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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Γενικά στοιχεία της περιοχής µελέτης 

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μητρόπολης (τέως ∆ήµος Μητρόπολης) ανήκει στον Καλλικρατικό ∆ήµο 

Καρδίτσας, που εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του πρώην 

∆ήµου Μητρόπολης – νυν ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης του Καλλικρατικού ∆ήµου Καρδίτσας. Η 

∆.Ε. Μητρόπολης έχει έκταση 57.894 στρέµµατα και πληθυσµό 3.332 µόνιµους κατοίκους 

(απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). 

Υπεύθυνος του Φορέα εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ για περιβαλλοντικά θέµατα 

Εργοδότης της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ του ∆ήµου Μητρόπολης και της ΣΜΠΕ είναι ο ∆ήµος Καρδίτσας 

της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα, και διευθύνουσα υπηρεσία της 

µελέτης είναι η ∆/νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καρδίτσας. Με το υπ’ αριθµ. 

4438/25-7-13 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καρδίτσας ανατέθηκε 

η επίβλεψη της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ στους παρακάτω υπαλλήλους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ανά 

κατηγορία µελετών: 

1. Αναστασίου Αναστασία, Τοπογράφο Μηχανικό (κατ. 01) 

2. Ανυφαντή Βάϊο, Τοπογράφο Μηχανικό (κατ. 02) 

3. Κουτσάφτη Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό (κατ. 20) 

4. Μούστου Φωτεινή, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατ. 

27). 

Στοιχεία αναδόχου της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ – ΣΜΠΕ 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το 

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων του πρώην ∆ήµου Μητρόπολης (νυν 

∆ηµοτικής Ενότητας) του Καλλικρατικού ∆ήµου Καρδίτσας, το οποίο ανατέθηκε στη σύµπραξη 

γραφείων µελετών: 

� Γεωργούλα Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό (κατηγορία 01) 

� Κανδήλα Θωµαή, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(κατηγορία 02) 

� Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο, Γεωλόγο (κατηγορίες 20 και 27) 

� Ράπτη Αριστέα-Χριστίνα, Μηχανολόγο Μηχανικό (κατηγορία 27). 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε από τους: 
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� Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο (κάτοχος µελετητικού πτυχίου κατηγορίας µελετών 20 τάξης 

Β' και κατηγορίας µελετών 27 τάξης Β’), 

� Ράπτη Αριστέα-Χριστίνα (κάτοχος µελετητικού πτυχίου, κατηγορίας µελετών 27, Α’ 

τάξης). 

Στοιχεία ανάθεσης της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ – ΣΜΠΕ 

Την 25η Ιουνίου 2013 υπογράφτηκε ιδιωτικό συµφωνητικό (αρ. πρωτ. 3958/25-06-13) µεταξύ του 

∆ήµου Καρδίτσας που εκπροσωπήθηκε νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Παπαλό Κων/νο και της 

σύµπραξης µε τίτλο «Γεωργούλα Αικατερίνη – Κανδήλα Θωµαή –Παλαιοχωρίτης Κων/νος – Ράπτη 

Αριστέα Χριστίνα», που εκπροσωπείται νόµιµα από τη Γεωργούλα Αικατερίνη του Κων/νου, Πολιτικό 

Μηχανικό, Πολεοδόµο – Χωροτάκτη, µε αναπληρωτή της τον κ. Παλαιοχωρίτη Κων/νο του 

Αποστόλου, Γεωλόγο, για την εκπόνηση της µελέτης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆ήµου Μητρόπολης, Νοµού 

Καρδίτσας». 

Με το υπ’ αριθµ. 4438/25-7-13 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου 

Καρδίτσας ανατέθηκε η επίβλεψη της ΣΜΠΕ στην κα Μούστου Φωτεινή (Μηχανικό Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης).  

Με την υπ. αριθµ. 1966/106991/19.06.13 απόφασή της (ΦΕΚ 258 ΤΑΑΠΘ/09-07-13), η Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε την κίνηση της διαδικασίας 

σύνταξης της µελέτης «ΣΧΟΟΑΠ ∆.Ε, Μητρόπολης», που πρόκειται να εκπονηθεί στα διοικητικά 

όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης, του ∆ήµου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας. 
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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το 

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) του πρώην ∆ήµου και νυν 

∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας. Η Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του Περιβάλλοντος εκτιµώντας 

τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν ορισµένα σχέδια και προγράµµατα και υιοθετώντας µέτρα 

αντιµετώπισης στο πρώιµο αυτό στάδιο λήψης αποφάσεων. Η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) και έχει θεσµοθετηθεί στη χώρα µας µε την ΚΥΑ 

107017/28.8.2006 (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/5-9-2006) στα πλαίσια εναρµόνισης µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ για 

την «εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων». H 

διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης καθορίζεται στο άρθρο 7 της πιο πάνω ΚΥΑ, 

ενώ oι προδιαγραφές της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τις οποίες 

συµµορφώνεται η παρούσα µελέτη αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ αυτής. Η υπ’ όψιν µελέτη 

στοχεύει στην εκτίµηση των επιπτώσεων που µπορεί να επιφέρει η εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. 

Μητρόπολης.  

Η ∆.Ε. Μητρόπολης συνορεύει ανατολικά µε τη ∆.Ε. Καρδίτσας, δυτικά µε το ∆ήµο Λίµνης 

Πλαστήρα, βορειοδυτικά µε τη ∆.Ε. Ιθώµης του ∆ήµου Μουζακίου και νότια µε τη ∆.Ε. Ιτάµου του 

∆ήµου Καρδίτσας. Έχει έκταση 57.894 στρέµµατα και πληθυσµό 3.332 µόνιµους κατοίκους 

(απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Έχει έδρα τη Μητρόπολη και αποτελείται από 7 τοπικές κοινότητες 

(Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης, Ξινονερίου, Πορτίτσας και Φράγκου). 

Όλες οι τοπικές κοινότητες έχουν ισάριθµους και οµώνυµους οικισµούς, πλην της τοπικής κοινότητας 

Πορτίτσας που έχει δύο οικισµούς, την Πορτίτσα και το Πανόραµα. Βρίσκεται περίπου στο κέντρο 

του Νοµού Καρδίτσας και στο δυτικό άκρο του Θεσσαλικού κάµπου. Η µορφολογία της περιοχής στο 

βόρειο και ανατολικό τµήµα είναι πεδινή και στο νοτιοδυτικό ηµιπεδινή έως ορεινή. Κατ’ επέκταση η 

∆.Ε. εντάσσεται σε δύο ζώνες εσωτερικής οργάνωσης: το βόρειο και ανατολικό τµήµα εντάσσεται 

στη ζώνη εντατικής καλλιέργειας του Θεσσαλικού κάµπου, ενώ το υπόλοιπο στην ορεινή περιµετρική 

ζώνη στην οποία αναπτύσσονται γεωργικές και δασικές δραστηριότητες. 

Εν προκειµένω, από την ανάλυση και αξιολόγηση της περιοχής µελέτης όπως αυτή παρουσιάζεται 

αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια, είναι σαφές ότι πρόκειται για µια περιοχή µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, γεγονός που δικαιολογείται και από τον πολυποίκιλο χαρακτήρα της. Η έδρα της 

∆ηµοτικής Ενότητας, η Μητρόπολη, αποτελεί για την περιοχή κοµβικό σηµείο µιας και η σύνδεση της 

µε την λίµνη Νικολάου Πλαστήρα είναι σηµαντική για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

ευρύτερα. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της ∆.Ε. Μητρόπολης και η εγγύτητα της στην πόλη της 

Καρδίτσας συνετέλεσαν στην ανάπτυξη της µεταποιητικής δραστηριότητας στην περιοχή καθώς και 

η επιλογή της ως τόπος πρώτης κατοικίας. Ωστόσο, ο δευτερογενής τοµέας παρουσιάζει αδυναµία, 
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όσον αφορά στην εκµετάλλευση των τοπικών πρώτων υλών. Πολύ λίγες µονάδες χρησιµοποιούν 

ντόπιες πρώτες ύλες, µε αποτέλεσµα να µην παράγεται προστιθέµενη αξία από τα ντόπια προϊόντα 

του πρωτογενή τοµέα.  

Τέλος, ως προς το φυσικό περιβάλλον, η περιοχή µελέτης διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ 

περιλαµβάνει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ261 – Λογγιές) και το µη θεσµοθετηµένο Βιότοπο Corine 

(AB3080057 – Περιοχή Κουτσούφλιανης Καρδίτσας). 

Η ένταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή τους µπορεί να 

προκαλέσει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή και να αλλοιώσει το τοπίο. Για το 

λόγο αυτό απαιτήθηκε η εκπόνηση και εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ, ώστε να καθοριστούν οι χρήσεις γης 

και το πλαίσιο ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για την προστασία του 

περιβάλλοντος, φυσικού-ανθρωπογενούς-πολιτιστικού, καθορίστηκαν Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

(ΠΕΠ) ώστε να προστατευθούν εκείνες οι περιοχές που χρήζουν προστασίας. 

Παράλληλα για τον έλεγχο και περιορισµό της δόµησης προτείνεται ο καθορισµός Περιοχών 

Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης (ΠΕΠ∆) στις εκτός των οριοθετηµένων οικισµών (Μητρόπολη, 

Γεωργικό, Κρύα Βρύση, Ξινονέρι, Πορτίτσα και Φράγκο) και εκτός του ενδεικτικού ορίου του 

προτεινόµενου για οριοθέτηση οικισµού του Αγίου Γεωργίου, περιοχές της ∆.Ε. Μητρόπολης που 

υπόκεινται σε καθεστώς Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ή Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ). Στις ΠΕΠ∆ τίθενται 

περιορισµοί στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισµένων από τις χρήσεις που περιλαµβάνει το 

υφιστάµενο καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόµησης» και στη δυνατότητα ανέγερσης των µεγεθών 

που προβλέπονται. Για κάθε περιοχή προτείνεται η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών χρήσεων, 

συµβατών αφενός µεταξύ τους και αφετέρου µε τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. 

