

όρια των περιοχών και

8 το προΒλεπόμενο

____δ_,ο_χ_ε...:ιΡ...:l_ο_Τ_'Κ_ά_Ο_χ_έ_δ_,Ο...:;-:'

Στον εθνιχό κατάλογο,γιατouς περισσότερουςτόπουςχΡησψοποιήθηκαντα

υπάρχοντα όρια του -επιστημονικού κ.ατολόγou· και σε λίγες περιmώσεις

έytναν τροποποιήσειςγια να απoφει.rxθoύνσημανηκ.ές συγιφούσεις με υφι

στάμενεςεντατικέςχρήσεις.

/liιyω της μεγάλης βιολογικής ποικιλότητας και του αναγλύφουτης χώρας

μας, η οριοθέτησητων περισσότερωντόπων (περιοχών) περιΛcΜΒΌΝΕι εκτά-

σεις όπou ενδημαJνσπάνια και aπειλoύμεναείδη και φυσικοί οικότοποι που

αποτελούν μωσαiκό με πιν ταυτόχρονη παρουσία οοοσμών, υποδομών και

πcιρayωyιxώνδιχιOtηPcπήτων.

ΓΊρoιu;ψένouνα τονισθείη ιδιαιτερότητααυτή, που άλλωστεαπσrελείκαι με_

σοΥειακή ιδιατερό'tητo.,κατά πιν κοινοποίησητou κ.αταλόΥouστην ΕυΡωπαί

κή Enπpoπή, μνrμ:M:ύtηttεη ύπαρξη υποδομών κοι δΡοOTf\P.οτήτωνκαι η

έλλειψη λεπτομερέστερωνστοιχείωνγια την oριoθέτηcητων τόπων και δια

ιηρήθηκε μία εmφίιλafJ'Jσε ότι αφοράτα δtoβιβoζόμεναόρια.

Σ.uνεπώς,τα όρια των τόπων (περισχ.ών). κοι μάλιστα αυτά του 4εn.ιστrq.ι.O'A_

κού καταλόγou·,θα nρέnει κατά κανόνανα λομβάνovτC1ως όρια του διοχει-
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1
ριστικcύ oχeciou. το οποίο θα εξειδικεύει τις οr.cροίτητες ζώνες :, :-Ιl:.Jηvε::;

KCI το κατάλληλο μέτρα. σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις .ων :Ul':ι.:',

cικστόπων και των ειδών της Οδηγίας.

Το δίκτοο NATURA 2000 περl·

λομβάνει τις Ζώνες Ειδικής

Προστοσίος της Ορνιθοηονί·

δος (SpeciaI Proleclion
Areos) και τις Σημοντικές

Περιοχές για το Ποολιά

(Imporlonl Bird Areos);

Τι νομικές δεσμεύσεις ισχύ·

9 οον μέχρι την ολοκλήρωση

του δικτύου στη Φάση ΓΙ;

----------'
Σύμφωνα με την Οδηγία, τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τύπους

οlκοτόπωνταυ Παpαρτ/μσroςι και τα είδη 100 Παραρτήματος Η λαμβόνο

νται εντός των τόπων (περιοχών) που θα οριστούν από τα κράτη·μέλη ως

Ζώνες Ειδικής Διατήρησης στη r φάση της διoδΙKoσiας που προβλέπει η

Οδηγία.

Όμως, η κύρια πρόβλεψη της Οδηγίας που έχει γεw;ή ισχύ. είναι ότι το

lφότος εξετάζει τις περιβαλλoνnκές εmmώσεις κάθε προτεινόμενης δρα·

στηριότητας και έργου. που ενδέχεται να επηρεάζει ορνητικό την κατάστα

ση διατήρησης των τύπων Ο!κοτοηων κοι των ειδών της Οδηγίας εντός των

ζωνών που θα οριστούν ως Ζώνες Ειδu<ής Διατήρησης.

Η πρόβλεψη aυτή έχει ισχύ "1lα όλους τους τόπους (περιοχές) από τη στιγμη

που αυτοί έχουν επιλεγεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας στη φάση Β', με σκο

πό να aποφευχθεί η υποβάθμιση των τιJπων οικοτόπων κοι των ειδών της ΟCη

γίας που περlέχοντοι μέσα ο' αυτές.

ι
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Οι Ζώνες (περ.οχές) Ειδlκης Προστασίας που έχOuΝ κοινοποιηθεί από την

Ελλάδα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ είνOl μέχρι στιγμής 52 και εντάχθη·

καν αυτόματα βάσει της Οδηγίας των Οικοτόπων στο δίκτυο ΝΑτυRΑ 2000.
-Ομως οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στην Ελλάδα βάοεl των στοι

χείων της Ελληνικής ΟρνlθολΟΥΙκής Εταιρείας και του θirdliIe Int εκτιμώ

νται οε 113 ΚΟΙ η ελλειπης κοινοποίησι; τους από την Ελλάδα ως Ζώνες

(περιοχές) Ειδικής Προστασίας (SPA) έχει οδηγήσει τη χώρα στο Ευρωπαϊ

κό Διχαστήριο.

Ήδη στους τόπους (περιοχές) του εθνικού καταλόγου, περιλαμβόνοvτcι

αρκετές από τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά και θα πρέπει οuvτομα

να αξιολογηθούν προκειμένου να κοινοποιηθούν ορισμένα τμήματά τους η

το σύνολό τους και ως Ζώνες (Περιοχές) Ειδικής Προστασίας (SPA). Η αρ

μοδιότητα για την εφαρμογή της Οδηγίας 79/409ΙΕΟΚ ανήκει ΟΊΌ Υπουρ

γείο Γεωργίας.

11 Σογκεκριμένο τι ορίζει η

Οδηγίο των Οικοτόπων;
-------'

Η Οδηγία καθορίζειότι το κράτοςεπιφορτίζεταιμε τη διατήρησητωντυηων

οlκοτόπωνκαι των ειδών της Οδηγίας στην εmθυμητήκατάσταση διατήρη

σης.

J
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:-::: '.:: ε:1ιτευχθεί cυ7ό. τauτcχaονc ;..ε ":"0'1 οι::ισμό των Ζωνών Eιδ!l(~ς Διc.

::-;;;:,".:--ις λαμβάνονται τα aVQV"'.cia με:;:ο. που επε anοτελοuν f:ιδIlΙ,:: ::χέδ::

:lcχ:: ..::Jισης Ί\Ω κCθε τόπο (r,tptoxr';: είτε μέτι:a ενσωματωμένο σε άλλ::

,;χέC =διευθέτηοπς (Π.χ. XPτ'i-;εις γτΊς). Επίσης λαμΟόνοντο\ κοι 70 ονο·

γκο::; κανονιστικό. διοικητικό ή άλλα μέτρο για την προστασία των ανωπ·

ρω 7'Jnwv οlιι;οτόπων και ειδών. Δεν υπάρχει προιι;οθορισμένος 'τρόncς

nPC;;-;QσίQς~ οπό την ΟδηγΙα κοι κατά Ίην εναρμόνισή της οπό κάθε φα

τος·μέλος ορίζονται το μέσο κοι ΟΙ διαδικασίες που θο χρησιμοποιηθούν γιο

τη λήφη των ονaγιωίων μέτρων.

Ποιες είναι ΟΙ κατευθύνσεις

για την έγκριση έργων κοι

δραστηριοτήτων στους τό

πους (περιοχές) του εθνικού

καταλόγου κοι τους Τόπους

Κοινοτικής Σπμαοίας μέχρι

1:2 τον ορισμό τους ως Ζώνες
Ειδ!κής Διατήρησης;

Στις περιοχές του δΙKτUoυ ΝΑτυΜ 2000 κιΙριος στόχος είναι να διαφυλα

χθούν οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότηταςτης Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλ·

λά και να διασφαλιστεί η διατήρηση και αποκατάσταση όλων των τύπων οι

κοτόπων και οικοτόπων των ειδών της Οδηγίας στη φυσική τοuς ηεριοχή,

θέτοντας όρους και περιορισμούς στην ενόσκηση των δραστηριοτήτων.

Οι περιοχές του δικτύου ΝΑτυΑΑ 2000, όπως έχουν οριοθετηθεί σήμερα

από τους υπεύθυνους του προγράμματος lIFE '95 (ΕΚθΥ-nανεπιστήμια

της χώρας) δεν αποτελούν περιοχές απόλυτης πpoστασioς δεδομένου ότι

δεν υπάρχει λεπτομερής αναγνώριση των εΚίάσεων που καταλαμβάνουν οι

τύποι οικοτάπων και είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 921431ΕΟΚ.

Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο "Αναγνώριση και ηεΡΙΥραφή

των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος Υισ πι διατήρηση πις

φύστις~ στις περιοχές των οποίων ελέγχεται η καταλληλότητα για ένταξή

τους στο δίκτuο NAΤUAA 2000. θα πρέπει γενικά να αποφεύγονταιτα έρ

γα και οι δραστηριότητες που αναμένεται να επιφέρουν δραστικές μετα

βολές στη φυσlκάτητατων τάπων (περιοχών). Στο πλαίσιο των διαδικασιών

χωροθέτησηςνέων έργων και δραστηριοτήτωνκαθώς και της έγκρισης πε·

ριβαλλοντικών άρων με βάση την ΚΥΑ 69269(5387/1990 (ΦΕΚ 6788;90) θα
πρέπει να διασφαλίζεται η Qι(εραιότητα των τύπων οικοτόπων προτεραιό

τητας της Οδηγίας 92143/ΕΟΚ

Για την προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων όλων

των έργων στις περιοχές του δικτύου θα πρέπει να απαιτούνται λεπτομερή

στοιχεία καθώς και γνωμοδότηση των αρμοδίων για τη διατήρηση και δια

. χε(ριση του φυσικού περιβάλλοντος κεντρικών unηρεσιών vnEXΩΔE και

Υπ. Γεωργίας.

Σε περίπτωση που δεν uryopxouv εναλλακτικές λύσεις και παρό το γεγονός

ότι η προτεινόμενη δραστηριότητα-έργο έχει αρνητικές επιmώσεις, εφό

σον υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημοrnοu συμφέροντος σuμπεριλαμβανo

μένων των κοινωνικών και οικονομικών, το κράτος είναι δυνατόν, βόσει της

Οδηγίας να ζητήσει εξοίρεση λαμβάνοντας σuyχρόνως κάθε αναγκσίο

αντισταθμιστικό μέτρο. ώστε νο εξοσφαλιστεί η προστασία της συνοχής

του δικτύου ΝΑτυΑΑ 2000 και κοινοποιεί το μέτρα αυτό στην Επιτροπή,

\1Ο ι
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Πως ερμηνεύονται τα ειδικά

σχέδια διαχείρισης, τα σχέ

δια διευθέτησης και τα δέο

ντα κανονιστικά. διοικητικά ή

συμβατικά μέτρα για την

προστασία των ανωτέρω τύ

πων οlκοτόπων και ειδών

13
που προβλέπονται

από την Οδηγία;

]

ί1

Π

Δεδομένης της ιδιcnτερ6τητcς κάθε τόπου Ιnεptοχής) που eC C~oτεi ως

Ζώνη Ειδικής Διατήρησης, οπαραίτητη προύπόθεση γιο τη λήψη των ανα

γκαίων μέτρων είναι η βaσιJ(ή τειψηρίωση των προστοτευτέων C1VT1Κειμένων

και των οικολοΎ\lΙ.ών οπαιτήσεών τους. Η τεκμηρίωση αυtή περιλαμβάνει

την αναγνώριση κα περιγραφή των τύπων οικοτόπων κοι της εξάπλωσης

των ειδών σε κάθε τόπο καθώς κα την κατάσταση διατήρησης τους. Αχο

λoUΘεί η εκτίμηση των προϋποθέσεων διατήρησής τους. με βάση τις οιχο·

λoyuιές απαιτήσεις τους, τις υφιστάμενες σε κάθε τόπο χρήσεις και δρα

στηριότητες και τον aνamuξιaxό σχεδιασμό της ευρύτερης ΠΕριοχής τους.

Με τον τρόπο αυτό ΠΡοσδιοΡι'ζονται οι στόχοι διαχείρισης τους και ΠΡ:)ίεί

νovται τα κατάλληλα μέτρα Μ.αl τα μέσα που πΡέπει να χρηmμc;-ιοιηθούν

άμεσα. μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμο.

Με βάση μία TέTolQ μελέτη τεκμηρίωσης, η οποία μπορεί να είνοl θεματικη

ή μέρος μίας Ειδικής ΠεριβαλλOVΤΙM.ής Μελέτης σύμφων~ με τον Ν.

1650/86, είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρο:

ένταξης του τόπου στις κατη'(ορίες προστασίας βάσει του Ν. 1650'86
και λήψης μέτρων για το σύνολο των δραστηριοτήτων,

διαχείρισης ειδών κοι διαχείρισης δασών και δαmκών εΚίόσεων σε συν

διασμό με τον N,1650/86 και τη Ι~σΙKή νομοθc:::ιία,

καθορισμαύ χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός Ζών:ις Οlκιστι:.ι;ού

ελέγχου βάσει του N.2S08'97 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2545Ι9ί,

αλιευτικής διαχείρισης κο: θολόοσιας προστασίος βάσει τ/ς αλιευτικής

νομcθεσίας και των διατάξεων περί λιμένων,

αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιmώσεων έργων KJ.L δρστηριο-

τήτων βασει της κγΑ 69269;5387190. '
Επίσης, με βόση την εκπόνηση ικανού αριθμού των ανωτέρι-," μελείών τεΚ

μηρίωσης είναι δυναίόν να ληφθούν oριΙ:όvτια μ!;τρα σε εeνι~ό KCΙ 7ίεμlφε

ρεΙΟΜ.ό επίπεδο σχετικό με την όσKηC;Η διοίκησης, τον χωΡOΤ:::'~\Kό κοι n~,J!'

βαλλOVΤΙΚό σχεδιασμό, την αγροτική K~! ~νεργειαKή πολlΤ\κ:'1. την r;ολIΤΙ~:1

τουρισμού Μ.:1Ι την ο;χο\'ομική ~~λΙT\Kτ'; C\αuς τόπους του διΙ'\:ύΟ:1 ΝΑτυΗΑ

2000,

Πως θα γίνει η τελική οριοθέ-

14
τποπ των εσωτερικών ζω

νών των τόπων (περιοΧών);

Η opιo9έTηG:1 ταυ nOCCΤCn::..""';"iOU CVΤιo(ειμενOυ εντός ίων τό;:~ν ίO;:~-;;:

να εK~pcζε: 7~\' κaί..Jτεc~ ~~'..:::6 :;~;.:β!~aσμo, ο οπcιος εr.Ι'ί,)Ι:::Ξ:, ί": ;~,::

τήρηση των Ι::·":'.JLοι;:i>ν ί~:--::;)ν ::'.o(:'ί:",:~ν Ι<:ΟΙ Τ~ν ε\;διc::ημ:;:,.}v ,,;,)': ~:~_.

KOIVCT\KO:; !:~5::::ιyi:~c, ~ ;;',':::\. :~π~ όπο\.: c~.oι;OUV:::!L .:.\"Ξ;;ω:"'".':;:c :::':.
στηρ:6τητε, λ~·:c:ε.;:;~ ή ~~.:ι~;::::I:~.;:;::: :::-,-'υβa:eς.

Αι:τός t,I\'C: : ;"0'/(;,':' :)::'::.: ':'"".: :;;::;,,::.:::.:c:p,;c ~ΖΟ';;i,,-'"'.:;εlς !:Ι'.':;: ...:-: -

j
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μία εσωτερική ζώνωση επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων. Βασιζόμενη στην

αναγνώριση των ειαόσεων που καταλαμβάνουν ΟΙ τύποι οικοτόηων και το

ενδιαιτήματα των ειδών, η ζώνωση θα επιτρέψει τ/ διάκριση l1υρήνων

(των Otκοτόπων και των ειδών Κοινοτικής σημασιας) και των ρυθμιστικών

ζωνών στο εσωτερικό κάθε τόπου. -
Η διαδικοσία οριοθέτησης εσωτερικών ζωνών επιτυγχάνετοl με διάφορο

φγαλεία σημαντικότερα των οποίων είναι ΟΙ Ειδικές Περιβαλλοντικές Κ01

ΧωΡΟΤΩξlκές Mελtτες, ΟΙ δασικές δισχεΙΡΙΟΤIJ(ές μελέτες και άλ/α.

Αυτή η Οδηγία δεν

αποτελεί εμπόδιο στην

οικονομική ανάπτυξη και

15 ηοια είναι τα διαθέσιμα

χρηματοδστικά μέσα;

"'--------------:'
ο στόχοςτ/ς Οδηγίας είvoι η διατήρησητης βιολογlll.ήςποικιλότητος,που

σποτελεί με τη σειρά της μία από τις βασικές συνιστώσες της αειφόρου

ανάmuξης.Σύμφωνομε την Οδηγία, κατά τη λήψη των μέτρωνστις Ζώνες

ΕιδικήςΔιατήρησης,λαμβάνονταιυπόψη οι οικονομικές,κοινωνικές ΚΟΙ πο

λιτιστικές απαιτήσεις καθώς και οι περιφερειακέςκαι τοπικές ιδιομορφίες.

Συνεπώςη φιλοσοφίατης Οδηγίας στηρίζεταιστην αμφίδρομηαρχή ότι δεν

μπορούμενα διαχειριζόμεθαμία περιοχήαν δεν την προστατεύουμεκαι δεν

μπορούμε να προστατεύουμε μία περιοχή εάν δεν τη διοχειριζόμεθα κα·

τάλληλα.

Το δίκτυο ΝΑTUΑΑ 2000 σε μία χώρα που αποτελεί ΟLJ(ολογικό ",αι πολιτι·

στικό απόθεμα, όπως η Ελλάδα, αποτελεί την ευκαιΡ{α για τον συγκερασμό

κοι τη σύγιWση των πολιτικών της οειφόρου ανάπτυξης. Οι άδηλοι πόροι

που εμπεριέχονται σε μεγάλο βαθμό στους τόπους του δικτύου, όπως το

υπόγεια νερά, οι ακτές, το τοπίο και η άγρια ζωή αποπλούν μέγιστη Ql)

νεισφορά στο μέλλοντης χώρας.

Σε ότι αφοράτις χΡηματοδοτησεις,η Οδηγία έχει προβλέψει έναν χρημα

τοδοτικό μηχανισμό. τον οποίο η χώρα μας πρστίθεταl να χρησιμοποιήσει

στο μεγαλύτεροδυνατό βαθμό. Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει

η Οδηγία προβλέπεταινα αποσταλεί στην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήη ειπίμηση

της χώρας σχεηκά με τα ποσά που απαιτούνταιγια την τήρηση των υπο,

χρεώσεών τους στους τόπους (περιοχές) που εμφανίζονταιτύποι οLJ(οτό

πων και είδη ΠΡOΤεpaιότητας.

Παράλληλα η προστοσία. διαχαριση, ανάδειξη και λειτουργία των τόπων

(περιοχών) του δικτύου αποτελεί βασικό άξονα στη διαμόρφωσητων Επι·

χειρησιακώνΠρογραμμάτωνταυ KOtVOTLJ(OtJ Πλαισίου Στήριξης. Η αιτούμε

νη σύγΜιση των επιμέρους ευρωπαϊκών πολιτικών αγροτικής, τουριστικής,

ενεργειακης. αλιευτικής ανάπτυξης αποτελεί συγκεκριμένο προσανατολι·

σμό πιστώσεων προς τους τόπους του δικτύου.

1

Ποια ηροβλήματα

Ι προκύπτουν από την εφαρ16 μογή της Οδηγίας στηr διαχείριση των δασών;

Στη χώρα μας εφαρμόζεται κατά κανόνα φυσική. οικολογικά συμβ:nή δο·

σοπονία ΚΟΙ δεν αναμένετοι όη θα χρειαστεί κόποια ριζική αλλαγή στη δια·

χείριση των δασών. Σε ορισμένες περιmώσεις θα χρειαστεί ενδ~xoμένως

να μπουν ορισμένοι περιορισμοί σε μεθόδους συγκομιδής του ξίιλου που
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1
δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον "'οι να προσδιοριστούν με μεγαλύτε

ρη ακρίβεια θέματα που αφορούν διανοίξεις δασικών δρόμων. Επίσης ιδια:

τεΡη προσοχή θα χρειαστεί στις δασικές επεμβάσεις σε περιοχές που ενδ~·

αιτούν απειλούμενα είδη φυτών και ζώων.

1

j

ι 17 Τι θα συμβεί στη Ι
γεωργια; .

1 ----------------Η ένταξη ενός τόπου με γεωργικό xαpaKτf1po στο δίκτυο κατά ις,ανόνα οφεί-
λεται στο γεγονός ότι πορό την ανάmuξη της γεωργίας το τελευτaϊα χρό

νια. οι φυσικοί οικότοποι κοι τα είδη έχουν διατηρηθεί τουλάχιστον σε !.lL

lφοίις τοπικοίις θύλακες. Ι' αυτές τις περιοχές θα πρέπει να aποφείιγε-:-::n

αλλαγή στις μεθόδους καλλιέργειας. Σε άλλες περιοχές, όπως στις γειτονι-

κές των υγροτόηων, μία αλλα'{fι στο σύστημα της αγροτικης παραγωγής θα

οποτελέσει το κύριο μέλημα διαχείρισης προς όφελος της προστοσίcς.

Ιδαίτερa προβλήματα δημιουργούντοl και με την τυχόν εγκατάλειψη ορει

νών καλλιεργειών που οδηγούν στην υποβάθμιση της βιολογικής ποικιλότη

τος. Κατά την εφαρμογή του αγρο-περιβαλλοντικού κονονισμού

2078/921ΕΟΚ, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται Υια τις περιοχές του δικτύου

NAΤUAA 2iJOO.

118 Ποια ηροβλήματα προκύ-
πτουν για τον τουρισμό;

J ~------'---------~oJL τόποι του δικτύου κατά κανόνα δεν οποτελούν σήμερα τουριστικά ανα
πτυγμένες περιοχές. Μέσω του ελέγχου νέων δραστηριοτήτων και της εσω

τερικής ζώνωσης θα εmχεφηθεί ένας αυσπιΡός περιορισμός στην υποβόθ

μιση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών και μία συμβατή ανάπτυξη ήπιων

δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού, έτσι ώστε οι εmοκέπτες να μπο-

ρούν να απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλ/ον και να ενημερώνονται για την

αξία της περιοχής. ΤΟ οικολογικό δίκτυο μπορεί και πρέπει να είναι και ένα

πoλtτισnKό δίκτυο ανώτερης ποιότητας.

Τι θα ισχύει για

19 την αλιεία και την

\
ιχθυοκαλλιέργεια;

---'-'----'-'
Τα θέματα αλιείας αποτελούν αποκλειστικό κοινοτική αρμοδιότητα Kα~ ως

τέτοια αναμένεταινα αποτελέσουναντικείμενο ενιαίας κοινοτικήςπολπικr,'::;.

Η εφαρμογήτης Οδηγίας αναμένεται να συνδυαστείμε την προστασία των

αλιευτικών πόρων της Μεσογείου και την αεcφoρική χρήση των ειδών. Θέ·

ματα της ερασιτεχνικήςαλιείας και χρήσης παράνομωνμεθόδωνπαράκηcς

aλcείας (π.χ. δυναμίτες) θα πρέπει να εξεταστούνμε γνώμονατη διατήρη::η

των οικοτόπων, αλλά και την εφαρμογή αυστηρής επιτήρησης των παρ::·

κτιων τόπων του δικτύου.

Η εγκοτάστασηθαλάσσιωνμονάδωνιχθυοκαλλιέργειαςθα nptnEl συνε:χ,;:;::ι

να εξετάζεται σύμφωνα με τα οικολογικό xαρακτηPlστι~ό κάθε τόnοu. 90c,,·
κό μέλημα δε. θα αΠΟ1Ελέσει :ι αποιι::υγή εγκατάστασης τους σε. neplr7T:.:,.··
σεις που η λειτουργία τους θα Γφοκολεcει υποβάθμιση χεΡC::::ιων κοι ur;~

θολόcσιων τύπων οlκοτόπων κοινοτικού ενδιoφέι:;ovτoς.



1

1

1

J

Ι
/

Τι θα ισχύσει γισ τις]20 μεταλλευτικές και εξορυ-
κτικές δραστηριότητες;

Ι
""--------------~ooιδραστηριότητες ουτές εξαρτώνται απόλυτο από τους χώρους εμφάνι

σης του πράόντος, συνεπώς δεν είνοl δυνατόν να προβλεφθούν εκ τωll

προτέρων. Λόγω όμως του ότι επιφέρουν σημαντική αλ/οιωσητου φυσικού

περιβάλλοντος, θα πρέπει να οποφεύγεται η έγιφισή τους στις εκτάσεις

που καταλαμβάνουν τύποι οlκοτόπων και ενδιαιτήματο ειδών πις Οδηγίας.

Οι υφιστάμενες δραστηριότητες σε κάθε τόπο του δικτύου θα πρέπει να

αξιολογούνται ως προς την aνωτέρω βασική προϋπόθεση κο\ αναλόγως να

παραμένουν με ή χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων η να απoμoκρίινOVΤOl

εντός εύλογου διαστήματος.

21 Το κυνήγι θα

απαγορευθεί;
~------'------'

Ι
Εάν η θήρα είχε θεωρηθει ως καταρχήν ασυμβίβαστη χρήση με τους σκο

πούς του διιαύου. ΟΙ σχετικές Οδηγίες (79/409 ΚΟΙ 92/43) θα το είχαν απο

γορεύσεl ρητώς. Βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις η διατόροξη των ειδών

προκαλείται και από τη θήρα και για το σκοπό ουτό θα πρέπει να γίνει tlOI'

κή εκrίμηση για κάθε τόπο του δικτύου σε ότι αφορά το κυνήγι

Ποιες ενέργειες έχουν

1
δρομολογηθεί αηό τη

f 2=__ε_φ_α_p_μ_o_~_~_O_~K_;_;_~_~_~α_γ_~_η_;_; .c'Ηδη με κοινοτικές συγχρηματοδοτήσεις (π.χ. UFΕ-ΦΥΣΗ) έχουν εκπονηβεί
πιλοτικές μελέτες τεκμηρίωσης για τόπους του εθνικού καταλόγοu και

εφαρμόζονται προγράμματα προσταοίας των ειδών προτεραιότητος. που

μεταξύ των όλλων δράσεων περιλαμβάνουν πιλοτικές μελέτες τεκμηρίωσης

για ενδιαιτήματα ειδών προτεραιότητας σε αρκετούς τόπους του κοινοη

κού καταλόγου.

Τα ανωτέρω Προγράμματα εκτελέστηκαν ή εκτελούνται κύρια από επιστη

μονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, σε συνεργασία με τα Υπουργείο

ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας. καθώς και με τις αρμόδιες Περιφερειακές και Νο

μαρχιακές Υπηρεσίες και αναμένεται να συνεισφέρουν στη δημιουργία και

διάχυση της σχετικής τεχνογνωσίας.

Παράλληλα έχει πρoετoιμσσrεί η εκτέλεση του έργου της σναγνώρισης κσι

περιγροφής των τύπων οlκοτόπων στους τόπους (περιοχές) του επιΟτ/μο·

νικού καταλόγου. που θσ αποτελέσει βασικό εργαλείο οριστικοποίησης του

σχεδιασμού και της διαχείρισης των τόπων του διιcrύoυ. Το έργο χρηματο-

δοτείται από το Κοινοτικό Γlλαίσιo Στήριξης-Επιχειρησιακό Πρόγραμμc Πε

ριβάλλον (εnΠEP).

Παρεμβάσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαχείρισης σε περιcχες

του επlστημOVΙΚOίι καταλόγου χρηματοδοτούνται από το εΠΠΕΡ και εκτε·

λούνται με συνεργααία του YΠEXQΔE και της Νομαρχιακής Αυτοδιο;κ:-,ρ'ηc.

Τέλος. το Υπουργείο Γεωργ;ας έχει εντάξει κατά προτεραlόΤηϊC του:: :ό·

πους του δικτίιου στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων των aYPDi1tp!Bc:V.:)
ντtκων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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23. Ποιες ενέργειες έχουν

]
δρομολογnθεί για

την ενημέρωσn των

23 φορέων σχετικά με το

1 δίκτυο NATURA 2000;
~__--J

Ήδη ;ι;οτά τ/ :ιε'Vέ;:'(t:a iOU Προγρόμματος Καταγραφης (199-1·96, ΕΚΒΥ)

1
Εκδόθηκα i,:ic. (3) :ε.:jχη ειδικού ενημερωτικού φυλλαδιου και Koνoπoιfιθη

καν οπό τον :νc:δοχ~ CE όλες τις Υπηρεσιες (Κεντρικό Υπουργεία. Περιφέ

ρειες ΚCI Νcμc.ρχiε:;). Διοργονωθηκε επίσης, συνέδριο στ/ν Αθήνα iCV

ΟκτώβριοTC"J ':995 :;:rιό το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση·Ελλός.

KcrC: το ί99Ξ "C1 '9€. ;.lt χρηματοδότησητης Ευρωπαϊκής Επιτροπης διορ

yavwSr:KOV ::ε;":"'Ύc.ι:~c ~εTικά με την aεIφoρική ανάπτυξη γιο τα στελέχη

των ι.:πηρεC'~ν πε;zCΛΛOVΤOς σε όλες της περιφέρειες της χώρας (Ελλη-

V\κή Ε,cφεic. Τcrnκ:',ς Aνe.πτuξης και Αυτοδιοίκησης), όπου παρουσιάστηκε

η npCTCCΗ πυ "'αTC~xήv σχεδιασμού του δικτύου. Κορύφωση της διαδlκα·

σίας ουτ/ς :::""'CΤW:-t το σχετικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

KCt Κcινστ/,.;,;ν στΓjV Ξ6.ν€η, το 1997.
Στοιχ!::α oχc~>t::: μ!: :ις περιοχές του εθνικού κοταλόγου (πίνακες-χάρτες)

έχουν κcινc;:cι~eεί :7':: συναρμόδι:]Υπουργεία και τις Περιφέρειεςκcι μέ·

σω CΙJτιi:ν 0":".;:: '\jc~:!;;:vcκές Aυτoδloιιulσεις όλης της χώρος,

E~ρί::η:o C,::;tO ::-.:-:μρωσης και συνεργασίας για την προετοιμασία της

διcχε:cιcης :::.:ν :C:::.ιJ'1 (περιοχών) του εθνικού καταλόγου ανά Περιφέρεια

έχει CXΕ31c~ !(Ct -;~CKttTat να υλοποιηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ - Διεύθυνση
Περι~cλ.\οV7~I(~U Σ',:ε=:cσμού με την υποστήριξη Συμβούλου (Ελληνικό Κέ

ντρο 3ιcτότ::.;ν-γγρ,τ~πων). Σκοπός των υπό διοργάνωση συναντήσεων ερ

γαmcς civcι :: ::DQc!:ιcρlcη..ιός των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε τόπου. σε συ

νόoΡΠ:CΗ με :C"J c\,_...uξιακό σχεδιασμό κόθε Περιφέρειας και η από κοι

νού cναζ"'ιπ.:;η <:0 :: c-x.εδιασμός τρόπων παρέμβασης.

Ήδη f;KϊtλC'~~ :,,:~cγράμματα με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαίκής

ΕΓiIΤj:οr.:'jς ·~:'·"'ΟνΙC".1Cς UIe-Φύση, Eπιχειρισιaκό Πρόγραμμα Περιβάλλον

KCt r.c:ρqερ:::=."<.ά :Ξ::ΙX~ΙΙ:IOΙaκά Προγράμματα του S' Ί<.ΠΣ) σε 100 περίπcυ

αΓοό 7Gυς 2:":' :':πc~ς ;πε;ιοχές) του εθνικού καταλόγου. Τα προγράμματα

αυτC ~e;:Iλc:..3CΝCL-I ::::ευνες τεκμηρίωσης, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέ
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3.2.d. ΑΜΦΙΒΙΑ ΣΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ: ΟΔΗΙΊΑΣ.
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3.2.•. ΙΧθΥΣ ΑΝΑΦΒΡΟΜΒΝΟΙΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠ ΤΗΣ ΟΔΗΠΑΣ

92/431ΒΟΚ: ΤΟΥ ΣnmoΥΜΟΥ Ι
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3.2.f. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ OΔHΓlAΣ:.
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3.2.g. ΦΥΤΑ ΑΝΑΦΒΡΟΜΒΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΙΊΑΣ •

92/431ΒΟΙ: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΜΟΥ!
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3.3 ΑΛΛΆ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ EIΔH ΧΛΟΡΙΔΑΣ Ul ΠΑΝΙΔΑΣ

JroΔΙΙC:ΟΣτσΟΟΥ GR14::!OO04 •

1
ΟΜΑΔΑ. KOΔ.IJ:OΣ εΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ~nΛHθYΣMO~ ΚΙΝΗΤΡΟ

1
Α 1201 Bufo viridis C C

Α 1203 Hyla arborea Ρ C

n Α S;ι.!amaodnl. salamandΓol Ρ C

F leuciscus cepbalus va.ι:dareosis Ρ Α

ΠΙ '" CapreoIus c:Iopreolus V Α

'" 1363 FeIis ~ίΙνς~ιτί:> Ρ C

11 '" Lepus eurΟΡ:ιeus Ρ C

'" :\olarιes [οίο"- C C
Ι

Oi " \-1ele5 rneI'::i R C
!

Ι '" Sciurus vul!!:lris Ρ C.,
n! " Sus ,ι.:ΓΟΙ;} C D

Ρ D;ιm;ιsοοίum alism;.! Ρ D

Ι
R CQluber !!:emooeosis Ρ C

R 1:::63 La~rt3 νίΓίι1ί> C C

Ι c

1
1

R :-\atrix oatrix Ρ

R Ι:::Μ Ophisaurus αρ,κ!υ:;. Ρ C
Ι
Ι R 1::48 Ροιί:.ιΓι:ίι; ι;ιυτίι.";1 Ρ C

ΠΙ R Typhlops vermicul:lris Ρ C
•

α
R 1::1:15 νίΡο::Τ;Ι Jmmwyt.:s C C

υ

II

Ι
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3.3.• ΑΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣΗΜΑΝΤιΚΑΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ,

ΙΙΙ:ΩΑΙΙΙΙ:ΟΣ: ΤOΠOΊf GR142<Χ)()4

---~.

ΠΛΗθΥΣΜοι: ΚiNHTPO ΧΙΝΗΤΡΟ (Β')
~ -- -_._.- -Ρ---- c

- 'ρ---'-- -- Α

Ρ Α

Ρ Α-_.+- -·ρ,-------+--Β-.
........_.- -----o,..---li--~

Ρ D
._- ----Ρ---- Β

-_..__.- Ρ Β

...----- --C-- Α

----c-·-

Β

Β

D

c
Ρ D

D

ΣΥΝΩΝΥΜΑ

R;ιnu hulι:llnίcu

AIhul'nu~ IlIhul'nu~ Ihι.:~~uΙjι.:u~

Burhus hί.1rhu~ thιJssu]us

Chι)nιtro~Ιt;Πiβ~iϊrΊIUΓ~ή~-i;-·· .•_- --

ΒΠΙΙ:ΤΗΜΟΝΙΧΗΟΝΟΜλΙ:IΑ

Gohio guhίόΊl'!r~~nsίs

GI;biu-g~bTo buI~nic~S"

Anisopliu Ιί.1mίcnsίJι:

Clιr.ιhU$ k~uLJp;;ri

Canis Iupus

AJ'Iι>J~niUΊ mystacin~s -~rimt!Ills

Erinilc<.Jus cόnΞο]ur

]352

ΧΩΔΙΧΟΣΙΑΔΑ

Α

F

F

F

F

F

•
1

1
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥΙ

1 ϊ

Η. rEΝΙΣΟΣ XλPA.J:THP.u: ΤΟΥ τοηοτ,

1
1
1

J

π

ΣΩΔΙΧΟΣ

:"os

~ι:

:-;16

:-;-:1

':ΑΤΗΙΌΡΙΕΣ 'ENΔIAITJDι(λτΩN

Κροκό.λε;. Απόκρημνε; βραχ6δει; Ql(τi~ ΝT1<riδες

Εσωπρικά .,λυκό. νερά (στάσιμο. νερό., κινοόμενο νερά)

ΧερσότοποΙ.. θάμνοΙ.. μακιά βάστηcι:η. φρύΥανα

Ξηρi;:; χλοώ&ι:; διοπλό.«ι;. στiιι:nες

Εκτατηά.:; ιcaλλ\έρyε.ιε.:; δrι.ιηΤΡΙOKών (>Q;ΡI),.nμβάvονΤQI ενα),J,.αoώμενr.ς

ιcιιλλιtρyειε:.:; και σταθερή o')'ρανciπa.υoη)

ΦlJλλoβόλα. δάση

T~xνι,:ά ,,-OVO';UJ<IKόo δάση Ι><χ _u~it':; Λεύκη:; ή εξ(:l~κΙ:Ιν δέντρων)

Μη δαο6δε.ι:; ιcώJ.ιφyoύμει'ε::; με δf:ν~ ::Σριox~ (_ριλα!Φά~"O\Iν

OJfι:JρO!Cήl'lOu;. a.μια-.λ6νt;)

EoωttPIl(oi βράχοΙ.. tO(:)'tq:JIKt; θίνι:;. μό\'ιμο χιόνι και mi..,.o:;

"J(AΛΎΨΗ:,,

,
7

•

•

1
:~λM':; εκ,:ό:«ι.:; (r.εριλαμ.J3άνOU\· Ilo-:ιιd.; και βlQμ11I0-νΙKς IttρΙOXΙ:;. δρόμου;

χέρσε.; ~ιoxέ:;. μεταλλεία)

ΟΛΙΚΉ ΚΑΛΥΨΗ ΒΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
100

J

λλλα xσρσ:,,~ηρ.,,'<ι"'oi ~ou "άιι:οu ;
.Η :-:ρο-:εινόμ.ι:νη ~oloi~';:;;Ίλ,;;;&;~ι-';'~ϊ;'UΡ06g~~~' δ.,i;;·~σ..;&·~·~7;Ρ~~~ν -,.;ρ;σx·~·;,;;·;ω:;~Λί·~";.·~ ϊ';'~ϊ·~:···
.\ά:ρ,οα.; οι;α, :--lαΎν'1αiα;)l(α, -:τιν ~Ύή !CI;οαλόl!ρuσο σ~o θι:).ι:σ":iνou MoγνT)<Jio.;, Το :-'1o.upo~uv, ιJ90.000 ιr.ρ... ..ι-"r.ο

uuόl:-c-,ρo ΙQS-ι μ.. Er:τiνt~o., I"f.~CLo:U τ/:; Όσσcι.; 0;0.1 -:ου Πηλίου KCΙI CΙνtμcr.1 cr.ιN~ S","OU~ Λόρ,_~ Ko.l ~1cι.,..,ησlo.:;, Το.
~-:;:ιι<ι,.α-:cι -:011 ιίναl κιιρίω:; <I'L,ιr.όΙlθο. 0;0., <It Ιl1ό-:ι:ρο Οα6μό cια!3tιr.όλ.θo,. !-:ο ανώ:ι:ρQ .".ήια ~ou κο.).Ιί!':'Σ-:α, αι:ό δάση

ο;;Ω;. oι;a.r.αYlά.; κα, κνΡ(ω:; 3Ρ<ιοδόση ι>::tρ,σσό-:φo Qu••.::ul .:('or_tuJ. Τα αtiouUα ι;).cι-:ιiQuΙΙα ocaAU..-:wv -:0 ocα.":ώ-:r.ρο

-:ιι:)ιll. Η ανo.~;λ'Kή =λι:vρό ~oι.> 3ouνoι; ιίνα, ..ολΙί =ιcνή I(cι. ocup,σριιί-:ο., o.~ cφ.ιi (Ο,,_,.::υ. iloι;cL Ο, lIαμllώνι~ ~ou

:ι:oυρνaριoίi ocαI -:η.; ατ:"ιλ,ιi:;. (χουν ιιr.:oβcι:a,ι.,σ-:ι:ί (~o.,-:icι.; τ/:; ιι;-Σρβόσκηση.; ('1 ι:ι:ριοχή ιίναl βoσιco-:όι:ι Υια I"f.Ύιiλcιι..;
Ol>\~ιιo;; ...ηνΟ-=>OQ,κών ~ν.ι τ~ :-'lο.ιφοΟοίινι Γ.qI.Ιo.μ9όνι:, (Ι::οΤ':;' ocιριirt'IΙ.IIρctxώδ(;I~ ΣX't'o~oμoio<;. ::ooΙίβcιΛσ.
~oνα και 1(0λλ.ιΡΎl)Ιtγι:;. (r.ιiαt,;. ·Ενιι.:;. <n)I.α~l(ό; σρ.6μιi.; ρεμ6.~lIιIν δια~ -:0 βou~. ~ r;cρ\σσόΣρΩ ο.r:ό ':Q ο..οίο.