Η ΣΜΠΕ στη συνέχεια αξιολογεί µε λεπτοµέρεια κάθε παράµετρο των προτάσεων της µελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ ώστε να εξασφαλίσει ότι οι επιλογές που έγιναν είναι οι βέλτιστες για την προστασία του 

περιβάλλοντος και οι προτάσεις για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή η 

χωροθέτηση ειδικών χρήσεων δε θα προκαλέσει βραχυχρόνια ή µακροχρόνια επιπτώσεις στον 

ευαίσθητο χώρο της ∆.Ε. Μητρόπολης. 

Εποµένως, το προτεινόµενο σχέδιο αποτελεί έναν οργανωµένο τρόπο ανάπτυξης µε στόχο την 

βελτίωση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος και του επιπέδου διαβίωσης. ∆εν 

απαιτούνται ειδικά µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο χωροταξικό σχεδιασµό και τις 

χρήσεις γης, στο δοµηµένο περιβάλλον, στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα κοινωνικά-

οικονοµικά χαρακτηριστικά, τη διοικητική υπαγωγή, το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, τις 

διοικητικές και κοινωνικές υποδοµές. Σε όλα αυτά τα πεδία οι εκτιµώµενες επιπτώσεις είναι από 

ουδέτερες έως θετικές.  
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

Η παρούσα µελέτη αποτελεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα πλαίσια 

του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Μητρόπολης ∆ήµου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε την ΚΥΑ 107017 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006) η οποία αποτελεί τη 

µεταφορά στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ της ΕΕ «Εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ» σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 

Ιουνίου 2001. Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκτίµηση των 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων ή Προγραµµάτων ή αλλιώς Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), ενσωµατώνει την Περιβαλλοντική διάσταση ως εργαλείο πρόληψης 

σε ανώτερα ή προγενέστερα στάδια λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού, σχεδίων και 

προγραµµάτων, που διαµορφώνουν τα επιµέρους έργα και δραστηριότητες. Η συγκεκριµένη οδηγία 

αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο, προληπτικού χαρακτήρα που φιλοδοξεί να επεκτείνει την 

προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου κοινού και των φορέων 

εκπροσώπησής του σε λειτουργίες και διαδικασίες ανωτέρου επιπέδου όπως σχέδια και 

προγράµµατα.  

Η συγκεκριµένη µελέτη εκπονήθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 

107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006). Στη µελέτη δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασµού του 

σχεδίου, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του σχεδίου µε ιδιαίτερη αναφορά στο βαθµό στον οποίο 

το σχέδιο θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά στο χαρακτήρα, το 

µέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας τους, είτε στη χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων και 

γενικότερα στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε το εν λόγω σχέδιο. Αναφέρεται στη 

σχέση του σχεδίου µε την εφαρµογή της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, στη 

σηµασία του σχεδίου για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων µε σκοπό την 

προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπρόσθετα η µελέτη αναφέρεται στην κατάσταση του 

υπάρχοντος περιβάλλοντος, τις αναµενόµενες επιπτώσεις (συνεργιστικές ή µη) και τα πιθανά µέτρα 

αντιµετώπισης αυτών των επιπτώσεων. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται µια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει 

να περιλαµβάνει η ΣΜΠΕ: 

• εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές επιπτώσεις που θα 

έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, καθώς και λογικές 
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εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική µορφή, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και του 

γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή προγράµµατος. 

• πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτούνται για την εκτίµηση των ενδεχόµενων 

σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή 

προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, το 

περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών του σχεδίου ή προγράµµατος, το στάδιο της 

διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθµό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται 

να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού ώστε να αποφεύγεται η 

επανάληψη εκτίµησής τους. 

2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Την 25η Ιουνίου 2013 υπογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό (αρ. πρωτ. 3958/25-06-13) µεταξύ του 

∆ήµου Καρδίτσας που εκπροσωπήθηκε νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Παπαλό Κων/νο και των 

συµπραττόντων γραφείων µελετών: 

• Γεωργούλα Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό, Μελετήτρια κατηγορίας 01 

• Κανδήλα Θωµαή, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Μελετήτρια κατηγορίας 02 

• Παλαιοχωρίτη Κωνσταντίνο, Γεωλόγο, Μελετητή κατηγοριών 20 και 27 

• Ράπτη Αριστέα - Χριστίνα, Μηχανολόγο Μηχανικό, Μελετήτρια κατηγορίας 27 

που εκπροσωπούνται νόµιµα από την Γεωργούλα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου για την εκπόνηση 

της µελέτης «ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης». 

Η σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. 

Μητρόπολης έγινε από την ακόλουθη οµάδα:  

Σύνταξη Μελέτης - Ανάδοχοι 

Παλαιοχωρίτης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος M.sc G.I.S. 

Λαχανά 7, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 (τηλ.:2441300296, e-mail: oldvil@gmail.com) 

Ράπτη Αριστέα Χριστίνα, Μηχανολόγος Μηχανικός 

Πάϊκου 4, Αθήνα, ΤΚ15235 (τηλ.: 2106134863) 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι: 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Αρτεσιανού 1, 43100 Καρδίτσα 

Τηλ: 2441350700. 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

3.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ 

Με τη σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της 

∆.Ε. Μητρόπολης πρέπει να υποβληθεί µελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ). Η 

διαδικασία της ΣΜΠΕ έχει θεσµοθετηθεί µε την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) για 

την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1225) στο πλαίσιο της εναρµόνισης 

της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ. Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της Βιώσιµης ή 

Αειφόρου Ανάπτυξης µε την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωµάτωση 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων και προγραµµάτων (Άρθρο 1). 

Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά λειτουργεί συµπληρωµατικά 

σε ένα ανώτερο επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο 

σκοπός της, είναι να ενσωµατώσει περιβαλλοντικούς και αειφορικούς παράγοντες στην χάραξη 

πολιτικής. Η λογική της αναπτύσσεται στα εξής σηµεία και κάνει προφανή την αναγκαιότητά της: 

o ∆ιαµορφώνει τις περιβαλλοντικές διαστάσεις σε όλα τα επίπεδα λήψης απόφασης. 

o Συµβάλει αποφασιστικά στον καθορισµό της ανάγκης και του βαθµού επίτευξης των 

κυβερνητικών πρωτοβουλιών και προτάσεων. 

o Αποφεύγει τον αποκλεισµό των επιλογών και των ευκαιριών που προκύπτουν όταν γίνεται η 

εκτίµηση σε επίπεδο µόνο έργων. 

o Καθιερώνει το κατάλληλο πλαίσιο για τις MΠΕ σε έργα. 

Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του 

περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση 

σχεδίων και προγραµµάτων, προωθώντας τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθµίζονται 

κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο τα περιβαλλοντικά ζητήµατα κατά τη διάρκεια εκπόνησης και 

έγκρισης των σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

Η εφαρµογή της ΚΥΑ 107017/28.08.2006 επιβάλλει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για προγράµµατα ή σχέδια. Η ΣΜΠΕ θα καθορίζει, θα 

περιγράφει και θα εκτιµά τις σηµαντικές άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την εφαρµογή του 

σχεδίου / προγράµµατος σε ανθρώπους, χλωρίδα και πανίδα, έδαφος, ύδατα, αέρα, κλίµα, τοπίο, 

ακίνητη περιουσία και πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των 

παραγόντων. Μέσω της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων ή Προγραµµάτων 
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γίνεται η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, η προσέγγισή τους σε 

στρατηγικό επίπεδο και τέλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάµεσα στις προτεινόµενες 

εναλλακτικές λύσεις υπογραµµίζοντας τους λόγους επιλογής µιας συγκεκριµένης λύσης. Η Εκτίµηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των Σχεδίων και των 

Προγραµµάτων ενσωµατώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση τους και εστιάζοντας 

στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων και στη µεγιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις. Αποτελεί, δηλαδή η διαδικασία της 

ΣΠΕ το µέσο για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση σχεδίων και 

τη λήψη αποφάσεων εξασφαλίζοντας πως, λαµβάνονται υπ’ όψιν οι σηµαντικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις ανθρώπινων δράσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο σχεδιασµού και 

προγραµµατισµού. 

Η διαδικασία ΣΠΕ περιλαµβάνει τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

1. Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

2. ∆ιεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τις δηµόσιες αρχές και το ενδιαφερόµενο κοινό. 

3. Συνεκτίµηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, 

και 

4. Ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού σχετικά µε την ειληµµένη Απόφαση. 

Κατά τη διαδικασία της ΣΜΠΕ, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από τους µελετητές για τα θέµατα 

που πρέπει να καλύψει η ΣΜΠΕ και θα πρέπει να καθοριστούν οι Ειδικοί Στόχοι της Μελέτης και οι 

πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχει αυτή. Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται στην ανάλυση των 

κύριων περιβαλλοντικών θεµάτων-παραµέτρων που είναι κρίσιµα για το έργο και το περιβάλλον του. 

Έτσι, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που θα δοθούν θα πρέπει να δίνουν µια συνοπτική αλλά 

ολοκληρωµένη εικόνα των κύριων επιπτώσεων του έργου και του πλαισίου αντιµετώπισής τους.  

Κατά την ανάπτυξη της µεθοδολογίας της µελέτης θα περιλαµβάνεται: 

1. Ο προσδιορισµός των Περιβαλλοντικών Στόχων και των ∆εικτών, µε τους οποίους θα ασχοληθεί 

η ΣΜΠΕ. 

2. Ο προσδιορισµός των κύριων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις οποίες θα εξετάσει στη 

συνέχεια η ΣΜΠΕ. 

3. Εναλλακτικές λύσεις που ενδεχοµένως θα εκτιµηθούν στην ΣΜΠΕ. 

4. Τη Μεθοδολογική Προσέγγιση της ανάλυσης της µελέτης, όπως καθορισµός της περιοχής 

έρευνας-µελέτης, τη διερεύνηση και διαθεσιµότητα δεδοµένων, τον προσδιορισµό αναγκαίων 

ερευνών για συµπλήρωση υπαρχόντων στοιχείων ή την ανάγκη µελετών υποβάθρου, τις 

µεθόδους πρόβλεψης που θα χρησιµοποιηθούν, τα κριτήρια σηµαντικότητας, τον τρόπο 

παρουσίασης των παραπάνω. 
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Για κάθε µια από τις επιλεχθείσες κύριες επιπτώσεις θα ορισθούν κατάλληλοι Περιβαλλοντικοί Στόχοι 

οι οποίοι θα προσεγγισθούν µε κατάλληλους ∆είκτες και θα αποτελούν έκφραση της επιθυµητής 

κατάστασης ή εξέλιξης ή επίπτωσης της συγκεκριµένης περιβαλλοντικής παραµέτρου στην οποία 

αναφέρεται.  

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος. Στην ανάλυση 

αυτή, η οποία θα είναι εκτεταµένη κατά το δυνατόν, θα ληφθεί υπ’ όψιν και η µεθοδολογία 

προσέγγισης των δεικτών και περιβαλλοντικών στόχων.  

Ακολουθεί η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων όπως προκύπτουν από την εκτίµηση 

της υφιστάµενης κατάστασης και τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται 

οριστικοποίηση του καταλόγου των επιπτώσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο στάδιο της 

Στόχευσης, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τόσο η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης όσο και οι τυχόν 

απόψεις λοιπών φορέων για το έργο.  

Στο επόµενο στάδιο θα γίνει εκτίµηση των κύριων επιπτώσεων του έργου και το πλαίσιο µέτρων 

αντιµετώπισης. Η ανάλυση των επιπτώσεων αναφέρεται κυρίως σε σχέση µε τους δείκτες που 

ορίζονται στο κεφάλαιο της Στόχευσης, όπως και η ανάλυση των µέτρων αντιµετώπισης. Ειδικά στα 

µέτρα αντιµετώπισης, µια σηµαντική πλευρά τους θα είναι η επισήµανση πλαισίου µέτρων, η 

αναλυτική εξέταση και εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά τη φάση εκπόνησης 

των οριστικών µελετών σχεδιασµού του έργου και βέβαια στη φάση της σύνταξης των ΜΠΕ των 

εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Μητρόπολης. 

 

3.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Η µελέτη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων του πρώην ∆ήµου και 

τώρα ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης, του ∆ήµου Καρδίτσας, συντάσσεται σύµφωνα µε τον νόµο 

Ν.4269/14 "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη", τα ισχύοντα άρθρα του 

Ν.2508/97 "για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας", όπως 

συµπληρώθηκε µε τον χωροταξικό νόµο 2742/99 καθώς και µε το Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28-06-

2014) "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση − Βιώσιµη ανάπτυξη" καταργώντας τα άρθρα 1, 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 και 18 του Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'207), τα άρθρα 1 έως και 7, τα άρθρα 18, 25, 26 του ν. 2508/1997 και 

τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 1337/1983. 

Η επιδίωξη των ανωτέρω νόµων εξειδικεύεται µε: 

• Την εισαγωγή των στοιχείων της αναπτυξιακής διαδικασίας του συνόλου της ∆ηµοτικής 

Ενότητας.  
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• Τη διατύπωση ενός τοπικού χωροταξικού πλαισίου στο επίπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας, 

που θα εντάσσεται στο θεσµοθετηµένο χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

• Τη διαδικασία καθορισµού χρήσεων γης και όρων ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε όλη την 

έκταση των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας, δηλαδή εντός και εκτός των 

θεσµοθετηµένων οικιστικών περιοχών. 

• Τον προσδιορισµό των όρων που εξασφαλίζουν την βιώσιµη (αειφορική) ανάπτυξη στην 

συγκεκριµένη χωρική ενότητα. 

• Την εύρεση ισορροπίας µεταξύ των πιέσεων στις οποίες υποβάλλεται η περιοχή σχετικά 

τόσο µε τις αντοχές της όσο και µε τις αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και τις δεσµεύσεις του 

χώρου. 

• Το γεγονός ότι αν και η διαδικασία αφορά γνωµοδοτική πρόταση του ∆ήµου Καρδίτσας προς 

την Περιφέρεια, η διαδικασία διεξάγεται από το ∆ήµο. 

Οι βασικοί Στόχοι της µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης είναι οι εξής: 

1. Ο καθορισµός των µεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση της ∆.Ε.  

Μητρόπολης, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και 

καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείµενα επίπεδα 

σχεδιασµού. Αποτέλεσµα θα είναι πρόταση για τον καθορισµό των ορίων των µη 

οριοθετηµένων οικισµών (ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του σηµερινού και του 

αναµενόµενου πληθυσµού για το έτος στόχο 2033) καθώς και έλεγχος της χωρητικότητας 

των οριοθετηµένων οικισµών σε σχέση µε τον αναµενόµενο πληθυσµό για το έτος 2033. 

2. Ο καθορισµός του αναγκαίου κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισµού και της αναγκαίας 

τεχνικής υποδοµής για το έτος – στόχος 2033.  

3. Ο καθορισµός των χρήσεων γης 

4. Η πολεοδοµική οργάνωση των οικισµών και ο προσδιορισµός των περιοχών µέσα σε αυτούς 

που απαιτούν παρεµβάσεις αναβάθµισης µέσω του µηχανισµού των αναπλάσεων. 

5. Ο καθορισµός των ζωνών παραγωγικών και αναπτυξιακών (χρήσεις γης) δραστηριοτήτων, 

µε βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τοµέων, τις σχετικές προγραµµατικές κατευθύνσεις 

και τη σχετική Νοµοθεσία. 

6. Η καταγραφή / αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ∆.Ε. και ο 

προσδιορισµός των περιοχών ειδικής προστασίας (ΠΕΠ). 

7. Ο προσδιορισµός των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και ιεράρχησης των οικισµών. 

8. Η διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλότητας του αστικού και εξωαστικού χώρου για τις 

προβλεπόµενες αναµενόµενες µελλοντικές χρήσεις. 
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Το ΣΧΟΟΑΠ θα καθορίσει επακριβώς τους στόχους, τις προτεραιότητες και τους µηχανισµούς 

εφαρµογής, όσον αφορά τη χρήση του φυσικού χώρου για την υποδοχή της οικιστικής ανάπτυξης, 

των παραγωγικών ζωνών και των αναγκαίων υποδοµών, παράλληλα µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. Πρέπει εποµένως να περιλάβει: 

1. την εκτίµηση της αναµενόµενης εξέλιξης του πληθυσµού και της απασχόλησης. 

2. την εκτίµηση των αναγκών σε νέα πολεοδοµηµένη γη συγκρίνοντας τη χωρητικότητα των 

οικισµών µε τον προβλεπόµενο πληθυσµό για το έτος 2033. 

3. την εκτίµηση των αναγκών σε κοινωνικό εξοπλισµό και τεχνικές υποδοµές. 

4. τον προσδιορισµό των κατάλληλων εκτάσεων που θα καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες 

παραγωγής, στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

5. τη διαχείριση του υδάτινου δυναµικού της ∆.Ε. 

6. την προστασία και ανάδειξη των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Τέλος, οι ειδικότεροι στόχοι της µελέτης όπως προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποίησε η 

µελετητική οµάδα είναι οι εξής: 

• Η διατήρηση, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

• Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής 

• Η προστασία του περιβάλλοντος από τις εντατικές αγροτικές δραστηριότητες (πεδινή ζώνη), 

την αλόγιστη χρήση αγροχηµικών καθώς και από την απόρριψη αστικών λυµάτων σε 

παρακείµενα ρέµατα και ποτάµια 

• Η διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής. 

 

3.3 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η σύγχρονη διεθνής νοµοθεσία επεκτείνει το πεδίο ελέγχου της από το είδος, στο ενδιαίτηµα που 

περιλαµβάνει ένα σύνολο ειδών, στο δίκτυο των ενδιαιτηµάτων ορίζοντας ταυτόχρονα την 

διαβάθµιση της έντασης της ανθρώπινης δραστηριότητας εντός των ορίων µιας Προστατευόµενης 

Περιοχής αναγνωρίζοντας όµως ότι η ανθρώπινη παρουσία αποτελεί βασικό και απαραίτητο 

συστατικό της ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων εφόσον ελεγχθεί το είδος και ο βαθµός 

παρέµβασης της. Έτσι λοιπόν το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τον χαρακτηρισµό, την χωροθέτηση 

και την διαχείριση των Προστατευόµενων Περιοχών (Π.Π.) αλλά και την προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας διαρθρώνεται και πραγµατοποιείται σε τρία επίπεδα: 
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• Στο Παγκόσµιο, που περιλαµβάνει ∆ιεθνείς Συµβάσεις & Συνθήκες που έχουν κυρωθεί από 

την ενδιαφερόµενη χώρα. Αυτές έχουν συνήθως µεγαλύτερη ισχύ από κάθε άλλη αντίθετη 

εθνική διάταξη µε κύριο σκοπό τους να δώσουν τις κατευθυντήριες γραµµές ανάπτυξης των 

εθνικών πολιτικών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Συµπεριλαµβάνονται και τα 

προγράµµατα που έχουν εκπονηθεί από οργανισµούς, όπως π.χ. η IUCN µε παγκόσµια 

εµβέλεια και οι διάφοροι θεσµοί και δίκτυα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

• Στο Ευρωπαϊκό (κράτη-µέλη της Ε.Ε.), το οποίο περιλαµβάνει Οδηγίες & κανονισµούς, 

πράξεις δηλαδή του Κοινοτικού ∆ικαίου που υπερισχύουν της εθνικής νοµοθεσίας, και 

ισχύουν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους χωρίς να απαιτείται για την ισχύ τους πράξη 

κύρωσης µε δεσµευτικό χαρακτήρα για τις χώρες-µέλη. 