;:",ριι.ί·:;-ιι-:QI, ~o 1fΩλoιo:αίρι. Ο. ό:t~ ~ων ρqιιi,ων I(ΑΛVr.:oV',n ο.::ό :λο.-:ό".1Ι. .... λ1\iJpα. λciιet:;. ,,0., .':1&;. Το ~o ":)0"'0.
..cιA.:;::-Σ\ ~o :::!Ι ~ :::ι:ριοχι\.;. ~ XφΣCΙίo ~o oi6s. OCαI ..ι -:oμιιli";1'ίx:;. ~o 3. Η 3λ ::λεupιi τ/:; "o.-:αλ.;hιι:, οι: a..":ό":OμQ βράχ.α

ιr....-\,.,αί~ Πι::ί..αγο;. Οι δόro -:ομ.ι...-:τρι:;. Ινcι.; "",,-:ιi r.o !~νoβiα,o(·HJCC cr.p.) Ι(οι tvo.:;. ocον-:ιi ιr.o ΙCα)..αμάI(, ι:.οοο
r.p.•"o~αν ~ I~ -"0. να qJoμηQι:u...w I"f. cψδr."~Kό..φό ~':;' -,ε'';1Νιd:;. O<ΩUιίρyειι:;. Τρoooli~oύν':cι. ιι.:ι:ό ':Q
VΤFιi ~ou πfTνΣ, .... μtoω ~oι.> ρq.cι-:o; A~ Ωc-:όoo. OιoμTt10V,,,ιi a..-:~ιr.a "ο, ..,tCOΡ-"od:;. W:OPΡOΙ;:; "ο.-:αλι\7οι.>ν (J':ίση;

<J"::';; -:αμιι:v~;. Το. νερό -:ου.:; :':ISανόν (ίνα, tll-:ΡOOΙIo."1i 1fΩ, ΙΧΕΙ ::aρa.":1'fIτPεi -:a:ιιία cιV;ηoη ':0\1 κa).o.μ.OIλ
Η ~7ή Kεoαi.~o4[, ur.....o:c;; ooβαρi:~ E:,:I::-:ώcε,:; a..-:ό o.νiρW::ινι:~ ι:ν;;ρ·,ι.ι:;. ό""" ι:ouρρi'ocvωση :τι:;. &,,~~ -:τι;.

ο::ιο:.ί..ι:,α -:τι:; """, ..-tι;":'1.:; βλιio~:; "α., >:\ο)ονόν -:ων ενδι\ιl"ιίιν Τ/~ vcιρ,ών Τώρα. lP1'ΙΟψοι::οu:ί':Q, 7'0. -:-:rν ι:......;>οοή
r.μr.09,,,ιiιν ,doO,:,:l>lOΩ. ,<.lJ"_' ":0.. ιι.;ω~..:ών 'Joρ,fί)v.

!;.f',με,ώσι:ι;