• Στο Εθνικό επίπεδο, µε νοµοθετικές πράξεις του Εθνικού ∆ικαίου (Νόµοι, Προεδρικά 

∆ιατάγµατα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, διοικητικές πράξεις 

κλπ). 

Παγκόσµιο επίπεδο σύµφωνα µε την ∆ιεθνή νοµοθεσία. 

• Η Σύµβαση Ramsar, για την προστασία υγροτόπων διεθνούς σηµασίας (Ραµσάρ, Ιράν 1971). 

• Η Σύµβαση της Βόννης, για την διατήρηση των αποδηµητικών πτηνών της άγριας πανίδας 

(Βόννη, 1979). 

• Η Σύµβαση της Βέρνης, για την εξασφάλιση της διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού 

περιβάλλοντος της Ευρώπης (Βέρνη, Ελβετία-Συµβούλιο της Ευρώπης 1979). 

• Η Σύµβαση Cites, για το διεθνές εµπόριο άγριων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας που 

απειλούνται µε εξαφάνιση (Ουάσιγκτον, Αµερική 1973). 

• Η Σύµβαση της Βαρκελώνης, πρωτόκολλο 4 "Περί των ειδικά Προστατευόµενων Περιοχών 

της Μεσογείου" µε σκοπό την προστασία της Μεσογειακής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς καθώς και των φυσικών πόρων της Μεσογείου (Γενεύη, Ελβετία 1982). 

• Η Σύµβαση για την προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµιάς από 

τον Ο.Η.Ε υπό την αιγίδα της UNESCO που χαρακτηρίζει περιοχές ως Μνηµεία Παγκόσµιας 

Κληρονοµιάς για το φυσικό περιβάλλον (Παρίσι, Γαλλία 1972). 

• Η Σύµβαση του Ρίο, για την διατήρηση και προστασία της βιολογικής ποικιλότητας στα 

πλαίσια της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο 

ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 1992). Γνωστή και ως CBD (Convention on Biological Diversity). 

• Πρόγραµµα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and Biosphere-MAB), για την προστασία των 

πλέον αντιπροσωπευτικών οικοσυστηµάτων µε την µορφή ενός παγκόσµιου δικτύου 
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καταφυγίων βιόσφαιρας, τα «Αποθέµατα Βιόσφαιρας» (Biosphere Reserves), υπό την αιγίδα 

της UNESCO (1971). 

• Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Βιογενετικών Αποθεµάτων, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

το οποίο αποσκοπεί στην διατήρηση των πιο αντιπροσωπευτικών δειγµάτων χλωρίδας, 

πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης (1976) όπως και περιοχές στις οποίες έχει 

απονεµηθεί "Ευρωδίπλωµα", περιοχές δηλαδή που αναγνωρίζονται ως περιοχές φυσικής 

κληρονοµιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και προστατεύονται κατάλληλα, θεσµός του 

Συµβουλίου της Ευρώπης (1965). 

• Σύµβαση για την καταπολέµηση της Απερήµωσης, η οποία σχετίζεται έµµεσα µε την 

διατήρηση των συστατικών της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα µέσω της λήψης µέτρων που 

προωθούν την προστασία των ενδιαιτηµάτων και των οικοσυστηµάτων από τις επιπτώσεις 

της διάβρωσης του εδάφους και της υποβάθµισης της βλάστησης (Παρίσι, Γαλλία 1994) κλπ. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει και µια ειδική αναφορά στην I.U.C.N η οποία έχει παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση και εγκαθίδρυση Προστατευόµενων Περιοχών σε όλο τον 

κόσµο. Από το 1948, έτος ίδρυσης της, έως και σήµερα έχει αναπτύξει και συντάξει κατευθυντήριες 

οδηγίες για την διαχείριση Π.Π., τις οποίες τις έχει κατηγοριοποιήσει µε δικά της κριτήρια σε 

κατηγορίες διεθνούς ενδιαφέροντος δίνοντας µε αυτό τον τρόπο την γραµµή σε όλα τα κράτη για την 

κατάλληλη οριοθέτηση τους και πάνω από όλα την ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση τους. 

 

Κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «Περί της διατηρήσεως των άγριων 

πτηνών» 

Η οδηγία για τα Πουλιά που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1979 αλλά τέθηκε ουσιαστικά σε ισχύ τον 

Απρίλιο του 1981 αποτέλεσε την πρώτη σηµαντική οδηγία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 

την θεσµοθέτηση περιοχών µε στόχο την προστασία της πανίδας αλλά και την διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Στην Ελλάδα η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ τέθηκε σε ισχύ µε την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 414985/1985 

(ΦΕΚ 757/Β/1985). Η 79/409/ΕΟΚ έχει ως σκοπό της, την λήψη µέτρων από τα κράτη-µέλη ώστε να 

διατηρηθούν και να διαφυλαχθούν οι πληθυσµοί των άγριων πτηνών που ζουν φυσικά και σε άγρια 

κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος ιδιαίτερα εκείνων που απειλούνται µε εξαφάνιση, είναι ευπαθή 

στις µεταβολές των οικοτόπων τους ή χρίζουν ιδιαίτερης προστασίας λόγω της ιδιοµορφίας των 

οικοτόπων τους. Η οδηγία αυτή επιβάλλει αυστηρές νοµικές υποχρεώσεις στα κράτη - µέλη και η 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπεύθυνη για την συνεχή 

επίβλεψη της εφαρµογής της. 
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Περιλαµβάνει 19 άρθρα, στα οποία ορίζονται οι υποχρεώσεις των κρατών µελών προκειµένου να 

επιτευχθεί ο σκοπός της, και πέντε παραρτήµατα. Στα παραρτήµατά της αναφέρονται τα είδη 

πτηνών για τα οποία επιβάλλονται ειδικοί όροι προστασίας. Το πιο σηµαντικό όµως σηµείο της 

79/409/ΕΟΚ είναι τα άρθρα 4.1-4.2 στα οποία αναφέρεται η υποχρέωση κάθε κράτους-µέλους να 

χαρακτηρίζει ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Special Protected Areas(SPA)-ΖΕΠ) τις πιο 

κατάλληλες περιοχές που φιλοξενούν πληθυσµούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών και άλλων 

µεταναστευτικών ειδών. Έτσι όλα τα κράτη-µέλη οφείλουν να πάρουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 

διασφαλίσουν την προστασία των ΖΕΠ από κάθε είδους υποβάθµιση. Τα µέτρα προστασίας και 

αποκατάστασης των οικοτόπων και βιοτόπων περιλαµβάνουν κυρίως την οριοθέτηση και θέσπιση 

Π.Π., την διαχείριση των βιοτόπων εντός και εκτός των εκτάσεων αυτών όπως και την ανασύσταση 

των καταστραµµένων οικοτόπων. 

Στον ελληνικό χώρο οι ΖΕΠ (SPA) ανέρχονται σε 151 περιοχές, ενώ σύµφωνα µε την Οδηγία 

92/43ΕΟΚ όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρακτηριστούν στο µέλλον ως 

ΖΕΠ, κατ' εφαρµογή του άρθ.4 της 79/409/ΕΟΚ, ενσωµατώνονται αυτόµατα στο ∆ίκτυο Natura 2000. 

Το πεδίο εφαρµογής της 79/409/ΕΟΚ διαπιστώνουµε δηλαδή πως είναι αρκετά ευρύ και εκτείνεται 

πέρα από τα όρια προστασίας αποκλειστικά και µόνο των ειδών των άγριων πτηνών και 

αναµφισβήτητα εισαγάγει θεσµικά για πρώτη φορά τον θεσµό των Προστατευόµενων Περιοχών στην 

Κοινότητα αφού τέθηκε σε ισχύ πολύ πριν την υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (1987) 

που καθιέρωσε την αρµοδιότητα της Κοινότητας σε θέµατα περιβάλλοντος. 

 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Περί της διατήρησης των Φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ως ανταπόκριση στην διακήρυξη της 

Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών του Ρίο, του άµεσου κινδύνου εξαφάνισης πολλών ειδών και 

της συνεχούς υποβάθµισης και αλλοίωσης της σύνθεσης των οικοσυστηµάτων και στην ουσία 

αποτελεί µαζί µε την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, την οποία και ενσωµατώνει, την Κοινοτική συµβολή στην 

Σύµβαση για την διατήρηση της Βιοποικιλότητας του πλανήτη (Ρίο 1992). 

Στην Ελλάδα εναρµονίσθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/1998 

(ΦΕΚ Β1289). Συνίσταται ως µια οδηγία-κορµό για την προστασία της φύσης και είναι ίσως η πιο 

σηµαντική κίνηση για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φύσης γενικότερα στην ιστορία της 

Ευρώπης. Με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ σηµειώνεται µια αποφασιστική στροφή στην κοινοτική 

περιβαλλοντική πολιτική υπέρ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον της σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις και για πρώτη φορά σε ένα διεθνές εργαλείο, 

στην διατήρηση των φυσικών οικοτόπων που απειλούνται (Νικολόπουλος,1997), σε µια ολιστική 
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δηλαδή προστατευτική προσέγγιση, όχι πλέον για τα είδη καθαυτά αλλά επέκταση της προστασίας 

τους και στους βιότοπους (ενδιαιτήµατα) που αυτά καταλαµβάνουν. 

Η οδηγία αυτή σκοπό έχει «να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, µέσω της 

διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό 

έδαφος των κρατών-µελών όπου εφαρµόζεται η συνθήκη» (Άρθρο 2, παρ.1 της Οδηγίας). Η 

διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας θα πραγµατοποιείται µέσω της προστασίας 

ορισµένων φυσικών οικοτόπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως και ορισµένων ειδών 

φυτών και ζώων κοινοτικού ενδιαφέροντος (οι τύποι φυσικών οικοτόπων και τα είδη φυτών και ζώων 

αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι και II αντίστοιχα). Ως το πιο κατάλληλο µέσο για την επίτευξη του 

σκοπού της η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ εισηγείται τη δηµιουργία ενός συνεκτικού δικτύου 

προστατευόµενων περιοχών, ενός ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου αποτελούµενου από περιοχές 

µε την ονοµασία «Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης-ΕΖ∆» (Special Areas of Conservation-SAC) και από τις 

ΖΕΠ που έχουν ταξινοµηθεί από τα κράτη-µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της 79/409/ΕΟΚ, µε την 

ονοµασία δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000 (Άρθρο 3). Αυτό είναι και το 

µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της Οδηγίας, το ότι δηλαδή προβλέπει την προστασία ειδών και φυσικών 

τύπων οικοτόπων µέσω ενός δικτύου προστατευόµενων περιοχών (sites) και µε αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ολοκληρωµένη προστασία της βιοποικιλότητας που είναι και ο βασικός σκοπός της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του δικτύου Natura 2000. 

Για την σύσταση του δικτύου, κάθε κράτος-µέλος συµµετέχει ανάλογα µε τους τύπους των φυσικών 

οικοτόπων και τα είδη κοινοτικής σηµασίας που απαντώνται στην επικράτεια του. Συντάσσεται 

καταρχήν ένας κατάλογος περιοχών ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τα είδη και τους 

τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στα παραρτήµατα της οδηγίας και να τα υποδεικνύει εκεί που 

βρίσκονται. Σε δεύτερη φάση δηµιουργείται ένας κατάλογος προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής 

Σηµασίας (List of proposed Sites of Community Importance-pSci) µε την συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µιας διαδικασίας επιστηµονικής αξιολόγησης µέσω βιογεωγραφικών 

σεµιναρίων και µε επιστηµονικά κριτήρια ώστε στην συνέχεια να καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος 

περιοχών του δικτύου Natura 2000 που θα περιλαµβάνει τους εθνικούς καταλόγους των περιοχών 

κάθε κράτους-µέλους οι οποίες θα χαρακτηρίζονται ως ΕΖ∆ (Άρθρο 4). Οι περιοχές αυτές του 

δικτύου θα τεθούν υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης που θα καθορίσει κάθε κράτος-µέλος 

λαµβάνοντας υπόψη του τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές του ιδιαιτερότητες (Άρθρο 2) και 

µε αυτόν τον τρόπο το ∆ίκτυο Natura 2000 θα αποτελέσει µελλοντικά την σπονδυλική στήλη όχι 

µόνο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και της γενικότερης προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Επίσης µε σκοπό την χρηµατοδότηση επιλεγµένων δράσεων για την 

υλοποίηση του ∆ικτύου Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει το χρηµατοδοτικό µέσο 

Life-Φύση. 
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Σχετικά µε την ίδρυση Προστατευόµενων Φυσικών Περιοχών το Άρθρο 6 της Οδηγίας ορίζει ότι τα 

κράτη-µέλη α) λαµβάνουν κάθε µέτρο που κρίνεται ως πρόσφορο για την προστασία και αειφορική 

διαχείριση των περιοχών µε ιδιαίτερη φυσική αξία και β) προβαίνουν στην εκπόνηση διαχειριστικών 

σχεδίων για όποιες περιοχές κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο (Λαζαρέτου & Καρέτσος, 2002). Το Άρθρο 

6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήµατα έχει καίρια σηµασία για την διαχείριση των περιοχών 

που απαρτίζουν το δίκτυο Natura 2000. Στο πνεύµα της ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος στις 

άλλες πολιτικές, αναφέρει τις διάφορες διαδικασίες που προβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται η 

σηµασία των περιοχών αυτών από πλευράς διατήρησης της φύσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000). 

Η Οδηγία καθορίζει ότι κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. επιφορτίζεται µε τη διατήρηση των φυσικών 

τύπων οικοτόπων και των ειδών µετά των ενδιαιτηµάτων τους που αναφέρονται στα παραρτήµατα Ι 

και II, σε µια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Για να το επιτύχει αυτό το κράτος καταφεύγει στη 

θέσπιση ειδικών µέτρων εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε περιοχή, διερευνώνται οι 

οικολογικές απαιτήσεις και µετά από διαβουλεύσεις µε τους τοπικούς φορείς καθορίζονται οι σκοποί 

διαχείρισης της περιοχής και προσδιορίζονται τα µέτρα και τα µέσα τα οποία θα ισχύσουν ώστε να 

επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί, δηλαδή η διατήρηση των συγκεκριµένων τύπων οικοτόπων και των 

ειδών που απαιτούνται στην περιοχή. 

Η κύρια πρόβλεψη της Οδηγίας, που έχει γενική ισχύ, είναι ότι το κράτος εξετάζει κάθε 

δραστηριότητα και έργο που ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 

κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών εντός των ζωνών που θα ορισθούν ως 

ΕΖ∆ οικοτόπων και των ειδών που απαιτούνται στην περιοχή. Τέλος, η οδηγία υποδηλώνει ότι η 

προστασία δεν µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κήρυξη «προστατευόµενων-απαγορευµένων 

περιοχών». 

Για αυτό και το ∆ίκτυο Natura 2000 έχει ως βασικό στόχο την διατήρηση της βιοποικιλότητας µέσω 

της αειφόρου (βιώσιµης) ανάπτυξης λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές 

και τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις. Εποµένως η εφαρµογή της οδηγίας δεν αποτελεί εµπόδιο σε 

µία βιώσιµη ανάπτυξη αντιθέτως αντιπροσωπεύει το λογικό αποτέλεσµα µιας ενιαίας πολιτικής της 

ΕΕ προς την προστασία του περιβάλλοντος που εγκαινιάσθηκε στην ουσία µε το 5ο Κοινοτικό 

πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, «Με στόχο την Αειφορία» (1992-1999), και ακολουθήθηκε 

από το 6ο Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης «Το µέλλον µας, η επιλογή µας» (2001-2010). Στις περιοχές 

του ∆ικτύου Natura 2000 δεν θα εµποδίζονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά θα επιδοτούνται 

εκείνες που είναι συµβατές µε το περιβάλλον δηλ. σύµφωνες µε την αειφόρο (βιώσιµη) ανάπτυξη. 

Ο συνδυασµός της προστασίας µε την ανάπτυξη, µπορεί να επιτευχθεί µε την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των Προστατευόµενων Περιοχών. Με τον όρο διαχείριση, εννοούµε το σύνολο των 

ενεργειών-µέτρων που είναι απαραίτητα για την προστασία, οργάνωση και λειτουργία τους µε στόχο 

την ανάδειξη όλων των αξιών (οικολογικών, πολιτιστικών, οικονοµικών κλπ.) χωρίς να 
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παραγνωρίζεται ο κύριος στόχος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας. 

Την πορεία εφαρµογής της 92/43/ΕΟΚ επιβλέπει η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεπικουρούµενη από την Επιτροπή για τους Οικοτόπους (Habitats 

Committee). Αρµόδιος εθνικός φορέας είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος) µε σηµαντικό όµως ρόλο στην αξιολόγηση και τον συντονισµό των δράσεων να 

διαδραµατίζει η Επιτροπή Φύση 2000. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι για την δηµιουργία του ∆ικτύου Natura 2000 έχει σηµειωθεί 

σηµαντική πρόοδος από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., των 25 χωρών πλέον µετά και την προσχώρηση 

στην Ε.Ε. 10 νέων ισότιµων µελών από την 1η Μαΐου 2004, µε τον χαρακτηρισµό πλέον των 20.000 

περιοχών ως προτεινόµενων τόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (pSCI). Σύµφωνα µε το Natura 

Barometer, έως 20/6/2005 το ∆ίκτυο περιελάµβανε pSCI συνολικής έκτασης περίπου 546.000 τετρ. 

χλµ., και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) για τα πουλιά πάνω από 4.000 περιοχές συνολικής 

έκτασης 387.000 περίπου τετρ. χλµ. Οι εκτάσεις δεν αθροίζονται διότι πολλές περιοχές 

αλληλοκαλύπτονται και δεν µπορεί να εξαχθεί ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας, διότι έχουν 

δηλωθεί και θαλάσσιες εκτάσεις. Το ποσοστό πάντως της χερσαίας έκτασης των περιοχών αυτών 

συνολικά ανέρχεται πάνω από το 10% της συνολικής χερσαίας έκτασης της Ε. Ε. 

Εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε την Εθνική νοµοθεσία. 