α- Ο ':'.ί::ο; o\..::!~,)",ou SOΙ::fl :::ι:p,λaμj}ό"ι. ιcιφίω; Ci.Ill. ",!,·Iι','lϊ~•. C. ",''11..'11;' C m,'nlpelienh;' ηιΥπιυ• .:;Iril~,II;. B~!\ι.,ι;,ι

~~~\~~II~'I.I.. 5~:"'1"'ι_ri~m ir':<"$um ",ο.ι ο..Ωί., ....;.ιnιJι'·.:'~J...
:1 Το ,.;ο).ι:ψ,ο ?ht~;m:\ ... :ι.υ;ι;.Ι;ι! :,;ou [μoα\/ζ;>ν~αι r.~:; ι:.uo ~ι;ιμ'~υ~ήρι:; ,;;cιι &ν r:ι:ρ,>'o. ..~lIoν~o, 0-:0 Πcφιiιι':f'μα. lio
μ"c""""α.,, ιια. ι:ι"oo:ι:λi"oιιν&"CΙν ι=,,,).[ο,, ':'.ίr:ο οι".."'ό".....

,f,.:!. ΠΟIΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤ Α:

Η J'OCΟι.~."...; 0.;:0 -:η; :>:t.ρ,οχή:; σο.iν~~α.ι 0;:6""cι α"όλ....,ιm ,,-:ο,χκίο.:

Ι. .).,ο'-'":ι:ι ,,~,,<'.~ίo ·(f;..... o1ρQ<ll'o.,'''..:." ΑX....cι"".oμων. ..:0"';,; r.:ι;ρ,ι..o.ι.β..\.,., '-νο βουνό. ilYo ~aμ.o;υ-:ήpι;~· ... ·,po""~r;Ou:; occι, μια

"":'1" ,<α~:; oco., "F.,ό.J." "01",:-.(0 ~';r.ων ο,ocο-:ό""",\/
:. .l.IQ.,.r.·~n "' ....0·.>";' .. :': "~I",,Aio r.~".~ιι:..". Qι.i],:1iι.uv. ""λ.o.",~,,,ων κο., \ιo~ι"''' :0 ;o:o;;),ooα:Ι:~Ωo~ :0 J ....(o ,"..,):a:α.:r:';οV':Oι ='t
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Ι';"ΙΙ(;) ",οι δu:r-~ ε~::2δo '(ΟΙ είνα. "'f:iS" "~",,... <'3U. ε,,~-=

3. 'Y:':QD;" εK~~aooέ\"ω"'1(α.: II(Ctν~r.:;nη7.<:Ω. ;xo':"\.-:-μr,·ι,o', .~,. ~~,..ι .. !:.\CΙ':iιQu).).ων διtoWν.

~ ).Ιεγι:iJ.η =O\"'~A(Q ::~~),..ιί:ιV κο, '(\I(II~ 3D~civ =. ~α,:::,,"_

5. Ο, ~αι.ι\ε\l~rμ;.r."'JY -:ι!!ω; ,\(μι"'1 ίCάρί.:ι <N1"tt'-:;cυwOO' ~-::,,.. ="~"'ίo. μt-:QIΙCι<r..:Iι,:lκών ΚΩ' δ,o.xειμαζόν~ων

",~\lλ,ών. UΔΡόδ.ων. =:uδcί,:,;CI)ν ,1,0., Qρ::or.t!C'.i:..'" ~Otcιι:ε,-c. = CU~ '::;:\.."I;tU..rouv να t=ytyt(O.~αcr.oeoίιv α-:ov υΥΡό-:ο::ο.

ΑλλΑ !Η..'\1Α:>ι.1'IL>. Ε1ΔΗ ;Ι.{Ε Απιο.\οn-ΙΣ..."i: 0:.
Τ.:ι 03:11:1..0,,;\1.::: "Ιί.::Ι3 είνοι tνcι ':ρC:)-:ό ε:.~ '!10~ Ξλ~ ,ΤΙ:':'. :~.,;:

ο ;nc;OIIfIo; ίS~::ιτ\ιs vu!pris1 ::pαcr.rr.tUt"<CUαr.j ry ;;"λ:,>'r.ή ~o..."":ε::ι':: rL.1. 67131) >CQ, ~ ΣUΝΘΉtςη ~ Βέρνη.;

ΙΠιιρ<io~ rn. Τ.:ι λι:-::J&QU' QYS\3Qo;:,> ά-. ..,~ι,,' 7...-.= "t:I ~νι:-:CΙι"':0 KIiιcl(1.vo Βιβλίο ";(1)" ΑΙΙΣι).ούμενων

Σ::-oνδl!λ.ό-;ωων -;η;; Eλλάδcι:; ω:; ι=ιiνιII.

• .3. το ΤΡΟΤΟΝ:

;~IΩupefιοWt:·~·~βοο:;,::.;η ατ/';ιϊι~~:;;"~~, -:";; 3=.~";;;:~~':;;;;."""""-"""""""""""'-""-""_ ....__.
:ToιιιεII~ Ka:ι1.α..;: II:ι::ράν"':).r,ση VΕΡO\l "(\Q ~-~ιm;. 'ν1!.C.""'1~=..χ.:.3!iοκηση τ/ι; "ypoτor.ι~ (Iλάor.ηcιη.:; ιι:οι

:r.oρQνGμo 1Cllvi;yι.

Κεoώ.~βρΙΙOO: 3\IOρίκνcι:αη ~ ι::':Υ'""';' ά\.-:}.:ι<="ι νt:QJ ~~. =:α.~~....., vαρ,wν 1Ccιι. yEVΙK6':!;pη ιιιwβιiθμ.ιση.

4λ. XλPλΣTHPtΣ.\ιIO~ ΤΟΥ ΤΟΟΟΥ(.~~ "'1'=1-. fU ':& s:o:ι<tC\..i hδoμiva):
'ΤΩ/.Ilειι~.;: ~a"coε:'>C7I11("..ινιtr..,.j :;(.0 ""~ ttci ~ =c>:: -:11>: •.__••_ ••••••_._-_. __....._]

•.6. ΕΙΤΡλΦΕΙ: λΟΟΔΕIΞΕI:&:

ΓcΟRϊ~Έ·ϊ~7;;;;~;Τ;·;5;~·;;;;;:Ξ·Ξ;,:~-..: -E.~~:Ξ;..,;,~-;.;··_:..=;;. .. :::-.:ι...~ ~ι;~;p~·~··ίΊWί: .. ·· ..···..·· ·..·_··_······..·· · ··..· .
: c.·,,~.~,! ,'ι' ;;,,'r" :~ c......,.~~:: •." .'= :".. :.,~",~:~, • ::.:.:.~ ....- ":l,i.. ~nJ ~~ιυι~Ι H~l>ίι.ιl>. Dire.:IOT3I" ,,(
e=~:τ,,~~.. :ιι ..=.: ι.,..ο;:;ι: .... :.ι:~'ri:;c~ 5;"-:Ι'~':::1

3. C";:;",j~,,n ,: Ι::: .. Ε::.",!'c.1:Ι c.·~~u::::; .....::..:-::=; .,>.,0<.:'.'," -"...: - --:: ::ι l:ι.. ~on"'f'\·3ti ..n ,,( "'il..! birJs.
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S. ΣΑθΕΣΤΟΣ ΠPOΣTAΣlAΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ COlUNJ! BiotOpeS.1

ΣΩΔ.U::O:ε ΤΟΠΟΥ 'CiRι.ι::tlQ04
'-ο'__Ι

3_Ι ΜΟΡΦΕ:ΕΠΡΟΣΤΑΣIΑΣΣΕ ΕθΝ1ΧΟΣΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕIΑΣΟΕΙΠΠΕΔΟ:

Ι

1
, GR" 1"- f__ : VOItQe rc υμ

ΠΕΡΠ"ΡΑΦΗ Ι "ΣAΛyφg!
16 ' -

3.2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥ:Ε ΤΟΠΟΥ:ε:

Ι iGR!'
!GR~:,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

G:.ιm~ ro:fug~

G:.ιmι:- r~Iugo:

G3.mo: ro:fugt:'

G:.ιm~ r~rug~

G:.ιm~ ro:t'uge

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ

ΚAΤAΦYrιO ΚΑΡΛΑΣ

KAΤAΦYrιO ΔΑΣΙΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΣΚΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ~AΥΡΒΟΥΝΙΟΥ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ

ΚΑΤAΦYrιO ΠΟΛ ΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ \orONHΣ ΦΛΑ:\10ΥΡIΟΥ

ΕΠιΣ:λλΥφΗ

ΤΥΠΟΣ ·SXAλY'PH

~ ,
+ !

+ 3

+ 9

ΧλΡλΣ:ΤΗΡIΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕ8ΝΕΣ εmnεΔO:
Ι

! ΚΩΔ
1:\"01

I~OI

ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ

ΑΛΛΑ

ΑΛΛΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΣ :\1Α ΥΡΟΒΟΥΝΙ (ΙΒΑ)

ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ

+
f

43

ι

3.3. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡIrΡΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ CORINE BIOTOPES:

CORINE :εIΠΣ:λΛY,I,H

Ι
ΣΩΔ1ΧΟΣ ΤΥΠΟΣ "Σ:λλΥφΗ

ΑΟΟΟΙΟΟ44 + 43,
Lι :\00030010 f

:\00030014
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7. ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ,

ΤΟΠΟΓΡΑφιι:ο:ε ΧλΡΤΗΣ:

ΑΡI8ΜΟΣ. Ε8ΝΙΚ.ΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΠΑ

ΒΟΛΟΣ

8. ΔιΑΦΑΝΕIΕΣίΙ

ΚΛΙΜΑΙ<Α

ιοοοοο

100000

ΠΡΟΒΟΛΉ

ΗΑΠ

ΗΑΠ
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1
l
η

1

ΦΥΣΗΣ 2000
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΜΟΡΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΖΠ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝΩΣ ΤΟΠΟΙ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΤΚΕ

ΚΑΙ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΖΔ

Ι ANArNOPIΣHΠBPIOxm:,

U. ΣΧΕΣΗΜΕ λΛλΟΥΣΤΟΠΟΥΣΤΗΣ φΥΣΗΣ: 2000

ΣΟΔIΣΕΣΤΟΠΩΝ φΠΗΣ 1000

, [·-·--1
Ε&ΕΕΜΜ

ι.λ. ΕΝΗΜΕΡΩΣ:Η

jϊ9m3········,I

ΕΕΕ&ΜΜ

GRI43000::!

Ι::ΩΔΙΙ::ΟΣ: ΤΟΠΟΥ

Ε

ΤΥΠΟΣ:

GRl'*3000t,

L1. ΣΩΔΙΙ::ΟΣ: ΤΟΠΟΥ1.1.ΤΥΠΟΣ

j

ο

~

ι
1,6. ΥπεΥ&ΥΝΟΣ: (ΟΙ):

πεfEi:ΙΡrίΟΥ. Κ'ΑΡϊΑ~οrnΟΥ'ίΕ;;βiέ;'-;;i"iiΔΕΛ:ΗfιΕ;:ρογ;Σ;~;ιi;.:ρ-;~i Ε.·B.V.λΚΟ!:·Ξ'ΒΈΡΓΟΣ. ε:._....
~OΙKO:\OMIΔOY. n. ΠA:-;AΓlΩTIΔ~ Θ. ~ΦOYΠAPH!; f!~..aouλOl). ΠΑSΕΠΩ:ΤΗΜΙΟ AΘι-t"o:-.:. GR I~ 71
λΘΗ:'\λ. ΕΛι\λΔι\. ΚAZA.....,ι,IΔH!;~. ΙOY~ 4 S<Ιδ :;:θΕΣΣλΛΟ:'\ΙΚΗ. ΑΚΡ!.ΩΤΗΣ Τ. Τ~H~A

~ΠEPΙBAΛΛO:-'ίOΣ. W.:-':EllIΣm\.IlO AIrAtOY. KAPA:".-rα....H 17. ':10100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

1.8, ΕΝΔΕ1Ξ.Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ι::ΑΙ HMEPOMHNIE:t XAPλ.ΣΤHPΙΣMOYIT~ΙNOMHΣ.HΣ:

1.7. ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΥ:

OPO~ ΠΗΛΙΟ

J
Ι

J
]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λNArNOPIΣ:HΣ ΤΟΥ Tonoy ΩΣ Ει::ΛΕ3ΙΜΟΥΩΣT~

'i~~~i:-""'''-''

•
ΕΕΕΕΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤλΞ1ΝΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΩΣ ΕΖΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ εΠIΒΕΒΑΙQΣΗΣ: ΩΣ ΤΣΕ:

ΕΕΕΕΜΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧλΡΑΣΤΗΡIΣ:ΜΟΥ ΩΣ ΕΖΔ

(Νιι αuμ.ληρaιθι.ί ι.ιι; 'Ιφν UCJ'tipcvv):

ΕΕΕΕΜΜ ΕΕΕΕΜΜ

J
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2. ΙΊ!QrPΑφurΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ- --_..
2.l. Σ;ΥΝΤΕΤΜΝΕΝΕΣΤΟΥ ΣΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ TOnOy

1
ΓΕΩΓΡλΦΙΚΟ ΜΗκο:ε

~·····-Ξ:-'1····01

'1Α. ΊΥΟΜΕΤΡΟ (ιa):

ΕΛλΧΙΣΤΟ

2.$. ΔlOIΣHTIΣH ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΓEQΓPAΦΙKO ΠΛλτοε

]

ΣΩΔιΣΟΣ l'IUTS ONOM~IA ΠΒΡΙΟΧΗΣ

GRl4) : :νΙαγνησία

'1.6. 810rεΩrVΑΦΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

r

100

J
]

λΛΠInI ΑΤλΑΝΤΙΧΗ ΗΠΕIΡΩΤιΣΗ ΜλΧλΡΟΝΗΣΙΩΤΙΣΗ ΜΕ.ΣΟΙΕΙΑΣΗ
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3. ΟIΚΟΛΟΓIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣι

ΙΙ::ΩΔΙΙΙ::ΟΣ: TOnOY GRI4JOOOl ,

3.1. ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΕΚΤιΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Γl ΑΥΤΑ

ΓΥΠΟΙ ΒΝΔlλlΤΗΜλΤΩΝ ΤΟΥ ΠλΡλΡΤΗΜλΤΟΣ Ι:

Α

--
Α

Α Β Β

--1--,,---\---.- ..-- ---.--
C Α Β

Α Β

. -.-- -"_.-- c:--- -------ϊf----

C Α

-- ----- -----c----j---'A- -- - --- C---

-- - --.. ~-'--:-:---Τ---' -- --=::c-:-c:=:-
:tXBTIKH Κλ8ΒεΤΟΣ ΣYNOΛJKH

ΒΠIΦλΝΒlλ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΚΤιΜΗΣΗ

C Α Β

--- -- ----,.-- f--.----\-----
C Α Α

----- ---,.---\-------- ----,--
C Α Α

C

C

Β

Α

Α

Α

Α

Α

Α

C
.. _-- ----1------,.---\---,------ ----

Α C Α Α

ι:, - ..----f---.,.C---+--'B,--+---,C·-
- ----- ---,;---f---, -- - ----

Β Β C
-------I---C~-- --Ί:;--------C--

(Ι Α

h

(Ι

(Ι

(Ι

(Ι

(Ι

(Ι

(Ι

(Ι

14

(Ι

10

_ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤιΠΡΟΣ:ΩΠΒΥΤΙΙΙ::ΟΤΗΤΑ

~==*==;;===I===;==j===;;===i
ΜΟΡΦΗ ΒΝΔlλlΤΗΜλ τοε

ΑμμοσίιρσιΊς ~oυ καλύ;τοJτ~ί':'δiα-~~~ς'α~ό' θ~λλ6~;~ .
Εκτάσιις Οαλάσσιοιι βιιΟοίι με βλάσtηση (Ποσ'έlδών-lες)

Υφαλοl

Movor.n\,;; βλάστηση μr.ταξίι των ορ(ων πλημμιιρ(δας κα

Απόκρημνις βράίώδέις ακτές"με' βλόστησηστη-ΜεσόΥ

Οι nOtQIIO{ τη:; Mr.ooyr.(OIJ μr. μόνιμήρόή: Puspulo:Agr
1l0ταμο( της Μεσογε{ου μr. περιοδικήρόή

ΔlΟπλάσr.ις μι jLIIiTr"~I'uS 1,.,,1mlnίϊiι;;-σr.-όσβr.στΟόχοuς Χ

Σιιστάδις δάφνης

ΧαμηλΙς διαπλάσεις μι εUΡlιοl"hίu κοντά Or. αnόκρημνr.
Διάσπαρτοι υποβαθμlσμένοι πουρναρότοποl (~lIirigu!.!$)

Ψρίιγανα Sοιn:ιψοωΙ'ίulll .~riIIOsum

Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιοόνταl για βο"σκή

ιι::ΩΔΙΙΙ::ΟΣ: Ρ

--- =
1110

II~O •
1170

1210

1240

32RO

321)0

SIJO

5310

5320

5332

5420

fi310



%ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕΥΤιΚΟΤΗΤΑ

Α Α

ΚΩΔΙΚΟΣ Ρ

1\330

9110

9260

9280

92CO

9340

ΜΟΡΦΗ ΒΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:

Θαλάσσια σπήλαια εξΌλοκλήρου ή κατό το 'ήμισυ κάτ

Δάση οξυάς της φυτοκοινων(ας ί..UΖul{)-Fiιg~ιunι

Δάση καστανιάς

Δάση οξuάς με QUCI"CUS fnιίncιω

Δάσ'η πλάτανου της-Ανατολής- (Ρi~ίan-iόϊl"~)rΙcϊllUI{S)

Δάση με Qucrcus ilcx

Ο

41

5

5

Ο

Α

Α

Α

Α

Α

Β

Σ:ΧΒΤΙΚΗ

ΒΠΙΦΑΝΒΙΑ

C

Β

C

C

C

C

ΚΑ8ΒΣ:ΤΩΣ:

Σ:ΥΝΤΗΡΗΣ:ΗΣ:

Α

Α

Α

Α

C

Σ:ΥΝΟΛΙΚΗ

ΒΚΤιΜΗΣ:Η

Α

Α

Α

Α

C
_.. ._ _.__.•. . c _
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3.Ζ... ΠΤΗΝΑΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΤΗΣΟΔΗΠΑΣ:79/409IΕΟΙ: Ι

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ωΔΙι::ΟΣΤΟΠΟΥ GR143000!
Ι

!

.....0' ΟΝΟΜΑΣ:ΙΑ
ΠΛΗθΥΣ:ΜΟΣ: ΕΣΠΜΗΣ:ΗΤΟΥΤΟΠΟΥ,

At1OOC.-:M ~Λωι
Ι ~- M:B'rλΝλΣΤ2ΥΤι:ΣΟΣ .- Ι

,~,
ι Ι

i - 4JA>QIEW.Z:U ΙΣΤλΙ_ ,
Ι- •

ΑΟ72 ;Ρ'ιοίι ...ρivorus Ι Ρ Ι c ! Β Ι C
Ι

Β, ,
ΑΟ9Ζ JHi.ιueIUs peonaIus Ι Ρ C ; Β ι C • Β

Ι Ι ,
Α238 iDendιocoρos mediUJ Ρ C Β Ι C Β, •
Α239 IDendrocopos Ic:UCO!OS Ρ

Ι
C Β Ι Β Β,

Α379 Emberiz..ι hortubn... Ι Ρ
Ι ί c Β Β Β, , •,

Α403 Βυι... nιιίΩ\!' ! ,
Ι

ρ

t Ι
C Β Β Β

!
A44~ r,,,ιι:.:Iul... <emiIorqu",ιa ,

Ρ • Ί C Β C Β. ;; ,
"



3.2.b. ΜΕΤλΝΑΣ:ΤΕΥΤΙΚλ ΠΤΗΝΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡιΟΧΗ ΜΗ λΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ Ι

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τ!α; ΟΔΗΙΊΑ:ε 7914{)9/ΕΟΧ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΣOΔ.JΣOΣ τonQy GRI430001
Ι

Ι

_.a,1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ
lΙΛΗθΥΣΜΟΣ ΒΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ TOnOY_.
ΜΕΤλΝΑΣΤ2ΎΤΙΣΟ'; tLUI10ΠΚlE ~ AJDM):'<QΣII =<ΜΙΩΙ.

Ι - A~I!I 'Π"IIWE'IΣ

A3Q8 ISyIν;a cQrru""
Ι Ι

ρ

Ι
, c Ι Β C Β Ι,

Α313 !PIιYIIoJcopus boIIel1i
Ι

, ρ ! c
Ι

Β
Ι

C Β ',
ι , .,

ι

A3S1 iStllrnll~ vlIlg8lis
Ι

C ! 11
c

Ι
Β C Β

Ι
A3S9 ;Friιιι;ίΙ\;:Ι """leb. C

Ι Ι :1 C
ί

Β C Β ,
! Ι
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,3.2.<. θΗΛΑΣ:ΤΙΣΑ ΑΝΑ.ΒΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΤΗΣ ΟΔΗΙΊΑΣ.

92143/1!ΟΙ: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΜΟΥ Ι

ΣQAlΣOΣ τonoy !GRJ4JOOOJ Ι

Ι

ι..-" ! ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΛRθY:&MO:& Ι!ΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ι
IlλPλPT

,-,
ΜΒ.ΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚ:ΟΣ ~π~~I ~MΣH \~~~ \ ~.~

Ι i i ί - .~ ~,~

l3M ! MOD~.:hlll πιoP..ebll5 ! • Ι 1-5
Ι

C Ι Β i c ,
Β, Ι

\

Ι

]

1

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

J



Δ.lΣTYO.π.κr. 1000

1218 . ΤeιΙllJo margίnala

1 1293 • Elapbe oίHlla

Ι 1217 i TeItlldo bermanni

,
Ι

ΠΛΗθΠΜο:ε ΒΚΠΜΗ:εΗ ΤΟΥ Tonoy

IlAPλJ'T MBτANArΠ!ΎTIι:OΣ nΛH8Πωπ' ~ΚΣII I~ :sno.uoι·- AIλXDMoUSI ,SΤA8 • ί
•

Υ Ι
ρ ι ! Ι Ι c • Β Ι C Β,

Υ ! ρ

ι Ι Ι i c , Β
!

c Β

Υ ! ρ , ! : 11
c • c •ι .

Υ Ρ
,, c • C Β...

ONOMA1:lA

3.2.<1. ΑΜ.ΙΒIΑ ΣΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΑΝΑ.ΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ n ΤΗΣ ΟΔΗΠΑΣ Ι

92143/ΕΟΙ: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛιΟΥ •,

U1ΔIΣ.OX TOIlOY ."C.RJ",,'«O'"OO"l-----,,

•
αοοι:ο:ι: :

•

ι

Ί

~J

1

Ι

Ι

]

\

Ι

Ι

Ι

\
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3.2.ο.lΧθΥ:Σ ΑΝΑ.ΕΡΟΜΒΝΟΙ ΣΤΟ ΙΙΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΙΊΑΣ

92/431ΕΟΚ: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ!

ΣOAJΣOΣ; τonoy iGRl43000I Ι-'""-'__11

J
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Ι

1

3.2.1. ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΑΝΑ.ΒΡΟΜΒΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π ΤΗΣ ΟΔΗΙΊΑΣ !
92/43IΒΟΙ: ΤΟΥ ΣYMBOYΛlOY!

ΣΟΔιΣΟ); ΤΟΠΟΥ ;r.iG.,RI"0300000ru'------c

•

1083 'LIIQ.nIl5 ccrηls

ΠΛΗθΥΣΜΟΣ

lιΑΡλΡΤ ..-.οι: 1 METANArTeΎTIΣM

: π:<J<ot< 1- ΠΑ

11.\...π_

l
! ~'Y>'1'>U'IttH t .\n.>IoC>>=JI ; ~r.<ι.~

: !

Βf CC Β

ΕΣΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ιι
ρ !

i
Υ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ!1840Σ !,,,

,!
Ι

Ι

Ι

ι

ο

u
U
1
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3.2.1.•ΥΤΑ ANA.I!POMJ!NA ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑn τιn: ΟΔΗΙΊΑΣ •

92143I1!ΟΙ: ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΜΟΥ ι,

U1ΔlΣ.OΣ ΤΟΠΟΥ

Γ1

Ι

Q

ΙΣΟΔΙΣΟΣ ί ONOMAUA l1ΛΗθΥΣ:ΜΟΣ EΣ~TOYTOΠOY,
Μ.Β8Π1ι1ΟΙ Xt1'fT1UΊlΣ8! λD~~, ,

,
ι

Ι i

ι..



3.3 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΣΑ ElΔH XΛOPlΔAΣ LU IlANIΔAΣ.- '

~O:t Tonoy GR1430001

--.ι

ΟΜλΔΑ' ΙΩΛΙΤΟΣ Ι BIllΣ Σ HMONtΣH ΟΝΟΜλΣΙΑ ΠΛΒθΊΣΜο:ε DNHTPOι

Α Ι • saIaπundra salamaodra Ρ Ι Cι ,
ι ! Cordu\ega.srer heros Ρ , D,
Ι Hι:ocks :ΙkίΡbroο

Ι
Ρ

Ι
D ,, •,

Ι . Scolitaotides oήσn Ι Ρ • D, ,
Ι !

Ι Syrichtus ι.esseIIum ! Ρ i D

" C:ιpΓι:o!ω capreoIus Ι ν Α,

" 1363 Felis siIve$lris Ρ C

Lepus europaeus Ρ c

" ~1artt!s foio;). C C

" \010:10:5 meles R C

" Sus scrο(::ι C D

J
Ρ ΑΙι:ιηηοι peli<1 Ρ Β

Ι Ρ Bolanthus thessaIus Ρ Β

Ρ C:ιmΡ."οuΙα Incuγv3. Ρ Β

Ρ CeQιaUfe3. attiC3. ssp. dΓ,1kίensίs Ρ Β

Ρ Cenιaure:ι peIia Ρ Β

Ρ Cerastium C30dIdLssimum Ρ Β

Ρ Dianthus h:ιem:ιtocalyxssp. pruinosus Ρ Β

Ρ SiIeoe multicaulis ssp. genistifoIia Ρ Β

Ρ νί,,1a r:ιusii Ρ Β

Ρ Anthemis Cll:rica. ssp. crι;!ιίca Ρ D

Ρ Crocus velucht:'Qsis Ρ D

Ρ Lίlium ch:ι.!ccdοοίcum Ρ D

Ρ Sideritis sca.rdic:ι Ρ D

Ρ SiIeoe f:.ι.h:ιrί;;ι. Ρ D

Ρ Siphooosto::rjόI SΥrί:ιCl Ρ D

R 1276 Ablepharus k-iuibelii Ρ C

R Hemid.ιctylus turcicus Ρ C



)

]

!

ΟΜΑΔΑ ΣΩΔ1ΣΟΣ • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜλΣΙΑ :ΠΛΗθΥΣ;Μο:ε ΠΝΗΤΡΟ

R 12.11 Ι
L:ιcerta ιήΙίneata ι Ρ C

ί
R 1263

Ι
Lacerta viridis

Ι
Ρ i c

R 1269
Ι

Ophisaurw ;ι.pod.us

Ι
Ρ C

R 1289 , Telesc:opw: falh\x i Ρ C
Ι

R
\

Typhlops vennicuh\rΊS Ρ C
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3.3.1 ΑΛΛΑ ΒΛΛΗΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΙΛΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝIΛΑΣι

ΣΩΔΙΙ:ΟΣ τοnΟΥ GRl430001___ιιιιιι

.... ---0'--

Τhcr~ΙΙI11()nίu (hcniLrntIn

__._o._-j o.

"1VMA ΠΛΗ8ΥΣΜΟΣ ΙCINHTPO ΙCINHTPO(
ο ...

Ρ Β

ο

_____00 _.
0-

.._. -_... ..
Ρ

--Β--"

------ ο 0- - -
Ρ Β

Ρ Β
. ___4

Ρ Β

- .- .-0---- -- ._-
Ρ Β

, ... -- - _..--- -
ρ

--β--

- ,-- - . . .0 -- --
Ρ Β

. __ ο -- -
Ρ Β

- .- ---0-0- _
Ρ D-_..--- --
Ρ D

.. -- - . __._-
Ρ D

.0-

Ρ D
-..--- - --

Ρ D
.._---

Ρ D

Ρ D
ο . _.'-. ο. ..

Ι' D_._._..---~ . .'
__ ο .

Ρ D
.' ο • ο .0 .

Ι:ΥΝΩΝ

. ... -
HIIl:nydr.. vednιsi

Αι,:rοι.1ίΙΙCΙU$ UtIInctU$

ChrΥsόmtJli" ~ypi()phi luc

Piel'is k.ru~rcri

rl'eι.:ί]ίllll,rl ιhc~ι;;\lir.:\Iι;

Hydnicnu vl".'i.lrU$i

Μul:ΙΙcrίl:ΙI;ι mι>czιι.f$lι:ii

Ρhuliι.10Ρ·ιera IUCU$i

ΡWΙ;ΙΡhοgcnίU$ breiti

SipIIliιI breili

siru1iιI mocZIιrstii

SίΡΙΙliιι pt!lίoncnsis

Sipuliu ΡeninSUII1t:mιιι,:nesίll~ •

Trimium ΙhessιιΙίcun1

ΕτΥΏηίι ",-;ΓΙΟΥί

Ev';res Iιlceι~s

Evl:r~ urg1udes

Gegen~s- nοsίrlιι.1ιιmuS 4 __ ---

ΒΠΙΙ:ΤΗΜΟΝιIcΗΟΝοΜΑΙ:ΙΑιcΩΔIΙCOI:IΜΑΔΑ



I)MAΔ~A- -ϊCΩλίi"oΣ

Μ ';"-- - =-.:1352

Μ

Ρ--

ρ

- ------ --- Ρ ----8

------- --- -,,--- - - 8

- --- - - . ~ _.
ρ

'--Ρ-···'·- - -----.-
--ρ---- ----------

ρ

ρ

ρ

ρ---+

ρ

ρ---Ι------ -

-ρ-- +----
,--t- -----
ρ

ρ

ρ

Ρ- ---
---ρ---Ι--

ρ-.-- ---
-ρ--+-- -

ρ
______ L- _

s~jviu uichl~riiίn-.--

sΟίιί"n~ΙΙIι p~n~ --------- ---

ΤΓίηίιι gίiicciui'ιJil

Vurhu~cum-;Ρhι.:nιUϊi"n-ύm. VUI'bu~cum pclium

v~Ί·οniCiCh-;mll-cιJrΥs-ssr.Ch-lι-rmWdiΎόiιJcS---- ρ 8

CtImpdnulll- Lrichocll-Iycina ------ -ΑsΥnι.:um~··ίrichΟC~ίΥCΓιiϋm·- Ρ 0----
Curlin;rrTgidiι-------- 0-- . - •. - -.. --~---+---~p~--+-~D -----

. Crocus sicbt!ri ssp. sublίmis --- .1--- .._--- - --- -_. Ρ D

Dί;r'-ί~CΤΠSSSΡ.-gTιίCίΙί$------------ -.- __ ο -" • -~_.- Ρ D -,-1--------
-Dill-nthus viscidus - -----.-- ----- Ρ D

-DίgίίiίίS"i;;;νίg~ιΗ--"- -- -. _. -.------- ------+---,ρ.----_.--- D--'-
+-==:=-:-:==,---------------- ----------+----,;---!------.,-+----1erysimum microstylum Ρ D

·είiΊ;hΟrbίιϊΊt·mΥgdll-lοiιJus-ssr~huίίJr~Τc~hiΓ -_.. ------Ι------ρ-· •.. 1 ---ο
-Hull~borus cyclophyllus - - - ._-- ..... ----. Ρ D

Οrn1thοgdίίιmoiTgόΡhΥllum-------- -,------ ---Ρ- -~~o'--

Siι.I~riIis raeseri ssρ:r;t!suri ------------ siJ~... itis Sicui~-ss_r._i~us~rT- ρ D
.~ '-Viιiitlll-lbll- '!Ρ. th~ssll-I~~--· -~-.__ .. __ ο ••_._--. -- ------I---""""p--~I-~D~

Υίοlβ tricolor ssp. mtlcl!:donica "'Vi"Ohlthas;;;--------------f---·pc----+--~Dc--- -------
____________L-__....L -----' _
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

WΔIι:O:t τonoy GRI.a::ooo.ι •
4.1. rΈMIJι::OΣ ΧλΡΑΧΤΗΡλΣ ΤΟΥ TOnOy:

Σa"...,oρ\cι; ε ..διαι...........

ωΔΙΣΟΣ ΣλΤHrOΡΙ2ΣENΔlAITHJoLATΩN

Κρoltliλε:-. λlfόΚΡημ.νε:;βρα:χ.ώδει:; ΩKttς. Νησίδει;

EOωτερΙKCΊΎλυκό. νερά (oτό.Olμα νερό. κινούμενα νερά)

Χεραότοποι.θό.μνοι. μακ,ό. βόστηση, φρόΎανα

ΕΚΤΩ1:\ιι;ς ΙΙ:α)"λιiρyειςδτιμηΤΡΙΩιι;:ών(~,)"αμβό.νoνταlεναλλαoώμεvε:;

κcz)J,.ιiρ'yτιςΚΩ.Ι cπo.Qερή ΩΎραvWuιuση)

:-\>J..ς aρδoιιιε;εκτάσει.:;

Μη δa.σδδι.ι:; κaUιερ'"(Ο\ιμε\"ι..;με δtν-:ρα ~ισxί:;(::::φιλ~νouν

oΛωρoιn;",~ο.μκελώνε.:;)

ΕσωτερικοίβράχοΙ. εoeτερΙK~Οινε:;. μόνιμο χιόνι και Jni-(o.:;

:υ.>..ς (.κ,,;ό.οεl'; ιιτεριλαμ.βάνοuv αα"κt:; και βΙQμττ;τcινιri:; ~oxέ;. δρόμΟ\!;.

χέρσε.; ιcεPιoxέ.;. μεταλλι:ία)

5:Ι::λΛΥφΚ;

Ι

• Ι

,
1

•

•

,

ΟΛΙΚΉ ΚΑΛΥΨΗ ΒΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
100

1U.)"o xιφo."...ηρ.ι;JΤι .. ιί. ...oυ τόκου;

:Η ~~.;;;;~~η ·;:'~;;~~·~~ί;;~~;:;;~o.~-~~~~~· ~-;;~·;;~;~-;~-.;:;ηΥ-,;ρ~.;Vϊ·;;-;;:;WΛ1~-;~ϊ(6ρ~07~~'"
,\ά.οισο.:; ιnιι .\tαΊ"ησiα~1 κο.' -:ην::τrrή ICLooΙό8ρuoο σ~O θc1.ω":ίνou :'ο!σγνηο{ιι;. ΤΟ ,\!aυΡοβούν, rJ90.000 ""ρ. μ.ι..,I~

υυάι;r.:ρo ι.οs.a "" cιc-::τivc":ΩΙ μ&~ςlί ':η:; 'Oσαa.~ ιι;αι ~ Πηl.ΙO\I KCΙΙ aYήnt cr.::ιυ~ Soμolί~ Λιipιι;ια;; Ι(σι ~α.,νηcriα;;. Τσ

:ι:ι.~":Ω ~ourivo, KUΡ;ω:; crtto:r;cil,Qg, KCΙΙ cX ΙΙ7ό~ρo i\o.θμό ο.ο-=όΙ,θοι.Σ~o oνιlι~ι;ι ~μ"'σ~ KO).ιj,..-s~a. σιι:ό διίι;ιη

σ~ια; ιι;ι;ιιr.ιι.νιcί.:; 1(0' ιιuρίω:; ΔΡUι:ιδιίcrη (r::ερloσό~O QιιCt~'\It ~oar..f\.>J. Το CIL(OUΙla dιr.iιoιιlla ιcCΙΙ';I<':'WY. ~o κσ7ώ-:r.ρο

: """.0. Η ανιι~~Ι\κή~~ βouνoύ civot ο:οΙIί ::vκvΉ 1(tI\ ιnιρIΩρIιί":Ω' ι;ι.r.ό σριό. (Qιι....~'\I> ilu). Οι QIψ\ltt)vc.~ -:ου
::Ωυρνaι»oύ 1(01 :η; aJptd..ό..:; ilι;II,I\I υι:oβaθμ.α-:r.ί t;ο.':ία;; -:η;; υ~"'ηιη; (η ι:tΡ'OIή (,νσl lIo<nco-:όl<\ .,.0 μ&τό.Ιou~

ιφ.;μ,,;j~ l(~νΙ;Ι~'Kών;ώων.~ Τ.:ι ~αυρ~ :xριΙcιμ5ό:w..ι:..ιση~ ocφό.Υ7'a.lιΡcιxί)&.~ax.....o~oύ<;. :o:oc:ι)J1\do..
oρU70- ςο, ςtU.l1φ1'l)Olw.~ Ι~I;' 'E~ cηιo....:l.ςό,;; Ωρ.θμό~ ρtμιi~ων δoct-:pqt. ~ 8ouvQ. ":Ω rΣp•...oό-:ερo a.J:ό ":Ω ι;ι:ο;ο

~ηρaί,'O\I':Ω.' ~ J<'Cιloo;ιύpι. Οι όI'%~ ~ν ρ(μά~ ςCΙΙύr.':Vν':ΙΙ\ cι..-ό ι:).ο-:όνιa. _),~ l.D:iι<t~ ιra'I~;' Το 'kι).ά.αaιo ~"'α

. !<α.ί..';::"Xt ~ :3 ':!'1~ ;::φ.οιι\;.~ Iι:pσaίO ~ oi6'l ιteιι οι ":Ωμ.\t.u':1'φc:~ ~o 3. Η 3λ ::1.D>ριi ':110; "'ιι~:trι.' οι; a.-:ό~""ο lΙΡό.ιlα

o:r;;:ι Αι-,σίο Πiλcι.,o.;. Οι δύο ~Iψ\t.tr.'1'pι::;. ίνα;; ><Ον":ά or.ι;ι Σ~νo&i"ι:,ο (4.000 cr::ρ.) 1((11 tν~ "ον:ό. 0-=0 ΚaJ.ιψά.I(' r...0Cι0
<r.ρ.' ,,~ν~o I9!ti .,.0 \10 ~σμη@ε;UcNνμε cιρδι;\ι-:\",ό νφό -:\~ 7&.~νlιd.;ιnιU.-.έΡ'rCιt..;ΤΡOOo6ι;ι~oύν':aιο.ι:ό ":Ω

νtρό. ~oυ πηlltιoU ....αω ':Ου ρtμo~~ A ....&ιtι... Ωcr.όσo. &ιoμrσ.oνιocόa.::6βΙιr-o ",οΙ Υι;.,ρτι.et; ιιι:ι:ιpρci~ ιcιι":Ω.ί..ή'row ιι:i.,η;

.r.....~ ':tItι~;. Τσ 'Λpό.~; ,.,icινόν ci\lO, ιυ-:ρι;ιoι."ιi ιcιι. tIC, ::ιφο,':τΡτ;.:1~ItJ.CiIι aιί~ ~oιι ς<ιl.<ψ,oιί.
Η ~ Κo:oa'~!lρι.ιcιoηιl υ::ΟΙΟ-:Ι:; σoβιιρt~ ι::ι=ι:JcXI;o.~,) ανθpώ::ι....~ cνέp;-ι:\t.;. ό~ <JIιCII)i1<V1αΦl ":Τ\.; EIf":'Oσ'ή.; -:η:;.

.........:.lLιιι ":Τ\; ::ιι-κή~~; ΙΙλ.ό.σ':ηι;ιη.; ιmι rιβιινόν~ [ν..... ,ςιlιν ":'1; 'JΩρ,ών Τιίιριι ιρησψ.οι:οιι:ί":ΩΙ7'0 τ/ι' ΙΓ-ΡΟΟή

qι.~ςιlινi::io-.,>ι:ιca. ".l..ι:.. ςο, I;ω-:\"'ιiιv ....Ωριιlιν.
ΣO)I.C.ιώ<χ,:;:

a. Ο "";ι:ο.; 01":1-:11"01:1 s.ι:tι ;::φ.Ιιψβάνt, ""Ρίω; Ci...., "","',1,-1,11.. C. ......:Iι~..... C. ""-IιSI'"Ii",,ιίι.. Thym... .:.ri""'.... B~lk-I ..
..~~\~;...k-μ. S"!';'-Γ"ιcr~ιιm ;pi~.'ium ΚΙΙ. Gcnii'" ..o.=>n.h,,",·bJ.ι.
~ Τιι .:ιιι.άμιο ΡhΓ:ι.;m,ΙC. ,,-u>l.ati.) ;:011 ΣμQOlνί~:I...α\ ι;ι~~; ι;,;ο ~:(Iι-:+.ρr;; ΚΙΙ. /\εν ~.ι.cψβιiνO\/~, r.1I naράρ";1JlIι Ι;Ια

μ;:.:ι,;ι.:ι,;.,ο.υ νcι Ω::o~.ίJ.ι:ιovv ίνο.ν cr.ι~J.tO\/ "";1:0 o\",o~ά::oιι.

4.2. ηΟIΟΤΙΙΤΑ ΣΑΙ :ι:ηΟΤΔΑIΟΤΗΤΑ:

Η ",ιcoΙoyική 0;,0 :η; 1"S:p'oxti; oo.ί\l&":Ω~ o.;~"';·;;;';ό·ί.:ι01θo O~O'Ilίa:
L. ~lo"""':t. :O:O'''':.~ίo ·(f:...μ~οι.ο·l'ιcιiι,·ι>I,,"o~<Jμών. ",oiιi"..; rxp.λ.cι,o.βάv(. tvo βουνό. δύο ~cιμιι:..~; - uyp<r:~l:oιι~ ΚΟ\ μ.,α

::τ;γ;' ..o~; ",Ω: "ιyό.;.~ ::Ο\ςl;;'IΟ .,.;"'....ν ~.κ:o~ι;i::cι,ν.

: ..Ι.,ο"':-:ι:, ~o.,-::"rι ",.:ιIΙC,ι.(α "o)".~""ν. ιψ.ιJ.5ί....ν. ότ/ι.o,..~",ιύ" κο, \iΩ,;l'ιiιv ~o rx",ι;ιοό~"ο o::ii ~β "ι:ο{ο ::O~ιr.II':I:Vov~o., cιι:
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ΔlΣTYO φn:κ:ε 2000

· C,'rin.. 3:'7).
Εκ':'άσει.; με ορ,ηονα Ε. m;ιnίρulίrιοι&.Ci.IIlI ιιlνίΙ,,1i1l1 κοι S;ιr-.;opot..riulll ,ρίπο,ιιlll Ι;;ιrrίιue) "Xημα~ί:;oν-;o.ι cr.o νό"-:to

,~ήμα -:0... Βοιινοο>.

0),.0 -:0 Πή).ιο Sla-:ptXE-:Ot αι:ό ρέμα-:α. Κ\ιρίω.; ι:αρoδιιcή:; ροής. με κορόχθιο M",l με ,,),.α':'άνιο fPLaI,,"u. "rientalί" και

οκ),.ήΕ!ρα ίλιnιιl sIIlIinos;>.. κωδικό.; Cotine .u.:s14~ Υι:όΡχοlιν ει:ίαηι; <ιΧημο...σμο{ με λε"κο ΡοριιΙιιι IremuIa. κωδl"ό.;Cotine
4IDJ} ΙCαl με ι-:ιιi (S4IiJ: .;apreaJ.
,Τα ι:αρά),.,α cr.o λΙ1α(0 είνα.ι είναι SIIV':t),.),.ι;ιr.ιi "αι <ιΧημα-:ίζο...... ι:ο),.),.ΟΙ>Ι; "O),.!άΑΙCOll'; Ο(αι όΡμοος. Οι βραχώδεl; αΚ":t.;. OΙΙXVΆ

•Ί'"ρεμνώδειι; ή με eIIMO<J\II αr.ή),.α,α. εvα)..),.ciσoov~ι με --:.:; ιq.ψώδEl.; κoραλί~

Η ανθρώr:ινη ι:αρouιno είνα.ι OQlΙ(ρη σε ό),.η --:ην ""o-:εινι)μsvη ~.oxή, με E~oίρ(αη -:0\1 O(tv-:ptO(ti ορεινό όΊ'''Ο α-:α μεΊ'ιiλα

'IIlιlόμε':ρO "αι ~I'; O-J<ό~oμει; α~ cr.o λΙΊ'αίο. α),.),.ιi είναι ItIO tV':"QvTI 0"':0 Βα-:ό-:φο νό ...ο -:ρήμα. Υι:ιίΡχouν Υραοι"ά χωριά >::ΟΙι

'ouνδtoν~α, με αραιό οδl"ό δίΟ(":\Ιο (σε "'ολΜ -:ιιήμα-:u υ",o-:\IItIό)δε:;.) "αι Kα.υ.ιtρyειs. Οι ιno ε""':E~ιψiνε:; Kι;ι)..),.Iερyo\ιμt;vE;;

~ID'[t;; Bρίαιcoν-:QΙ ..-uρilt)<; ι<tίνω oιtό ~oν Παyαo:η~ιcό ιcαι cr.ιι; ι:),.αΥιέ.; r.ou βλέι:ouν cr.o Atyo.io ιcαι μιιrpό-:ερει; o~o

Ο(εν-:ρIΟ(ό ~..ήμα. α),.),.ιi ι<tίv-:α os Eν-:oιnoμένς ~ρlox~ αvάμEoα ο-:η αιιοιιιή βλ.άoτ/<JT\. lCυρίω:; οι:αλ),.ιεΡΎο\ιν-:αl OIWpOQhpα.

μηλιέ:; (ΙΙ:Ο\Ι αι:o-:s),.OIiν μΙα κόρια ι:ηΥή ειοοδήματος) α),.Μ "αι αχ),.!ιδιι.;. ιrερααlέ<;. ρoδιι"ινιέ~ "αpuδιi:; "αι αμυΊ'δαλιi:; KOL
· ~α -:ε1.αι-:αία χρόνια. o.ιc~ινίδια Υι:άρχοιιν E!άorιc; αμllέλlO Ο(αι EMttWvε;;. Η χρήση τ/:; Υη:; αιco),ouθcI Bαaιl(d --:ov :ο;ιψαδοαια«Ι

· -:ρό"'ο. αιcόμo ΚΟι ό~αν είναι εν-:ο.,:\οι:ή Ι(Ο.Ι εocφμόζov-:<t.ι σύγχρονε:; μiθoδoι Koλ),.tέp)'SIa.:'" ),.ό1ΙΟ ~ou αvαyMloou Τ/:; ι::εριοχ';;'

;ΣΗ.'ίΕ1ΩΣΕΙΙ
,ο "ωδικός 9340 U"lαlIIOltOte(-:ut γιο να IIΣρlypιi"εl ιcαι -:0. δάαη ιcαι --:ην μo.ιc"ίo Bl.ιi<ι-:ηαημε Quercιι, ilu
'ο ιcwδιιcός6310 tpηαψoltotEI~ι '1'10. να ι::εΡΙ1ρό."ΕΙ \ιEuδoμo"κi με Q. .:occi!eιa-J. DJ:Yceιhus (~:; α:ριοχi:;)

·0 "ωδικός:smlPI1αtPOItOIti-:αtΊ'ιο να. r.:Σριyρό.νειχι;ιμη),.ο\ιι; Ιμή:ρι 110) "X",o,loμQό;;Q. c:occifeιa (xωpi; Ampelodeslllll.).

. tHMEIru:H Σ"ΕΤΙJ(A ~E ΤΗ.... (ΕΙΑ !F;ι;ιιι)

Ι. Strid .... I9tI6. ΜοΙΙπιιίπ Floι;>. οι Crel!α. 1;:51. tτ/V Eλ),.ιiδo. ...r:cφX(I Fa,u••yΙν;ιιιc;ι (σε υ"όμε~μεyQ.)..U-:ΤραOltti 1000 IΙן

<r.ηY ηr.εφω':\ιιή Ε),Μδα ο":ό.voν<;αι; νό-:ια μέχρι τ/'ι Οξιά οι<Ιι -:ο Πήλιο). Η F;ιιιu .Υlνιιιία ssp. orienulίl Ε,να, ένα cr.ενό

_ouyyεVIΙCti \IItOEiSO:; ΙCαl or.αν-:ών~ι ενδιιiμt..:; μοροέ:; με-nιξιί =ν δύο UΙ:QE,δι,Uνfκou αιιΧνό. O\Ioμ6ζoν~oι FaI\l1 llloe.i.."",j

:cr.a αημε(α ι:ou αuνα.ν~wν-:ο.ι -:ο. δύο ιιl<οι:iδη (ιt.Xo ,,-:ην Bα),.ιcαVlιιή).Η ":\I1tI"fi F..sus >ylvatica ΗΡ. 'ΥΙν;ιιία αιtαν-:ιi <r.I"
'διι~ισ:; 1(0.1 ιtEν~Iιct:; r.εPIOXi:; (ι<tίνω w:ό -:ο. 1000 ,(iιן EIIw ενδιάμεσε.; IIOΡQt:; με μεγάλη oμoιιr.τr:α με --:ην Fasul syhιau"",

•ι.ρ. "tienιalil αιnιν~oUΝ σε ...νόμε~ χι;ιμη),.Q)':tρα αι:ό ~α 1000 .iιן

:. MeιJ-Clιeo:klί.t.J:::S. ΑναΥνωρίζον-:οl ."no or.oι.ίδη τ/:; F;ι,us syIvatica ι:οιι o.ωr.o,;,y "τ/" Ελλάδα (Οι). .,ρ. 'ΥIν:>ιί=.ιρ.

mοe,ί;ι.:a και "ρ. orIentali•.
3. FWra Europae:>.. 1:7:' ΑναΊνιιιρίζον-:αl δοίο ...ι:οε(δη -:η.; Fa,lIl.yly:>.ti~a ι:οιι αr.αν-:oύν ιr.ην E),)"ιiδα. .'ρ. IΥlν;ιιί,;,ι Ο(αl .ιρ.

Nient"lίi. Η F;ιι;u. ΙΙΙ0e,ί;ι..:a 9εωρ(ί~αι ενδtιiμεση μοΡοή με-:ιιξU -:ων.sι;o ...ι:cςιδι,Uν.

• .2. ηΟΙΟΤΗΤλ ΣΑΙ :εΠOYΔλJOTHTλ:

Η ::οιό-:η-:α ..-οι η οημαο(α -:η:; ::ρo-:ι:ινό;;.ε..;;;;·;;;pι~x~·~· -opo~.;-η~ι;o~ ιc;~",)ρi~;;~~;ι·ό.;Ίi";;~Οί~,ιet:;. "I"OVCιol';i:'; tcr.OPIKt.;
"α, α,oθη-:ιιd.; r.αριψi':ρou,;.

Η οlκο),.aΊ'Ιιιή α~,α έγlCEι~αι cr:ην :roικ-.l.'α 'ιο-:όι:ων με ιcαλ.ή έω:; \i91Oτ/ δομή "0.1 "α~ιi .....o.ση δια-:φl",αη:; ι:0<.Ι υι:~ζ:>o.ιν

,-.λ.:ιύοιε:; <ιΕ ε(δη O(olνωνίf;; Η ::ρο-:ι:ινόμενη ~ριoxη ouνSιιάζει -:ην """νή δααηι'ή B1.<iιr.ηcrη -Q\oλ.λaΒό),.α 1(\11 !:Of'α...,--;:':'iι,ιιο

liιicrη- κοι --:ην ollαt:-:uΊ'I'έvTI μακ"ία με ~oιι.; ι:αριi,,~ouς και eoJ,.ιίolO,"", Blo~tiltO~ -:ou Αιγαίου.

Η χ),.ωρΙδα -:οιι Πη),.'OU είνα, ::λ.OιίαlO ιπ ,,:I,νιi είδη i"(ΕΊ'ονό.; Ί'νlUO--:ό αι:ό --:ην αρχαιό--:η-:α. ιδtoί-:ι:ρo όοον αoDι>ά -:α

ςιαρμoιtEυ~Kιi Βό-:ανα "αl "α-:ιi -:η μ~O),.OΊία cr.o Πή),.ιο ~o\ιo( ο ΟOQό;; θΕρα:':1:υ-:ή .. Κέν-:αuρo.:; "ειρων) II),.)..ti
αllμr.ερι),.αμjlάνεl και ΕνlΙημlκό '<αι αι:άνιο είδη. λ;ιοαr.με'ω-:α -:oι:ι"ιi ενδrιιlKά qu-:ti είνοι ~ S(\lJ;ιn~lJ;ι ..eli~ -Elli'ίrμ,ιnj -:~ιI

Π;ιλ,οιι- ιςαl Di~nlhu. h~em~I.,.... JyIι ..ρ. rfll;nOIIlI.. -α-:s::νOEllδrμΙKό ε(δο:; ::0\1 jlρΙoιtE':OΙ μόνο οι: χι;ιμηλά U'Jόμε-:ρο K.)ν-:ιi 0"':.)

Πή),.ιο- "αι ':Ο C..ntaurea ;ιιιi.;a .ιρ. tlrakieτtJIS 0(01 νίοl .. ιallIίI ,",ου είνο, ενδημΙKιi ~η;; ανα.-:Ο),.Ιodj:; θΕοοαλίο.;;- Είδη uyρώιll

Βιο-:όι:ων. αρκε-:ιi αι<tίνια ιr.ηll E),.),.ιiδα. Είναι -:α Ρ"ρυllιl IrelDlIt ... S;ιΙί.: .;apre:ι και C:ιreιt pllnctat:o.
Η ,".oνίδe ιίvαι [νδιtιoίρwoο.. Εχοιιν κο-:αγρllQεί r.oλ.),.ιi ε,δη αιr.:ονδίi),.ωll. με-:οξύ αιι-:ών ειιδψ,,,ιi οιαι ο::ό.νια ε;δ'l. όι:ω:; -:ο

I,.II""nll, ...."'11. ι"Είδο:; -:0\1 οι:οίou η ιφaα-:ααiα α:w.ι-:ι:ί -:ην ι:poo-:αιnα ~ων ε:llδιαι-:ημιi~ων ~ou) 1tD, C.:ord..!eI">ter h~ro._

Ε>:ιι:λίov. η ι:εριοχη QιλΟ!;sllEί or.άνια ΙCαl r.ρo.r.α-:εuόμ(ναείδη αμηιΒίων "α, ερι:ε-:Wν. Τέ),.ο:;. ':Ο ~a)"όoO<J\II ιn::ή)..αlα 0"':0

Αlγαίο α::ο-:ε),.οιΝ "a-:o.oVflOo ιcαι ':\\ι:ο αν~αγω11'ι;; Ί'\α ένα <ιRpαν-:ΙKό ι:),.ηθuoμό -:η:; μεοΟΥΕιακή:; oώ~o.; Ι.!ιο-Ι,,:!.),;!ιιι.

m,'na~IιUI~

Η oιO(oνOjιΙιιή ο;ίο -:ης ι:εριοχι):; OIιvi<r.O.~t οε δύο rJ.ο ...~οι:αρα~ωΊ'ικt;; ::t'\Ίέ:;: -:ην 1(Ο.),.).IέΡΥΕIα. κιιρίω:; μή),.ων 0(0. [),.ιιi:;

αλ),.ά ΙCαl άλΜιιν οι:ωροοόΡων ιcαι ανΒWν και -:ον -:<tuρloμό. Οι δ\ιο aIι-:t; .5ρασ-:ηΡιό-:η-:ι::; IIr.Oo--:TJJ(~oυv -:u Χωριιi Ο(ΟΙ ~ι.;

~OΓ.lιςέ:; κοινό-:η-:ι:;; και αι<ο-:ι:),.oUν ι:ό)"ο) έλξη;; για -:ou; 1It0\l;
Το Πή).,ο ItDt η yiιρω r.tptOXii κα-:οικούν-;ο.ι ΟΙΙ\ΙΕχ6; αι:ό -:ο ορχαίαχΡόνια. Η tcr.op(a Ι(Ο.Ι η ι:o),.,~ιo"':ιιcή:; -:οιι.; r.αρό.δoση. μ.&

pi~.;::ou "ρα-:άνε tt.Itό ι:ολ.ύ ::αλιά και ~α ίχνη -:ou.:; 3pίΑΙCOV-:αι ιr.η μιιQoλoyία. εξε),.ίοοον-:αι (lΙΕργό. μέ'Ζρ, οήμερα. !-:α

'ιρIlQI"ιi XI&JPιιi IIta-:τpεi-:u, η -:οι:ική ι:αραδOαιαl(ή αρXI~EK~OVlκή >::ου =σ:τλεί ιcoμμιi-:1 -:ου οιιο,,,ού ι::εριβιίλ),.ον-:ο.;. Η

O::C\lIO αιοθη-:IΟ(ή ο!;ίο τ/:; ::ρο':tινόμενη.; ι:εΡιοχή.; O\ιvicr.Oo-:(t! <1t αll-:ή --:ην αρμονία α\'~Wr:ιιιη.:; ι:αρουαία.; "αι

1'Σ,;I1jjό.).),.Oν-:O:; ιcαι 0"':0 αuνΙ;υtιoμό ~ou "α-;o.:-;ριioινO\!δοlινoU με ~α Ί'α),.ανιi αI1αιο.."ό. ι:aριiλια.

Σ",,~pαoμιr.ιKιi. η ::ρο':tινόμενη ι:εριοχη είναι ένο.; -:όι:ο:; όι:οι> δια-:ηρεί:αι σΕ ιςαλή "α~oαη -:0 """'!CG :'ΣριBιiλλOIl "οι

~oυ':\\Xρ\lνα ouV"'::1PEi~αt ένα:; <ιrμαν-:,,,ό.; αριilμό.; κα-:ο'!<ων. Για ~o ).,)10 αυ~ό αι:ο':t~λ' ιδανι"ό uι:οv1':010 Ίια -:ην EOα;ιμ:ιrι
~;; ΩEΙOόρou ανάr.:ιι;η; XΡElιi((-:αι οοαιρι"ό:; οχεδιοσμό:;. με EIιOI<ιθr;oia ιr.η δια~r:ρr,αη -:η:; οιίαη;; ::OU %. ),.ι;ιμΒό.IιΕΙ \ι)Q"':,)oI)

"ι:όυη ~oν 'vOpcuι:o ω:; μέρο:; -:ou ι:εριΒόλ),.οv-:o:; Ί'ΙΟ νΩ εξαοοα),.ιο-:ε( η "ιινέΧΕια -:η; ;wιl:; 0-:0 Πή)..ο.

λ.\ΛΑ !H:-.Ιι\::--ίllCλ ΕΙΔΗ :-.tE ι\IΤΙΟΛΟΓΗΣΗ D
Φu-:ό.:

Τα oιcό)'oιιSα ενlΙτιιlιcιi είδη ::ροcr.α-:Σύον~ι a.ι::ό -:rt" ε),.),.ΗVIO(ή voII~o-io ;Προεδρ,κό ~lιi~α"(μo Φ.Ε.Κ. 6:'"."'1.' ΙCα,

""μ~.ρι'.αμBιiνoν-:oι cr.ov -.rα-:ά),.ολογο α~Iλouμtvωll ειδών -:η.; II;C;'; O\lf.3!, Alk~nrι;ι ί"'Ιί;ι .οι:ό.ιιιο'. C~mr.ιrouI" in~"r""

Ιo::ιiνιo~ V.:r"n ,ιrιί"ίΙηΙί.> Ior.ιivtot,

Η C"nι:.ιιιre:ι. ~ιιί~ ρ_ ';Iral;:je.),i. r:po.r.Ο':Σι>Ε':Ο, αι:ό -:ην Ε),.),.ηνl";; voIIO«oio ,:Π. Δ. 6:'"/81].
Η sίρlι,'n" ....ι;ί" .yιί~"" ouμ.r:ερι),.αμ.βάνB~OIcr.ov κα':ά),.Ο),.ΟΊΟ Oι:εl),.OUΜΈνων ειδώll -:-Τ:.; rt:c;.; (Ι'Ν3) μΕ -:0\1 XOΙ:0"~louj
"ο::ό.ιιι,;t~ <r.ηY Ε),.Μδα. EVw η κα-:ό.α-:αοη ίiια-:ήρrpη.; -:OU σε ι:ιlΊ'''όoιιlo tι:i::f:δo β(ναι όΊ'νωcr.η.

ΤΟ -:ιi;o Crι>,;1Ι1 ν.. Ιιι~ΙΙ"π.ί1. Sid~rili. ι",..."" ιl('. r;tel..rί Dί..ιnthuj vi:i.:idlli. Dί:.ιnιhu. ~;-..ι.:ίlί! 'ψ. ;ι~.:ilί ... Cr....1I1 .Ιι"ςιί "r
.urlimi.. DI;,,:.ιΙί. !~"ν;,~ι;ι.. Er)'iiIDUm i'IIIiI!Ulll ..ρ. rni~T<·IIylllm. Η"ΙI"ι...,r\I' ~l'.:I.'ρIιy!1"λ νί"Ι.. ~1ι,.) »r. :ΙΙ~..:ι.!;ι εi,-αl

ι;νί'iηι;ιιςό ~ωll lkιλ"ανΙων.

Η Cιmp;onlll:> ιιωl'''''''ΙΥ.:in~ i ......yn~um~ trl"Iι,'.::.ιIΥ~ίnum)Είναι [να [ίδα;; με ε~ά::~ωoη ιr.η jlαλιcαν(O(ή χςοόνηοο.~ Σ'Kε~;α

1(0, ~".. Ι~oJ.Ια Ο(ΟΙ (Ινα.ι μάλ),.οll or.ιiv,o ιr.ηv E),.),.ιiίiα ';"'0" αr.αν~ό. οι; μEΡlιtt~ διό.αι:α/J~; -:oι:;ιikoίι;;. Η Ellph"rbi"
..my,.!~!"iJe. ι.ρ. !ι~lJrc:;chίί είναι υι:οείδα:; Eνllημι"ό -:η.; Ελλάδα.; κα, -:η.; νό':\α.; AAaovio; Τ(Ι Lilium .:h~I.....wnI,:llm·'"
Ltlium Iι"IJcel.:hii! είναι [να oρJ:ινό είΟ';ο;; ,.νδ",ικό -:η.; E),),.ιiδα; "οι τ/:; lιό-:1α:; λ),.Βαν(ο.; με ι:),.ηlΝαμοιί:; ::0<.1 έχοl>ν

<>eillQUoαE:; .άσει; Το εΙδαι; Sidccil;s ι.;;ι.ιJί"", Είναι εν6rμl"ό -:ης Βόρειο.; Ε),.Μδα.; "α, -:η:; lIό~ιo.; r,ouΊ't(O<ι1.o.B'a.;. Το ...ι:ιw:ίδα;
λnιιι ..,..ίι .:reli~... "1'. .:reti"" είναι ενδημιιςό -:ων BαJ."oνίωνΙα-:ο u_illo:; αll-:ό otιμr.tρι)..ιψBιiνον-;ο.,ιn'μερα είδη Α.

......:ι.:Iι~;.::ι :>nJ Α_ mc:I.."'i .... 1:0lI ι:ερ,),.αι.ιίΝιιον-:ο.ν ο--:ον "α-:ιiλoΊ'o αr.:ι:ι),.;;ιUμiνων "tι~ών -:η.; It:C;'; ω; oι:QVlα "οι

:-;ΡQ,,-:α-:r.ιίον-;ο.ια::ό ~o ΠΔ. 67'111 Η Cιιlίπ:> {l!giJ~ '-ίναι ειδο:; ειιδημl"ό -:c.ov θαλ"α"ίων ι:ou αr.αν-:ιi "τ/" νό...ο "Ο'

O(f.v-:p,,,iI Eλ),.ti1iII "αι μάλλ"ν c~a,",)""',Vf..αl "ΟΙ o~ην A),.t\αν'o '(ο.ι -:η 1Ι000ΙΟ-;;IΙ-:I"'; n"u·(O(,)o),.oBi.... Τ.:ι nrn"Iι,'s~Iu:n
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oli''''P",llum είνcιι είδο; τ/<; Bcιλ..cινlΙCΉC; xερooνήoou "CΙΙ ~ Aνcι-:o~ίcι.:;.
Aoπoνlkιkα:

Cordulegaster h"ro.: ouμ,ςφιλ.cιμβcίνΕ-:QΙ<T:'QV "CΙ~λoyo cιllξιλoιιμiνων cωr.ονδιιΜον -:011 Corin" 19'91 ..ω θεωΡεί-:ο.ι oη.ι.CΙν-:ι..ό
εϊδος f1tσomen &r. van Helκlio,~",.. 1993; Van Τοl &r. νιιόοιιΙι. 1988)
ΤΔ είδη Cbrysomela r;)'pwphilae and λ,ιodί:ι..ιιι, admeIIIS admeIUs IφOIJ":'!r.EUOV,IιI cιι.ό -:ην ελληνιή νoμoθtoio. (Πρotδρl..ό

· Διό.,cιΎμcι Ψ.Ε.κ.. 67181). ΤΟ είδος S)'ήι;:ιhιιs 1"""lυrιι (-ΜΙΙ$ι:=h:ι.rιιρίa u:s."lum). ΚΟΙΙ ιφοσ-:Δ"Σύε,ο.ι cιΓo6 -:ην ε.λληνι>;ή νOμo&ςr,'cι

(1'1.Δ. 671111), θε.lIJρtί,CΙΙ οημο.ν-:ι ..ό ..CΙI εύ,ρω-:ο Il:oom"n & ν:ι.ιι H"I,dingen. 19'93: D:ι.lorow,ki), Το είδος PIι:riι krU"p"rί.lvo.

:oιι:ιiνιo ειδος ,ων Pi"ridae, (Dabrowslr.iJ, 1φ0000000-,ευε-:ΔΙ ΩΠό -;ην ελληνιιrή νομ.οθεο1Δ ΙΠΑ 67131). a ι:ι.ι" .ρeι;:ίι:s of
Ery,,,I,, marlo)'i. Gcienes no"r.oώmusar" ,;οn$ίd"ιed Πlr" spe.;iι:s οΙ H",ρeridae (D",btowski)
:ΤΔ είδη Th"rRmonia th"r.amon. Heod", ","'iphron. S.:oIiι.antiJes οιίοιι. Εν"Γ'" aketa... Εν"Γ'" argiad", 9εωρούν-:ο.ι ιr.:tiνlΔ είδrι

--:(ι)\ι L)'Q"nidac ncoom"n Α van H"lsdinC"n.1993: D:ι.brow'ki).

:ΤΟ είδο; Ρίιιίι "ι::ι.ιι. ιφ~"';ΣύE-:o.ι 0.r.6 -;ην ελληνιl(1j νoμ.oi!εo1Δ (1'1.Δ. 67181). ..ο.ι i!ε~ί-:o.ι οη.ι.Δν-:ι..ό ..ιιι ο.Ι'Χlλοιίμ.ενιι

"είδο; ιr.ην EιιρWι:η I(CΙΙ ονμl"Χ!ιιλι:ψβό.νε..--:cιι ο,ον ..cι-:6.λoyo cιΓ.ειλouμiνωνΩOιι:oνδιiλ.ων --:011 Corine 1991.
,Θηλcιo:ι ..cί:
CaprCOIIIS ""'preollll: ouμr:ερι1.ΩμI\άνε-:o.ι0-:0 Κό....ινο Βιβλίο";(l)ν Σr.oνδ\ιλοζώων-:η; Eλλιiδcι; ΧCΙΡQ.>;-:ψΙ7,όμενο<1>; εύ,ρω";'Ο
.είδος. Er.ίoης ouμΙ'ΧριλΩμθάνε.-:cιι ιr.o ΠCΙΡσρτ/μΔ ΙΙΙ-:ης ΣUΝΘή>;η.:; τ/ς Βέρνης ..cιι 0-:0 Πcιρό.ρ-;rμcι rν τ/; οδηΥί<:ι;

9:ι431ΕΟκ.. Canis Ιυριιl: ouμιι:εριλι:ψβό.νε'cιιΟΤΟ K6nινo Βιβλίο =ν ΣoιwνΔUAotιiι(l)vτης Ελ).ό.δΩς XΙZΡo.or.τιιlςόμ.ενOω;

~εiι'P(ι)-:o εΙ6ος >;ΔΙ ο--:ov ..a-:Q).oyo ιu:ι:ιλoι.ιμi_ ζώων τ/ς 'Ι;C~ (1988) KCΙI ο-:ον ιco~λoyo cιIIεIAoυμiy<l>v θηλcιo-:ιιαίιν--:ou

· Corin. 1988. Eιcioη; ouμιιεριλΩμβ6;νι:τcιι <r.a Ποραρ-:ήμ.Δ-:ο. IΙ lν and ν οΙ -:ης οδ'ΙΥϊσ; 921431ΕΟΚ ..ο.ι 0-:0 ΠΙΖΡό.ρ-:ημ.ο. Π τ/;

'ΣUΝΘήorη; -:ης Βέρνης ιrcιι οτ/Υ Σιiμβιιση CITES (1973). F"Ii, 'Υlνelιή... Canil luplls: θει;ιιρoiιvtcιι trείδη κοινο"κoU

ενδιcιciρον-:οςιο. tO ιφcίr::"o OUμιtql11.Ωμl\άνε,0.1 ""ον Πcιρσρ-;rμo. ιν -:η.; oδηyίcι; r-I43/EOK ..ο.ι --:0 δεli-:φο ΓοΟ ΠιΖριφ--:τμο. π

,τις οδ'ΙΥί<:ι; -r-ι43IEOK Ιτιcι πληθ""μoiι.; ιrΩνω o.r.ό -:ιιν 39Ih ι:cιρci).).η).o]. Mel", meles. Maιιe, 10ίιι:ι.lA!ρυ, ellfopaeu.... Sus
· κro1a: ι:poo-:o.'<tiιov,IιI Διrό -:τι '!υνθή>;η -;ης Βέρνη.; (Πo.ριiρ-;rμΔ 11Ι). Erina.:eu, .:oncuk-r;: Iφoσ-:cι'<tUE-:o.I cιr.O -:ην ελληνιή

:νομο&oiΔ ιΠΔ. 671SI}.

'..3. ΤΟ ΤΡΟΤΟΝ:

'01 ΟΙΚΟ).οΥι~'7~·~~-';:;~-iίήλ;;;ϊ:ξtiί",,~~·;~,-::;~·~οΤ/-;~-~δj;Ί;';,η';;;;;'~;:eρ;;;;;:.;';;'r.cιρ~YιW·~iί';;6·~-όPϊ~;·6;;;a:--

·Yr.ιiρxow >;Δθό).οll ή εl.ό.xιo-:o. διo.,cιρcιyμ.tνε.; r:εριo:ιf.:;. >::υρ(ως ιr.o. διioη =ν μιτcιλiιtερων Uψομέ,ρ(l)ν ΚΟ.Ι ο-:ι; ο.:::Ο,ομι;

·ΔΚ"ι:;. ιrIII IIr.CρXOllν ..ο.ι :2ΡΙΟ1έ; ό,.;οιι η uιNρxOllocι ιo""ρoιriΔ ίχει tvoιι;ιIIcι-:ιi.ιOl!., -:ην ει:iΔΡCΙαη -:(Ι)ν ο.Wpωr.ιν(l)ν

I\pa.cr.rplo-:ι'j,wv.όr-ωc; η βόοΚηα1\ η KCΙλλιtvTεριo..η ιι).ο--:ομ.ίο.. ,ο CΙλlείCΙ KCΙΙ η οικοδόμηοη.Η ..<iριcι Δι:εl~ή '1'0. ,ο
:2ριβό.λλον ιiνo.ι rι ε::έ ..-:ο.οη =ν cινθριί,ιr.ιν(l)ν δpιιcr.ηptO-:ι'j";(l)v..ΔΙ η o.νε~λεyιr.ηο.νό.::-:v;η ΟΙ oιroiε; cιoκoiιν διι:ι.ρκώ;

ο.lΙ!:;Δνόμ.ενε.:; ::ιέaε:I; ΓoCΙ OI..o.:nισ-:ήμΔ,o.. Η --:OIIρ,cr.ι.κή cιvόor.-:-J;;TJ, ο.ν I(CΙΙ δεν έχιι r.ρo; -:0 ιrcφόν βcιριί; ει:ιι:-:ιiιaε:ι; 0-:<>
r:tpt6όoAio)ν. Γ.ρέι:ε, ωeι-:όao "Δ ε1.εΎΧ9εί ..ΔΙ νcι <f':JICI(Κί ι;Ρο; OlAlICE; r.ρo; ,ο r.ερlβιiiA"" μοροί; 10t..o,OΙΙΡ'oμ.O.;.t.Η
",CΙ,ΙΙOlΦιήδρόμ(l)ν. ::011 είνcιι cιr.o.ρcιίτ/τ/ -ι ΤΙΔ τ/ βιλ~ωoη -:η; ι:οιό-;η,Δ; ~(I)fι:;: ,ων ,0ιrΙKών Koινo-:ι'j,ων 'μ.E"':ΩOoριi

"",οίόν=ν. Γ.ροοέnιοη 0-:1; ιoι:ηpε:oiε; lI')'είcι:;. κλ/:., "'ΔΙ γιο. τ/ν ο.νό.ι:-:ν;η ";'ΟΙΙ ,oup,oμoύ. ::ρtr:ει νο. ,l,ίνr.-:o.ι με r.ρoaε:o.:-:ι ..ό
οχεδΙΩαμό.

Ο. r.cιρcιlίooιΔ!Cέ;I(Δl.λιερ,l,η'tIά.;μt~oιSoι IIm'ιρ;CΙν ;<Ων"" οιλιά; ;::ρο; tO ::εριβtiΗον. Σηιερcι :,:ου η εν,cι-:ιιdι Kcιλλιερyεια.

..ΔΙ ΟΙ tf.o..,w-,i.:; ;;vο'iον,tι>ν cι.-.cι"o(,ν o\I'fvIow; -:txvlκt; :;ρέ~; "ο. o.a>;tI",,1 Er.cιρl(ή; ΙΙεΎΧο.; KCΙI :ο:εριοριομ.ό;; τ/; uιήoτ:;

λ,~oμ.ό.'ων. r.o.ρo.oι,oκ;'όνtι>ν ΚΔΙ εν--:Ωμοκ":'όν(l)ν (o..r.o.t-:ti",,1 ορθολΟΥική χρήση με-:a. ο.ι:ό οχε"κή έρειινα). Η ειocιyωyή f.t~y

;:(Ιι..,λιων oroloIPooόP(l)V r.ou είνcιι EllόoAw-:o. οι: o.aθt\'tlt; είΧΕ ω; αΓoo"ιl.εoμcι -:ην αύ;ηοη -:η.; uιι'ι4η;; --:(Ι)ν ·(Ειοιρ,\,ιl(ων

oιzpμιiιι:ων. 1εγονο;::0\Ι qtI ήδη οδη.,ήοεl οι: μόλυνση --:<ι>ν υδti-.ων οε ,οι:ι..ό ει:iι:εoo. Πρέι:ει νο. Σνθcφ",,~ί η εοο.ρμΟΥή

βιo~oτι..ωνll-tθ6διιιν KCΙ~λιέρyειε;("ιtο:.ε.; ελl<\δοοCoιo; r.ρoιr.:ti«ιε;έχοιιν ήδη μ::ι:ι <Σ εοο.ρμΟΥή«μικρή ..liμo._L

'.4. XAPλJtτHPIΣNOΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ (καραηφήοΣΙΙ; ΟΣr.τ,ιι;Cι; ρ" τα JlQOO'C\oςG. δεδoμCVIι):

Το όρο; Πήλιο ηει xcιρo.ιr.:νιcr.εί Toι:io Ιδιcιί'<tΡO\l Αιοθη", ..ciι Kό.).λo~ ΙόρtJρcι LS";'OII Sόμ.ΟIl ϊ.ϊ69ϊ;Ο:~Υ;;;;;;Ρ:;;·~fι-λr.όοο.-;j···
'Φ311:4SI:Ι18S813.S.7ΙΙ. Φ.Ε.κ.. 6S:;Ι9iIS.S.76i. Εχει (ι:ioη.:; xι:ι.ρcιl(τ/ριcr.εί Σ:;μωv,,1(ή γιο. -:ην OpYl&ιNviδo. Πιριοχή ilmpotta"I
BirJ Αι,,;ι, !ΒΑ) oιίμoωνcι με -:ην οδηγία 791.ιo9lEOΚo.,iΙ:(ι); Δν!lOέρε.,ΔΙ <r.ην Ενό-:tr.ο. S': ":'OU εν-:iιι:O\I (,iι>::o; OTHER).
Ο oιιnoμός ill~ϊ-:oo. !νό-:ιο ,μI1"Ι τ/; ι"χ!ιιοχή;) έχε.ι xcιρcι~ι<r.εi Tόι:G;,; Ειδι.. ή.:; Κρα"l(ή; rφoo-:cωicι; Ιό.ρθρο Ι ,011 Sόμ.ΟIl

146~SO. Yr.oupyll(ή Ar.6oσoη Φ3ιι=oιιr.oΙΙΙ9.4.76. Ψ.ε.Κ 61:18130.04.76).
Το ll1Jριό Tocι,\,Kcιριiδcι ιχει Xι:ι.ρCΙK~Ιcr.ε( IO-:OΡIKo; ΤόΓοο,; ισρoJρo s: ,011 :->όμοll S3Sιt3: ..cιι :"όμο; I.ι6WSO. Y::O\Ip"{II(1j
Α::όοο.οη 10977116.S.67. Ψ.Ε.Κ 3SJBJ3I.S.61).

'..:5. ΙΔΙΟΣΤΗΣΙλΣΟ Σλ&ΕΣ:ΤΟΣ;

u

j
,

'.6. ΕΓΓΡλ.ΕΣ: λΠΟΔΣ1ΞΕIΙ:,

" CORJ:-''E Jn(Nm~Ii"n S)'$ι"Π\."Έ~",I'<':ι." ε.ι,·ίr<>nm""ι Αι"".:)'. CιJRI:>'Έo Bi,',~p"s. ΙοΗ\. (3.::". 3.:.10- 3.3_ 4.:'1
:, StriJ Α. 1~6. ~Ι,'υιιι~;ιι f'lι-rι ~Ι Gr""~,,. ν"Ι ι. C~m!-riJce.r~C

31 StriJ Α. &. Κίι Τ4ΙΙ. Ι-ΝΙ ~Ι"IIΙΙΙ4'ΙΙ :'1<'(4 ,'Ι Gr""""1:_ ν.,Ι :. EJim!-ur;h. r.'n.l
.ι, K,,,'m,,,,, Ρ. &. \'4n H"ljJin~"" Ρ,Ι. 1'1'13. Ιίsιίιι...ί <>Ι""'Ι"" ιιι Euf!'re ~.:.;.~rJin. :.' :hctr $c;:ι:cfίc;ln~... (ο'( ;n\·ctt..!-f~c,,;.
C"u".::iI Ν' Ειιιι'J"'. T-PVS ,1J3}4J. ... ;.ι. . 3.1.. ".:','
S! ν~II Τ••Ι Ι. ~ V"rJ,.'nk ~I.J. i'*lll- Th" i)f,'I,,~"1i"n •• [" JΓ.ιg.'nιΊ;",. <fλ/ ••,,:ιι ... ~:ιJ ch"I! ~ί.. ι,'I",Ι. C"u:ιJII"! E:.:r"'F'" :-;~\lIι" Δ:

Envlt"nm"nc $"ιιι, :-:,>.:;κ. SI;--.H!-IIrS- ΙΙΡ' !ΚΙ i3.1.. .ι.:..

", Th"is.:hlng"r G. !<l1'I.C"cJul,,;.I.t"r. φ.;ι,"''''

71 1:ι."~."α. &. J.ι".,,,;ι •. I'iSS Ιυ..::ιιιυ • .:''1"'11' ν~Γ. wrtevlll.
~) C,'ίf(.ι". Η. I%~. ~Ιόsιί,." Ju rtincemp, 1967 "''' Gr"",". SIJl,hy!i,,!J~.. .ι""" "cuJe ,~! ~"ό S,I,:.li:. J" Gr"".... 5;,'''' ι;:.ιI:':--1Ι.:11"".
ι,: ..<ΙΗIΝ.
'Ι) S.:h""rr1cL I<lSI ISi[",li .. ,... rct""i. ",'ν:Ι"φl

ι(ιι Ιe;.ιι:.. Α. IEJit"fJ 1'I'iS. Αr"ίl,-,ιιm"n;ι, Pr"OΙ,>t"y,'m"n~ u.1 EflJimika elJi Z".'n 11. EII..da. (T!ιr"at""e.i pr,..I".::c..J :.nJ
enJ..mi.:: ~nimal,pc.;i,,' ,,1 Gree.::e,. Ζ<>οloιί,;:ι.Ι Mu."um. Ι:ιι;ν",ιίι)' "f AlhenJ. r. 3S. ιJ.:" 3.3_ 4.:'}
,Ι} D:.br"w.ki. J-S. P"",'rι:ι.1 ""ι:ιmunί..ιιί"" ciI"d ί" ι",:.Ιιί. Α !m.
1:1 CORI:-;ε-β,.,ι"f"'Ι rr"jC!'~t, I~. Τ""ΙΙ"ι.::ι.! Η..nJι...",1; ν ...ιι
13' W;lkm... L j ....S, D,;ι"Ι-Ulll'ΙΙ re.:or..ls ,·f R""r:.Io,~"r:. ,L~rcJ"pc':I.. , ιιι ;h.. SI""k m:.'nLιnJ :."..1 Cr"I". EnI.lkr.
μ, WI,I"m.", L. I'-WI. '\Ι"Ι" ,,".'υι ιιι" Ji<1rII<UIι.," •• f Ah".."I.",,,"'" .• _. ,.. _•. - .... - ~
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IS) WiII.ΠI •• f. I98~ Caιaloι"", οί ιΙιο QnhΟΡιera οι CΊι...""'- Fallaa CΊι;ι.ee,. Ι. Arι:hi..e, οί ιιι. HcIlcnI<: looloιί .... ι So<:iety.l9ιU

ρ. Z7S.
16) Wi",ΠI",r. Μ. 1913. ΤοιΙ.lteιbcο\ιachιιιιιι ίιι MitteJcrieo;lιelatιd ίιι λυιυ.ι 19ΙΖ. ~oehr.Oιι1. Ver.ApoIIo .ι.c:)::S-SΙ. (3.3)
11) Da<:ie ι.ν. MJ(.ν. Dage aIId 1". CίraΩιIIIaU-. 1m Bu.tterfliel ίιι ~orthcrII :>nd CcIIlrιI G«-. Ειιιomοloιίιt.RcJ. Vao 3.1:
:~1-:66.

i:1) AItCl'O)'d λ. οι CD. 'ιcιtolι. 1m. FIori.ιi<: ιιοιe. {ιοιιι ι\ι. Aeιun ιeιioιι οΙo~ Willdcoo_i.. 16: 349--]7:
i 19) CboIIdιopou.lD. a. ,. 19119. λ dιeo;ltlisι οί Gtcelι reptiles u. T'lιc ~ιι:>ltcι. Ηcrp&ΙΟr.oa :(1:):]36-
!:!Ο) W.nιu f. 1938. Dic Araphilli.a υαιΙ. R.epιilίcΔ Grίedιeabιιds.Zooloιίcι. ]S: 1117.
~':!11 s.cΤ8U,;at 4c Ia faιιαc.ι fIorc. Sιh P'r_iιioaal Charιolrιphy Atla. οΙ Ειι.roΡΑα Rcpιile1 aad Arιιpllilιiaιιs. (ίιι pιcι.).