Η βασική Εθνική νοµοθεσία εµπίπτει σε τρεις διαφορετικούς τοµείς άσκησης της δηµόσιας πολιτικής: 

την δασική πολιτική, την περιβαλλοντική πολιτική και την χωροταξική πολιτική. Οι ρυθµίσεις που 

υλοποιούν αυτές τις πολιτικές διαµορφώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και µε 

διαφορετική φιλοσοφία επηρεαζόµενες από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ισχύουν όµως και 

λειτουργούν παράλληλα αν και µε τρόπο όχι συµπληρωµατικό αλλά κυρίως ανταγωνιστικό. 

Σηµειώνεται πάντως ότι η αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος εντάχθηκε στο Σύνταγµα της 

Ελλάδας το 1975. Το σχετικό Άρθρο 24 του Συντάγµατος, ορίζει ως βασική υποχρέωση του κράτους 

την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, όπου διατυπώνεται µεταξύ 

άλλων η υποχρεωτική λήψη από την πλευρά του κράτους «ιδιαίτερων προληπτικών και 

κατασταλτικών µέτρων για την διαφύλαξή του». Στα προληπτικά µέτρα εντάσσονται και οι 

Προστατευόµενες Περιοχές. Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε κατά την Ζ' αναθεώρηση του 

Συντάγµατος, ορίζοντας ότι τα µέτρα αυτά λαµβάνονται στα πλαίσια της αειφορίας υιοθετώντας µε 

αυτόν τον τρόπο τις αρχές της Συνδιάσκεψης του Ρίο. 

 

∆ασική νοµοθεσία 

Οι πρώτες συστηµατικές προσπάθειες νοµοθετικών µέτρων για την διατήρηση της φυσικής 

κληρονοµιάς της χώρας διαµορφώνονται στα πλαίσια συγκροτηµένης "νοµοθεσίας περί δασών" στις 
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αρχές του αιώνα. Στην πρώτη κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας που έγινε το 1929 µε τον 

Ν.4173/1929 περιλαµβάνεται µια σηµαντική διάταξη για την προστασία της φύσης που εξακολουθεί 

να ισχύει έως και σήµερα, ο θεσµός των «προστατευτικών δασών». Ένας άλλος Νόµος που 

εκδόθηκε την ίδια εποχή και αναγνωρίζει το προστατευτικό καθεστώς ορισµένων εκτάσεων στη 

χώρα µας (αν και δεν εντάσσεται στα πλαίσια της δασικής νοµοθεσίας), είναι ο Νόµος «Περί 

αρχαιοτήτων» (Ν. 5351/1932), που ισχύει έως και σήµερα, συνέβαλε στην διαφύλαξη της φυσικής 

κληρονοµιάς ιδίως µε την επέκταση του αργότερα και στα «Μνηµεία της σύγχρονης εποχής» µε τον 

συµπληρωµατικό του Ν. 1465/1950 και την δυνατότητα ανακήρυξης ορισµένων περιοχών ως 

«Τοπίων Φυσικού Κάλλους» (Κασιούµης,1994). Βάσει του νόµου αυτού χαρακτηρίστηκαν ως 

προστατευόµενες περισσότερες από 300 περιοχές, που όµως δεν έτυχαν ποτέ ουσιαστικής 

προστασίας. 

Η σηµαντικότερη όµως καµπή στα θέµατα προστασίας της φυσικής µας κληρονοµιάς και η πρώτη 

ουσιαστική προσπάθεια θεσµοθέτησης Π.Π. στην Ελλάδα γίνεται στα 1937 µε τον Αναγκαστικό Νόµο 

(Α.Ν.) 856/1937. Αυτός προέβλεπε την ίδρυση σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια (εκτός των 

νησιών) έως και 5 Εθνικών ∆ρυµών ως περιοχών µε ειδικό καθεστώς προστασίας που αποσκοπούν 

στην «προστασία της χλωρίδας, βελτίωση και αύξηση της πανίδας, διατήρηση των 

γεωµορφολογικών περιοχών, προστασία των φυσικών καλλονών, ανάπτυξη του τουρισµού και 

διενέργεια επιστηµονικών και δασικών ερευνών». Ως πρώτος Εθνικός ∆ρυµός κηρύχθηκε το 1938 το 

µυθικό βουνό Όλυµπος και λίγο αργότερα µέσα στον ίδιο χρόνο θεσµοθετήθηκε και ο Εθνικός 

∆ρυµός Παρνασσού. Εφαρµόζεται δηλαδή και στην Ελλάδα για πρώτη φορά ο θεσµός των 

Προστατευόµενων Περιοχών που αποτελεί από τότε το σπουδαιότερο µέσο προστασίας και 

διατήρησης της φύσης (Κασιούµης,1994). 

Το 1969 ο Ν. 856/1937 ενσωµατώθηκε στον ∆ασικό Κώδικα (Ν.∆. 86/1969, άρθρα 79-81) και όπως 

τροποποιήθηκε αργότερα µε το Ν.∆. 996/1971, και ισχύει έως και σήµερα, προβλέπει εκτός των 

«Εθνικών ∆ρυµών», την δυνατότητα θέσπισης δυο ακόµη κατηγοριών Προστατευόµενων Περιοχών: 

των «Αισθητικών ∆ασών» και των «∆ιατηρητέων Μνηµείων της Φύσης». Εκτός από τις παραπάνω 

περιοχές ο ∆ασικός Κώδικας παρείχε επίσης την δυνατότητα χαρακτηρισµού ορισµένων περιοχών 

ως «Καταφύγια Θηραµάτων» (αργότερα αντικαταστάθηκε µε τον όρο «Καταφύγια Άγριας Ζωής»), 

«Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές» και «Εκτροφεία Θηραµάτων». Σύµφωνα, τέλος, µε έναν άλλο 

ειδικό δασικό νόµο ο οποίος εκδόθηκε κατ' επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγµατος του 1975, τον 

Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», προβλέπεται 

εκτός των άλλων ότι οι Προστατευόµενες Περιοχές, συµπεριλαµβανόµενων και των υγροβιότοπων, 

τίθενται κάτω από ειδικό προστατευτικό καθεστώς που ισχύει για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις 

(Αρθ.4, παρ.1). Επίσης το ίδιο ισχύει (Αρθ.19) και για την «εντός των δασών και των δασικών 

εκτάσεων άγριαν πανίδα έως και την λοιπή χλωρίδα». Σηµειώνεται επίσης ότι τα δάση και οι δασικές 

εκτάσεις µόνο σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται να αλλάξουν χαρακτήρα.  



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                22 

 

Το 2014 ψηφίζεται o N.4280/2014 (ΦΕΚ159/Α/8-8-2014) - "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική 

πολεοδόµηση − Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών. Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". 

Σκοπός του νόµου είναι ο καθορισµός των συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για τη διατήρηση, 

ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων ως και των δηµοσίων χορτολιβαδικών 

και βραχωδών εκτάσεων, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας και σε συνάρτηση µε το ιδιαίτερο 

νοµικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία και την εκµετάλλευση αυτών, όπως και ο προσδιορισµός 

κατά περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις µπορούν 

στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης να µεταβάλλουν την κατά προορισµό χρήση τους ή να 

εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλλόµενους από το δηµόσιο συµφέρον. 

Στα πλαίσια του νέου νόµου προβλέπονται αυστηρότερες διατάξεις προστασίας των εκτάσεων 

αυτών και προσδιορίζονται οι επιτρεπτές επεµβάσεις για σκοπούς όµως αποκλειστικά και µόνον που 

εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγµατος και 

εξειδικεύονται από τον κοινό νοµοθέτη στην ειδική προς τούτο νοµοθεσία (τη δασική). Με βάση τόσο 

τις επιταγές το Συντάγµατος όσο και την δηµιουργηθείσα νοµολογία αλλά και τις επιταγές διεθνών 

οδηγιών µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα επεµβάσεων επί δασών, δασικών εκτάσεων 

και δηµοσίων βραχωδών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Οι ως άνω επεµβάσεις δεν προτείνονται το 

πρώτον αλλά η πλειονότητα αυτών προβλέπονταν ήδη από υφιστάµενες διατάξεις και δια του 

παρόντος επικαιροποιούνται µε κριτήρια αναφερόµενα τόσο στην ιδιαίτερη σηµασία του έργου, όσο 

και στην αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην προστατευόµενη έκταση µε γνώµονα αφενός την ανάγκη 

προστασίας του δασικού οικοσυστήµατος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού στον 

οποίο αποβλέπει το έργο ή την προώθηση της οικονοµικής δραστηριότητας στα πλαίσια της 

αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Περιβαλλοντική νοµοθεσία 

Εκτός από το Σύνταγµα του 1975 ένας σηµαντικός νόµος που αναφέρεται στην προστασία της 

φύσης είναι ο Ν. 360/1976 «Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» στον οποίο δίνεται ο ορισµός του 

«φυσικού περιβάλλοντος» ως «ο περιβάλλον τον άνθρωπο χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος 

χώρος, µετά των εν αυτώ χλωρίδος, πανίδος και των φυσικών πόρων». Το 1986 η εθνική 

περιβαλλοντική νοµοθεσία εξελίχθηκε µε την ψήφιση του ειδικού Νόµου-πλαίσιο Ν. 1650/1986 «Για 

την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ ΑΊ60). Έκτοτε, ο Ν. 1650/1986 είναι ο κύριος ελληνικός 

νόµος που διέπει την θεσµοθέτηση Προστατευόµενων Περιοχών (Άρθρα 18-22). Χωρίζεται σε 7 

κεφάλαια από τα οποία το πιο σηµαντικό είναι το ∆' (Άρθρα 18-22) περί «Προστασίας της Φύσης και 

του Τοπίου». Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται ρυθµίσεις µε τις οποίες καθορίζονται οι νέες 

κατηγορίες Προστατευόµενων Περιοχών, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού, η 

διαδικασία χαρακτηρισµού και τα αντισταθµιστικά µέτρα. Βάσει του Ν. 1650/86 (Άρθρα 18 και 19) οι 

κατηγορίες Προστατευόµενων Περιοχών είναι οι εξής: 1) Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, 
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2) Περιοχές προστασίας της φύσης, 3) Εθνικά Πάρκα, 4) Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, 

προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου και 5) Περιοχές Οικοανάπτυξης. 

Ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου και ο καθορισµός των 

ορίων τους και των ζωνών προστασίας τους γίνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. Σύµφωνα µε τον Ν. 

1650/86 για να χαρακτηριστεί µια περιοχή ως προστατευόµενη απαιτείται να τεκµηριωθεί 

επιστηµονικά η σηµαντικότητα ή/ και µοναδικότητα του φυσικού χώρου και των ειδών που διαβιούν 

σε αυτήν και να προταθούν συγκεκριµένα µέτρα προστασίας. Η τεκµηρίωση των παραπάνω απαιτεί 

την σύνταξη και έγκριση µελέτης που ονοµάζεται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ). Η ΕΠΜ 

προσδιορίζει, αξιολογεί και οριοθετεί το προστατευτέο αντικείµενο, τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες 

και χρήσεις γης, διατυπώνει προτάσεις διαχείρισης και σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας (Τοπικός 

Φορέας ∆ιαχείρισης) και προετοιµάζει την ανακοίνωση και δηµοσιοποίηση σχεδίου Π.∆. Η σύνταξη 

της ΕΠΜ γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ678 Β). 

Συγκεκριµένα µε το Κεφάλαιο Ε' το οποίο αναφέρεται στις Π.Π. και καθορίζει το περιεχόµενο για τις 

ΕΠΜ, που προβλέπονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση νέων περιοχών συµφωνά µε 

τον Ν. 1650/1986 (Άρθρο 21, παρ.1). 

Συµπερασµατικά ο Ν.1650/86 αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό βήµα για τον θεσµό των 

Προστατευόµενων Περιοχών καθώς περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν α) στην κατηγοριοποίηση 

τους σε 5 νέες επιµέρους κατηγορίες και β) στο καθορισµό ειδικής διαδικασίας κήρυξης και 

διαχείρισης των νέων Π.Π. και στον καθορισµό των µέτρων προστασίας των ειδών χλωρίδας και 

πανίδας. 

Το 2010 εκδίδεται η Αριθµ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ1945/Β/6-9-2010) "Καθορισµός µέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ≪Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών≫, 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 

2009/147/ΕΚ η οποία τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-

2012) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 

1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 

Με την Αριθµ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ1945/Β/6-9-2010) επιχειρείται η συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου 2ας Απριλίου 1979 ≪περί της διατηρήσεως των αγρίων 

πτηνών≫ (Ειδική έκδοση της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 15 σελ. 

202), όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ, ώστε, µε τον καθορισµό των αναγκαίων 

µέτρων και διαδικασιών και τη θέσπιση κανόνων εκµετάλλευσης να καθίσταται αποτελεσµατική η 
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προστασία, διατήρηση και ο έλεγχος όλων των ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 και η προσαρµογή των πληθυσµών των ειδών αυτών σε ένα επίπεδο που να 

ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστηµονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, λαµβάνοντας 

ωστόσο υπόψη τις οικονοµικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. Οι διατάξεις της εφαρµόζονται σε όλα 

τα είδη της ορνιθοπανίδας της ελληνικής επικράτειας που ζουν σε άγρια/φυσική κατάσταση, καθώς 

και στα αυγά, στις φωλιές και στους οικοτόπους/ενδιαιτήµατά τους. Τα µέτρα που λαµβάνονται 

κατ΄εφαρµογή της παρούσας απόφασης, δεν µπορεί να οδηγήσουν σε υποβάθµιση της σηµερινής 

κατάστασης σε ότι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών ορνιθοπανίδας στα οποία εφαρµόζεται η εν 

λόγω απόφαση. 

Με την τροποποίηση και συµπλήρωση της  από την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 γίνεται 

θέσπιση ειδικών µέτρων, όρων, διαδικασιών και παρεµβάσεων ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποτελεσµατική προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των ενδιαιτηµάτων/ 

οικοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), και ειδικότερα: 

α) η διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθµό της οικολογικής ισορροπίας των ενδιαιτηµάτων 

φωλεοποίησης, τροφοληψίας και καταφυγίου της ορνιθοπανίδας καθώς και των σηµαντικών τόπων 

για τη µετανάστευση των πτηνών, που έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ, 

β) η αποφυγή των οχλήσεων που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες αυτές 

έχουν οριστεί,  

γ) η διασφάλιση της συµβατότητας των αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων µε τη διατήρηση 

της άγριας ορνιθοπανίδας, 

δ) η άσκηση παραγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως της γεωργίας, της δασοπονίας, 

της θήρας και της αλιείας, σύµφωνα µε τις ανάγκες προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας. 

Εν συνεχεία µε το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) περί: "∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και 

άλλες διατάξεις" θέτονται πλέον στόχοι για την βιοποικιλότητα που ειδικεύονται ως κάτωθι: 

1. Η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσµατική διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως πολύτιµου, 

αναντικατάστατου και σπουδαίας σηµασίας εθνικού κεφαλαίου. 

2. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας προϋποθέτει διαδικασίες προγραµµατισµού και διαχείρισης, στο 

πλαίσιο των οποίων εξασφαλίζεται ευρεία φάση διαβούλευσης, ώστε να αξιοποιείται η βέλτιστη 

επιστηµονική γνώση και η διαθέσιµη τεχνογνωσία. 

Οι ειδικότεροι στόχοι του Ν. 3937/2011 είναι οι ακόλουθοι: 

α) Αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

β) Ενσωµάτωση στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού και στις 

τοµεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας. 
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γ) Απόκτηση επαρκούς γνώσης για την κατάσταση των ειδών και οικοσυστηµάτων, ως κύριο 

εργαλείο για την αποτελεσµατική διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. 

δ) Αποτελεσµατική διατήρηση και διαχείριση των σηµαντικών περιοχών για τη βιοποικιλότητα, µέσα 

από τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών. 

ε) Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας, στην οποία 

περιλαµβάνονται οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας και άλλων οµάδων οργανισµών, 

ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά, σπάνια ή απειλούµενα. 

στ) Αποτελεσµατικοί µηχανισµοί επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή του θεσµικού 

πλαισίου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

ζ) Προώθηση της σηµασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των προστατευόµενων 

περιοχών γενικότερα στην κοινωνία. 

Τέλος, το Σεπτέµβριο του 2014 ψηφίζεται (ΦΕΚ 2383/Β/2014) η "Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη 

Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 και Σχεδίου ∆ράσης πενταετούς διάρκειας" ορίζοντας το όραµα 

της Ελλάδας, για την βιοποικιλότητα, για το έτος στόχος 2050 ως εξής: 

"Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας - και οι οικοσυστηµικές λειτουργίες τις οποίες υποστηρίζει, δηλαδή το 

φυσικό, θεωρούµενο ως εθνικό, κεφάλαιο της χώρας - αξιολογείται, υπόκειται σε ορθολογική 

διαχείριση, προστατεύεται αποτελεσµατικά, αποκαθίσταται τόσο ως εγγενής αξία όσο και λόγω της 

ουσιαστικής συµβολής της στην ευµάρεια και την οικονοµική ευηµερία. Μέχρι το 2050, αποτροπή των 

καταστρεπτικών αλλαγών που προκαλούνται από την απώλεια της βιοποικιλότητας", ενώ ο γενικός 

στόχος της στρατηγικής ορίζεται ως "η ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας έως εθνικού 

κεφαλαίου - Εντατικοποίηση της συµβολής της Ελλάδας στην παγκόσµια αποτροπή απώλειας της 

βιοποικιλότητας". 

Οι στρατηγικοί στόχοι για την βιοποικιλότητα εξειδικεύονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 1: Στρατηγικοί στόχοι για την βιοποικιλότητα (πηγή: ΦΕΚ 2383/Β/2014) 
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Χωροταξική νοµοθεσία 

Το 1999 εκδόθηκε ο Νόµος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α'207) ο οποίος και αποσαφηνίζει την κατάσταση όσον αφορά την λειτουργία και 

διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών συµπληρώνοντας στην ουσία τον Ν. 1650/1986. 

Σκοπός του νόµου αυτού είναι η θέσπιση θεµελιωδών αρχών και η θεσµοθέτηση σύγχρονων 

οργάνων, διαδικασιών και µέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασµού που προωθούν την βιώσιµη και 

ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την 

προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επιµέρους ενότητες του και 

ενισχύουν την θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο Ν. 2742/1999 και πιο 

συγκεκριµένα το κεφάλαιο Ε' «∆ιοίκηση και διαχείριση Π.Π.» (άρθρα 15-17) αφορά την διαχείριση και 

διοίκηση «περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου», βάσει των κατηγοριών Π.Π. 