: =) HeIIcIIII' Soaety Ιοι τιι. SιυdΥ aιιd f'roιeeτ.ίΟΩ οΙ ιh. ~Olllt SΑΙ I~. Uapllllli.bed dι.ιa - p.,nortal Cοrιιnιfιιίcι.ι>Οa.(3.:'<:.J
::3) Rau Τ.I979. Οί. VelcιaιioιιOιtthcι..licIιI (GrieclιeIIlaAd).Ι Y",ceuUooιzoaeIIuad HoIιcIIIIufca.801. labrlo. Syl1.IOO(.1:t
;S64-6(I!
':.1) Raus Τ. 1979. Οί. V8J.ιaUoo Oιιύιcι ..lίcιu (Griedιealaιιd).11. Qv.er_ ilici. "od Ci.ιo--Mikι'Orιιmet-.Bot. JύIm. Syoι.
iIOΙO): 11-«:
~:s) bul Τ. 1979. Οί., Vel",ιaυoa ΟιΙtheιsalίeιιι (Gήecb",ιιlι.ιιd). πι Qαcro:o-Faa.ta lIαιl, a:ιOΩ:>1e GebotzI....tlιι:ha[tca. Bct.
;Jabrb. 5ΥΙ1. 101(1): 11·12
~16) Hclclιιic Socicty for ιhc SΙlldy _ιιιι. P'rotecUoo οΙ ιΙΙc Mook s-ι (HSS1"MS). 1994. Cooιiouat>oτι οΙ cιι;ι.\ιli,!ιaιeoι οΙ a rac:ue
1acιworlι [01 orpua. _ouodcd ,,"αιΙ. ACIι ιcaIι aad latheriol οΙ ιeaI olι"","atίoιιι Ιro.." tbe _bol& Gr...... fIIactioa οΙ ιhc_t
;ιrcι.UQαIΙ_ιιd rUa\ιiliιacioσcιeιιte. ίο Α .....ιιίιο,ι. fUι,aΙ R.epoιτ.. ευ Cooιrac:ι Νο ....)010 (9Z)'7t:9. Ρ 112. (3.2.c)
!:7) Hclcloi<: SociclJ' Ιοι- ιιι. Stady aιιd f'ιoιeι:ιioo οΙ thc )(oolt ScaI (HSSI"MS). 1m. lαΙorι:τιatioo:ιιιdηscιιc _t-ork ία G_.
:n.:.c)
:"3) H.ΙIιaUc SoQcty Ιor the SιιιdΥ alOd'~Ω οΙ ιhI! )(οιιιι; SΑI (HSS1"MS). Ι,,". IaIιU'O ρel"ίωlpιiι ltai epcoeιιΙW, ΙokOΩ..
,EIιιIIcιi dι:ιιιiήoιiU>ιι 1994 (SΑI ιrυUΙΙeat aτ:ιιI. febaloiliιaιiort oeιιιer. Aeti"'ity repon.). Ρ 12. (3.2c)
!:'J) v-ιJUou χ.. 199.1 Cbeckli,. οΙ Eodeιιlίc. Raιe aτ:ιd TbιeaU:ΩedPIaIIu οι Gr..... DrιΙι. Uai .....nity οΙ AtbertL ().3. ].4, 4.:)
30) Grί.."φcΙ 1Lfλ. ... Τλ. Joιιc.. 19l9. η. Itιιρorιaτ:ιι ΒίΝ Area. ίιι Eυ.ropc..ICBPecbaicaI hlllicι.tίo.. ~o. 9. ρ. 906. (1.::. 2,. Θ).
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S. ΚΑθΕΣΤΟΣ ΠPOΣTAΣJAΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ JtAJ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ COIUNI! ΒίοΙορ",1

UlΔ1XOΣΤΟΠΟΥ :CiR!4)OOO!
,•

'.ι ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣ1ΑΣ ΣΒ ΒθΝ1ΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡIΦΕΡΒ1ΑΚΟ ΒΙ'ΠΙ1ΒΔΟ:

5.2. ΣΧΕΣΒΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΒΧΕΙ ΠΒΡΠ'ΡΑΦΒΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥ:ε:

Ι

1

i GR22 GalDe refuge
, Ι

ΠΒΡΠ'ΡΑΦΗ

20

ΠΡΟΠΑΣ1Α ΣΕ Ε&ΝΚΟ ΣΑΙ ΠEPI.EPEJAJ::O ΕmΠΕΔΟ:

,Em:ΣAA Ί'ΡΗ Ι

ΣΩΔ ΠBPιrPAΦH ΟΝΟΜΑΣΙΑ Tonoy ,
ΤΥΠΟΣ 1~:ΣAAyφH

Ι GR::Z Gam~ r~fug~ . ΣAPAKINOΣ~KAΛIAKOYΔN~AKPYNITΣA • 2

GRJ2 Gam~ n::fugo:: ΔΑΣΟΣ [ΕΑΡΣ ~ONHΣ ΦΛΑ\ο10ΥΡΙΟΥ + 6

] GR~: G:ιm~ rut·ug~ ΔΑΣΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ~[NTZEΛAΣlΠOYPIOY + ,
GR:!:! G..Im~ r~fug~ ΑΓΙΟΣ ΔH~HTPIOΣ-ITA\oΙOΣ-KEΦAΛEΣ/ΚAΛ + 4

]
ΧΑΡArrHΡI:tΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕ&ΝΕΣ ΕmΠΕΔΟ:

EΠu::AλyφJf

J ΣΩΔ ΠEPιrPAΦH ΟΝΟΜΑΣ1Α ΤΟΠΟΥ TYΠot ~L"-λΥφΗ

1:-;01 ΑΛΛΑ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ + 69

1:-;01 ΑΛΛΑ ΟΡΟΣ ~AΥΡΟΒΟΥΝ[ ([ΒΑ) Ι

5.3. ΣΧΒΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΒΧΕΙ ΠEPιrPAΦEI ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ CORINE BJOTOPES:

]

J
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AOO040031

AOOO60018
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ΤΥΠΟΣ ~XλλΠΗ
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6. ΕωΠΤΟΣΕΙΣ LU ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΜΕΣΑLU ΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ TOΠO~

6.Ι ΓΕΝΙΚΕ:ΕεΠΠlTO:&εlΣΚΑΙ ΔPA:EElΣΚΑΙλΝΑΛΟΠλΤΗΣ: EmeANl!lAE ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖετΑΙ

EmΠTmEIι:ΣλI ΔιΑ%.Ι!ΙΣWEΣλ ΣΤΟΝ ΤΌπο

mΛ ΠΒΡΠ"ΡΑΦΗ ΕΝΤΑΣ.Η "ΤΟΥ ΤOIlOY EΠIΔP.uH. 100 ; KαU.1iρyεια Β 17 -.
; 10ι ΤΡOI<OΙWίηση των μεθ6δων ιc:αU.ιiρyι:ια.:;

Ι • 17 -
110 Διά}:uσιι , λ 17 -,
Ι2Ο Λίκανση Ι λ 17 -,
ι'"' Boσιcή

Ι
Β 2S Ι Ο

Ι
160 Δασική διηεφιcrη i • " -
162 Mττιαvoιιoίrιση των xληθuoμών

Ι
C -99 --

166 Aφo.iρωτι τ-ωΥ νεκρών τi ων μαραμένων δέντρων C " -

1
180 AUι::; Yεωρ'ιικi; και δασικi.; ερΎCcrtε; C 2S

210 Αλιεία cΕ crταθερό οτΡείο Β
,

"Ο !κά,ιμο .,1(1 δολ.ώματα • ,
Ο

"" !ullTJ\jfTJ IfQViδo; C 80 Ο

241 Σύλλη.η (αΡΙΙΟΚ'1:lκών) C ιοο σ

243 :.ι,λλε; δεΙΥμaτο)..η,ίε.:; χανίδα:; Β 2σ

~
290 Aπό<ιπcιoη ιtoκκoεlδών λ

,
331 Yπό'γF.�Q. tξόρυξη Β Ι

403 Αραιό ενδιαίτημα Β lσ Ο

] ~2Ι Eναlloθiσει.:; OΙΚΊCΙΙCών α;WΡΡιμμάτων 8 ,
"ο ΓεωΡΎιl(ό:; εξοπλισμό; C 17 Ο

,σ, Moνo~άτl. δρόμο;. ποδηλατοδρόμο:; C 70 Ο

50! ,ι,.μαξιtό;. OU1:0KIVTJtόιIρoμo:; Β 60

530 Βελτίωση των lφσαβάοεων του τόπου Β 60

602 Χιονοδρομικέ:; εοΥχ:αταστάσει:; 8

608 ΚΩτασκήνωση. τροχόοιητο C -99 Ο

701 ρυπανση νερο,) Β 2σ

Ι
703 Ρύπανση εοοφou:; C 17

επιΠΤΩΣ:ει;r.: ΣΑΙ ΔFλΣΕU: ΙΎΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΧΟΛ ΙΙΙ!Ρπ-ΡλΦΗ Ι!ΝΤΑΣΗ ί "ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΠ1ΔΡλΣΗ

110 Αλιεία ot: cr.:oθεpό cπμείo 8 -99

"" ~ίι)'λη!f'η πο.νίδα:; Α -99
S30 Βελ ':"ίωση των rφooΙΙάαεων rou rollO\l Α -99
600 Αθλη:ιl(ό:;: r.ξοr.).ισμό:; Ι(αι '!'UXQyωyio Α -99... Α \'~αYtlνισμό; με ειααΎόω:να είδη C -99

6.2. ΔlAXElPlΣH ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΥΠι!Υ&ΥΝΟ]; ΟΡΓλNIΣlι(O]; ΔIAXJ::IFO;:RΣ ΤΟΥ τonOY,
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EΦHMEPIΣ~THΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1990
ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣΦΥΜΟΥ

678

ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ& ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

:\;;,6.69269/533';

K;t~;i~':tζη ~?Tων Jι:IΙ ορσ-=η~οτ/'::ωvσι ΧΙ:Ιτ/jOρίι:;...ι;ιι~χόμ~\IO Μι
:"i:τ/ς nt?lβ::ιΜQ',~ιχι;",επ.::,:ώσιωv (Μπει χι:ιΟορισμό:; "ΙΡΙ'Ί.Q·

;.:.i."Q", "i.:.χώ" ;:.?ι~j.~,χώv μιλι-:ώ" (ΕΠ ~ \) χι:u Aoι:;i:; I;,,,,,,,,,,U:;
(Λ.::ι:-;;i;;Ι::;, J'.Jμ9ων:ι; ~1 -:0 Κ 1650/1986.

0\ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡ'ΚΩΝ.ΕθΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΓΕΩΡΓιΑΣ.

ποΛιΤΙΣΜΟΥ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.ΕΝΕΡΓΕίΑΣ' ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έxoν~ ",..όΦη:
1. Τις oιιrni~ιι:; ,ων :iρ6?ω" 3. 4- (..::φ. 1. 2ι:ι. 3. 6. 9. Ι Ο χι:u 11).5

Ι"~η. 1; χα:~! {...:.;. Ιί -;o~ Ν. 1650/1986 .Γ.α. -:ηv :::?Ο'.:-;;t:Κ::ι: "':0:.0
"ιρι!ill.λι'ΙΥΤΟ:;_ (ΦΕΚ Ι60/ΑI.

2. Τι:; Οι:ιτό.:;ι...; -:0:.0 ~IiI?Q'" Ι ΤΟ'" Ν. 1338/1983 .Ε:;;;Ι?i1Qτή ",:QII
ΚΟΙ',Q-:Ι:«ΙV Δ:χι:ιϊοιι. iΦΕΚ 34-/ΑΙ ό..ι..ο:; -;ρο;;ο:::ο.ή{ιηχι χο;ι :;ιιμ:--J.η.

;ι4ι&ηχι μ:. "':') :iρθ?O 6 -;o~ Ν. 1440/1984- .ΣιιμμΟ-;CJ",(ή -:η:; Ei.λiooς

0"':0 ;ι:ι~~.:ι:ιo. <7;Ι:Ι =ο{ιψι:ι-;ιχά χι:ιι .ις ..poβλ~tjι<.ι:; -;ης Ε\Ifω:::::ι:i>:ή:;

Τρά.;:ι~E.7.1....owtωY. Q:O χι:;ι!:ι:λ:ι.ΙQ:ης Ε"'f\ω:;a:χr,ς ΚΟΙVΟ-:Τi-::t:; Ά.....
6O::Ι>:Q:; x~. XάAVΒQ:; χαι :01,1 Ο:>τ;:;",οu.oίι Ε;:ΟΟtCΙομοu ETPOΤOΙ\l.

(ΦΕΚ ίΌ/Α).

3. Τ,ς OI:t"':\iξt::; "':οιι Ν. 1558/19θ5 .Kl,lβ~?"ηoτι χ::ι, K:.o~~Π\-;ιxό.

Ό?;.<νι:ι. 03ί/Α/19851. XtΣ> ...ων ιi?θpων 9 X;ι;~ 13 ...οιι η ..Ι ιι.37/

1985 .ΚαθΟΡ:Quός 7.αl α.'ΧιΧα.-:αllO;ιή ~ωv α.ρμobιoτTr:ων-;ι.w Y;:QI>?""
Υι;ων' (ΨΕΚ 157/Α).

4. Τι.; O,a...:i~n:; -:ωv ά?lι?ωv Ι :ιι.αl 2. "'01> Χ. 1835/89 .Σ~ιιση

Τ:::ουΟ"'..;ου TQιιptot1O'j 7.α: :ιίιθμ.αη 6ιμ~~ων oημ~:ι:; Δ.οίχηοηςο

(ΦΕΚ 76/Α).

5. Τις o.ιn:oiξιl'; ~oυ ~?OI> 11 \;;;ψ. 9. 1Ο 1Ι:tΙ ll)-:ou Ν. 1515/
1925 .1·"'Ο.....,"':ιχό α;r.ί.ίi.o χι:ιι "'.Ρότριιμα πριχι-::""ία:; ",;r.βiUJ.ovroς:ης

~l'Iρίιτε?τις '..5Ριοχή:; AΘΉVΩV. ιΦΕΚ Ι 8/ΑΙ χα. -::ου :iρ6ρOl.ι II Ι,.-.ι:ι;ι 9.
1Ο χα: 11) "'0" Ν. 15ό1/ Ι 985 .Ρ",θμ.ατιχό σχΙίiιo χα.: :---?ιTr;;αμμcr.

;:;:'0<:-;0:0;"", ,...ιριβΩλ).ov-:oς τ/:; ιιιΡύ-;ερης :::tΡIQZit:; θι~.,aλoνα.η:; xιu

,v..λι, ιTl_~,Ι>Ι;~ OΙα....~ις. \ΦΕΚ 1'Ι8/ΑΙ ό:;~ -::?οr.ΟJ:οι'i:&rιΧι:ιν X~ 011

μ;-.AηPώbηxXI' με "'0 cί?θpo 3] Ιπα.ρ. 4 x:li 5) ~oιι Ν. 1650/86.
6. ττ,., ΤΙ081/18.5.1990ι:ι;:ίιφg.aη τοl,ι π"...θιι-:::οl'lρτΟΟ .O?ιaμ~

cι?~OO'oτ/~""" το:.ο Av::ι:πι.ηρω-;ή TRQ~TQίo Γι...,η;ιι:; nι:ιvcιτ:ώτ/ Xw.
ζηvιχολάου. (ΦΕΚ 3:!ί /Β).

ϊ. ΤΨ τι 052/1990 ι:ι:ι~ιιση "";ο'" n?...iί:.r:;QII?'r0u .Κι:ιθο;ιιαμα/;

ι:ι?μ.~,o-:ή-:"", του Λwι:--.ληoωoή Υπο:.ορτοίι IIΕΧΩΔΕ. Aχυ.λi:ι Κσ.:χι·

,..".,..7:. ιΦΕΚ 311/8) ό:;~ 'pO:;Q..OtoήbYjx.t;:i ......Iv r \087/1990
ίψ.υι:ι ";:ό<;x:tQ'j (ΦΕΚ 334/Β).

8. Την υ;:' α.ρ. Τ. 1074-/14.5.]990 α:;~acη -;01,1 npweU:::Q"f1?U
xιu .0'" Ύ:;οl,lρτοίι B.oμηχ::ι:vίιι:;, Ενo/rιιι:ις χαι ΤΙΧ,Q)"Οjί:ις -:\νά.e~:;η

ctρμοοιο-;ή-;ω" C"':D\O 1',?"..o",,?rό ΒΙQμ"iΧα,,;α~. ΕvΙ?τ!:.:ι..; Y.:t~ ΤiΖνολο·

τϊι;ις Βι:ισίλι:ο Μι:ι...ζώi'T!' (ΦΕΚ 325/Β).

9. Την οΟητία. β4-/3()0/ΕΟΚ -::'):.0 Σιιμβοuλiοu -:η:; :!~Tϊς Ιο:.:.ον'οl>

1984 ~ω" E:.opω:;ι:ti:<ώ... Koιwτ/'τ .......
10. Τη" Qoηyi:t 85/33,../ΕΟΚ -;QU Σ:.ομβο~;'ίQΙΙ τη:; Ίίη<; lo'.>vίo:.o

1985 twv Ειιρω:-.α.i>:ώv Κοι"στ/-:ων.

11. Τι.; υ:::' ;Ι;Ρι6. 2918/10.10.1990 χ:<> 18~2/]0.1 0.1990 "Fo:.
...:ioc.:; -;ωv Ο?Ύα".ι:μών A6ΉVα.ς x;u Θιοnλovi.7.η:;CX'r.i~~o,Z::. α.::ο:cα

Qiζοι,ιμε:

12. ΤΗv ~::' ι:ι?,θ. γι073/10.5.1990 t>.....όφ:tC'l] -;0'" Π?ωδ",:>oυ?~.,ί>

χο;. 1'",oUPTQU EΘV. Oιxo-..oμlιι:; .Κα.!roΡΙQμός -::..." ,,?μoo:o-:ή~ων 'ων

Το"πwρτών Ε6",χής Οιχovoμiα.ς. (ΦΕΚ 312Β) όπως σ",u..J.ηFώθr!1<~
μι -:ηv :.ο;:' ι:ι?ιθ. ΤΙ ΙΗ/2.7.1990 α.=ό~α.,τι (ΦΕΚ 4-74/3\.

ΚΕΦΑΛ.,\ΙΟ Λ'

Μι α.υτή τ/" ιι;:οl,l;ιταή α.::όφιιοη :t::v.>xoroci-::>:: τι ε,?,,-~σ:-ή -;ων 0::1
τiιξt ..." .uIV iι.?B?W" 3. 4 χιι. 5 .0,," Ν. 1650/1986 χα, oυTι:?όνω~ 'Ι

ΙWΙ?μι)..,ιση μι -:ι.:; 01.''''17'1<; Otι;t-;?:ξ<..ς ι:ι) "ΠΙ u;:' ι:ιρ.6. 84/3δΟ/ΕΟΚ

oδηjία.:; tQI! ΣυμβQw..ίου ...wv Eιιρω:--~"'ώ" Κο."οτ/τωv -.r,ς 28η:; 10~·

viw ] 984 -ΣZ!"'::xιi με :ην χα.ΤΙ:ΙΓ.Qλ!.μηοη :ης ιr:μιJCliltt.ριχή.; ?u..Iιv.
Qης ;;;ου ;:ΡοΙρχιτα.: α.:::ό β.oμηχι:ι·,ιxi:; ιτ>:ι:ιτ::ι:ο-:σ.οιις χι:ιι ιι&xώ~εpιι μ~

τις ΟΙΙ:Ι"':άξιις:ων ιiρθpων 1. 2. 3. 4. 6. ί. 11. 12. 13 Χ;ι;Ι 15 ι::::r.ή:; X:J::

β) της υ'l\"' ι:ι? 85/337/EOI\ oδητi~ ...ου Σιιμβοιιλίοl'l των E:uρ.....α,.
>:ώ" ΚΟΙΥοτήτ ...ν της 2ίη:: 1Ον/;ΟΙΙ 1985 'ΤΙΙ:Ι -::'1" uι:~iμηοη ...ωv ~::\.

J:"tώοtωv οριι:ιμί-νων οχιδίωv οημοοiωv >:α.~ Ιδι χών ί?τ...ν Ο'ι'! r:tp.·
βά)lι'IY. χα. ι.διχώτιΡιι μι -;ις δtα.τiιξιι:; 'ων ά.ρ6ρ 1. 2.3. 5. 6 (;;::ι:-

perr. Ι). 8 χα.ι 11 (:;cφ.2) ι:ιV'fής. ποιι i',(OLN δημοοιεl'l6ι; D"τ/" ΕΜηνι....ή
τλώοοι:ι ιr;ην ι::tί::ιημη ε;rηUι.ΡίΟι:ι tWV Ειιρωι:α.ϊχώ... Κοι"Ο-:ή-: ...... (Ι.

188 οιλ 20 -:ης 16.ί .1984) χα.ι (L 175 οε1. 40 Τ/:; 5.ί.1985; ι:ι.,:(.

oτoιχcιι. ώατι στο ::λ.Jίoιo -;η:; IQόΡρΟΠΤ,ι; α.vά:;-;"ξη.:;-;0'" E6·JlY.ou χώ?QU
wι χα6ίστα.Μ. ι:.οΧιΡή:; χιu σ;r:οnA.ΙQμιι ...:χή η J:Ριχι:--..άι;lε:ι:ι τtCΙ:η" Ο:ΤΟ'

ΤΡΟΤοή της ρίιTooιvση:; _ι :ης υπDβιiθμισης -;0" περlβά1;'ov,ο:; μι τ/ν

α.ςιολόjηoη "'W'I άμtOων xcu έμμιοων ιπ::;-;ώσι ...ν των ξρτ...ν χαι οριι

οτ/ριοτ/τω".

Μι ι:ιuτ/:ην Ύ:;oιιπ.xήA:::ό'!'ι:tσ1J ι:ι:::οοχο:::ι;-:::u ι..iQη:; ο >:α.DoptQμός

του :::IpιtXQμillOιI ~...v ,,0Οι.ώ', :τφ.βα.JV.o''''ιxών μιλι:ώ" Υ.Ι:ΙΙ τη ("aOI·

XIlΩUι xατιip-:ιoη::: κο.ι i."ntpιΠr; wι>ς. σiιμ..,ωνι>. μι το ά:>6Ρ':ι 21 Ι"':Ι::Ι. 1)
τΟI'l Ν. 1650/]9f:16.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ι, Δι;ιλtα-:Tρto: Ο:ΡΎηύ πιτpεkι,ou (μι εξ:ιi?ε-αη -.:~ Ι:;~Ί..'l1'ήαι\:; ;<0...
::':t?Xτov" μόιιο λιπαr.ιxά από tIfIyoJ :-;:ι-:;:ιέλωο). χιιθώι; χο:ι ιτxo.'CΣO,iιt

<:ι\~ ΤΙCX τ/" o:t?loπoiηoη χο;ι "ΎΡοποίηοη 500 ,0uλά.χιo'0" .όιnιω" ά...
O;;:r:x.:x χο:. o:<:~.oύχων O'".(~",όλtOωv τ/" ημipc:ι.

2. θφμ.ο,,!Αιχ..;:Iχη; o-:o:θμ.oi "ο:ι illι.:; tT".<ιI....o...ioIL<; xo:UoaCJI':; μι.

ιi..tί.χ\r.η θφμι:.cή 'ιτι.ύ 300MW.xo.θώc; xtΣI :-;:upηVlXOi .,-;ο,θμοί χ::ι, :iλ/αι

:":",φη....χ.. ο:",ιΟρο;α-ιήριι;(μι ιξ:ιίριαη.;ιιριυ"ητιχά χι",pc:ι Υ..:ι τ/" =.
fΧ'-;ωΤΤΙ χο;ι ΧΟ;":Ε?τ<'αίο: αχά::ι.μου uλιxoίι χαl 1:Fώ.ωv υλών. μι .""ώ

-:;ι:",:η iίιo:?xή θφμι.><ή ι,,"χiι ;:011 δι... 'J;:t?β:ιίνι~ "':0 Ι K\V).
3. Ετχο:-.α.οτ:iοε.ιι;μι .:χ:tοχ:..ttα~χόαχο::ό ''1'' μόνιμη :ι:::οΟήχιlιαη"

α?to"χή διάΟιαη ρι:ιΟιΙ"ΙΡ1ώ" xcσ-:<Σ.ί.oί:-;:ων.
.J. Ολοχληρωμι"ιι; μι.ι:ιλ/ο"';"(Utiς ~toμιr.(:r: ...iE~ ~o: .ην :::φα.-;ω;ή

'Χχ:ι..Ιρμα.οll <lIOήρoll χω χν.uβα.

5. Ετχα-.:ο:α;:άαιις γιο; ''1'' ιξόΡυξη α.μiα-I":OII. xo;OΏc; Χ:Ιι -;~ ''1'' ιι:ι

-:lργ<Σ<Jίo; XQ.I μι.",r.αίηαη ..αll "'!Jb'nou χ:ιι. ~ων ::?ο.{r.o-.:ι..... του' 'Ττ/" :ι!.

"ί:-;.ωοη ..ω" .ροϊό",ω" ο;μ.αν-.:α"t<l'!1ί·ι",U, "'Ζ:;l..::ι~τ:iοι~:; μι ι.ήαι'Χ

:-;;ι:ρτω;ή ά...ω ~"''' ~o.oOO ~er......ι.. i-:oψ.UI·' :φοϊCr,~ω" '1'Ψ 1':'!Fi
:,:.,-,<:'1 ~c.ι-, ",λιχών .~ή:; tyxo;":αO.:iOtl~ ;.<! ι,τ,'Jlο: :;<Jf:rrωτή ί......

1

j

]

J

j

ίJ

.ApQr-o :

O~ιoμoi

Γ:ο: Τ/" Ι9Cφμoyή τ/<; =ρo':'o~ ο;r.ό,>αοης "OO':'Vtcll ως:
1. Bloμ'Γ,{αvtχ!.; Χα/ oUIl<X.9E~ OPΙΙOτ/PIότ/.I.:;:

1\.1.111 χ.ι;ιιο;χ.... ;ΧΜη μόνιμη ιyxo;oό:o;o;<Jη :':011 χρηOlμι::'ιι rιo; οχο

r.ο:ις βιομ$('Χ"ιχούς" χοι"ήι; ωι;ιίλ.tI':ς:«εΙ tνδixt.:u·.rct :φoxo;λioι~ ?ύ
- :;o;ι·,cτι 'J":~ πtρι.βάλλOY.

2..~ "ο;ι μη ~toμηχ(nιIΧic; ~τ/PΙότ/τ!ς:

- Η υΜι;<οί,l",l xo;.:ι.o"ιυo;o~xώ" φΎαοlώ" .. ό.λi.ων ιγΧο;.:ια,.i·
οιω....

- Ό\).λις (;<ιμβάoι~ς ono φUαιχό :;ιpιβiιλλo" ή 0":0 .=ίο o.tς ο:;oiις

r.~άo'OY'ΠU XCΙΙ οι E1l:E!Jβάoollc; πov CII9'JPOίΙ'.Ι ιχμι"':άλ).(υαη .c.ι-_ <;ΙU

~ιxώ" "ό;ιων. που ι...οϊχι..", "tI :;?oxmoow ?iι"o;·.ιση i; υποβάθμιοη

~.o :;(ριβοΧλλΟΥ.

3 .•ΕιδιΧήΠι?,βιιλλovnΧήΜιλί• .,. (Ι·:.ιυυJtWi-=. ΧάΟ. Ι-::'ΙΟ'η'

μσ-JιJtή t?"fC'O\CI χα.ι ίμlU'.rct Τ/Ι; α:-:oiι:ις.o :;ι,ιιιχόμι·.ιο xαOo~~ • .:ιι α::'μ

Υω"σ; μι .0 ο:ι,ιθρο 1 Ι τ/': ;<o;?OUow: :r::-:~CΤΙC; χσ;ι α:;αβ}.i:-:Ξ:Ι:

0;) ~τ/" .uι.μηpίωαη χα.ι ι:ιξ:.ολότηση οηι; σημο.οΙιις "':OU :tOQo,o;.EIl
.ίov ο;οr.uι.ιψίνov χα.ι ατ/" ίν.ιι.,"η ":ΟΙΙ oiιμ"ωνo: μι τ:ι χρι-;ήΡιο. :-:αll χο;- ~
θα?ψno;ι Ο"'α σ.;:ιΟρο 11) .ou i'f. 1650/1986 χο;ι:ιι μw; 0;1"".i) ,ις xα.τ/j9

ρ,(ς .011 .ipOpou ΗΙ .011 Νόιιοll o;lI.αiι. χαθώς χο;ι

3):":") Οιο;τ:Ιr.ωοη r.iJo.άootUI" μί":?'α/" π;ιοο,:ιοiw;" χo;~ ο.Ο:ΧΙ9ηο,l,;

•α ... ::;:oor:<;ι":ιuτίοu ο;οrnΧΙιμt·.ιοu" χα.; ":ης ιlιΡίι.ιρης ::ι.Ριοχήι; 'ια/ O":'Jj"
ttΧψ;-?ίωοη -.ης οXC)πιμό",:η,w;- <ων μi.;:ιωv ο:ιι.ώ".

.J •T9io.~lvu; μιλί.ις. "o:λoiιvtc:ιι ΟΙ μιΜ.ι; αl ο;;oiις μίχ":)Ι "Ι 0'1
μocίιUΣΗ 'ης ::Ο:Ρούαω; 'X-:.ό"o:ι:ιηc;. ~ίί'.(nι ιI·.rct.o;Btt 1«1:1 •..;φι:ιλ1j'iθεί.
α;,μ;ιωιια μ.! ;:~:; ",:ό;:ι ιοχί>οllοις iiιcx,iξw;. ο:::ό .0 Δημόαιο. i'I.Π.Δ.Δ..
~':"":t'...oμoΊΙC; Tor.,xήc: :\υ.οΟιοίχ,l",l". ~ημό:nι:; Ι;::-;:'χμ::ήαι,,, χο:, λαl

:-;:o;j,:; O~""CΜoiιι; ΔημΟΟιou Σ;ιμ:;;i:ρovtο.;.

'Α?θ?Ο 3

Πιοίο ~oΤΤΙ:;

Η o::-;:~ Ο:;ΙΤ/ ο::;;ορά 0;).0: i?τα χα!. Ο;χιατ/?ιό":η.ι" ":T'r; Α' χσ., Β'

χτ.'Πορίι:ι.:; .αll ά;ιθροll 3 ;:011 Ν. 1650/1986 .oJ"O"':OU lο.ω><χού 000
Χ::1, -:α1l Δημόο.ου ταμί-:ι.. ατός :ι1ΟΟ t".ι:·,ιιcc; ::011 ιξη::ηρc;:οw oxα:,;oiις

tθ·ιuι.ή:; ·Χ;ι:.ι";χ:;. χο.ι β) -:η'Ι ::~0<:~'X "Ι:; ~Uo,\.. χο.ι .αll 't01"".iOU μΞ: .0'0'

χ:ιΟορ,αμό ::ι?οχώ" 1"",,;;oα":"C1Cl;CΙ:; ~'?ω'.rct μι: o?ιαμί.·,ιιcς ::?oOι:ιτ:r.ι'

.,.'~.

κεΦλι\.\!Ο \3'

Ίι..?6Ρο ~

λ' ΚλΤΗΙΌI)Ι:\

Στ/" Ilρ';'-:η Ιλ) Ko:τ/τoρto: xo:=tiαo::ov;:m .:;1. ιξήι; Ι?τα XCJ\ I;P'J-
"Ι'τ/?ιό'τη.ις ό<.ως α;νιηαά90v0::ΙΙ α;:Ο'ο' 1""..:I':;ιuιά.ω -;:i...cuι:o; ~.<:ιt 11;:0010;1'
"αύ~α, 'JE oμiιoιι; Ι Χ<:ι' 11:

ΠΙNAI\A~

0111 ..\.1.\ Ι

;:1,0>" 50 .Crwω" ί,οιμω>ι "poιόv:ωv'Τ,Ο;"'ζάλλε.. χρήσιl:; ;:011 <ψί"ν-.:οl>.
ιτχο;τιιοτίοιις :ιου χρηοιμο:rtοια.:ι-ι 'ι"ιίνω Ο:1'(ό 200 ,Crwoιιc; ,ο χρό·,f>.

6. Ολαχληρωμί...ις χημιχέι; t,,:"χο:-:ο:ο •.iαιις.
7. Κο;το:οχιιιή ο:υταJtl"'1.οδρόμω.... αδών ,00xtiW; xυxλαφopί~1 ~ιoη

ΡοδρομlΧώ" ϊpcιμμών μιτάλων :ι:-;:οο,σ:αιω', χαθώ<; χο:ι O:E?oλtμί,"'ω~'

",:ων 0ιιοίω" οι οιάορομοι o:ι."tιr:"Iiωoη xtIl ,,;:οατuωαης ί.χο"" μήχο:;
2100 ιη χο:ι :;λί.Ο".

8. Λιμάνια. θCΣΛάOαιOIl tμ;;:OΡ;αII. χ:ιθΏC; XtI.I πλω-.:ί.:; οοοί χαι ),ψ..3.",,0:
ιαω-ι:φιχής ...o:lIαιπλoiι:ις 1\α1""':"oi,,- μt ιlt.oιόπlαμa. μ!ϊο:λU'~FQ -.:ω·, Ι35σ

..όνω".
1). Eγxo;.αα.ιiα~ις διάθιοης ::ι:-;:αβλή-:ων τοξ\χώ" χω ('l"lXtνOiι"wv μt

ο;πο,ς9ρωαη. χημιχή xα.,φτ:ιot:ι. ή ι'.rctΤ.όθιση Otη -rή.

ΟΜΑΔΑ 11

1. Γιωρ:ίο;

0;) Σχέδια ο;τρο-.:ιχού α.νο;δα.:ψο:Ι.

β) Σχί.Οια. ;ι.~oψ.O'I:oiηαη:; χι;:αω" ;,1ιώ" ή ημl,?ιιοικών tx.:io;;.UI~
:-;:..0.; ι"'ο;"':ιχ.. τι...ργιχή aIψt-:iM.UΣΗ'

τ) Σχίδιο: τιωργιχήι; uOpcιuλ",ήc;.

5) Δ,νδραφυ;:ιύοιις τια οημwυ?;ια Οααι;'" :-;:ου μποραύν "α οδη-:ή

αΟν/ αι '1!J"ητιχiς 'Χ':tό οιχολο;ιχή ο:ί:-:οΦ'Ι, με-.:tlβoλi<; χο;ι εxΧΙρ'Jώαιιι;

μι αΧοπό μίο; άλλη μορτή ιχμ!",:wιιιαηc; ΤOLL ιίiά?Ollς.

ι) Ει:ιχιιΡήαιιι; μι 1-τχο:.::ιο~:iο;;tι:; 1'0: :,:ο"λιριχά ά...ω ~ω" 5.υυο κι·

φι:ιλών .
α.) Ι:;o:.'χιl?ήαιtς μι tjxO:"to:O"'::io;;t~ ΤΙΟ; χ,x?αuς ό."<οι ,ω" 2:υ χ-οι"αμη·

.ί?ω" μι .0: ",.:χράτωτά .ouς,

ζ) Εχ.?οφή ooAoμoιJ. ιχΟI>O":";:ο?liο:. \xBuor-wE-.:uι.oi ο:.:ιθμoi.

η) Ανό.χτ/οη ιοψ" :ι::ό -:η θάλαοοο:.

2. ΕξOJρ"χ"χίς (3ΙΟ!J-ηΧΟ:'Μ:; - \3ιoμηX,o;ινtιι; ;ω" μη μl",::r.λλΙXώ~ 0;:"
χ.ώ ... ο:.?αiό".ω"

0;1 ~όρllξη ".:.Ρι;ιη:;.

β) rιωψήαιις :3άθουι; ιχ.ός ,,:;ό ~ζ Ί!ω-.:?ή~I~:; 1ΙΟ; τη μtλί-:η -:ης

>.::ιθι?ότη.w; .ω" ιΟα'?ώ" >= :oϊt.ις:

- τιωθιρμιχί:; ;ιω.~ι::;

- τιωηηοι:ς τια τ/" CI1l:0iJipt') ::;ιρη-..ιχώ" χα..:ιλοί:-;:ω"

- ιιOΡOΎtω.pήoι~.

γΙ Ι-:;;':'ρυξη οριιχ;:ώ" ιΧ;:ό:; :J:;oJ .:r: μί.αλ/ο; χο:ι .1:; ορll"",:ι:; "'liiC;
ινί.ρr-ια.ς. όπως IIO:;:IIi;lou, i;ι;.ιov. χοΜI7.ΙΟ:'. αχι(lτόλιUαll. :ιλο:;,ού,

?ωc:'?Oριχώ" αλcί:.ων. r.οοό: ..ο;;:ι:;.
ο) E~όρυξη A,Oit·,ejXUto;ι χ~ λιj"ίτ/ '1Ι 0?,-'Χ.ι10 β:iθο",~ .
ι\ ~?II;;η hBi"e!J::t"::. Κ:Ι: Μ....,ίτ/ α! αρυχιίο .::,~ά ...I.~.

οτ) .Α".ληοη :-;:ιτ;;ιλαίου.

ζ) "-\v;ληαη >,ιιαl)(ο':' 'XΙ~:O".

η) E~όριιζη μι.:vJ.ιIιμιr.ω~,

&) E~όp~ 'Xα9ttλ"':0.:ι-.(ω~ -=-ι.,α-:αλίθω".

ι) Ε:;όριιξη οΡΙιχ.ώ" ιχτός ιι:-;ό ~o; μl"'::ι.λλα. χο:l ~:; ο?",χ,ί.:; ;:.ητi.:;

Ι'/ΙΡ1'!ίω; οι οΡΙιχιίο; t::tιpιrI(\,I:;.

ιο;} Ε1χα..αα,άοι.ις t::t'i':X-,t:,,:; ;ης βιομηχο;οΑω; ιζο];;!ιξη:; )"Giv
o~:ι. :;ι,::?ιλα.ίοιι. ;:001)(0';' :Jt?WU χα.ι μι-:ο:λλευμά.ω", xι:ιιJΏC; :~'1:

o:~:;:oCΣλ.oίιχ ..." αχ~α.oλίOω".

ιβ) Π:t?"'τωτή Oot;:.i...eF""''' (ξηρά o:πoo'3~η .αυ ά>λ1ρ'Uο;ί.

\-r) Ετχo:τ:ιo.άαι~ς 'fI<:I "1" :;:r:;;ο:τωτή ;:σιμί",αιι χο:ι ",0(3ι;:;ου.

:.δ) Βιομηχ'Χ"'ίο: ΧεΡΙΨfιχώ', ιιδώ". xtIι ιδίως ::lιρΙμ.::ιχω·, 1""J.;"ilιoι".

qς~μ;ιχω" οωληι.ω". βο;Ρίω', :tI.I·,Bwv 00:..i001l χο:ι ι;:ι"δύαιω". χ:ιθώ.;

χο:\ χt;1.iμω".

3. Eνεpτι~o;χή βιομηχα.'Α"

α) υιομηχο;....χίς ιρατ0:α-:3αιις τ~o: "Ι... ::o:ιpηωjή ηΑεχψ.Χή:; , ....ρ
ίΙ~O;:; ::ι.μoiι χαl θι;;μο':' iιίiα.α:; (ι;:όαα" ΟΙ" ::ιριλιιμβά ...οv::ο:ι α.ο =.
ΡάΡ":'7jμα Ι).

~) Βιομ'Γ,(Ο;'Αχές<Txo:.o;<:o:io;;tIt; ';"ιο;ι .'1 μι..:ι'i'ΟΡά ΙUpίOIl. O;Ιηloύ χο::

θερμού ύδο;",:ος μΙΤ0;90ρά ηλεχψιχήι; ι·,f.ρτειιις μι ινιxi?ιo; xcιΛΏOlo:.

γ) Ε::ίτιια 0:1ΙοθΉΧιυση i'"σIxoiι ο:ιΡϊου.

/J) Αr.οΟήχtll<lη .ύφλιχ.ω" :ιφϊω" 'JI ", ..όίιιις διξ::ι.μι"Ις.

f} Ε::Ι1ΙΙΟ; 0:1Ιοθ"χιυαη Ofuχ.ών xtIυοϊμω".

Ι ••0;;"; =χ.ιί<ιι: ."o.J.o;.opio.ι;. '"""",,,,", ""~ ""'" Ι_'ό τ/'= "~"?,,,ό~~ ~~...o< '" όΜ.

'''x..ia; ~""'ό"""ός ~i.μ,,_ μι ~.,..; Oo<"I'σUc::ης f"'f' .......:.ήI: Σ"Ι',......'J. ~~ "'" ,,~.

?"ς ua.ι.:.e ..... ιJ.,,1twώv Σ<o~._';'" '""':: l!:ο.,.: 1'1...~;.... 1')75.

Ζ.•.o\ιρoi.ψ.ί.,,· ..........'σl .~:i ":".1_ ""f; ~2T"':'-';σ••οη; ,σ "ι:οό;;ό!"" ~.,.,

"",,,""• ......,.,,,, ό~""O....μό ""~ί~.,, ~ !:"I'~...'"" ~ό" !:O ...":"'~ 'Ο'> Ι?+Ι ':"''' <rj",όi'>οr,

~ς ,)'tiM>oOc O~ .....ης 1l0:ι..""ί',; Λι;:οr.βf'ί«< ς~,,?";>τ/I''' 1-11·
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O~J B,oμ.ηχ::ι"ι,,"~ μ.::?Ι"'~Οltοίηg,l λ,θιi"Opα:><ι:ι χα, ΙC1"ίτ/.

ζ'j tτχα~α;οτ:iοtις ίΙ:Ι Τ/" :;:4!1C'iwiίΊ η 1:0\1 ψ::λοu-:ιομό ::UP'!"ΙXώY
;ιι.αuoίΥ.ων,

η) ετχα;~ασ-::iClt\ς ~;:α'IΙ:Ι:EξΙΡϊι:ι.oίctι; (ι),:cllOβολημi"ω'ο' ::υ!Πl"ιxώ"

muoίμων.

Ο) Eyxg.~aotIiotlt; u'llΟΟοχή;:ω.ι ι<:ιξεPίCΣllίΙXΙ; ;xιOιι~pτώ'" X~Wi·

πω', (t9ιXιO\l ΟΙ," '1UΜltψλcιμβιXvov't!ΣI <Τ::Ο :w.ρ<φτημ;:ι 1).

ι) E-pια;,α;o,"~Clιιι; τιο. "1" ::ι;φCΙTωyή ",ίίpo~χψιxής tvipϊt:"".

-\-. Mιw.λλ~

0;1;) E:ιjOO'tιiQIIX σιδήρου και χάλιιβα ο,"" οποία οuμΠιΡιλαμβιrιoντaι

--::;;ι: χυτ/ρια' ,τxcι.,:ι:ι..g-::Ισι,ι; O",vρηλciτ/Oης ΟUρμι:r:-οια/iηοηι; χο.ι ii.α.oης

(εχ-:ός από .:.ι; ιτ==σο:ά.οας ποιι :ctpιi.xoνtαI 0":0 :::φcipπιμιx Ι).

β) Εrχ<ιtαΟtάσιιςΠCΣfΚt"Γωyή:;χαθώι; χω τ/-.'=>;ς. χαθαΡt(lμοίι. ~!?ύ..

xuc:μou χσ.ι iλα.oηι; -Ιω'ο' μη οιδηρούχω" μ.ι-:&.ίJ.ω". tζa\pOIIμi"ω'I 'ωΥ

::OAιr.φω" flttillιoι....
γ) Κοίλανοη X(L\ >«r...i-:μηση μ.ι~\1 ttμ'r.(ίωll.

δ\ Κ.:ι:τψ,:'uοiα ιπι.;:ιx"EIΏV :και ι;-.ιιιάλuψΗ μετάλλων.

ι) ι\~'II0I;α. X(r';~xtUiI Oιξ:tμ.ιVΏΝ χσ.ι <ίλλις ).;ι:μCΙPΙIlOX::Ι.:Ι:

σχιυίς.

<ττ) Κα~Ι:ΙΟΧtuή_ι σ~oMιτηoη,,"Utl»«,,7r:ωY)IQ.Iχι'ιητ/ρωΥαυτο_

κι"'ιτι.!....
ζ) i'ιαu~η'ftiα.

η) ΕτχαταΤοάοε.ις χα::=ι,ΟΧtuής XΙU Ε1"'..ιοlιιuής αι;ιοοχα.<tώ ....
θ) ΚατασΧΕιιή αlδη;χιΟ;ιομιχα':' 1ιλιxoiι.

ι) Βαθιία Xotλα.-ιαη μι χΡήοη ΙΧ:»1χτlχών.

ια) Εrxa.τιιατάσtlς τρίιξη<; xΙU ~ιpίτ/ςης μ..α.λλtuμά-:ι.!....
5. Tw..oupτig;

6. Χημιχή βιομ'f',(ιxvία

α) Ε1"'..ι:ςΕΡ;αeΞα Ε..οιάμ.!-αι.!'" ~t:ο!όvtι.ΙΥ χαι =ΡC1Olιι\!ή χημιχώ... π;:ο
Ιόv:ι.! ... lιΧ":ός σ.~ό cxuτi :::οιι :nρltχοV'ι(l'1 αο;ο =ΡάΡτημ::ι Ι).

ι)} Πα~xιυ," =".~;:.:;:.:.ixιoιv κ::: =:r.::ι.::αι~χώ ... I:?,oi<ιr.ωy. ;(uΩ-
.t" • tl ". •••. .' _. _..' -

μο;ι-:ων χ.:ι.ι t"t;:'"XιιoI.... tλC;o-;αμηι.!'" και ιr:;:ε;:O:;EΙO:ωY.

;) Eτxa-::α'3ά'3E~α;;οθipιιuαης ~E~..tλα.iαιι. ;<f.-=?ο-ι:ιιu:χw..=t χη

μικώ... :--?Oiόvtιoιv.

7. BloμηχαV«Ι τflO9ίμι.!'"

0.1 Βιομηχ:ι:',ία φu-:\χώ ... xa.1 ::ι.ιιχw., "'-=ρώ'l ouαιι:. ....
?) Kovαιρβo>ιoιία ζι.!ιχών χαι .,:ut\xΏV ,ψοίόντι.! ....
";') Παρα.αxιuTι 'fUλαx:oμαώ ... ::;ιotόν:ι.! ....
ο) Ζυθαποι:α χα: :::ιΣ;1=-Τι.!"fή β~ ...~.
Ε) ZαΧΙΙPOιV.ααταή Χ"-Ι =-ραα)(Ε:ιή αι~;;:ώv.

~) 't':II'ftlα..

~ Βιομηχ;:ι.'Α", ::;:ι.~ϊι.!τT:~ :χμ-:';"οιι.

'1) E;!τcκι.σ.αtα ::α;:.:ιτι..,ΤΤΙς :χ-:-~ι:W.iιt:οu χαι ΙΊ.θ:.οiλα~~.

(1) Ίa.χιιpouρr-ία..

8. Κλι.!σ-;ο~οuιrriα.βιαμηχ;ινίο;ι δίρμα-:οι;. ~;).o.., χα.ι. χ~-:ια':'

0;) Eτx::ιτ;:ι.ιr:άαιlς τ-α ';tI v,uaIμo_ ':ΤΙ" (ι.;ι;ολί:t::ι·.ιαη χω τη M:i:cιrlo'!

-:ου μaMιoiι.

β) ΚαΤC10uuή Iνooιινioω .... ILopιooavioιoι', x"l ιισ.-:;n1"'.l(ι)(.Ι

Τ) KαταQxε:ιή ~:ιλο::ολ.oU. χα;ι.:ο':' )(ΙU :ια.ιr.Ο'ιιοu.

ίil i'ιημr;r-:oβcιι;;ιία..

ε) Ε?Ύοcr.άοι::ι ;;~ι.!yόϊς χαl >ια.ερτ::ιοία..:; :c~ί"'ης.

0-;) ΒυροΟΟεΦία. ;ιαι AιUI«I'Ftήpι."- δέΡμσ;:ος.

9. Βlομηχ'Χ'lία ιλα.αnχοiι

Πα.ρα.Τι.!τή χσ.ι _.ι;ιταοία 1"'.fοΙόντω ... ~oυ ~;ιoi:rι..Ο\Ο.α: ο;;;ό iλασ-;Q

μιοή.

10. ΣχέΟια. έρτων υ::οδομής

:ι) F:;Ι'Ρ0ίιι; oια.ρpiιOμ:αης β~ηχα\Ι\Χώv <;ι.!VΏν.

~) Ε;ιταοίει; ::oMoOoμiα.;.

τ) τω<ριρΊχ χω οuv.::ι.Τ'ι[ς- xa:::ι.oxι;ι~.

ο) Κιr.:ι.ΟΧΕuή ίipόμων λlμ'Χ'ιιι.;" ... {cr.a ο::οία ο;ιμ~t;ιιλα~:ivovταl

α.λιtu'lχά ΑΨeιytο;l :cιu :ΙΙ;ΙoOpoμ:ωv (ο;ιωια r.ou ,)tV ι:ιριλ::ι-,ιβ;ivovται

0.0 r.:;φάρπιι-ια. Ι).

Ε) Έ?το;οω,θέτηοη:;Ιc:ιlιa1ίs;ιιiοll)χ:χ: ρ~μιoης-:ης ;:σήι; :ιδi.ω....
,,-:} Φράτμα-:σ. 1«Σt iot::ic: ~i;ιια.-:;ι:-..je!\ς :::?ος ::;uτχ;i;-ηαη Τι μσ.ιμi.ι

-:ι!'η o.'IIJQi,Xtuo.. ΤωΥ ιιίΊό:tω....
q Τροχ.όδΡοI,ΟΙ. ι-.ι;ιi;ιιο. ή ,,::(,,<ι:ι μ.tψό.. ~'ιαipιoι αtO..,?ίkόρoμol ή

a...v..O'ftc; i?"μμέι:; flίiI:Coiι tiιr:ou::oυ χpηotμo>ιOI<Jύ .....α' :ι.:::o~'oτlxά ή

κuρίως τ,α -:"1 ;.ι.ι-::ι;:ο!"ά ι:::.;κι-:ι...·,.

η) Ι::τχο..ι:ιο.άαιl<; ::ε.ρtλ.:ι.ια; ....τώ... ;ιαι Ι'ΙΤΙοΙτών αιγtoυ.

θ) Eτ_τo.o'tάoιιι; uίiΡατωτtίωv μι~ν αποοτ3,οtι.!·J.

ι) Μο.Ρί"'ις OI<Q.q:ΏV ο;-ψιιχή:;.

11..λ/λι:ι: oχi.oιo.

ι:ι:) Χωριά ΟIQ.)\οπώ.... ~tuoΟο-,(!ια.:ceι ΟUΤΧΡο'tήμcr:::ι.

β) Mόvι.μιι:; 'ltiιr.ις :xτΏVωv χαι οοχψών τ,α αιποχί'ιητα Jtαl μo~oo,,
ωπς.

τ) Ετχαταο-;άοιις τ«t '4 οιάθιι:η :ι.!'" βlομηΧ::Ι',lχι.;"νο.ποβλή.ων >ιι:ι:ι

τιoιv οοοαχώ"απO!'p,μιr:-ων(ιx~ό<; ι:ι:r.ό αυ-:Ες πou πφιλαμβάΙΙOVΙα/σ.α

"apάpτημα Ι).

δ) Σταθμoi xaθαΡιομα':'

ε) Χώροι o;:tόθtoης :λiιoς.

οτ) AιtOθήXEuαη πα.N:uOOIδήpι.ι....
ζ) Ετxa~ιur:ιiOEΙΙ; δοχιμτις :ct"'lτ/pιoιv, ο.!ιοβίλω ... Τι αtριoωOη-:ών.

η) Π<ψ::ιτωτή -:ε;CΙΗτώ ... ο:'ιορ;;'ιιω ... ιιιώιι.

θ) Πι:ι:ρατωτή. Ο:ιGxtu;ια1c.. "όρ-:ωαη ~η;'::oα<; Χαι ι:."!'η:c-::χώ"

uλών' τόμι.!αη φ.U01πtων xa., ;.:α'}ιιλλίω ....
ι) Διαλιιτ/ίlια. 1"'j,oίων.

10) Eτxαταα-.άoιlς t:::~ξψr\ΧΟiα.:; Ο":t?tώ" ~.:XI ιιτρώ ... αιtoβλή~ω'l μΕ

xαiιαη (UΙ~όι; -:ι.!" τl)ξuιών =t t::ι:c,νδiιvωu r.OU αvω;:iρι:ιν:.:ι.1 Οτ/'"

αμάδα: Ι).

12. Τρor.οποίηοη -:ω... O',(εoίωv της ομάδας Ι χαθώς χαl -:ι.!'" oχ~

δtι.!'" της oμQcίiας Ι ;:οιι Lξ,,::;rιrκ-:oiιv α::α;ύ.c.ι1Πuιιi ή χυρίως τη ... avoi
;:τuξη χα. ίiox:μή ...ίι.!'" μ.!-θόΟω ... ή ;;~oiό ...τω... χαl :::ou ΟΙ'" χpηoψ=oloiι

V't;:ι.ι ~ψooό-ι~ρo α...ό 00 1.ΟΟνο.

-Α;ιθρο 5

Β' Κο;-η;ορία

Σ-:η Β' χο;'Ι'ηταρία. χο;-:α~:iι;σQlr.:ΙΙ όqo; ί?τα χ=ι,ι δραστηp:ό.η~E:; οε',

o:'.ι<ιo;tέ;ιovτQ.l otQ'V ::::·,g.xα ~oυ iiIOiIou -ι. i.φόσο'" τια. τ/ν ΙΊχα-::iα::ιeη Χ:ι:

k\;ouιτrio; .ouc; σι::ω.τιί-;;:ιι. _":3. τη" IOΧiιouoa νομοθεσία.. '1χι-::ιιή

~~:::..

ΚΕΦΑΛλ.1Ο r
Πι?,ιχόμ~',o Μu.ί-:ης

Πii?:;'3eW-.σ.:ΙΧώ" E::::;;.ώoιΩV (,\Ι.Π.Ε,)

'λ~9;:," 5

Α' !\Ο;τ/ΤΟρία

1. ΤΟ =!ριtχό;u.wι -:ης i\I.Π.Ε. Ι-ι:ι: 1:..τ::ι ΧQ.l ορα::-;η;κό:η-:ες-:-η; ομ!ι.

δα:; Ι ,1,01,1 άρθ.,ου 4 xαθoρίζ.-:~ ...0 ;::'vα.xα ι .01,1 άρθρou 16.
2. Το ΠοΡιιχόμτvo -.η;: Μ.Π.Ε. it:ι: f.?τo: :.ισιι ίi!",\oτ/Pιό~η~ι; ':T,~

Oμ:ioα:;; ιr χοθο:;iζt-::t: "-:0'1 ::ί'ΧιΧ:ι. 2 ~oυ ίΟlα... ι.!ς ιiνω :ι.\=,0t:0ll'

3. Α... από ~Iς 1000.(iιou",t:; &:ι::::;ιι<; :--?oI3λi:::o'πι:ι:ι οι ;\ΙΠ.Ε. ";'11'1 0:;1
ομίνα ίΡΊ:Χ ή δρcwτηpιότ/.ι.:; ~:oιΧό-:o;ια στοιχιί'::ι.., τα ο.οιχιία :ι.ιιt!ι.

cn:ottλoiιv οuμ;-J.ή.,~ -:αu ~IΡΙΙΧ.':Ψi.\'()u 'I't',<; Μ.Π.ε. .ο;ι ~:ι;ιim.ο;

:cε;ια.λα.ίQU.

'Αρθ?α j

Β' K;ι-:ηyαρiα.

Ως nι.Π.Ε.. 'ΤΙ:Ι: i?τo: χιιι Ο!Χ1a:τιr'ιότη~u; -:η::; Β' χα-:ητορio!.:::, 9tωρci

τ:ι:1 το φωτ/μιr.oλότlO .ou 1"'.i'JO.J\a 3 ';tIU άΡθροιι 16 μι.ιι; \ι;πα.ντ/>Jtt;

ειιi τω... (ρωτημάτω ....
Ο ενo..o;;εpόμt'.ιoc; :.r.Ο"/~.,toiι.:ι:ι. αν ζητηθιί. να αι-:ιολο;ήαει .ις :ι.=

vtήαιlς .ιi" ιιoωτημα~oλo;ίoυ ή 'JCt ;;Ροοχομίοιl πρόσθι.::ι. σ-:οιχι1"".

ΚΕΦΛ,\λΙΟ Δ'

ΔtαOtxo;oίo; ::;:oirXf'\:lr,c; χωροθέτηοης xα~

iτx;:ιιoηι; :::o?ι?ιr.λ/oImXώ ... ι1Ρι.!ν

Ά ..θρο (J

Πρoiτχ;ιιeη Χωρι.θi.-:ηση~

1. ]-Ι ;;poίγX:;ΙσJ; Χι.!ροθi-:r,3ηι; ::ι.?09σ. οτη'l :φ:τηια.";f,r:Ο:1f7T! ·ιί.ι.••
ίμτιoιv ή ίipα.o-:ηpιo't'ή-:ωv, Λ"οϊ'ά t:::'oηι; atQ'V ιιιαUϊ,ιΡΟ"lομό Τι ,;;~

χτιιοη ιι<plo-:o;μi.',ι.I". !<pόoov t:::1;ιΧ.Ο'rcο:l <lt!QIαatlXt.; o..a'fOfOr.OlήιIEIς ct
aχίoη lιι τι:; ιr.ιπ~ώαtις -:ηu:; .,..0 l\ε?ιβά.λλ.Ν.

2. Γ.α. -:η... προέ,χΡlοη χωροθi.τη3ης, αχο),οuθΕίται "Ι tςr,.; Οια.Οι:ca

οίσι:

:!.l. Ο (·,ΟI'J;:!ρόρ'VΟ-;:ί:οιι:.τ/ς ή '] .Jρμόδιος ι;:ορίσ.ς :.;;οβ.Ξι:"I.;:ι "':""1"
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_"_-,,;''''' .:.-'~"~"---'.__ . ---.- . .
ά?θρου. 1:0 χα.τά ::ιρί::,ωοη ι;ιρμόδιο r iOoup1'1o ινημι?ώ~E-: .ηu αρμό

διο; ur.ηpισία. -;ου r .ΠΕ.χα.ΔΕ. ΤΙIΣ ι~OιΊ.όμι"'1 E::IΣ~E;;i.'IΣa'1 ,ω~ Ι1ΧΙ

χ?\μίνωΥ ::ι?ιβώ.λοV;ΙΧών ΌρΩu.

α) ΩΡοίΡιΡιοη χωροθίτηση:;.

β) Το εΡωτημ.α.τολστιο ή i\1.Π.Ε.. ~όoO" ήθω ιφιθιί χι;ι-;ά ":0 στά(jιο

-;ης .:ροέΤ'φισης χωροθΙτ/οηι;. ό':ι rtpi.iOu vo. oυιιw;χθεί 1:[τοια μιλ[τ/.

Το :ΙΙΡιιχόμιvo της Μ.Π_Ε. χα.(Jορί:;ι'tO.ι cr.0" Πίνα.χο.2. του CIpIpou 1ό.
4. ΟΙ πιpιβαλλO"τuι:oίόροι JΙO; τι.:; Ορο.οΤ/ρlότ/':Ι::;~oυ ι;ιvo...,[pouw.ι

στο Toι;ι.ρόνiφθ90ιpιρiνoν-.αlμι xoινήα::όcjιo.oη';"ΟΙΙ γ::OUΡΤo;.Περ<βάλ

lOV'Coι;. Χωροτας.αςκαι. ΔημοσίωνΈρτwYκι;ι: του αρμόδιου χι;ιτά ΠεΡί

~ω"f\Tr.oupjOu. Για τις;ιιΡι.οχi..; λθήνα; χα., Θι.aσcι:λoνixηι; οι πιρ\

βαί.λO"τuι:oί όροι ΙΥχρίΥΟΥΤα.ι w.tF:Ι ι;ι::ό τ~ώμη 1:0υ ΟΡτα\llιιμοu Αθή

vo.; ή θιoσαλouίxη:;. Η αΤοόι?<ιοη ο.vo...,ί?i.~αι τουλάχ:οτον ,,,.. π;::ιρα

ιιά,ω θψα-:ο::

a.) Στο ιίοοι; ιιι;ιι στο μί.τιθοι; -;η:; Opαcr:ηplότψας.

β) Στις ιιΟιχ«; <φ!(Uίς ,:ιμίς υι:Γοομ::ής 9υ;::ι.νταώ~ ;οορ,:ίωΥ χ:ι:, α,,

τχιντΡώοιων σUμοΡW\J(l'. μι τις ιxιiστoτι 'σχ"ουαΕ'; Oιι;ι-;tί~<I~.

j) Στις ιl&οος ΟΡιαχέι; ,:ιμ.iι; G-::άθμη; θopiιβαυ ;;:;:r,\ ΟοΥΤι"εω.., σίιμ

ι;tωνα μι 1:1:; ικάοτσ:ι IOΧUOUat:; διo;-.άξ~ις.

δ) Στα τιχuι«<ι ~ κα.ι μί,ρα. α.νtι?!'''::ανσ'1':; ή ~VlχότιΡ;:ι. aV:Iμt·

τώ;:.ιοης της ιιποβάθμισης του ;uρtβιVJ.QY":"o:;. ::0", tπ:~άλλι.,,:ο.: Υο. ;ΙΙ<1

τ:ι.οχε\llΣαθοiιΥ lι;ιμβ<ινομ!.ν,\:; ΙO'lιόΦτι τ/~ xι;ιλ~τιpη:; &αθίσιμη; -;ιχuo

λοτία.:;. μι τΟ" όΡο ότι η Ι'!'IΣPμOτή ,ιτοιων μi.pwY οιν ιιUYtxιiΎΙται

υπιρβoJ.ιxό χόο';"Ος.

ι) Σ1:0 1tιpIβillou -;η:; :ιιριοχή:; χι;ιl ιίίιcιi':opα σ,ι;ι εl,lO.ίοθ,,\,:ιι cπOlxtio.

~O\I ιιΔι fVOt.xoμivw" ο,ις ιιΟιχά ::jIOOταοπuaμνι.:; ζώΥις χαι στou χιι.θα

Ριομό ι;ινατ;ιια.ίωu ΤΙΟ; τ/ oιατiι?ησή .ους μi,,:?i'!y X:lI ί?των.

οτ) ΣτΟ" χο.θορισμό ,ο,:, χpoνuιo;. OIΙ;ΙOτψrι-;oς τ:α .0 01'0ίο 10-,(U1\ η
χορητοίιμι.νη "ΤΧΡιοη πι?ιβαί.).ouτuι:ώy όρων _θώι; Χ:Σι -;wy ::poiίiOoQi.

oιωu τια 'τ/" αvo.θtώρηοτι -;ους.

5. Eoiu a..-::,) τ/ λει':Oυrτ\α τ/:; trχα.':iσ':ΙJ:Jη:; π?οχ:';τ-;;:\ ότι orJ π;ιο

σ:ι;ιτιύιτ::ι.ι επαρκώς το ::ιριβάMou. με όμ..... =~αη ι:-:ιβόοΜον-:α,

:ιρόσθι,:,οι ό:'Ο\.

ΈΥΧ?:ΙΠ; Γ.!P::bλ/oν:::ι:ώ~ όFων !PYCNv ή

δ;;::ι:;-:'Τ~~~r,~ωv C1" Κ::ι.-:r,;οf.::!;

1. Η ίτ)(ριοη πε?ιβσ.λλouτιxώ y ό?ων σ..;ιο?ά τηu :tρι;ιτμο.το::οίψ'1

ιr1:wν. (li;tx,:CIoη ή ι>ι<lυΠ,Ρ0ιιtσμό "ΡΎωu ή δΡαο-;ηριοτή.ων τη; Β' χα_

τητορίιις.

2. Για την ίτχΡιση ::ιptβcελλoν:ιxώu ό?ΩU τωu Toαρα::cr.ω ορι;ισ,:'ψ

?ιοτ/των. ο ιιιδιαφιρόμιvoς Τι ο.ρμόδιο; yoρiιx:; υπο~illouy Ο':'1ν ι;ιρμό

δια. !\Ioμα.ρχι(l'.)l;ή Τr.ηριoίcι ,ου Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οχι,,:ΙΧή αίτ/ση:::w "u·
YOOιίιετα.t ι;ι:ιό 1:0 εΡωτηματολότιο τοl> nivo.xCI 3 του ιiρQpou 16. :\11":;
τΡα<ΡΟ του πιο .,.άνω ΙΡωτημcετο~cryiου οιαβιβάζ!τιι, σ-;ηu Νομιφχ:.:r.κή

Υ:ηρισία ':ΟΙΙ CφΜόδlOυ κιr:ιi :ιιρίr.:ωση Υποl>ρτιίοl> XlΣθώ; χα: σ:ΟΥ

OPjUνιoμ,) λθήuo.ι; ή θεoσιV.oιιixης ότ:ιν .-?όΧιι,:αl τια ΤΙ!; ;:ιριοχί:; :ιυ

τές. Ο ι...o.cι~εpόμ.ενoι;: υΠοχ'!ιιου-;αι ε,όσου (ητηθci νιι m-::oloyti ~ις

απι;ιντ-iJσιlς τοιο εpωτηματoJ.oτίoυ.

3. Οι 1tιρ:βαλλοντιχοίόροι τια -;ις οραστηΡlότητιςπου Ι;ΙΥαoi.ooYται

cr:o Jιαpόu άρθ90 εpιPίvoνταl με :ιι:όφιιση 'Οου ΟΙΧ1ίου Νομάρχη. Γ.ι;ι ,ι.;

πιριοχ.i.c; Αθήναι; χι;ιι θιooαλoιιixης. ο: :ιφ:βαlloντιxoί όροι tjXpiVO
ντa.1 "οτφα: από τuώμη ':01> Ορτιι.νιαμο':' λ&ήναι; ή θξΟ/)('1ς. Η α::ό·

ιpo.G'f\ α.ιοτή Ι;ΙΥι;ι'!'ίριτι;ιι τουΛάχιστον στα =pcιxιiτω θiμα~α;

α) 1:1:0 ιίδοι; χω 0-;0 μίΎιθοι; της opo.oτηριόπrrα.ι;.

β) Σuς ιlίiuι«;~ ';Ιμ«; ιχπομ;:ήι; pυ:ι:αuτιxώv φoιr.ίwν χι;ι: συ

ΤΧΙΥ1:ρώοιωΥ ούμφωνα μι τις ιxιiστo1:Ι ,οχύοuoε.ι; (;ιι;ιτάξfις.

τ) Στις ιlOuι.tς oρια.xi.ς 'Πμίς O'1'ιiθμης θοΡίιβου χαι ίίouήOΙωy οίψ
ο;ιωνι;ι με τις uιάoτoτι lαχiιouoις oιo;τιi;uς.

δ) Στα. αχετuι:ά ίρτο. χο.ι μέ1:ρο. α.vτφρ\tJια\OOTl<; ή 1ΙΥιΧότιρο. ι;ι.ν-;ιμε
1:ώιι:ιοηι; τηι;: ιιΤ.οβάθμιοης τοιο ~ιριβιiλλoντoι;. που ι:ιtβιiλλιται ΥΙ;Ι χα

τα.οnυι;ιοθοίιΥ lα.μβα.νoμίUΗΙ; ιο:ιόΦη τ/ς wuτερη.; Otαθi"ιμης 'Εχvo

loτϊας μι τον όρο ότι η E?CJ.pμoτή τί.τοιωΥ μί.τρων Οι" ouιιι'ltάίΙΤα.ι
IΙΤοεΡβολι.Χό κόο1:ος.

ι) Στ_οΥ Χι;ιθ.οΡιομό τοιο )'poνuιoυ Oιαoτήμσ.-t:oι; τια το 01tOiO ιo-/.ίn.ι η
ΧΟΡ'1iOuμινη ΙίΧΡιοη ::ιριβαλλouτΙXι;,y όρων .

4. Σι r;ιρir.τωση_Υίωσηςή ψο:ι::οποίη!lη,;>ης ά.~ICΙς lιtτoυρτ,ι;ι,:;

:WY ίf'TωΥ ήβtoμηχαuι.xών χω ouναφΏu οραο-;ηΡιοτήτωΥ του Πο.ΡόΥ.Ο:;

ι;ιρθρου η ι;ιρμόδια unηpιaiCI 1:ου ΚΙΙ1:ά r.ιρi:πwση ι;ι.ρμόΟlοu Ί"1τΟΙΟΟΥείου.
::ΡΙΥ;ην χopήrηoή τη:;. ΙΥημιρώκι την ι;ιρμόδιο; υχηριαίι;ι του '-:ΠΕ.-

ΔlαΟιχαοί:ι. ίτχ;>ιοης ::φιβα).λ<JV-;!Χών όpwν

λ' Kιr.η;opίαζ ίιrrωy >ιι;ιι OPΙ;ΙOτ/;>ιoτήτι.w

Ι Η Οιο.ΟIΧ"'αία [1"C?\"'1:; T.φlβιιλ/oν:ιxώ~ ό?wY α90Ρά: 0':1J" π;ιατ·
Fo~οίη~η Υίων ί?Ύwν ;ιαl ΟΡι;ι.Οτ/ι'lοτή-;ωΥ ':η:; Α' χι;ι-:ητοΡ«ι.;.
Io!Jα ιπ:σης α';ου txαυΤIMaoYl"μό ή ι::ί;;:ταοη υ:;ιια~μ!νι.w. ι~όσO"

;;ι.ρχov;ι;ιι o~~ ίiΙΙ;Ι?ΟΡοπOlήοt:ς σε οχ;',η μι τ::; !:n,::,:ώow;

:συ:; οτο ::εριβιilioυ.f· Για ':1)ν Ιίχριση ;:ι;>ιβ.χλλοvcιχώιι όρωΥ ι.,τwY χ:ιl ο?:ιο-;ησιοτή
τ:ι!" oμCΙOι;ι:; Ι ';"011 άρθρου 4 Ο ινOι~φόμινoς ή ο ι;ιρμδίίιοι; 90ρίας

..JlβcvJ.ouιι Οτ/ν ο.ρμόΟlι;ι Δ/Υοη Ilιptβill.υντα:; ~ou Υ.IΙI:::.ΧΩ.ΔΕ.
χιταή :Σtτηιtη που o:ινooιίιι~o..:

jl Από -;ην Χ:ιτά το ιipθρo 6 ΜΕλέτη Πι:lιβαλλσντιxώu Eπl;:-;ώoεwν
Π.Ε.) σε .ίooι;:rα ο.ν-:ί-;u= ιχ τωu oπoίι'.ι~ ':Ο i.v:ι α.vαπ:ιράξtμo (διο;

__ f:t:; χλ::_). λν-:ιTfιαI?Ο -:η:: :ια.ραιι:ιiuωμιΜ01}': :I=ocr:iλN.τ:ι.ι ιr.:ι ι;ιο

οοιο; xα.':ιi ::i.pi::,:ωση ΥΠΟυΡτάlΣ. Γιι;ι τ-~ ;;ξ?ιοχί.; ;\θij.ια.,; ή θεoaαi.~

-'Ι; η ~p~::ΆVΩ μι:Ητ/ o.::oστiλλι,ω χα.. ο,:ους Ο?ίανιαμο"" λθήνo.c;
ξα<l(l'.λ(lVΙXης α.vτίστoιχι;ι χσ.ι.

. ~ Από τ/ν =floέpιpιoη χωροθίτηση.;.

3. Γι2. "I"~ έτχ?ιαη πιpι.~oY;ιxι;,νό?ω~ έρτwν X'::lt δ;:οCΙ:Ο",lριστή
."j:η; Ομ?ω.:; ι/ ,':'1; λ' !\cι:-rrιτoρία:; ο ι~01Ι;Ι,?ΙΡ6:-:~'.-ο:: uιι:oβιiMι: αί.

η οποια ΟU~ΟΟιuιτα: ι;ι~ό:

Ο ιviil:ι:~?όμειιoc; uτoO",(?toir:o:r.ι vo. ιι,,:ιοΑοΤ!' ':t; :ι:::ι;ιν;'ήοtι.;ιr.o t?W
,:,ημα::ολό-(:ο ι?όσou ζητηθ~l α:ιοό ~ ::10 ;;<iyCN υπη?οαίι:; •..,σσΧΟ!1ί:;ο
ντα.:; χ.ιι: ::.:ιόσfιtτιι cr:ο:χtί:ι..

Ι 2Α. Η ;ροijx;lιση 7.~poθi-;ησης TίH-;:U μι ι;ι::όι;ι:ιση r:;~iί ΠΕ
Χα/Ε i! ':01> Γ~oυ Γ?:ψμcxτία Π.ι:ιιι;ιi:?ua;: χα':'ά: τ.t~:::,:ωση. ~ι;ια

rι::ό t:cι':i'JO'\ της :ι:;ψόOI2.~ ,,::ηρισ::ι..; του Ί"ΠΕΧΩΔΕ. μi~IΣ οι π;:ιοθ!

f:UCI όΟ ημε?ώ"ι;ιπό τΗu "πο;3ολή τη:; ι;ι.tτη,η.:; ':OU ;,νOlιι;>ι;ιoμεvCΙII. rια
οι; ::ιp:oxi; _-1.θ:jνι;ι..;:Tι θwσαi.oιιίκη; 2.:t;1:IΤΙ:'::Ι: ;'Iώ~η ';"Ο:Ι Ο?r:Ι'J:σ;.ιοU

AίIήνcι; ή eιασαλoιιίxη:; ι;ιv;iοτοιχα..

3. Η τ.ΡOίτx?t;ηΊ.ω;;οθί-:ηση;Otv απ:7.:':Ι;-;:Ι: 1'0. τ/"' :ινα.yίω:Jη ':η:;
ο;,:ι;ι; λε:-;oυ,ηi:ι::; :ιφ=αμένωΥ ~loμηχαιιtXώ~ X(li ouvo.;:Ώu 0?Cτ/

ιoτ/,:ι.r, ιι.:ιilώς ιπίσr;;κw. τl2. -;ις πι?,π-;ώoιις:ι.~. Τ. 0_ .. <I':.~. η. θ.:

ΤΤ;;: ::D.!Ι:ιr· 2 της oμiδα.:; 11 του άρθΡοΙΟ 4. Γ:α. τtW':9Τιιι~~ ::?ο:; :ι.::οθή
x.E1IOTJ πυpηuιxΏV χα'tαλoiπωy α:ια.I':Ι:ίτα. ;φof.ΎΧΡιση χωροθέτησης.

Δεν ιι.::αι.,:ιίται ε:.;ίση:; ::poiyxpιoη ΧωΡοΟιπ;ση:; 'TtCI [?Τα χα.ι 0",,
f'1Ριότη-;ι:; τη:; Ο' Χ:J.-;ηjΟΡία.::. όπω:; tm0'1:; x:u όπου ιι.:ιτi ,:ις Oια':<i.·

~ιι'::; ,οι> i'ί. 1650/1986 o~ν α:ια.ι,:ιί-;σ.ι. χωροθt-;ηση.
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ιιir.:z. :ιiιμ?ω~α: μt ~ xti!LEνt; o:lΣτιiξιις κ\~~pαή ή πι?Iι;>εΡΙl3Χή

\ι::Τ~a'.;ι Χωpt.~~::ι.:; -;00 γ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. oχι~lXή lΣίτ/o'1"ΟΙΙ OWOO;:i,.
~:ΣIo;1:M~;1: '..:ι:>",χ.71:ω δlκαloί..o:'1~:κά ΟΕ ~?iIΣ (3) τοιιλάχ:cr:QY ΙΣν:ί_

-:,~;:::ι.

"ι ΤΙΙ!:Οτ?"'?-....ό Oι,;,:,:,~μlΣ ι ι;ιπόοπαομ.ο: χ~oιo Γ.γ.~) "'Ι; !",?ύτι

n.:; .....ισl.η;, κJ..4ι.tuι~ ιι.::ό Ι :50.000 iω; l:~O.OOO μι: lδlαi~~;:'1 ι;;:

oή;.!ι;IIIGTj Τ/.:; θicTr; ~oυ τηπiΟου.

9\ ΤO;:OΎ:-::Ι~.o διά'!;;:ι.:ι+U ,ου τηπωου. χΨκ:ι.:; ΙΙΟΟΟ i.(ύ~

l:~OO.

τ) Σι:;;iι ~ωτoτ~ι,;ι.. ~E 10t(ci'E?'1 ι::ιοΤι.ι.=.οo'1 ,ο'" ,,;,ψιίίίο:ι τ/;

t;=~.:ιcT~.

ο) Ε;;w-:τutαwJ.Qτ:ο ο"μΥωνα. μι -;0\1 Πίvo.)(,3, 3 wu ά?β?"ιι Ι6 της

1
::;ι,;>σUo~ ",::;ό'!IΣ~;.

:!.:!. Η u;:ηρtοi:ι -;η; πpσητoυμέVΗ; πα?:ι.τ?3.ς;ου μt':<i. ΙΣ;:ό ~i.=η

-;η; αί-;ηcr,:; ,0u .·,Otι;ι..;;!4'oμtvou χι;ιι .ωΥ οικαιολοΤ'1:UXώv ;:ου τ/ owo
OιwU\t δ:αβ:βάζιl Ε'πό:; ~o '1μι~ώv.,~ Χι,"-?ιχή ή ::ι?I:;:~ιι.σ.xή ιο::;η·

$'toi:l άλλοιο ~IOII xιr.ά ::ιρίΠ1:ωαη Yπoυ;ι-rιίoυ ιroixιλλo μι ι;ι.ν-;ί

T?Ct'i'0 ,ω-ο oιxcιιoλcry-ηηxΏv. IΙΟ; ΥΙ;Ι tX9piaEl -;ηΥ α::όο/ή π;; ιν:ό:; ΊΟ

ημι.,ΏV. Γι:ι τ::; :=:Eplozi:; Aθήuα.:; Τι θιοοαί.ουίΧ'1:; η σJ::ΤίσT\ Χαι. -;α Ot
χ.:ι:οΛΟϊ'!,=ά :r.::::oa'ti>.λoνιcu ΙQ;Ι ο-;ους OρτανlαμoUι; Λθήνι;ς ή θιοοι;ι

λovίxη:; <Σντiσ:OIχα..

:!.3. Γι:ι [ρτα ή Ορι:ιcr:η;r.ό-;ηοις -:ης ομάΟα.:; 11 της λ' :ιιι;ιτ/τορίιι:; τα

ω:; Q;νω (ιιxcuολστηΤΙΜ :ι;:oστα/,ι)'J,a.\ '.ι.<J,!, O'τ/'f IΣ~ ~ι...pιxή
Τ::ηΡt"h::!?lβeiλλOVl'o:;τσ.. Ι.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε .• η ο;:οί:ι. o?~iλει E'r.,):; 20
ι::ί41;; T.;ιt9ΏU Υ(Σ !Xιr~Ι' τι!; ΙΣπόΦιι; ,ης. [iy πι;ι.ρu.θιι ιiπpαxτ/ η

::;ιoθoσμiα α:r.ή χ::ιθώ:; χο.ι η ΠΡοθιομ;ο; τ/'; ΠΡοητουμi.νη:;;:~τ;ιiι-

J'?OII. ,t...μc<';:t.~"" ό~ι ""'.ά?'ι_~ι oιiμιpωY"] ~η ";''''' τηu "'?O~~ χω
?οθίτ/Π";. E;ιόoov xατi τΗu ε;iτιιση ο.:;ό τΗu ω:; άuω Τ;:ηΡιοίιι ~oυ

~.~ω-:τ~u:ι~οi..o-rou ,-:,oxiιψιι 0,;1 ':0 0"'Tκι~ψ.iιιo [?το ή O?'EOτT~ΤΙΙ

οιν π?σχ:ιΛιί σΤ\!=π..>ti:; ε;;\:.-;ώοεις ~o ;:ι;:!βιiMou ~ό':;, ':Ο εΡωτ/μ:ι-

Ι
.. .. .." Γ - " •••• -

... ~ .-.---"---" ...~_ ..



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙIl·I~

"~1~

ΠιιριΖΜβή ιι:ι.ι~ ::η:; μili~

:ιου ....0Tf"l9t:tIIι ιΖ::Ο to"lι~ή -:ον νόμιμ.. ι.ι;ouoιιιΟcy::οVμιvcιιχ·

=;tόoω= ...o~ xtιl t.O'\O a....iOoxo.
6. Η V:::OΎpa.φή πις aiιμβιtoη:; a.νiβιaη:; της μιl.ί-;ης "~=ιιί

'::ctl μ.ί:οο. οι :φοkομiιzOUO (1) μηνών ΙΖJ:ό 'ΠΙ Οτμοιιίιιιση τηι;; :--;tόo>clη

σης ιx.~ tviita.tipcrν:G:;; 0't0E~όΔιλτίο -ι"" τεΕ.

Η ""'στ~ήτηι; oVμβcι~μ..-opεi να. ~r.oι:οιη8ιi;ιcuμι~ 4"
~UΑΗ-;ης ~βι~ιw:ή:;ι~ΣUΜ~ίο ιzVΆδoχoι;. ΟφοΡο

pιuxci. η ιΖνάθιαη ΠΙΙ: μύΙ"':!';; L~piιoσι't:ιι.

ϊ. Kιiθ1. 1.νΟιο.ι;ιφόμι.νοι;;ι:optiνα aσ:ιιη..ιι ίνa~ση xa":ci. cr.n>ιι:ι.σ:oή

:;0-..1.~~του ιp-roOCr.ηο.:-.ό τ/ Oημ.oιιίtι.ση":1'\:: :ψόa:ιιlησηι; ιx.ίiήλω

αηι;: ι~o:; μiχpι Χα.: ':1'J" ixδooη -;ης ιτ>φιτuιή:; ΙZllίIφa.c,lI; ΤΟI>

τιο. την cινάθιση της μύ.i.":T~.

Η ;::;ιoθIIl'μi.ιι. ιiaXΗoηι; --:η:;;: ίYO":a.oη~ ι,.....ι οίχιΖ 001 ημi?ι.:; σ;Τοό τη

ιΣ\ΙΙΙΧοίνωςιη -;ης aχι~ιxTι:; ..pιiζηι; -.οιι ι;ιτοΟότ/. Η iVOt::r.OTJ αιι"ι~":",,

11'':11\Ι Ιf1TOΟότη ι:-..ί τη:;; σ:ιοί.:χ:; ':1.ΛUΙci. I<a.: α:::σι;ι:ιίνι,,:ο.ι.

8. ΣW-ιct"lιώ Ο"":οιχτία ":Ι.); "woηo:; 8tωρaiιντcu;

ct) Σ:.ιμ.φωvη-;ιxό συνιc;oδoχf,:; !ων ό?ων ~Yo:::όνTjση.; τ/~ μιi.i:::η:;.

β) Ε,ο,χή ΟΙΙΤΤΡα.φή u::oxPtώotωo ό:<οl> ),ι::τομιρώι; ιινιΖφίΡον;:α.ι

~ουλά.7.,οtον: ο οχ01tό:; πι~ Ε.Π.Μ .• η o~θpω,"l χα, ~o "'1.pι~xόμ.ινo

":Ι.); μιλί.-;η:;. " -ι;ιό:ιοι; :-.cJΡσιι"ί:ισης ::η:; ;ι.ύ..i-ιη:;. ο τρόπο xtι~aβoλTι~
-:η:; ιΖμΟ<βήι; ":Τ',( μιλί.-;:η.;. ιr;vή<ιι.:;. ::;;oθιl1μ.iι.:; ΙXIlόνηaηι; xtιι ι>χοβο

λήι; -ιη:; μ.ιλi-;ης. ο ι"ιβ).ί:,:ων ~ φτc:ισίι.; XΙZ~2PΤ:σηι;::ηι; μ.ιλi.τ/~ xtιl

ο ηιό::αι; ιiσxηoηι; τη:; ι:::iβλι4ιη:;. "::ox,xώaιa.ι; "--oirx.σu -όροι ίχ::,,:ω

ιrή:; το". lIocvιxί( pήt:pι:ι;. v;:;ι~~. umr/~,.ώοιι.ι; t?ToOόtη- όροι Uι

σης -:η.:;oiιμβa.σης. φCιlloι;.iπηgη:; L......ioιων. ιιι":ήιιιων kρa.Il1.i;;ι.:;_'.
ι::iλιιcιη:;;:ωνδιαφο;'ών IUIOw~ ΧΙΙΙ η ::;ι08ιoμiιz:ιa.ρa:λιzβήι;xcu ί;;φι

οηι; -:ης μιλί.::ηι;.
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Πpασa.ρτών':ιιι xtιl ιz::o-:ιλoW a.-.a.::~"""':ιΤΟ -:μήμιι ::η:; πa.ρoύoα..:;

ιz~ ΟΙ ::ίναχι:; 1. 2: lLΣt 3 xcιι ~.

'λfιθ!:o 1ί

Ι. 'Ε,τιΖ ή Op:;ιor.ηριό-:η':o...!; ="'" xιπiι: -:ην ~=η ισχύος της :uιpoύ

oa.ι; ιιll~ ιιc;ιίr.ctr.cιι Τι β;ιίοχσντςυ <Γ.Ο a-Ao.o τηι; "ιr::aσ:ιιιτ/ι;: Τι

qOU\l' λQ:βι.ι. ούμφωνα:. μι. :::ι; ιηUoιιoιι; 0unιi..1;~. ιη:ιttxή ίT'l~ση Τι

ci.ίitιιz ηXιπiι:I1-Ιoκηι;. ;τρooa.w-όi;oν=ι. ιm.; O'ιι.":Utί.ι; Οια.'toiξιις ωι; ::Ροι;

":IJY δw.Oιlla.σUι. iτxfιυπIι; n?ΦιιUcιm:ιιw. όρων !οιι ιipθpau 9 τηι; :ιο.

ρoUσιιι; αxόφa.ιrηι; μι::ιi o.n -:ioσιp:ι (4) Jjιόνιo. α",ό τ/" ί.~ Ιo"J:.Voι;

-;ης. λ.. η ci.διιa. λιιτοιιρτία.!; λirτιι:-..pιν α::ό ':1'J" π!ρou-ιiιz η Oιa.OOιCΙI1ίa.

iT"'fIW'I'> :ιι.pιβa.ll.ovttxών όρων ιuιO"":ιλιί ιuιo.pι:ιi-;ητη Jψ.,;r.;όθιοη 'fU"
τ/" ava.νiωa,! ή ΤpCIlloιιoi""" -;ης ιΖΟιιας ΛUttllιp'fia.ι;:.

u.. JtP'" ο.r.ό -:ην 1tιZpoiio τη:; -Ι1.,,:pςι.ι-ι:ia.ι;. IUItιi τ/'" Jιa.01JI1>u.UΉ Τι την

Uι-ιοuΡτ\α το" ί.fιτσ" Τι -;ης Οpa.CΠ'f!,ό-;η-;α:; IlpoXίιr.'tιι ό τι οιν ιςρσa-ιct
οιύι. ...ιι. ιr.'9Χώς ..σ ιιιριβό:λλον. ΙToιβVJ.ovιαl "(P,βalλι:ιv::ιxai όροι

σiιιqωνa. μ1. -ιι:;. O"J:.ι,:ιχίι; οιατ';;ξα;; τη~ "cιpoUoιz:: ιιπό~oηι;.

2.Σι ::ιρί::,,:ωση ανα.νέωσηι; Τι ::ρο",ο::οiησηι; πιι; ciOtIct~ ΛιlτoιιP1iιzι;

ιιφlσ::cιμiνων ί;ττωv Τι opo.or.ηριότή::ων τηι; Α' xo.' n' xcιτ/τopίo.ι; ,:ηι;

:ιcιρoίιcJa.ς o.:ιόφcιoηι;. η apμΟΟισ K1.If"l;!"XTι ή Νομapχlιμ;Τι ","Ip1.oίCΙ -:ου

χο.-ι';; ι;ιpi::::ωl1,1 αρμόQιoυ Ύ'IιO"!,Ttio,, "Ριν ::ην χσΡήτηιιη !ηι;. ινημι

pώνu την o.ντto::oιxη u::ηριοία::ou Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τu:ι ινοιχόμινη ιτ.ι;ι:

~ίw.aη των ιτuιφι.μi- πιριβιυ.λιινς.χι;,ν όρων .
3. )\o.-ι;ιZ τ/ι" CTXpιll'TJ-ιων ::ι;4.aMl1t'"tuιώνόpωv"o. -ιο. ίρτο. Τι ορα-
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ΈτJιp\o,I τ/:; E.Π.~1. .:ιΤοό -ιιι Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η !-,ιλίτ/ cιr.oιr;ίUι-ι:ιι Ο"τ/" α?μ.ΟΟ,ο. ::ιr."ιριοίο. το:. γπο,,?;tίου Χω

po-;:cιξίcιι;. Πιρ~iιλλο\l'tΟΙ; "ιιι Δψοσίων 'Ε?των "ιιι ιρ:ρίνι::ιιι!-,ι ο.πό

9<Σ'"Ι ~σ:. )";;ourτoίI ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΕΦλ.ι\λ.IΟ ~ί

Γ. _" -:7":: ..: ....- ,η , _ ...-..-
φτoOιr.ηβιβa.ίωoηςό-:ι. ο a.vCOo;ι:oι;; ιnιμμι:ιρι;>ώ&ηxιμ1. =.: oόμβ=uιi:;;
τ"" u::oxικώauι; χσι ιμ;σλο:"θιί η tτ:ιι?ι"'l της μili.;:ης. Η βtβιtίωaη

o.ιr.:ή ΧΦ. η ηxpr.u.ή ιz:::όoraστ,";(» φτοΟό-::η uιOίOovτcu μio ... σι Itp08!
oμiα :<au ΧιΖ80Ρίϊ;Γ.ΙΙΙ~ μι. ":0 ~θpo 13 (='9' 2) τη:: :;:g.?Ο"":ι.;

cι::ΌφcιΑΗι;.

ι.;:ιΖ!lo?σμός ....ι;ιιιΖO!Ji-~ uO-.>ιw. -I!"fI,ιι""Q\rτ>..>tώY

μW-:W. 1ε."ΠI xtι: Ow.ίiα=i", x=ip-;Iσηo;

:uι iyηιιση; -:o-..~
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Τ?ό::o~ Jιαt ΟιιιΟι:ι.ιι.οί:ι. crνάB"n,:; ":η:; Ε.Π.:ι.ι.

. Γισ τ/" ο.νοί:8ιοη Ε.Π.Μ. ο ιρτοΟό-:τ-,:; :::poβιιίvtι οι Οημ.ό;ι"" ::;ιό

r:oση ι"ίiή4..ιrηι;Ι~~ ::01.1 Oι;:.ισιnιUι.τιιι ιιι οUo -::ο-.ιλιi--ιι.r.ον

~ήιι~ ι:;ιημ.ι!lίoιι; ":'Tf; ::;ιω::1.(,oιισα:;;ι.r. οι μiιι .....pήcnιz ι.ψμι~
'" ίίipo.; -::"" Νομσι:. Τι ~ων 1\ay.ών =υ :ιν:ι.9ίρι_ η E.n.i\1. _8ώς
F' Eνημtpωτι"ό Διλ-::Ξο ":Ο" ΤIx'y..>tιiι Ε:-.ιμιi~ou Elί.iCh.:;.
. Τ'!" ::;ιόα>ιl""" uι.oΉΛΩCΙη:; tvόι:ι;i;:ov:oι; :t?ί::ιι να. anr..Ξί:;;ο.

....lo.-.,~4;~ = ιuιόlov&... o-ΙOCΧιί:ι.::

0.) 0νομιΖσίιι. -ιοιι ι~·1 Τϊ":λο:; xa.ι a.vWΙΙψιvcι % μιλi:':T~.

Οι o;;ισ.ι":~YL:; ιιίiuά":η-::ις ~σ~όνωo.

"tι Ι Τfό=:CIς ιnιiJI1.oη:;; "':'}:;; μU.ί-:η:; uυ. ΟΙ όροι ι::ιλα:ή:;: ........ίiό-ι.o-...
ι} Η ::;ιo{nt=όμινη ιΖμο:βή τ/'; μ.ιλi-:τ-,:;.

1~?"Bιαμ.ίct::ou Οιν μ=:ο--,-..ί "'" .ίναι ~pη ,,:ων 20 τμL;Jών. >=t" Τ::η:ιιοία"ο.-:ην xa.-:iBΙCΗ-ιων <ι:.-:ήaιωντχΟτί-ωση:;~;ί.

"
:::ι ,,::.,:~oι:.μ.ινo. σιινoOιιr.:~ tηe; a.ί-.τpη:; vιoήλωoη~ ινiί::t?i?O"

1.-\.ιιiQoΧO:; YΠι:'!Jι; νCΙ ιίνα.,.~pι~ :::~~:r.o ή ~νώσ~ ::?οοώΤοων ή
1.~.Δ. "ου Iopι:.ltL cr.ην ΕΝ.ιιοα η σι ιiλλη l..ωΡα.
1-. Η ::ι.νιiθΙ"η Ε.Π.Μ. τίY<.~a.ι μ.ι "~"'I ::0" σ:.ινομ.ολοτci-::α.: μt

lι;cι.:; ,,,ύ.ο;ή. βιiσ" ο.ι,,:lολοτημΕνη::; ο.::ό;>αοηι; ,:ο:ι 1.?Τοοό::η μι,:i

~:oλότrιc:η των προοΜων το:. ιz-oόxou xtι' ιι;ιόοον xρι8ιi ό~ι

_.;oXΡΊYoY'tcιI στοιχ; όρOUΙ; ::ου tμ:tt;ιUxoν-ιln οτην :::.;Χχιχλ,ll1η ιχΟή.

πι; ινOιa.9ipςιν::oι; . .:.:ινιx-:ψ.ώνnι' Ι~I1""~ ΤCΙ oι>ιι:ιvoμ,x,;; ίiιOoιΚ~α

•;ιoa~.
Mι~ τ/" [χΩσα,l τηι;; !Τ'ιΡι":\χή:; :ι=ό?:ιισηι; owά.;:-;ι::ιιι <]ioμ.βa~

λ?lΙρο Ι:!

Φο;:ιί:; on.iB!O"Γ':; Τι xa.ι ;ι=i;:":\<r>\ζ ε.π.),!.

~. λ;:μ.όΟιοι Φοριι:;. ::ο:. o._Bic::ovν Τι )Ο"..:-::ι;:':ίζow ΟΙ ίο.οι E.Π.iιl ...i
.• ο: n:όλoιι80L;

Τσ Δημόσιο. ":0. Νομιιιά. Π;ιόοω=. olT'~OU fιuι;cιίo:ι. ΟΙ Oπ=ι,::μιi

rx"; ."lΓ.οόιοίχησ-r,~. 0\ Δ.....,.ιόα~:;; Ε;:;:Ί.\:;:ήσιιι; 1ι.Ω.Ι οι λαι"ai op;ανt

ιi Δ'ι.ιιοοiιιυ Σ~ίpoνto:;.

Ι. E.Π.~ι. χο.-:ΙΖρ-;ί:':ow :-;cι~ o.v::r.Gi':lI"..... t::illηo:; ,;,\XOUΙ,;; ::?ό"ω:::a. "ι

'ώ<Jι~ ::.?ιισώ::ων XCl\ No!,-ιxi Π;ιόll'ω= Io.ω-:uισν Δα::ι.ίo-~ ο.οι.ι ίχο'.ΙΥ

• \ί.o~:ι τ/" ωιioα Τι cW.r" χώ?3:.

'A::ιβ!ΚI 11

ι.;:ιΖθορι.σμό.; :::qιιq(ψi:ν"" Ε.Π.Μ.

Ι. Πt?U-χ,)μινο ~ων Ε.Π.Μ. DUIl\~ σ' ..poOιIr!jXt~::σ:. ::ι?tτ;;:Ι:

~σιt~ι 0::';0'1 ::~..... I«t 4 -ιou i~B!'Ou 16 -:τ;:;; ~lIόφoιση~ ΙΖ"-:ηι;.

Ι ~. ι.;:';'51. Ε.Π."1. "ι;ιιlσ.#V1.1 xtιτ,;; ::1.;i:ς-<ωc:η ιzνιiλoτιz μι το ::;:0'
t:r:tu-:io .:ιν-:ι."1.ίμινσ txcivt~ -:1:; ::!,oό:~?:ιιφiλ; ::0-.. x"piω~ ΙZ;;ιΣI";O":'·
'~\U 1'" ~'I" οιχμφωση .,.,,~ oημιzσίcι.:; -.οιι ::ρlXl-Ι:ΙΙ':1.υ-ιίο:.αv:ιχι,;.ιi.

-0:.1. τ/:;; ilf"l;~r;~ ~o" ο"ι μία α::ό ":ιι; "lI":1iTopi.I':; ":ou ';;ρθρο:. 18 ~o:ι ~.

~~/86 X~. ~~ σ":"'Ψότ/~.α:; ~ων ::.;:ιr.ιlyoμ.ίνων μίψων ::?σ~-

3. Η Ι::ιλοτη ::paouιΤ?'?ω'I τιιΖ χ:ιιθι Ε.Π.Μ. ::?",τμιr::Οi;Ο\Ι'~'

-..ό >ον c;ιopί.ιz ιzνά.θιιrηι; Τι ,,:;ι: xa-~~σr,.:; τ/:;. ~" ::i""'Oι~t":Ct!. <Γ.Ο

θ?ο 11 τ/:; :::Ι;ΚΙUoα:; ιΖ:;:ό?σηι;;. r ι:ι -:ην ι::ιλοτή ιzuτ/ ιΖ:ια.-;U"::11 'Ι

;"!-'η ~ων ιz?'rLOOi.wo Δ/νσιω'1 -.οιι γ::o-..?TtiouΠι~. x~.

....~ xa.ι Δημοσίων ·E:rτων. xtιι το:. Τ;:O'..ιpτuou rιω~ Tj ο::οία.

:;t;U _ :-..o.;tfχΓ.CΙΙ 1.'r.ό.;; ::?OBtσμiι;ι.:; 10 ~ρών ιΖ;ό w.t ::ou βσ. :-..!..
···;'θ.. ~· αιr.oUς -:0 ηι-:ι>ιόι~ Er. =;ιίλθ~ Ξί;:::jXUtτ/η~..-

:ι =-='1. η ι:oaλoyή -ΙW'l" ::;ιoO«r.~ .:;:α:τμιr::o::oW.-=- xa.ι 1..~

l~η ":ων υ~ώιo rιιr.:w.. Ο 90;'~ crνάθιιnν; ή ~r-ιαη:;-ι:τ;..:;

_Π.Μ.::"", ;:;;κιβ).ί::;Γ.OZt or.σ~ 111=? 1) % ::ιι;:οιίσα:; :;ι::όο?

:"... ν::σχσι.aiι":cιι οι :φσr'(fO'+~ 'f"WO":ο::aiηαη ::jIO:; "::CIc:~

1Τr--t1.:Σ ~ ~=iι ".Ji= ",. ι '-

\

...Ll.t:... Τ.:L1...ο1J.όμι.νη 1.::ςrι.!~!:~uα,l ~ωv ΙT'W'~- ..~r.._
.ών ό;:ι.>Υ.



.' ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΠΟΤΑΚΗΣ

Ο πpgειynoYPΓα/ 11""'

VIIOVPΠI[ Ε9ΗΙ"Η[ CΙOXOHOMIAΣ:

4.1.2. Xιi?tες -:ης ::εpιςιΧΉC; ίι.μτςιη:; τ::ι~?Οr,:;.

Σι ΤΟΛΟΤΡαφαούι; ΧΟ:ί.ΡΟΤΙ; x1ίμa'>taς Ι :2000 ~ Ι ;5000 θα oημΙ1~IIΙ'

"[ιιι τι αχΡιβήι; θέqη Οτ/" ο;;οία θιι τi"ει το "Τοό μελίτ/ ίρτςι ή ΟριιςιΤ/ριό.

-:η-:ιι (χνΡια ή βιιηθητuιά xτί;ιtα.. uπoδoμΉc;. ΟΙΧόπΕOa EPΤςι,b.ξ:α Μπ)

χaι η :-..τΡιιιχή ;o:ou :ttptβό1la το έ?τςι ή -:-:ιν o?"<m'I.CΙiIττr-a. ;;ροι; όλΙ1;

τις xrtttUΘν/Qtις χι;ιι ςιε II1'tόo'tιι<rη ιι:;:ό το ίpto ή την ΟΡα.ο-:η.οιότ/-:α 'iI1"

pi::ou μέχρι 1000 μ. Σ.ovς x:ipoε.:; αuτoiι:; θ!ι. τi"Eτaι λι=ομιΡή;α:Ηι·

XΌVΙgη "[ηι; Λφιοχή:'; ItQU ;:ιρι?άΜι. ";0 i;r:-o ή -:ην ΟΡαςιΤ/ριόττ,.ιι ώςι,,;ι

"" ι;ιαillOVOaι Q' α:m:ιύι; λΙ=ΟμεΡώ:; QΧ:J?aχτήΡ:;ι,; χιιι οι "φι~~iμtllε.::;

χρήοτιι; τ/; T.εpuιxή; ,ou irτou ή τη:; op:ι.cnηpιότη=c;.

E>ιδι.uιτιXΆ ανσ.φέΡΕται Εδώ ότι <Γ.ο"ς ~;,,;o:ί."ω :;ι.ίι.ρτι; :τ?iπ:' ~ιι

ι;ιaiv<Maι;

Οωομοί (μόνιμη:;ή ΙΠOΧιαxΉC; xa-;oιx:::u:). apxatllλoTl>toiχώροι χιιι

T"ωonίr. αρ'".<.(ιιο),οτlχίι. μ"'1μιίι;ι., οΟιχό δίχ~uo ;;Εριοχής (ιΘVΙXό ΥΠΙ το·

πuιό). Ορόμιιι εε..:tηpίτηαης·τo" έρτου ή τ/:; Οpao;lτ/ΡιόΠj'l'ΙΙΙ;. ΎιωΡ1"Ι

xiς χιιλλιί?ΤΕ1Ες τ/ς •..τριοχής (ίxτιιgη ΜΙ Είδος). ::τιτέι; Itαι ~pτχoiι

μ.ι."α νφίr.. λΙμιιες. ollO'tήμα':':1: ύορεtlση::; :ιι.ιι: ΙΙ;:ΟΥ'.i.~ι.UQη:;. ςιιοηροδΡο

μuιό OOι'tvo (πιθιιιιή ή ιτ.IOιωχόμ.ι.VΗ οίινΟιοη μ.ι. το έρτο η τ/" Ορα.oτ/

pιό-:ητa). δο.οιχίς: ΕχτάΟΕις. ::iι;>xιι, μτμovωμί.1ItI; χ:ι:τοιχίεi;. -rouP,Q'm<iC;
t-p«tcw,,;ίr,gtoς. ~Eυ-:ιXίι. ίρτιι.

Eπioηc; O"I:OUC; παΡα.ltιΧνι.ι χάΡτις :>;pir..t1 \Iq; ςιημειώllovταιE!'t-::iQEI:; οι

o:toite; "χwν wx.iIll ιo:pιrτpo.μμιι";t<Γ.τί τιι:ι μιΛλull"tιxή ιιςιτιχή ή βιομηχa.

ναή ή wupto'tt1'tTj ή ΤEωpτιχiι ιιιι<ι:ιwςη.

4.2. ΠΕΡιτΡαφή ::E9ιβάλλovτoι; • Έxθιgη

Στηιι iJιθιςιη ιι ..τ/ Οιι ΙΟ:ΤΡιτ;ιά,l,<Ν:αl o\lllςιιrnXΆ οτοιχεία τα οποία

μΛpoVιι"" α.\'tΕΙΧQll\Ο'tΟν/ o'tovς χίι.ρτι.ς -;η:;: ;";σ.fItITpάφo,", 4.l. όΤοωι;ava·
lfi!ιovtaι χιιι EΛtξηγolιvταl στη Quιιiχtι;ι..

fit9tIfXI'i'ήΤ/Ι; γtωΎpaφuιΉC;θ1.ςιης. με :-.λη;ιοφορi!.C;jU1 τηu ':tEptOΧTj

OΠJII οποία θιι τί"ΕΙ ΤΟ ίρτο ή η Οf":t,nrιPtότ/~(J.το τοΤ.ωνύμlοτ/; θίςιΗC;

xaι τ/ oιouιη-;uι.ήu:w:τωτήτηι;. θα oί"E~:Ι:Ιη ίχ,ιιση οι σ:ριμμιι~αή σι

~.μ. χαι βa gημεΙώIIEται η θέση ":η<; :;ΙΡ'Ο".f."r; c.o...; χίι.!Πι::;.

4. ΠΕΡΙΓΡλΨΗ ΚΑΙ ΚλΤλΓΡ.ο\ΦΗΤΗΣ γΠλΡΧΟΠ:ΑΣ

ΚλΤλ-ΤΤΑΣΗΣΠΕΡΙΟΑΛΛΟΝΤΟΣ

(.) Γιιι Π]ΙΙ Τ-Ρ..ι:ΧΡιμί"'1 ::pό~αgη χωροθί-:ηςιη; βι.ι. 'ΓoεpΙlράφιιντcιl

αvaλtr.:uιιί .α ςιτςιιχεία άλω" τω" ::α.;xtτpCιι;:ωv.•α οποίιι αxoλOυIIOiιll

:-~ιXτω;

-ι.. Ι Kατιqpαφι :::ιpιβίr.1λov;o:; • xiι.pτι:;.

4.1.1. ft"lXQi xίr.ρ'tες (Ευριίας :upιO"f.I1:;).

Σι W::OΤ;ιac!'tItOίoι; χο:ί.ρτει; (ή ΧΙΙΙ ςιι αε?"φω,CΙΤpαφίιc;) χλίμιιΧιι.;

1:50.000 . 1:20.000 πρέπτl va rrαίllι~ η μo~ιιλOlία της "Ι9ιοχή;

0"1:,1" ο:::οία It;ια/tιlτ:ι.t να τίιιιι ,ο II~ό μελί"') i;rτo ή OραOτ/ριότηtα. οι

χ.ιιήοιl:; Τ/Ι; χιιι η θέση 'tO" iptou ή τη:; O;ιtιCΤ/9ιότ/τα.;-.

Σ.οιις χιίΡ.ε:; a,,'toίoι; πρί;,,;αva φ:ι:ίVQV';ΙΙ, η μο?,!,ςιλοτία της ::τ?ιοχή::;

(βοι.ινά. λό-;>οι. πο'tαμ.οί. λί"",τ.ι;). η χ.ιιήοη -:η; της (OQQη. xιιλλιipταις.

'h.~:'!μι:.οί). lι\,,:"ιίΜ. nχvιci ί~ O~II'..:ι... :Jt~!ιΟρόι.ιι.:ι.. OIOfjpoίipOII<.Xt.;

Ύ~. :t1r-ox:vrr:oδpoμQt', βtομηrιι\ιιχίς ζώvιc;. ιιρχαloλo"!"χi.ς :tt
plO",.{i;. βοιιΧόΥΟ::Οι. ίλη. r.POQ:att"Oμtyt.::; :Τι.ΡIO"/.1.;. ιuaίσθητα OΙXOQU

o:iμιι-;:ι χ.λ.:::.

-ι..2.1. Ψιιοιχό Τ.ιριβο:ί.λ/οιι.

4.2.1.1. OuιΟ:Juο'tήματα.

Πφιτpcr.;rή το.. tUpίotEPOU oιχσoιιcιτήμιιτoι; ή Out.IIοwτ/μC.τωll τη:;

ItEpιoxήc; ItO.. ;;εptβίr.λλo,",,, το ίρτο ή τ/U opαoτ/pιiπηyιι χιιι α;;Oτιλtιύll

τvιιιίιι μt.'tιιξύ τοιχ; εllότ/~a.

ΤΟ ιiφo:; τ/ς xolur.-::όμt"ιιc; Π9ιO"ι..ή~ [,val αllόJ,01ςι μι -:0 μt1ιθO!;

ΥΟΙΙ iρτo .. ή πις δΡαιπηριότ/τα:;. τ/ σημαοίιι ΥΟΙΙ xa, ~ις ιιιιιιμtvΟμtνt::;

ι:::ι;ι.ώο;ιω; στο πι?ιβάλλον. l:1ίώ ''ρέ::ιι va α"αφέρττιιι η tllotxOμEνY]

3. ΙΊ::ΩΙΊ):\ΦΙΚΗ θΕΣΙI • Ι::ΚΤAΣ~I - ΔIQιΚtιΤιΚΗ )ΊIι\ΓΩJΊI

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠεριτριιΥή -:ou έρτοιι, ";ω\ι :tIGnwv gημιι"~ΙxΏV ::φιβιιλ/οvτι>:ώll

ιπι:::~ώotωll χι;ι, της μOVlμότrj~ά; ~ou:;. ~ωv •..pcr.tιιιομ.i.ιιωll μ~:?ωll

:-.Ρόληφης χα. ανnμιt'ώItIOΗC; ~ωv ιlt\;;,,;ώ-:!τωv. ~ύvτoμη ToI?'Ύpα.~

~ωv ":",s"/.iyv "'i'ιοrαμ-i."ω" tvι;ι.λ/.;ι..x-;ι.xWII λiιo.ωv.

αρμόίiιoς τιι:ι θ1.μ":(,, ~τταά μι :0 ;ΙΙΡιιχομινο ~ μυ,ι-:ης. 'l'0pta.;
υλοποίησης.

B~\' εN."1εx~~

ΒΑΙ. ΜΑΤΖΟΡΗΣ

Π(l' :Ί~OT... δΗΜ. ΕΙ'ΓΟΝ

ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΙ

ΠΕ? .'01'. 11 4tfM. (l'rQrI

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΙ

"'ΕΥ"Q()PON ΧΑ' ε"","ΟIΝΟΝIΟΝ

Ν. ΓΚΕΛεΣΤΑθΗΣ

(\tnQPIlltrr ......'Ι'Τ1ιΙΙΑΙ

ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΓΕOf'I"Ι'ΙΙ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝηΝογ

ΟΙ fflOYprO'

οι ΥΦΥΠοΥΡΓΟI

i:ΘH'o.tU: ()μ(ΟΗΟΜιΑ1

r. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

nQΛIfι1l.ιo1

ΤΖ. ΤΖΑΝΝεΤΑΚΗΣ

ΗΟΤΕΙ'ΙΚΟΝ

ΣΩΤΗΡΗΣΚΟΥθΕΛΑΣ

rEoPΓuoJ:

n. ΧΑΤΖΗΝIΚΟΛΑογ

rOVI'ι(MQ1

IQAN. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

aιot.I. EιtεI'ΓEIA.t .. YE)<NUI\OΓIAE

ΣΤ. ΔΗΜΑΣ

ΠIjΊ;ι\K:\~ 1

,\lΕΛΕΤΗ ΠΕρωΛΛΛΟΝ1ΊΚΩΝ I::ΠIΙΙTΩ~EΩN πΠοτ ι\' ΓΙΑ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΙ'ΙΟΤΗΠΣ Πι?ΩTlι~ ΚΑΤΗΓΟΙ'lλΣ

Ι. O,'\OillA~IA Κ .... Ι Ε:ΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή .l\'ΛΣ1ΉΡIQΤΗΤλΣ

J

Ι
i~oθ(>U ] Β

ΜΕ -;ην ι::ηιίιλα.ξη .ι.ι" ΙOΧIιo~ςι~ν ο::ι.iιξtωv ='ΙΙ'Ο (μπ~ιxό cιniIp
ρτ;-::ο••0 I::OUOytίo ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. cι::oιr.ίMι, ::ληpoςjlOρίις σ'tII χρό:τη

μέλη -;τ,ς ΕΟI\ ΧOl CIIτ/" ιπιτpoJ:'ή Ε'ηω"cnκ';"'" !\oLvoτ/'tιoιv yιa. "Ι:ις

l
u:::tιpίι..; -. τι:; Τ"ώοιι:;πυιι ί;(ο..... cι::σXτ/Oιί cιχιτιχ(ί. μι τ/" πρόληψη

::r.L μΕίωση Τ/Ι; Ρίι:ιcινoης :011 ::[?Iβill~g;:; κ:ι,' ι,ιιρμοτή ~ωll !1J'.E'tt·
'Ιών Ο,cr:~ωll.-ηc; πα?ούοας αιo:όι;ιaoης >ιat EιΊWΙόττρa. Τω\l oιa~o:ί.ξ!:ωll

~ωv xt~ai.aiω\l Β.Γ χaι Δ αUΤΉC; χι.ι.θώ:; xa. ~ι:; fUGOao...c;. -:0" 'tEl"I.XiI
·ξο:;λ.ιιψό χοι ~ι;; οριαχί..; τψί; Τω\l τχ::ομ::ώll >:ιιι 'Π); 'iIotir.ηtac; ~ωv

,::oO~x~ΏV.

''''ι.'''''~',;Ι;; :-:0:.0 ",,,cι~i.!'O,,:cιl στ/ "Fοητο;,~VTJ ;-..;:ιρiηpι:ιτo ΙΤοI(),ώχι

:;ι: Τ, :.aOl:J7.iJ :ψοοαρμοΥή ~Olιι; σ"'Γ' xM:r.cp'i ou:ιOέQoμ'! "[ιr.νoλo-rio

~?i"ιr.r=; χ\l?ίω~ Υ"όόη:

- ':"1'\" xcι,jO.αoη .0\1 πφ!β:i:λλοll,ο;.

1
- ::1 .ιχνιχά: χι;ι.ρCΙΧτ/ριο:uci :Ι0Ι" (ΎX:Ι·CΙσW.OEων,

• - ':Ο ::οοοο-:ό ;ι::ιηαψοr.οίησης χCΙ, τη" :r.::όλΟΙπη διάΡΧΕΙΟ ':ωi;ς CΙ:.o

ω'.

- -::; ~iιQη χ;u:0 μ.έ.lιθσ:; ,ων ρu:::ι....,χώ" Eχ::oμ.~ώ" 'τ/ζ ΕTJta.:ί..

1

'·:':01,,';;.

- τ/ oχo..ψότ/,CΙ .011 να. μην ::Ροχ:r.::ιι ,,::tr:[;kιλιxiI χόο:ος I'ΙΙ -:ην

.ν λό;1οΙ ~ΎJtO.:iιo'tl2.Q,! λι:ιμi3oi"ovτcις υ:-:όψ'] ιίίίως τ/" ΟΙΧοΥσμιχή χι;ι.ci·

'r.:J."'-I ....~ ιo.ιzι:;ιηoη~.

•ΑΡθ;;ο 19

EίIl2.: owatόY ιι(ι tT>:?illOll':III ως ιιίitx1.; :,:,.~ιβ:J.λoνtιχi.c; μιλί'Ε;

'ίoμywva μτ "[Ο o:ί.ρAJpo 15 αUΤΉC; tT'r; α;ΙΟ:;;:J"'"

J ι.ι.ί γι;>=CΨΕιιf.1; μεΑ.ί'ι.:; όπως οpiζQll""..ιιι ""', :i:?θ?Ο 2 (π:ΣΡ. 4) τ/!; ::a·
;κιιίa:ι..; :ι..-.όψaο'Κ.

β) ).!Vl-:t; πο" ~χo"" .1(atapoιo6ti α::ό :ι>:ι; ;:09Είς τou ο:ί.!'6;κιυ 12
"k2? Ζ). ι,;,ό<!οιι :ιi.:Ι:J οι ις, Ι6} μήllf.; :J::iI:T)" O'1!-tooit~gη τη:; ::a90iι
11'ttJ!; :J;;(ι:;:ι;ιοης ιχι;;"ν :«ι.ι.ι.n;Ιi: πη'Ι :.~iιδ~ Δ/IΙ(Ι1"; ,0""1 Τ.ΠΕ.·
• Q..l.E.

1
'λρΟ;κι 20

Κίι.θι οιcr..a..,'"η ::0,", ί!'Χτtςι!, ςιξ, :fII-.iB,oτ, μι.ι.ι. o?t~tva Οτ/" ::apoίιoo.

.'~;ωη ήαιιάτι-:ιιl ΟΕ θέμι.ι..α που ~ueμΞ::OV~2.: a;;oauoή χιι,,;ι.ι.;:ιτεϊ-:ιιι.

'Αοθοο ΖI

Ι Η 1'T.f.iι:; -:η.; ;;ιιρoiιoα.:; a::oι;ιa~~ ι.ι.n~ιι a;o:i) τ/ oημoιrίι.IΚIή-:ηc; O":ηU
~μt?ί? .. τ/; K..~ε!JViιoιω;.

Η :J~τ/ αUΤΉ """ Οημοιιιιuθci '=τ/' E.,.-τ;μι.;iδιι -.r,:; K~~εων

Aθή-.ιg.. 2'Ι Dx:ι.Jβ;ιio .. 1990
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.ι.2.2.3. T,...ιιτ~ινη ιι:ιοΟομ.η της :r.:ιρ,οχή.:;.

θ« :a:PΙTpi'jI'OV'1CJ:ι χιι, 811 ι..-:oπίζoντcι, cι-;ov ~~;';'fI:tI μι "'1" :.ι?ί-

:;τωση χιi.p-τη της :;~?ιί.~ -ι..ι τα :'<α;ιcιxιi-;ω:

Δί"'τυα μι~lIfOPών (οΟιχό. οιΟηροίίΡομ.ΙΧόj.

Λιμ.ό:nιι.. CΙ~μιll.

Δί",τl>Ol η).uιτ;nxή:;: ι....?Tuσ.:: χαι τ/A.ι.::ι",oινωvιι:ι...

Δίχ'"';\lll ';'ΟΡ"ιισης, cι::oχί~ι:.ιoη:;. u:tιί.Ρχouσες 1lX"".cι~-::iιιιι.:;: tc::t
ξιΡτcι<:lίΘ vτρώιι cιπΩβ},ή-;wv Ι~Χ. βιoμηxιrvuιής :tIpι0x.ή~ ή =M'1.-j.

4.2..3. II.ίοιι.:;: <:1-::0 9"Ο'χό :φιβQJJ.oν,

lιtίσcι ιι-;α όpιcι της ιξ!.-;ιιζόμι...η.; ,,~ς_ δoθoW ιr.oιx.ι;;Ι"]'l",

- Τ'1" ιχμι'tάU.ιι.oιιη <-;ΟΙι ιOιi.τ-oι.oς ιtσ.111ΠιOιi.yovι; "'cιι ι:;ι;-;-::ώσιι.:;: :-;ι:ι

cιwTA~ ;ης ι<ιΡ«:ιχΤ,ς.

- Τ'Ι" uqu-::cZ);.ιucπ, της u=:ίί:ι-ι.:ι.ι; ιιδΡοι;ιοΡί;ι.;: (TIw~;riIc-I",) χιιι -:ι....

;J}Tώv••wv Ι'1lft!'"Ιι.ιιχώο<οιΡ Ιό.Ρ&ιιση· iιδ;ιιwη) xcιι. ~ ι::ιβάι;χιν
ο:ηι; ';OU ιιOιi.-mιoιι δvooσμuιoiι toό IΣ'oIfpω;oειτιvιίι; Ο?CΙΙΙ'τ/?-ό"-::r,ηςj.

- Τις cι>ιθρωι;oτι..uς εJaOpic!uς: Οτ/" 1:..ω;ιiόιι: -::ηι; ~~ (c::·x·
:ι:ιιρχσ.-τιίς. IJ<Xtpιιώou;. cι.-:oσψ:rΠiσεις).

- Τις ι;ιδpciΙΙΙι( 01:TJ" ;:;ι:ιvίOcι;ης: ;:;ιpιo;(ής ...~ ....βpω=oτL\l!:i.;; ίί;;;ι;

ιπηΡ<Γ.ητες.

- Τις ΙΣIOpιi.ιιιι:; Ι:Ιτ/" lIψ.όo:rcιφ;ι ",α: ':ιι~ <n:-O tI"8;κ.>;-.οτεvά.:;

~Oτ/':",ις.

-ι..2•.ι. T..,ιo-:ήιι'nι xcdιr.cιoη ~j:;:r.",""" ια/ηlιr.ίδpιι.o:η ,?",ΙΧοιί D-:

o:oλIρω:oτιWΙΊC; ;ιφβi).loντ:oι;.

- ΠΙPΙΎιxιtη -::ωv ιr,:I-:r..;ιμiv"", =οπών F';'r.ιινoης xcα μι-::iμ.φη ":f"r;
ΧΙΙ-::άο=ση:; .0\1 ;:ιpιβilloνιoι;.

- rI"lJliJ ;ΙΙΡιτρσιι:;ιή~ωιr ι:ι::v.ηλoι:;:ιOpά:ιιιωvWIι?"OlXoUxι:c :rνθ~

T.~ =~o.;; χσ.ι ειdμΗCΗ -:ης Ouvcιμ.;ιής =~ σ~.

'Ο<.

]

,;::;Ι;;J;τJ OlltIιxwv t:ιι~~σιων. ΠΟτα!J.ΏV. λιμ.νών. uτροβιστά=wv ~ άιι.

:"wv ...;wλoΎ...,.. ....(.ΗΜCΙ~ ...;.ι.ών. Ε:::ίοη:; ζη~οWtα' οι νoμ.oθιτημ.ίvι..:; θε

ομιχί:; ρ...θμ.ίσιι.:; ί'Θ ~ Π1?ιιlχή ΧΘΙ ΤΟ "'Θθ[σ'::ώι; ;;pocr:lI~.

·~.2.1.2. ·EOcι~.

ΣIΙ'VQ;;:~.α.η ~r;o;>i C'τ/ μ.~~"" χιι! :'Ι oiιo=cιη ~cκι Ι~O~O..;,
'::0"; τιω""'!""ov:; OΧημ.:ι~ιcμιN:; η 'τ/" xαΤΘo~αoη ",α: ':1.:; 'OΙ~tς

~oιιι; ό:::ως ;;.χ. η ίίι.:ι;-..ε~-;ότ/-;;ι. :ν(κχ~ι .... ς;ια,vόμ.!.νσ. μΙ,Γοά::;1.οη;;

ιω~ν.

4.2.Ι.:Ι 1ιIι~~ "':ιt ~ρσ.Y'xά. vOpoλo-yuιιί. ιr.σιzιI:ι..

ΣΙ.~ν:;oμνiι.ιΓoα ή στους τιvιxo\ιι;: X~'::ις ττι;: ;-..σ.ρ.

4.1.1_ Jι!Iί.~ι _ ΙΠΜUώoιcJ,mιι ,α μιΤ~yuιιi. O'OOιxιίcι -:-ιι; ::Σ?'Ο'"

;cή:; τηι;: ηχα::wπ=ης ~. όσον ιίvσ.ι Oια8u.ψιI_

Eι.Ouιό':ερσι ~=ι οτμι:ιώ\4ισ.,;

- Η xι:ι;ιιί8;.ιvση Χ η ίνιcιoη ~ων ιnιψων οι o;;oi.oι =νί.oι.nι ovνήβως

Οτ/'" ,....ε~ ",lIθWς ιtσ.1 ~o~ "'\"(μ.ίa:ς.

- Ο. ovv&ipιt( ιιτρσσUις:ιcιιι Bιρμ~σia:ς:::ou ι::uρcι~ cι:ινή8ως

xιr.i τι.;~ι=ο-ιίι; ~ou ίτοι>ς, -;ο μioo ιτipcι~ βρcrι.;iι;:ιt:u οι

θi<:lu.:; σIιT>tίνι~ u:~lI::owή;; των ~._~.

- Η cιvχ'Iότ/,," ψ..;άv<ιJηι; ltCU η i.ν:σ.ο:η ιi.λλων~ιru>q.ιi.·

νω-οι.r..ω.; oμ1l:lτIo'~ ιiνιμoι. χιοοοο=ώοιι..:;.. τvχjιν βι~xί:;

ιινσ.<;ι,:poφU; .Οίωι; σι ;-..ι?~ωιJη ~:fης ~CΙΜ~ ~",ώv

~;ΙUΙώιι ~ωv.

Πιρ,:πxιι;rή ~O\I 1ιOcί-;nιcι-~ o..._μuιoιί της :::φ~ής μι iμτ=η ""'"
ιr.orxιiσ.:εo ...'Χ_ <:!χΕση μι το i.ρτo ή τ/" ο,ι-npό":ηισ.. &0α3.:c:ιΣ!.'

':[C\"';I[( η <Pα~o-;ηv ιr.:.r:-tu:ι~:ιιu:ιt 't".(~Ο'τ/'"~;ι

xι:nτην~.. τ..... οω:-;,,_ ιc:oθιμΩτωιr. στα [-;;t~νε? (λί

μ..,ις χα:ι :ιr.ιφra) >αβώ;;:ιιu:ιt ΟΤ.Σ :::oιιr.:ιxιί. ιι= Σocιocr:uιό) ΧΙΙ;XUΙ:"'P"

omtιi -:ovς.~;ιφι~ -:..... Αιιιιινώιι α..~χι:ιι ':ηςx=i ;;0;

ρ~ou βσ.li.oσιoιι oιxOO'~o:;μι otOIχtίσ.~~:.οιό

-;η-;:ι:; :φόoov .0 '?τΟ ή η Opσ.~-:η-::ι.ι.Wιί:χ.ιτCJ:ι _ !~......0
=?i",";(O • θςιλάι;ισιο ouιoσιίor.ισισ..

Στ/" =ι?ί;;-:ωση xιr.i τ/" oxoίcι -:0 ί;ιτο ή η o!XΣr.'f\!Xό-:ηur.ιiνr..=.
ρo.Oιύ.QσΙo XCJ:ι η OιV.ιioσιx ",ι;:ιιοχή Οα ΊΡηcπμct:o:οιηθε;: 'JUI OιiOιo:η

:ι"fPώv CCtOβλη.ωv, :ιιΧ:::ι.ι_ :tφlητElιί ιιOpoτρσ.~ς χ~~ ':"'j; θα.

λιi.σoιιι.:;ίχτΘοηςιφιο:η; ι::.;ιΡοη:;.ό=οιι θα. αημtιΙ:--:'JJt..io:η:;. δt:r.θί

Oψll w",ι.o:.vσypιι<;uιio-;oιχιiσ. ιιmχ;χι~ον/ισ. Ρι.ύμιιτ:ι. o~θμη ,.....:ιλιρ

ρσιών. itιj.o~ χιιμιιτιομv:' .:..::.\. Όλσι. οι r..ι;ι;χι",iιvω χiι;r;ες ~ων ;-...%?ΙΙ

τ?'4ωv 4.2..1.1 .• ~.2.1.:!. 4.2.1.3 ::;ιί",ει "CI xιρι).ιι:~"" οτι.ι.ιΧΙί

tIvεu.....':UtάI ιι;ιoμ..φllτcι. vσ: ιίΥΘΙ σΘ~ίι;. ιικι.W'Τ"ωα-;οι X:JI ",;ι;-;:πο",ι·

..-::ιχαί.

4.2.1.4. ΧλωΡί.Οιι' IΙΙΙ'ιίίί:ι

ΠεριΤ?ιι!?'ι ~O\I ;;O':Ioσ~oiι ι;r~τoxiιi.ιιφη.:;.

- ΠΙΡΙΎραψΤΙ -;ης ;ι.Μ.ιρίΟσ..:; της ;::ι;ιιοχ.ΤΙς·

- A_'j'Op(ι. ιι-;ιι u=:in.oν-::a iιι λο'Τ'Χ:" ιι_μι...,)μιV'tl ιίο., ..lIνίδ~. οτα
εv(ιεχ.ά}ι;ιV'tlo..ιί.vuι, ::pιιo-;;ιτιlιάμινα",cιι ινδημιxiιtίΟη.σ;ηvοΡ'Jιθσ:ιιι

νίω.. ο.α ιιΑιιίιμιιισ.. Ο-;Θ O~~;Ι ΧlΙι οτι.:;: ιιιριοχής yωλ::i~.

-:o~.

4.2.2. λvθΡω;::οτιviς ::ψ'.βillσJ.

r ιι:ι ",i8t μ.uι α=ό -.:.ς ιι",όλ.οιιθει; "':ιριιτPάΙ"ovι;; θcι :::~Ύ?i;:Ο'r.:u. '1
ί",-;ιιση. η ίντςι.ιιη. ο ",;no:;, '1 δVΙΙΕΙΜ'''ότητll "'11Ι ιι.:ι (~:::i~ovι~ ιr.ov

ιινάιλιιτο μ<' την ...tpi---:ωoη x.iιy.η της :;cιp_ 4.1.

4.2.1,1. Οιχιαμαί ~ ;-ot;nox;ής.

ΠΑηθl>Cιμ.ός - A;::cιoχόAηoη

Ιϊ.ιox-:ηoίcι τη:;.

θιομ!Xiς >tσι 'ιIOWI8ι-:ιxίι;

J
-mΣ. ΖΟΕ. xJ.,;ι_

4.1.2,2. Παpcιτωτuισί. -;ομιί.:; • Φueιιxoί ;ιό;ιοι • ΤΟ"?'ομ.ός.

- Γε(οιΡΎίΘ (xσ..Utεσ!OUμι..ις l.Χ':,Ζοιις. ι'(ίοι; ",ω.ίηιιcι.:;

u..<.).
K-;ηνot~.

ιUu.icι.

ΟΡuιι-::όι; ;:λι:ιor.o.;;.

Διιouιός -.ιΑο.;ι ,ΟΙ;.

θιιιμ.'I7.cn.ίι:ι.

Γoό::1VOΙ πόροι {~oη >tII:- άμος 4"ώot ιι:ιόyt.ιιι ..ιp:i ",..k.I_
E.iOoe; τoupwμo<. (lIϊ"θ~ ξι..οδοχείων ιι.λ:_).

5. ΠΕΡIΓΡλΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ.ι'ο'ΟΤΕΡΓΟΤ

Ή ΔΡλΣ1ΉΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.1. EvaMιι",τuιi.ι; Αιίσιι(.

Σύν"'Ι:ομη :;:εP'ΤPII9'ι -;ωv '"';'J'f..Uv ινcιλlcιx~xών λιίσιωv οι tIr.oί.~ .~.

.σιr.η",ιιν ως ><ριχ;:

- Την τιΧ"ολστία ",α: -::~ ιu6όδαιιι; ",cι,=αo:ιtι",ΤΊς)(O., λr.ι~oιιιτrb.:; ,=0'"
ίΡΥο'" ή τ/ς δpιιlΠφσ:η-:ιις.

_ Τοιιι; .peι:ttIvς ιπιξt?τcιι:ι;cιι; χlιι iiιίιθεoης των "':U'"J.ίlv o-::tr:t';'v.
ιιτpώv ",α, αερίων α:,<οβλ"r-ωv τι wwv 1I;;0?Y'μ.€!.-;ων-:r,:; ι",!",,".cι-;ίι ..~ιι
σης.

~τ/ν ::Ι?ITPΙΙc;:ή eIlIlV~;:i?OV~~:",;ιι οι λiYyσι lI=όp;;ιγη~ -::ων tvill:ιι

Χ':l:ιtών Αιίοιων.

5.2. Φιio:η "'Θταο",ιιιή;.

λν "'Θ-;ιί. τ/ φίιο:η ΧΙΙΝιιχι",ής :t?οβ).i.",ovτll, II;ΙOφi).ωση. ιJ<-;ι.':Σ;ιi~

'ρτσ. μιτιιtpopό-; χωμσ.-:ων χαι Ύ"""'ίι ε;:ιμ.βίιοε,ι; ιιτο 'i'UOΙΧό -;01<'0.
χρίπιι _ δοθοίηι μι λr.Γo-:oμ'pι,1I άσll owιχιίcι IlfOPO';'" r.ηv :tOOάτ/-;σ.

ιια/ -;οΥ τό::ο μΙ~IΙ'i'O!':iς "ι:ιι ιι::όθιοη.; -::ωιr υΑιχών τοιι ΙPT<ι=fιoιι ",α

8ώι; "'lιι οτον Ι::f]?ισ.ομό "'2Ι -::ηv cι:;o",cι..iιιτιι.o:η.O\I 'i'utIιxoιί ~tI;-;iou.

5.3, Φάση A.ιι,o"'!'1'ίcιι;.

- Πιριτρσι,ή τσιι ηιό1ό"ΟΙΙ ivo.p~ 4ιτcκιιrτ1cιι; -:0\1 ίρτο'" ή -:ης~.

σ-;φότητcιι;. λνιιl...-;""ή ΓoΙΡΙl'Ptι,ή -::ων ι..oι.χόμινωv φιi.cιιων τ/ς: oιcι

OιXIl<:liCΙΙ; cιlr.'ής ouvoίκι.oόμι",l μι τllll=ριriτητo. τιχvιxιi. σ-::oιχιίcι, Cl7.ί..

ΟΙIΙ ΧΘ, Οιι:ιτΡι;ψμα.τα.

- Ilιpιτpιι.rι της MΙΤoιιpτiCΙΙ; -;011 i.pτoιι ή της άσ",ησ:rι:; --;ης tφι:ιΙΙτ/

ριό"τ/τας:. Σ-;οιχιίll μιτi.8ouι;. ιr.ςελlr.ιXoιί oχιiiιαoμoιί χι:ιι crvιi=;"-:ηc;

τιroJ.oτuιήι:; μιβόΟοιι 'Ιοιι r.ΡστΙ'vι.w. λvσlvτΙXΉ -;-..cιpoιιoίa.cιη ........
ιuι:wτoioμ.ιw- ;ιocιoτήτωv f\ιOιxι:ι.. "όΡων; Ωpιι",τΏv. vιpoιί "α: "?ώ'1ων

ιιAώot. Διιipxucι λιιτouρτίcιι; (CΙIIW.P.ιι;. ιι4WΙχήι;. ι"οχ.ισ.χή).

ΠΡOxι.ιμί'ι'O\l "f\CI. ;ιιιpcrywyιxή ~τιιoη αι;ι;uτοiN::ιι. -;a ιu.ά

""'Οα.

5.3.1. Σχίδιο xiτo+ηι; της ιτu.tίισ-;ιιιι'l):;.

ΣXίiiιo~ -:ης ιτ-..σσ=οηι; οι xAl~_ 1:100 ίwι; 1:500
0-;0 σ",οίο ιισ. oτμιl';""""-..w μι A.ι.ιπoμipwι;

Η ιιχΡιβής θίοη l[Ω.ι Ο χ.ιιΡσ.χ:ηΡι ....ό; ω.ω.. 'tWV x';(O!'r:wv.
Η 8,οη τιη,όtι U1IΟτι...... Oιξcιμι'Oών.

Tcι O\xwιι UOρε.uoηI; "'CJ:ι α=Ζί-;ι-.,ι; (βρόχ........, ιu.ιi.βcι;":ωv "1-
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.oJ.

- Τα. '")!Uio. u.><oμ:ri}:; eιtpιωY. υτ;χ:.ν XIU o-:tfΚών Ω:Ο.οβλ",,,,,, ~

αr.iι:.r.tι.~ ;;Ρο:; oltoιowOJpι:σu ιι.=OUtη.

- Ο, ~::όμι~ ιτ:ιur.o....~ι~ ι;tιξ~ CJ9ί"", :ιτ?ών
, "'ΙΡι.ι:... ΩΣoβlήtwν.

32_ A~ou;rr\ιι ••~=.ηολούμι\rO ~ω1tιχό.

- Π~πόμινoι;"1~ ;'ιι~oupτi~ ":Ου i!JT1l" ή~Ooa:o~
.::;ι~ ώΡι.; _~. ;:qιίoiicκ kι.-:ou;τrioz:; xα.~oi. τ/ ~W;ι.

" Γ.oII(;).

- Miιso.::; Cl?-IIμόι; CI;;g.,.-r.oλouμi._ cn:o i!JTO ή τ/ δρ:ιο":'ΥΡό-:η-:ιι
.nooλιxα. JI,.CU ιι...ά; βC.piι,α.) τια. Ιά.θι '"?ίolιo λι,,,:oupτ'ιι.::; (Oιouιη=ιoί [t

<ιuμiνoι. o.νιι.Oίιu:vτoι.).

3.3. Π?ώ,,:ι.::; "ΙΙς • Πρotόn::ι.

- Ko::τiMΤO( πΡώ"ων ..).ών, ;φόοθι.ω ....},ιχώυ "11: οποίιι 7~oηoψo

IIOU....-.4\ Χο.":ά. τ/" Π::ιΡο.τωτιχή OttιδtXo.oio.. "ιλιχώ .. :φoiόr."", "a:ι

I;::?oίo..,,~. 0;:0\'. σποίο θιι .φιι.ίwιv:a:ι :'0. ιίδ~. ο, ποοόπΥ'::ι.;;. τα
:ι μι~ς. ο O<rr.o;; προμήθιια.; χ::ι., οια.θιαη.::; τους.

- Etίiυιir.-liIΩo o.:urτpaφή τυχΣU τοξ:χώΥ ouσ,ώY. οι οποίιι; :ο.Ρόχι,-:σ"
, ;Ι:)1jΟιμοποι,lθoiιu ή νο. ο.πσ&ηχιυ,,;Ο'':'" oτηu ιτχll::;'ο,ιιαη.

\.~. ~1ωτιxή ίio.ιι.Qιxιι.oίιι.

Πφιτ~ -;ης r.apιΓfωτι'"κ ίitα.ίiu<o.o~. η ο"σίιι Ikι. owoCκiιι~

}
ΊΊUΗ~τa: ~ή; (F'L?'Y .CIiA!{·~. όΓοOU θσ.~τpiι~ ";0 ιί.
,ο ;ιηι9οι;. Ο ιςtr."λ~oι:;χα.θι ι~oηι:ιι-οιι-:;~ :ο.ο.?τωτ'

ΟιΩδαιιαίll.::; χο.9ώ.; xιa. ΙΣΦn-~~ή'ι:..,.. 'ΠΙ ι.iOot;;:..,. [t.

.;;-ι.:ομί-~ t~t'ttol.. ιιlώY ;ι:;,θιμ~. τι :04?Q.Twτuijutι;ι.

~ ΤUΙ -;:ι tv.uιi~ -;:ι ι~=::~όv;:σ; xa:ι.o 1ινιχό ~-:...:ιo
<ώοο.

..>_5. Χ;Πιιπι ~ χα.: ιw.~ια.::;.

τ Πι?lτ;ιι:ιτΤι "<0Ι0Ι ~pό;:;ou "όρι.:ιοη:; -:η.:; ι~.:ί;c-;CΙΣΗς (;;ητή χ.α.ι. ση

~ ~'I'Iιίιι..::;. ο.:::ιιι::οΥμι-. ::φιο;ι:έ..;. οuo'tήμιι;:ιι Uίipι.~ xuxλώ-
Ο. yI.!'QIι).

- ~;:i.::;; ι~"ί..::; ;,,;qu.::; .....::; :o~ ΤQ\ι τj)ό::o i4ιuαη.::; ;:η.::;
-CΤ:Σo,ιι..-ηι;.

Ι ~ " . ~ _ . .
. _-:οι.7οι:1ι x.gηoη.::; uιpou. ·I",ΙX,?".Jιη:; iUC?T1:t2.; Χ':ΣΙ XIIlXJIμωll χα.:.

...'-'"i...::; ιuo.Mα.X-:ιxi.::; λiισι',::; "1μ:ri)ση.::; .0:1:;.

- Π:Ρ'1!Χ'ο/ι'ωΙΙ π~λί+ιων ;ια. τ/" ([yQ.X~xlι.ιoTj του "I"O-J.

Ι.ιμ::i.ηοώνονι:a:ι ο, ::iVQ.XI"::; 3.. ~ x.:r.~ 1"'

.::ι.6. Μμ ο.::όβλη:α..

jrotχμιι 1'α. w; :ιητί(. ':Tf" 'ι>οσόπ].α. χιιι τ/" ;;οι.ό-;η;::ι ~wν α.~ιpo
"" ο.φίων α.;::οβ;'ή':ωιιτης ΙΡο:.ιΧο-;:ιοηι;..?<.. ιι,.....ό τ/" ιr.~r.p,....οί:ι.

:;; ;:lPΙ1~'ttn ~""ω.

Aipιa - .\::μοί - ....ιpoi.ύμιιuι..

ΕΞ
. -.i.:; 1Σιpίωu. ιι-:μώΥ Τι ιι.φιM:ιμci.ων οι υ4'ηλ"; r.dμη (;ιι:r.:wι.

.::;) χσι 7οα.μηλή cilIL'! (~). οι. ο:::οίι:; ;::ρoxo:ιloιiYτa:.α::ό τ/

• . . ~ων~μ-ωω.. -;η.:; ι;.ω-ciο--τις. ΣUμ;;l~=\

:::iνα.ω.::; 4. 'Oπou ~OIN::φοοότηa α.::ό ί...... αφιίιι tx=:oμ:rή..::;

-'-Ν. :nμώ.. Τι a.ι:~ων. θα.~X~;;:ί..; :ιλ~-rια.
,~

- ;::~ωoη :tou ""oi.ρχοw ~η:ι:; Τι oi.Mι.:; ι<r.\ι.:; xo-.iιoηι; <Γ.7J"
χ:ι;::ί;α-:ιιαη. θσ ίiί-.oν:ιu M.::-:ι.μ.i.~ιι.ι:; ι.< '90:;:

Του w--σ ;:0Ι0Ι ).iβη:ιι Τι ,wy w:ιώY xα.-iιcης 1#;.,..::; Τι ;::ιμηλ.,.-,
~-.. .
- Τη μηι.ο-;η ι.ιιcMIτ/;:σ. α.~..o.;::Ι1"ωτη.::;.

- 1Τη μiTtOτ/ xaτa:ΥΙΧλωοη "o.uιiμo",·

ν W1tQ 'ου χΡηοιμlt:ιoιoUμινοu χτ.>Ο:μου.

Τ'Ι" 1ttΡUX~,ιιά't'l'"tt ,ων χα.UOJίμ ....Υ οι θιίο.

~

πομ"ις οωματιδίων "ou r-rιoχ:ιλού·r.α., .:ι:::ό τ/ 4,-:οuptiιι ;:ων

pωu μouιi:δω.. τ/( tp.αoWo"<o.II'):; (ό:::ου r.~oβλi:::OYW.I ::ιpι.ooό'tιριι

) Ι\ιQ. σημ:ία. Ut.-,;ομπή:; οι.ιμ:ι.;:ιίΊίων -;.:1 xιi:i!t μ.oυ:ίίiιι. θιιι πρt:nl \ιQ.

'0 .... ι;τοι.χιίιι ΧωΡιοτά, τια. xτiθι ί...α.).

~ χα._ο';' ;ιιou ~ύν;α.ι. ci τη λι,τουρτ1ιι .ι0ι"~
;κ.ιν μouoi..Oωu της ΙΤ-'~ση.::;.

!Χόνη

Λt=:'toμi.!Κ1U; -rια. ttς λιη~ :::οι.> Π?O:ιuιλoW oxir.nJ ι::η,ι>ι:oi.ζο

vτcr...::; 'ΠΙ ιuρ'nψι) "'ιριβoi.).λoι. ~ =ό την ιτx~αη Ι::_7ο. ~;:α._
9O?oi.~ων X,;,o,l". a:ι:oδipιι"",l χλ.=:).

βl Ei'ιx':iι; ι~ιxί...::; ),iιι;ιuι; ως;φο:; τα. μr..Ρα. ι1.ir.ιoυ;ι.ιu α.ι
Ρί...... ιι::οβΑ.ή: ...... (..χ. ιJι\λoτiιxα.uoίμων χα.ι μιθόΟων 1:0υ vo. Iir.opoU..
νο. :::φ.ορίζοΙΝ ""ς ι.ιι"'ομκi...::;, α.Y<D.iιxλωoη ~....... σuoc":ήμο.,:ι ι::ι.ξf?
",:""οίιις α.Ιρί ...... Ι".ομ..",,<ώΥ χ..λ.π.).

τ1 A:;ώόσuς "ων μί.pe.w WT{oι.ι χα.:. χo.ρcιX-:ηPIO.ιχ.:ι: .....ν ιιιρίωυ
ιχ::ομ'Σών μι"ά, τ/" ιχιξΙptαoi.ιι..

Σιιμ::-.ληρώIllΤΩt ο ;ιιί..α.χα..:; ο.

5.3.7. Ί'..,ρά, Ο'.:ιόβ),ητο..

ιι) Λtμ:ι"σμιρtς διά1Ρα.μμα. ιooζ""Tiou νιρο':' Ο'τ/" Ι1ΙΙII"<ιi:o-;ιιαη μι

avα.λιιΤ'Χή ,",ιp'τΡΙΙvΉ ,,<ω.. χρήσιων χ.α.ι. ..οσοτή-<........φoiι οι xτiθι μ.ο

vιi::ίiιι. πα.i.pυouτa:ς χωpιo'tiι τηu :t:ι.pιι.iωίuι.ή Ο,ιιΟιχα.αία. χα.θώς χιιι "<ο.

r..ο.!"Σiόμ.ινο. α.r.όβ),"Ι"'"ιι.

β) Ooιoμαιι':tx.i ο κρώw.;. οι. ι..ouψιooι. χ.α.ι. ο nAι.xός ο.aoίiί.ιι:τη.::; χιίθι

UΙΒol.... tη"ρώIι ιιltOβ),ήτ ...... :",4Ι

- οι. a::-.οο;:άσιις μι~ .οι.ι ΣΗΜUoυ ~ώ!ΠF')ζ .ων u-τpών ιr-o

βlήιων ιΖ:ι::ό ;:ην ιpιmm:α.!I'Tj Χα.ι. ;::ου o>μUov τιlιxής ι.ιιβο1ήι:: ,ων

uτρώY α:ιoβl~.......

- το~ της 0uι0ρ0μη::; =ο:> Oταvioow ;:σ. "l"pΩ: σ.=όβλη-;τι μ.iι;ι:ι

ιι=ό wu.::; διο.Οοχτ.ιι.ο\ος ιnιΚΚ:ιr.ιι; μ.ί:ιοι τcro -;ιluιό (=ρώτοι ή ι..ο.ψοοι

ι;ι;;:oOi.xnς μκopV vo. ώισ.~ υΣόοοομ.οι.. u&noρι.iιμ.α.,α.. =fIC';t;ίr:oμoι. :;0

τα.μοί. xoιλόoηnι;ιiiιiφouς..Σαν -:ι.λuι.oί ο.::<οΟΟ:.ιι;ιwooVvτιι..η !ιά.λιιο

σι;ια. οι. ~....... "ο ί.Οσ.9Ο" ή ..... VJ<irrιι.ιι. -.φQ:).

ΤΙ Π~:ιoι.oiιμlw.ς ή qoβλv:όμι.-.ς χpήσuι; w~ ,ων Οιο.;ιό
ρι.ι.. ιι::οΟιχτώ ...

δΙ !."<CΚχι\ιι. υ'fPών lι::οβΑ.ή;:ων τια. ιci6ι l.ωp,oτή πητή :tptv α.::ό":\Ο
Ί.Σu ι::ιξφτο.οίο..

ΣUμ;:},'JIPώ'ιΙ'ΠιI ο πίYαXcr...::; ι .

ι\ Σ-..οι1.Ιί:ιι. ::otότη~ "'ων 1,Ι1Ρών ιι~oβ).ή:ω.. ι:;ιτν ιι.πό ..."'Χόν ι..ι~ι?",
τα.οίιι 11« ιιά,βι χωρ,οτ/ ::ηl'iι, μι οιιμτJ.ipωoη το .. ;:ίνo.uι οτ χο.ι ιπι

λοτή ιι;τό του χα.,,<:iIλoτo ι:χιίνων "ωιι ""'?Ιιμί..?ωυ :::oιότ/~ιις οι. οποίις

"Xt.:~ou-:a, μι -;ην ι1αιι-;ά. ...α.ση. Σ.ου "ίυιιιιll xpir.lI ιr.ίοης ..ιι ::tp,
ϊ.o.μ.βτiνou-:o.:. χο.ι Γoo.pιi:μι,po, πoιiπη-;α...::; Ί"'ωατί:; ο,,<ους uχιvθυUO\l~;:ης

ιpo:.ιi:oτι:ιoης οι ο:::οίι.ς 'W"{όY ο..Υ Πif'~ίr.ΙOU,,<α.Ι ,"ou χα."<tiλστo.

0"<) Ε,ι.ιιriς tvιιUιι.x:nxi.ι; λiιι;ιιις ως ::ρος ":Ω μί.,,:ρα. ilin;,OII "'......
Iι'f?ώ" α.ιo:oβlήt ....υ (..-χ.. ιm.loτήμιθόOωv "α.;κι.τωτή(..Ο\> νιι "ΙΡιορί

ζow τ/" .ιtα"t"α.~ ή τ/ pU1ια.voη των ytpώ..J. Πρό),ηψη .....u 01.1

μ..-:τωμ.ιm:.τ:ών pυmί""ιων 0"<0 ιτ;wδο ;:ης :Ο.:ιΡιιτωτήι; ό",ως. -rια. =.
pτiίiu-τμιι. μι 4xιiYις u-:~ ιιlΓ.όμaw. ~ιι WT.f.'W
Ροής UΤΡΏΝ x.λ~ .

ζ) Σuoriιuπα ι.:ιΦιrτ-iaι; υ"fpώυ ~ή'ι:ωv.

η) Aιι:oδόαuς των μ&"'f'W" ιλΓrxou χα.ι καΡΣμι'"fMΙΙ :ιοιό""l",ΙΙ:;. ~ωv

V'fPώιι ιι:ι.οβλήτι..ιν μ.ι,,<:ί; ΠJ'O' ιxΨιrΓ"'- τow; ι.ιι,ρισ.ι:ιμi..ιι; σι k;
aντi 1<ΩfI'Z1'όμΙ",l μoνιiOa.~ ή :φώτης ω,ης. ΟΙ mu1 χ.λ::.

ΣUΜu>pώιomu ο Jά'<'α.X<ι..; ζ.

θ) EItCtllo.r.I7.it; ).iισιις =ρος lZUιιJ<iιxJ.-η τω.. uτpών α.n:oβlή;:ων

(U:ΙOZΙΚωUXΉ η ιινa><ύXΛΩΙΙΗ ό:tOV ιίνα.t t?UΠόί.

5.3.8. ΣπΡιά: ιι:ιόβΙητα. • α/ι.ς • Τoξuιά on:όβ),ητιι • λ..οΡρίμ.
μ=.

α.) Tiιr.oι χα.ι 'ltooir.ητι:; ιr.φιών =o~ήτω... ιλνωΥ. τοξιχώΥ α.:::ο

βλή':ω.. Τι ιr:ιoΡΡιμμoi.'tω .. ΠQV 'IapoiτOlrW:t α.'ι<ό τ/" ιτχιιτmιιαη.

β) Εφι.ιι'tί.ς ι..o:Ucι:x'tUtίς λiιoιις OιiBtι:rής "ους: ίίiιι~ • θά.λο.οοα..
υ'l>οτιίω.;. ο.νο.χU.ιιλωοη χ.λ.:ι.

1) Xaρarτηpιoτιχτiδ,ά,βισης ('tpό..oς μι"ιιφορά.ι;. ΙΚση διά.θιοη=;. μί..

80δΟ( διά.θιοηι; ή α.uo.ιι.';'.ιιλωoηι;1 1,a χιίθι luOTj.

δ) Μί.τΡο. πιριορ,ομο';' -τω.. Ο"ιριών α.;ιισβλή'ι:ω .. χα.ι α.πΟΡΡ,μμoi.τ ......:
ι:nλol'iι μ.ιβόΟων κου νο. ΠΙΡιοpiζOU'l' τ/" xιι.ρα.iωl'iι ,,<ovς, δ,α.ΧωΡιομός
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0.1 μιτ~oλήοτ/ν χατιίo&WΣΗΤι Οτ/"

/[αl,"1.'1 'ων "XOΤΙίΩV υO«~ι.ι":
Q «λλατή Otη\' 1tooότη.CI .ων IιΠU

ίιίωΥ "Ο«ΤωΥ ιί.ι Οι' cmt"θείας r.ρoo&ij.

χηι; "'ροίο ή (L"tόληφ", αυ~oύ. ιίτι (jtCI
..o.ιnμ.πoδίoιωι; ι'lός "'ΧΟίιίου "Ι'οφο

δότη -;ων "oei.ωY αU'tώ\ι οι 1:0μ.ει; ή ανα

QXΙΙφi.:;;

η) oημανnxή μύωση Τ/Ι; r.οοότη'τcι.ι;

-του "tΡOiι. ΠI)1,l θα ή«no XCI1:ei 'α ~

διαθίQtμο τuι το χοr.oό:

θ) χίνδwo i.ιt&ισηι; αν&!'ώ1tων ή πι·

Ρtouoιών οι χα~ από νιΡό.

όπως d.ημμiι!,ιc; ή 7.αλφροο.αχόι XV
μα':Cl.;

4. XΛω?iό<ι:ΤΟ =ΡOΤιινόμc.ooίρτο θα
:ψοχαλίΟΕI:

α) αλlctτiι σπι" Τ.ΟΙχιλία .ων ιtδών ή

<r.oν αριθμό 01toιωνδήπ01:t ειδών φU.ών

(π~ριλαμβαllOμi_ x(l:! δίνtρων. &ά..

μνωΥ χ.1π.):

β) μtίωση 1:1)1,1 αριθμού ιr.:OtωYOήItOΤt

μον«διχών Oι;ανίω<t ή "πό !ξαφιiνιση ΙΙ

δών 'ί'U1:ών;

ί) ιιoιryωτή yίω<t ιιδών ,ιr::ών οι xei
ποια J:lpιoχή ή ΠtΣfIEμ:;όδιση της φUOΙo

λσyuι.ής ανανΙω<ΠJ~.ων U1tIIpxόν-tωY ιι·

δών;

δ) μιίωση oηc; ίχ-;ασηι; ιr.:OtoxoOTι="

αηιoτιxή~ xcιMιΙPίuαι;:

5. Πανίδα: Το :tpσ:tt>rόμtνo ί(rro Οα.

=~oιι:

α) «λλατή Ο'τ/Υ ltOιχιλία .ων ιιδών ή

στον αριθμό οποιωνδήποτι ttOώY ζώων

(:=ινών. ζώων xtpιλαμβανoμi.....ιν 1:ων

'ιr.-Ι1:WΝ. ψαριών ιιaι θαi.αooινών. βινβι-

\

χών ορτανιομών ή εντόμων):

β) μtίωση το" ιιρι.8μού οποιωνδήΠΟΤΕ

μοναδιχών οπανίων ή ,,:::ό ~ιση ιι

δών ζώων:

τ) uotljωrή νΙω" ιιδών ζώων οι χά;.

πο«ι πι!,ισχ.ή ή :::αριμr.:όδιση της αποδη

μί::ιι; ή τω" μΙ:ΙCΣXινήoιων των ζώων:

δ) lt:poτiptuoη.ou 9"0t7.oV ;:φιβόλ.

λovtoς .ων "-.pxόν-tων Φα?tών ή

άϊ'?ιων ζώων:

6. θόιι"βοι;;Το ::ρουινόμινοίPjO θιι

':ΣΡOxαλi.OEΙ: .
α) αiιξηση τη; υ1tiφχoιιoις cr.eiθμηι;

\
,ορ;β,,,

β) ίχθιση αο.οθρώ:::ω" οι uΦηλή

01:eilιμη BOfWβou:

1. Xpήoη..-.r;:Το :::ρσ:ιι"όμιllO ίρ-:'Ο

9α Jfpox.αλiOtt σημι:ιντιιciιμι.~oλήΤ/;

~UoIι:;ή τ/ι; προτrιαμμο.Τtομί"""l1α

~o μill.oν XPiισηι; Τ'1;:

ι 8. ΦuotXOi πόροt: Το 7-j1OtCIνόμE,,0

ρro θα ΠΡOχαliιιιι:

Ι α) αύξηση το" ρ"θμού χρήσηι;! αξιο·

ποίηαηι; OΠOtOιιOήπσtt φuoιxoU πόρο";

• β) σημανtιχή ιξtivtληση O'ItOtouδή·

οτι μη o:v<ι\Iιώoψoιι '''OΙXoU πόροιο:

9. Κίνδwoι; ανωμάλων χα.αο.σ;-

Otων: Το ΠΡOUtνόμ.ιvo ίPjO Ι""Χιι:

-χίνOιnιo ίχχρηΞΗC; ή διαιjιιrrή tttΙXj,,·

""ων ΟΙιοιώ" (:::ιριλαμβα"ομίνων.

ιx-;~ .ων eiλλωv. χ.ιιι ",ε.ptλo.ίoυ. (ντο·

","OX~O\Otolν. χημ. ο"οιών ή αx~ινoβoλΙcι.ι;1

ι \:φ::τωοη ατιιχίΊμο.τοι; ίΊ ο:.»ώμο:.λω"
L..rP'ωv;

Η'Ι. Πλη&uoμόι;: Το Πptι1[ι"όμε"ο

ίfίo θα αJJ.ά.ξιι Τ/" tjXCI1:eio~aoη. δια

O1l:0pά:. ΠUχWτ/τα ή ρυθμό αύξηοηι; 1:0Ιι

",,&pώltl"OU :ιλη&υομοu της περιοχή.;

ίδρuoηι; ~1)1,1 ίΡίΟ":

11. Κα1:οιχία: Το :tpσtιι"όμ.ε1lO ί?ϊΟ

θα ιιtηptά.oιι την "r.eipxouoα χΓοοι.χΙα Τι

!Κι OημtoυρrήOtt α..φη l1α =ρόο&ιτ/

x.c:ι1:oιxiα οτ/ν πtρtοχή ίΟρuoηι; 1:1)1,1 ίρ

ίου;

12. Μεw:φοΡίς / Ι\υχλο,ο!,ια: Το

προτιι"όμι"ο φίΟ θα :ιptlxc:ιλί:σιι:

α) δημιoυρτίc:ι σημανnxή; επtr;ρόοθι

της χίVΗoηι; 'ριrι.ofό1'ωv;

β) ιπtιt'tώοιι.ς on.; "πeiΡχοuot::;6ίoι~

Ο"Ι"eiθμεuoηι;ή στ:ηv c:ινiιjXη rιc:ι νΙιc; &ί

οιιι; otiιθμι"Oηι;;

r) σημcrνnxή Επίδραση otα υJtcί.pχo

ν:α Ο1.ΙΟτ/ματα OIιΤXOΙ"Ωv~;

δ) μttαβoλίς Ο"Ι"ΟΙΙΙ; oημιρwoUι; τ;:ιό

ποιιι; χυXΛoφOΡίc:ιςή XΊvηoηι;ανθ~ων

χιιι!ή αταθών; .
ι) μετ~oλί.ς στη BcU.tίσotCI. σιδηρο

ΟΡομιχΤι ή o:.iptCI XUxlo90ΡΙC:ΙXTι χίνηοη:

στ) αύξηση τω" χuxλoφopιcιxώ-.ι χιν

oioνων:

13. Eνipjtl<l: Το r.Ρστ:ιtνόμι:"ο φro

θα ",ροχαλί.οιι:

α) χρήση οημαν:ιχών xoaσ:ήtωv

x.c:ι"oίμo" ή tνΙpj(ιαι;:

β) oημιινtιxή αύξηση Τ/Ι; ζή:ησηι;

των "Π<ιΡχΟΙιοών τ/jών ι"Gττιιαι; ή

α..::αίτ/οη rια οημιouρyiα "ίων r.ηrώ"

ι"ίΡίΙlο.ι;:

14. KotVΉ ωφiλw:ι:: Το ΠΡO"tιιvόμt"~

ίρro θα ow.u.ιotI 0"1,, ανiι:pη rl.<l ση
μαvtι7.i.ι; αλλα.jic; σ~oυ; ιξής τομcio; XOt
νήι; ω~tlC:ΙΙ;:

α) ηλιχ1:ρtομό:

β) σuotήμα.α tπΙXOινωνιών:

r) ooριuoη:

δ) ιιπόllOμWΙ; ή o~oύι; βό&!Χ',,;;

ι) αποχίτι"οη "ερού βρόχινου:

O"t) στφtά. απόβλητα χ~ διάθtoη G,IΙ

1:ώγ,

15...\"B~IttYTJ Ττιία: Το Π!J01ει"ό

μιllO ίΡίΟ θα πpoxc:ιlίoιι:

α) οημtο"ρrίαoπoιoιιδήπσn.χι"δ\nιo"
ή πt&a..ό~η~ο.ι; χι"δiινo" rιc:ι β).ά.βη -;ηι;

lΙ\Ιβρώm"ηι; "τιίαι; (μη oUΜ.ιtpιλι:ιμβα

ιοομί.νηι; τηι; Φιιχιχή:; UΤCίαc;):

β) ίχθεοηα"&ρώπωνοε πt!lc:ιvούc; xtν_

δίNWΙ; β).eiβηι: της UΤΙίαι; -;ο"ς;

16. λιοθηωιή: Το Γopσtιι"όμι"o ~o

θα :φoxαλί.Q(t πc:ιρεμπόδ.ση οποιο:.οΟή

ποπ θίo:.c; .0" ορίζ(MCΙ. Τι OItOICIoίίiJI'lO~(

χοι"ήι; θίας ή Ikι χαταλήξει στ/ οημtΟUΡ'

rUι ινός μη <IItoOtXtoU αιo&ηtιxά. .0
ιUo'" Jtpoσt1:oiι στην χoιVΉ θί.c:ι;

Ι ί. λ\ICΣ+UXΤΙ: Το r.potttνόμeνO ίpjo

θα Ιχει [I'lIΠ"tώotte; στ/" ποtότητα Τι πο_

οότητα των υπαρχουσών δuvατoriι1:ων

αναψυχής:

18. noλι.1:to.txTι χληΡOVομιά.: ΤΟ προ

'ι'....μεllO ί!'ίΟ θα Χ<ι1αλήξιι οι αλλαrή

ή x.c:ιταoτρo!jlή χeiΠΟtαι; c:ιρχαΙOλOjlXήι;

περιοχής:
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~ ii 11.~η~:".~I'.ίιςπιριιτι.ίς;Το προ'

..,~Vμ.t\lO ίΡ'ΤΟ βΡίο:ιιι-;:ο.ι οι T.poa.αul'-

l
.ια πι?:οχή σύμφωνο. μι -:0 iφΟρο :!1
.011 Ν. 1650/86;

20. Σι.ιvατω:ή οημαlt'ι"ι:ιιώΥ ΠοΡισμ<i

~ων; Έχιι ~o ...:ιό tlt.UM.oη ίρτο -:η δι".

vσ.Wτη~ Υα "?O:ιιo.λi.OIiI Ovoμιytί!; (:\Ι.

Τ..ώσιι; D~O ::φtβilloν:

~-:ηy •.φ.r.ιωση :ιια~':ι)(ής αxαντήaιω.;: Ιow.ιo) ή ιtατα.φcnu<ή.;

α;;ανrή~ιως ΙU ΙT.Ι~ (oiοωςο). ';Ο ι~τ/μ(noλίιτιo OV\rOMUt~αt
από: '

l 0.) Τι; ;-:~&D.\Itς αημ.:rvruιίς tοπ;πώοιι.:; 0';0 ::εpιβilloY(=;.χ. ι:οη :ΙΙΩΙ
::οοό';η-:ιςΙXT.tμ::oμι"ωνρύΤ.ων. tΛιπ.ώοιιςατη χΙωρίδιι... τ/" Jt<ΣVίOΩ

:ιιαι το -:0:;\0 -;ης π~ wu ίρroυ).

β) Τ~ι.,,"ή πφι.τ;ια.φή ~ων '.f'O.nΙΥομ~~ μi~ρων "ρόληψη~ :ιt(IΙ
ιxν~ψ.Γ.ω::ιo~~ων ::ι?ιJ3o.lλoν't'.xωI>ιπιΠ':'ωοιωΥ.

r) Πε?ΙΤ?D.;οή ~ων .-:uχ'όν 1'I"?,ιr.αμίyΩV εvo.λ1ιι:ιιτι:ιιωνλίιαιων.

μιvcι. :ιιcιι ιχλεiπDlt'l"α. είδη, "I,Oφl:ιιtι; ΑΛWίOις, διίχ.-ης ποι.ιtιλό"ηw..:;

:ιι.λχ.

_}\OΙyωvuιά.. ΟΙ:ΙΙOVΟμιχά. :ιιαι χληθι.οομ.ιιχά. D10rχtio:

-Έρτα υποδομήι;. ί;:ιιταση:ιιcιι ίV';"α.οη δpcιιr.ηρtoτ/-:ωI>Ο"ΟΥ πρωτο·

τtlιή. δεU'tΙΡΟίι...ή :ιto:ι "pι"oτιvΉ τομία.

-ΠΙΡΙΤΡο.ιρή :ιιcnά.oτσ:oηι; OtXoovoΠιιo:-:o;- ή οτοιχεϊο:" ::poo'tι.ι.αϊα.ι;

xωιφμ~iα. .

3. ΣυvoΑιχήuι:αμησητη; ι:ιριo~ή cιYτιxιιμίyOIιμιλi-:ης και οίο,,
θιαη των cn:οιχείωv.

-Σuμaιpά.oματα1'0. την Vφιoτά.μινη •.ι;pιβo.λλoor.ιx.ή :ιιι;ι.τ:i<;τι.ι.οη.

, -A)J,η).εaιδρά.Οlitς r.ρoιnατιuόμινης atptoxTι.; ή ιr.oιχιϊoυ μι τ/Υ ευ·
p.r.tpη ζώνη.

-ΦuotXίς χο.ι α\ID.lt'tUξIo.:ιιit; OUVΩ.τό:η-:ις -:ης ::ιpιox~.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ OPΙOθETH~H ΤΟΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΠΕΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙί\1ΕΝΟΤ

1. Πιpιτ?D.'!"ι -:ων oιxooιιtlτ/μrι.ων ή .ων ιr.orι..UCoIV από το. tr.(I,χείι.ι.

,,;;o-;:iliί-;:ι;ι.~ το ::poσ.α-:ttr.ίo (Ι.'r.ΙΧιίμΙΥΟ. ό::ως φvΑUΙΌ DtXοοiιo-:ημα.,

(ι.Υ.θ?ωποτιv<~ οι:ιιοοίιοτημα., μα-:ό OIXOtllίιcr.ημcι.. DUαtό:όcι. χλωρίδα:;
XJ.::.

2. ΠεριτΡι.ι.ψή ΧΩ' ι;ι.~vgη -.ης ;;Σ;:ιtιτι.if; μελίτης χα: τ/ς tupir.t~

]
ζώvη:;. Eιδuιiπεpo. 'Τ'α ~α. φuoιxci ή ι.ι....θΡω::Οiι.νή ouιoσvoτ/μα"'..α ή

ιr.oιχιicι ιξι'tάζovτα.ι:

-Το::οτρψ v.α. uo;o.oη

-~.ιxiι; ~uvθή:ιιις, ΙU"ιωρoλoτuιά. διΟσμένα

-Γιωμο;>φολoyicι.. "j'EωAΣΤΙXtt o"oιχείcι.. ιr.oιχιiα 1i0ά.0;ι0u;

- Υ6?Qλοτuci C":'oιxtiII.. ::otόTη';(l. yψΏv

-Σ:o~χε:ι.ι. Τ.οιότητα.; ιr;μόoφcujXL;

-nour..xόo; XCJΙ πoocmxός ''ροοOtοruμό, xΙωpίOα~. ::αvi.δcι.:;:ιιαι 9u-
'O:ιιά.λloO'fη~ μι α\ιCI.φoρά. cmι;: βlOItOΙvωYiις. θώ:ιιουι;. Cιmnια "poo"α';tι.oό-

]

11INAKA~ .ι.

Πρα~τPD.opίς Eιδt:ιιω.. ΠtριβoMλ~ώy Μύ.ι-:ώιο.

Α. ει~AΓΩΓH

1. ΓEvtM. ο-:οιχιίο.

2. Γιωτpo.~ι:ιιή θίση ::P~-;:liιntou ι:nrruι.ιιμt\lOll

3. Έ:ιιw.crη πιριoχiκ" ιιρoιr.::ι.αία:;

4. Όριο. tvpu.t?'); ouριο"l.ής

5. ~or.oί ::pootα<Iί~ ~oιo α.vτι:ιιιιμiIOα:".

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤ.\ΤΕΠΕΟΎ ΑΝΤιΚΕΙiltΕΝΟΎ

- ΑξιολόΎηοη :ιιcιι -;:uιμηpϊωαη της αημιιοίιις "ou πpoo-;:α"ευ~ίoυ

cιY't1:ιιιιμf.IOoυ :ιισ:θώς:ιιαι της αV<Ιτχης Ιήιjιη::; μi"!'ωY ::ρoo"α.oiι;ι.ς του.

- Ένταξη το... ΠΡοο.αΤliu-:ίο ... αlt'l"tXtι.μiyOU α-:ι.:; :ιιατ/τορϊις "01'1 σ:ρ.

18 τοι> Ν. 1650/86oίι~μι τα :ιιριτ/ρtα -:01,1 σ:ρ. 19 "OU ίδιου Υό

μο',

- A:ιιρtβής ιισ:θοΡιομό; τ/t; ί:ιι=οης x:n 'ων ορϊωιι -:ης ::ι.ριοχής '::f'O"'
αw.ιιiας. .

- Α:ιιριβής :ιιαθοριομός της U-:ο.οης:ιιαι -:ωv ορίων 'tωV WΧό ... ζω ...ώΥ
-;:ης ItEpιo;ciιt; Jtρooταoiα.ι;, :ιιι.ι.ι. oια-:iιπωση ~ων όρων. ::εριοριομώΥ χα.ι

Ωπσ:τοριΟΟιω ... Π" χρίπεl να ιηΊΚWΝ μioΩ ο' Ωυτίς.

- A::ιιxΌVlαη "ωΥ Τ-fIOD.να,ιρομί...ωv opίωv αι x,i;Joη σ:ιιάλοτης :ιιο.ι

ιια"ά.l.lηλης xλiμα:ιιας.

Δ. ΠΡΟΤA~E~ ΔΙA.'EIPI~HΣ

1. Δι.cι:Wπωση Ο"'1':ιιε:ιιριμίΥωΥ π;ιστό:ΟΕω" Οιιιχ.uρισης με cn:όχο -.η ...
πpoιr.ασίσ: :ιιο.ι [...οιχόμινα την αξι.ο<:οtηαη wv :φotr.'σ:-;:ιυόμιyOVα.νη·

ιcιι.μivo... :ιισ:ι ε:ιι'riμηοη "ou ά.μιοου :ιιαι. ψμtοοu οι.:ιιovoμιχοίι :ιιόσ-:ovς

ι"o.pμCΗΉς ~toI ... apιr.άoClECoIV.

2. Ε...&.χ.όμιΥις ιveιλλαrroιίς ::ρα-;:ioιtς oιαχιί9tαηι; :ιιι;ι.ι α.Υά.n-:....
.ξηc;.

3. Διotχη-:ι.:ιιί:;. θεομαί:; :ιιαι. x.αημα-;:ooιr.uιtς O:ιιια.ότψ~ς itD. -.η ...
l'lλoaoίηoη "ων Οιο.χ,ιι.ριο-:u:ών χρο-..ά.οιω".

Ε. nPOETOIMA!JA ΦλΚΕΛΛΟΤ ANAKOΙNΩ~HΣ Κ.",Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣ.Η Σ,ΧΕΔΙΟΤ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

•

]

j
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~ Ο'. ! I.:η~~:>:.ιlι~ίες :::εριοχίς: Το προ.

.ι,,..jμΙIlO ί!'ίΟ βopiO>u.a.ι σε T.ρoσ~cι.~εlι

.ocι. περ:σ;ι;ή σUμΦωvσ. μι .σ άρΙΙρσ 21
~σlι Ν. 1650/86:

20. ΣWcι.ίωτ/ σημcι.lIτιxών πσρισμ«-

~ω ...: 'Εχει ..σ ...:ιό ιltttλι.ση tp-fO τ/ ο...•

1
lIcι.τότ/-:α. lICt πpσκcι.li.σει oι>oμεvιίς ε;τl·

=ώσει.; aw :::tpιβoillov:

Στ/ιι r.:tρir.:.ι.ιoη 1tCt~cι..ιltήι; cι.r.Ctιιτησεω;; (-\lCtt-) ή ltCtτιιφq:~ιlt~

α:::CΣIIτή~ει.ις μt εT.ΙφW.αξη (-ίσως_). >Ο ε:ιωτημα-ςoλiι11σ awoOEUεtCtI

1
α.',

cι.) Τι.; ;-.:&cr.llt;; Ο7\Ι='1"ΙΧίς επιllO.ώοει.; 0.0 ottptβιiλλOll (r.:.χ. εϊδη lt(ΣJ.

:;;οοοτ/.ες, ιιtr.:ε;ι--wμί...ωv pUr.:ωv. επιΠ":ώοεις οτη XAωρίίιa.. τηll T~VΊiicι.

χαl to .ο:;;ίο της :;;~?Ioχή; ~o ... ί?ίΟ"').

β) Tt'/.,νιxTι r.:φΙί?Ct9ή tωv ;;ponι\lOμ~ μiψι.no πpόληojtιy; ltCtt1 cι.1I"t,μι:.ώ::ιο'}'; των ;;t?IβillOV'::xΏV ε:;;ι:::.ώoεωv.
τ) Πε?'τ;κι.φή των ::I1"I.,rι... "'Ι;ΙΙIΠIψίllωv ~VCΛΛCΙΚ.ιxΏV AtίoεΩV.

"'tllcι. xcu εχλείΤοΟΙΙΤΟ; είδη, ,ροτιχίι;; cι.λuoίOEς. δείχτης ΠOιxιλόπrιo;~

x.Aιt.

-KoLllωvιxά:. ΟΙΧοllOμιxiι xcι.ι πληθ ...ομιωι:ά Ο'ΟΙΧοίο;

-ΈP'fCΙ ...'ιtοΟομήι;, i.ιt..αoη xa.ι ίΥ"Ο;οη δpo;oτηριo-:ή":ωv o~oll r.:pc.ι.o·

ίΙ""Ι. Ot\l'ttPOYEνTι xcι.ι -ςpι.oτεVΉ τομία.

-ΠεΡΙΤΡο.φή xo;-ςάo.αcιηι; oιxoolιO'tήμo;~oι; ή ιποιχείο", πpoστ:ισίcι.ς

xcu εpμ.ηonία.

3. ΣΙιΙΙΟλιΧΉεχτίμηοη tη:: περιοχήςή cι.lI"tlJtiψiιιο... ",εAioηc; χο;ι ού,,·

θεοη tc.lll OΤOΙ7.είΩV. .
-Σuμllεpάoμo:ιcι. 1'Icι. τ/" ...φιοτiιμε",l ::εΡιβcι.λ/οιιnxή χο;-ς:Ιc-:ο;οη.

, -A)J.ηAtllliiρά:ot~ T.?ooτcι..ε...όμεvηι; ΠεΡιοχή.; ή ΙΠΟΙ1.είοιι με τ/'" ε ...•
pir:εpη ζώνη.

-Φιιοαί.ς xcι.ι o;\ICtr.t...ςιcι.xu;; Οιιιιcι.τότ/"'"tI; -:ης ποριοχής.

Γ. ΑΞιΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡIΟθΕΤΗΣΗ ΤΟ1" ΠΡΟΣΤλτεΠΕΟΤ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤ

1. ntpti?Ct~.ι.no OΙXOOlιOτημiιι~ωv η .ω'" or.oιzιiωv Ο;lΙό τcι.ιπoq:εί:ι.

J
:ι..o.ι.ί..!ί.~ ~o π?OO.cι..ε.....ίo αν;ιχείμε\Οο. ό::ωι; flH'uι.ό οιχοοίΙοτημο..
αll.θ;κ.ι:;;οτε>oi.; oucoc;';'οτ/μα. μιχ.ό oιltooιiστημcι.. ouoτoiiicι. Xλ.ωpίOcς

Χολ:::.

2. ntptrpαi?Yι χφ cι.vω.ι.oη της πt?ιοχΤι;: μιλiτης xcι.:. -:ης tupu--..pηι;

J
ζώ-.η:;. Eιolltirctpeι. "J"Icι. τcι. flH'ιxά ή 0;v60c.ιπOlε.vή OUCOQ\ΙΟτήμ,ιι::cι. ή

o.oΙ1.εicι εξετό(O\rtCU:

- Τo:::onιιι~ !UII ίχ.ο;οη

-Kλι;:.::.ιxi.ςσ ......eήκε.ι;. μεnc.ιpoλoτιxiι &iioμf.\ICt

-Γ oc.ιμQ?φOλoτicι... -;τc.ιλOΤΙ:ιιά. o~Ot7.ιίcι.. or.otxtio; ιOQ;Ο?Ο ...ς
- Tό?oλoτιx.i c>oιχά::ι.. ::οιόny;cι. ...~?ών
-::::~o:χε:cι. ΠOιότηt<Lι; cι.-:μόo~

-Ποιο::χός lt(ΣJ. πooιr.ιxός προοδIΟΡι:ιμ.ός Χ4>ΡίΟιι.:;. ;-.cι.vi00.::; _19V'
.oxάλιι~ςμ.t cι.vcι.φoρό: οτι.:; βoLOXOI\Oc.I\Oίt;<;,Οώχοι>ς. oT.άlιιcι. :;;poo'to;~ειιό.

]

I1ΙΝλΚλΣ 4-

ΠP~ίραφi.ς Ειδιχών ΠερtβeW.oνr.xώ ... Mελt.ΏV.

:\. EΙSΛΓΩΓH

1. Γε...IΧίι O.OIχείcι.

2. Γεωτρο;'!'Ιχή θίοη τ.ροο.:r.:ειrttο... o;v;ιxειμ.ί ...o...
3. "Ex-:cι.oη περιοχής: πρoo-:cι.oίιι:;

·Ι Όριο; ειιρiι>ε?"}': ;ttριοχής

5. Σχο::οί :::»ιr.αcιίo.:; .01.1 ο;\Ο-ςιχtιμίvcr,J.

Β. ΠΕΡΙΓΡ.'ιΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΠΕΟΤ .~NTIKEIMEι'fOT

- Αξιολότηοη xcι.ι ~(Jψηpίc.ιση της oημcι.σίας το ... πpoo>ttτειι~ίo ...
cι.vnxLtμiw ... xcι.θώι; XCιΙ της α..,Q;τχης λήιjιης ",iopc.ι ... r.:poo~o;oiιu; ~Olι.

- 'ElI"tσξTι τοιι πpc:ιoτcι.τε.....έo ... cι.II"tΙXitμi.WΙΙ or.t.; χο:ιητοΡίε.ς ~oιι cι.p.

18 τοιι Ν. 1650/86 Ο'Ιίμ;ιc.lllCt με τcι. xpιτ/pιcι. >Ο... ο;ρ. 19 ~Olι ίΟιο... ιιό·

.~.

- λχριβής, XClθopιoμό~ -:ης ίx-:cι.oηc'; Jιαt ~c.ιll OPίc.ι1l -:ης m-ριιτιής -::ρο-
oτcι.oίcι.ς. .

- Αχριβής, _θοριομός της έxτcι.oης ltCtt ~c.ι... OΡίc.ι1l ~ωll τtsχΌv ζc.ιιιώll

-:ης 'ltEpIoχήι; Jtpoow:oicι.ς. χ:ιι Oιcι.-:UIlc.ιoη ,ωv όpc.ιll. ιttριoρtσμώll xcιι

cι.r.cι.ΤOΡεiιoεc.ι1l πο ... πρί::ι:ι \00; ισχUOUIl μioo; σ' cι.ιrtiς.

- A'lttιxόvtoη .c.ι... π?ocι.vαφεpoμέ\OωV σρίωv οε χάρ-:η cι.wiλστης, xcι.ι

ltCt~άλληλης xλiμ<ιxας.

Δ. ΠΡΟΤλΣΕIΣ ΔΙλ..'i:ΕΙΡΙΣΗΣ

Ι. Διο:tUπc.ιοη oιιτxΩφψίvωv Γ.,?oτQ;oεωll δισ.χεiρtoης μι στόχο τ/"

πρoo.cιoία xcι.ι ε\ΟΟεχόμεΥ.1 τ/" CΙΞΙo::oiηoη .ou π?οο";Ct.ε...όμι\Οο ... cι. ...τι
χειμί\Οw XCΙΙ εΧτίμηοη τοιι άμεOOIι ΧCΙΙ iμμ.ι;aw oΙJCOllOμιxoύ χόο.ο ...ς,
εφο.ρμοΥής τω ... πpo.ίιoει.no.

2. EVΔεXόμ.tvε.ς εvcι.Mcι.x~IItίι;; -::ρo-:iι.oειι;. διo;χεiριoης xcι.ι cι.llίι"'...•
",".

3. Διοιιtη>ιχt;;. θεομιχί.::; _Ι Ί,pημα~oiiowιίι;; Owa..ΨOt,; 11cι. Τ/"

ιJ.01l0ίηoη ~ωv oιcι.χειpιor.ι~ xpcr.Ctotωv.

Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜλΣΙλ ΦλΚΕΛΛΟΤ ι\ΝλΚΟIΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ~,{EΔΙOΤ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

•

J
J
J
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