που αναφέρονται στον Ν. 1650/1986. Αφορά επίσης και στις ΕΖ∆, δηλαδή στις περιοχές του Εθνικού 

καταλόγου περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 που συστήνεται βάσει της 92/43/ΕΟΚ. Στο Άρθρο 15 

«Φορείς ∆ιαχείρισης», του 2742/1999 συγκεκριµενοποιείται η νοµική µορφή των Φορέων 

∆ιαχείρισης των Π.Π. ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ.1) 

καθώς και οι αρµοδιότητες τους και ο τρόπος λειτουργίας τους. Στο Άρθρο 16 τροποποιούνται και 

συµπληρώνονται οι διατάξεις του Ν.1650/1986 (αρθ.18 και 21), οπότε και αποσαφηνίζεται το 

περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κανονισµών 

διοίκησης και λειτουργίας των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόµενων αντικειµένων όπως και 

εξασφαλίζεται η ρητή υπαγωγή των «Εθνικών ∆ρυµών», «Αισθητικών ∆ασών» και «Μνηµείων της 

Φύσης» στο ενιαίο καθεστώς προστασίας του Ν. 1650/1986 µε στόχο την πληρέστερη προστασία 

των περιοχών αυτών. 

Να σηµειώσουµε τέλος, ότι η ιδέα των Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 

εµπεριέχεται σε πρωτόλεια µορφή και στον Ν. 1650/86 (άρθρο 21 ,παρ.2) όπου προβλέπεται η 

σύσταση «ειδικών υπηρεσιών για την διαχείριση των Π.Π.». Τέλος µε τον µετέπειτα, 

συµπληρωµατικό του Ν. 2742/199, Ν.3044/2002 «Μεταφορά του συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις 

άλλων θεµάτων που αφορούν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε» (Άρθρο 13) ιδρύονται 25 Φορείς ∆ιαχείρισης για 

ισάριθµες Προστατευόµενες Περιοχές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σηµαντική πρόβλεψή του είναι 

ότι τα όρια των Π.Π., οι ζώνες προστασίας και άλλες σχετικές χωρικές ρυθµίσεις µπορούν να 

τροποποιούνται µε Υ.Α. και όχι µε Π.∆. (Ν. 1650/1986), ρύθµιση λιγότερο χρονοβόρα λόγω 

µικρότερης κανονιστικής ισχύς. 

Το 2014 ψηφίστηκε ο Ν.4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28-06-2014) "Χωροταξική και πολεοδοµική 

µεταρρύθµιση − Βιώσιµη ανάπτυξη" καταργώντας τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 και 18 του 

Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'207), τα 

άρθρα 1 έως και 7, τα άρθρα 18, 25, 26 του ν. 2508/1997 και τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του Ν. 

1337/1983. 
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Με το νέο νόµο στο Κεφάλαιο Α «Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός», σύµφωνα µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ διαρθρώνεται ένα νέο πλαίσιο Χωροταξικού και Πολεοδοµικού 

Σχεδιασµού που απαντά στις ανάγκες της σηµερινής Ελλάδας, θεραπεύει ζητήµατα και συγκρούσεις 

κανόνων που έχουν αναδειχθεί µετά την εφαρµογή του προηγούµενου πλαισίου και θέτει της βάσεις 

για την πραγµατική προστασία του ανθρωπογενούς, φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού 

περιβάλλοντος µε γνώµονα µια ανάπτυξη προς όφελος των επόµενων γενεών ενώ στο Κεφάλαιο Β 

«Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», βελτιώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 

χρήσεις γης, το οποίο είχε πλέον καταστεί παρωχηµένο λόγω των σηµαντικών αλλαγών στον τρόπο 

ζωής, των νέων µορφών επιχειρηµατικότητας και γενικότερα των σύγχρονων κοινωνικοοικονοµικών 

δεδοµένων που ο οργανωµένος αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν. 

Οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου Α του  Ν.4269/2014 στοχεύουν: 

• στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, 

παρακολούθησης και ενιαίας καταγραφής όλων των θεσµικών γραµµών της χώρας, 

• στη δηµιουργία βάσης για την κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, 

• στη µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των σχεδίων, 

• στην αποφυγή συγκρούσεων και αλληλοεπικαλύψεων των επιπέδων σχεδιασµού που 

παρατηρήθηκε την προηγούµενη νοµοθετική περίοδο, 

• στη σαφή διάκριση των επιπέδων σχεδιασµού σε στρατηγικό και κανονιστικό επίπεδο, 

• στη σαφή κατανοµή αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε την νέα διοικητική διαίρεση της χώρας και 

την νοµική θωράκιση των πράξεων της διοίκησης, στην ασφάλεια δικαίου ως βάση για την 

ορθή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, 

• στην καταγραφή κοινών κανόνων και προδιαγραφών, και 

• στην ολοκλήρωση µέχρι το 2020 ενός ψηφιακού χάρτη της Ελλάδας όπου θα απεικονίζονται 

όλες οι θεσµικές γραµµές του δικαίου µας και την δηµιουργία ανά ∆ήµο ψηφιακών σχεδίων µε 

κάθε πληροφορία απαραίτητη για την έκδοση πράξεων της ∆ιοίκησης, 

ενώ οι ρυθµίσεις του κεφαλαίου Β του  Ν. 4269/2014 στοχεύουν: 

• στον επανασχεδιασµό των κατηγοριών χρήσεων γης προκειµένου αυτές να ανταποκρίνονται 

στα σύγχρονα δεδοµένα, 

• στον επαναπροσδιορισµό των επιτρεπόµενων χρήσεων σε κάθε κατηγορία προκειµένου 

αυτές να δύναται να επιτελέσουν τον πολεοδοµικό στόχο τους, 

• στην επίλυση χρόνιων προβληµάτων και παθογενειών που ενέκυψαν κατά την περίοδο 

εφαρµογής του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, και 
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• στην επίτευξη διαφάνειας για τον πολίτη, ελάφρυνσης των διοικητικών διαδικασιών και από 

µείωσης των δικαστικών προσφυγών µέσω της µοναδικής αντιστοίχησης κάθε χρήσης µε 

τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριοτήτων (ΚΑ∆). 

 

3.4 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ 

Κατά την κατάρτιση του ΣΧΟΟΑΠ για τη ∆ηµοτική Ενότητα Μητρόπολης ελήφθησαν υπόψη οι 

απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. και της Ελλάδος σχετικά µε την άσκηση 

περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως αυτοί περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ειδικότερα, στο 

πλαίσιο της διαµόρφωσης των ειδικών στόχων και µέτρων της περιβαλλοντικής πολιτικής που θέτει 

το ΣΧΟΟΑΠ ενσωµατώθηκαν οι κατευθύνσεις και αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. και 

εξειδικεύθηκαν οι περιβαλλοντικοί στόχοι στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ. 

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι διατρέχουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό το σύνολο των τοµεακών 

πολιτικών. Το περιβάλλον - πέραν του αναντικατάστατου οικολογικού αποθέµατος – έχει τη 

διάσταση του κοινωνικού - οικονοµικού «αποθέµατος» µε βάση και τις αρχές της Αειφόρου 

Ανάπτυξης, όπως υιοθετήθηκαν από την Πολιτική της Ε.Ε. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας και της περιοχής της ∆.Ε. Μητρόπολης, ιδιαίτερα του δυτικού - 

νοτιοδυτικού τµήµατος της περιοχής µελέτης. 

Το πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής στηρίζεται ισότιµα στους τρεις βασικούς πυλώνες της 

βιώσιµης ανάπτυξης: οικονοµία – κοινωνία – περιβάλλον. Στην οργάνωση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής ενσωµατώνονται οι πολιτικές της Ε.Ε. που αφορούν θέµατα όπως: η καταπολέµηση της 

αλλαγής του κλίµατος, η αστική αειφορία, η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, η 

ποιότητα ζωής και η υγεία (περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης κ.λπ.), η 

αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων, η 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και η πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων. 

Οι προτεραιότητες και στόχοι που διαµορφώνονται από το ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης και 

αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική είναι: 

• Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των αρχών της αειφορίας στο σύνολο των 

πολιτικών και κυρίως στις παραδοσιακά «αναπτυξιακές» πολιτικές (µεταφορές, βιοτεχνία, 

ενέργεια, γεωργία, αστική ανάπτυξη, τουρισµός), ώστε αυτές να καταστούν εγγενώς βιώσιµες 

καθώς και στον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής της ∆.Ε. Μητρόπολης. 

• Ολοκληρωµένος αναπτυξιακός και περιβαλλοντικός σχεδιασµός στις προτεινόµενες 

παρεµβάσεις και εφαρµογή ολοκληρωµένων διατοµεακών παρεµβάσεων.  
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• Θεώρηση της προστασίας και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος ως αναντικατάστατου 

οικολογικού και κοινωνικού – οικονοµικού «αποθέµατος» και ως αναπτυξιακού 

πλεονεκτήµατος. 

• Προώθηση της αστικής αειφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική 

ευηµερία των πολιτών. 

• Προστασία και αποκατάσταση της δοµής και λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων, και 

ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. 

• Προστασία, ανάδειξη και αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης, των δασών, των ορεινών 

όγκων, των υγροτόπων, των ρεµάτων, των γεωµορφολογικών σχηµατισµών και των άλλων 

στοιχείων του περιβάλλοντος ως πολύτιµων και αναντικατάστατων φυσικών πόρων. 

• Προστασία, διατήρηση και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και διασφάλιση της καλής 

ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης διατήρησης των φυσικών αποθεµάτων. 

• Χωροταξικός σχεδιασµός για την ανάπτυξη και χωροθέτηση των δραστηριοτήτων µε βάση τη 

φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων. 

• Βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος. 

• Προώθηση δράσεων µείωσης της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) και της 

περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση) καθώς και της αξιοποίησής 

τους. 

• Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος, από 

φυσικές καταστροφές ή τεχνολογικά ατυχήµατα. 

• Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού, δοµηµένου) και την 

Αειφορική Ανάπτυξη για την αλλαγή των αντιλήψεων και συµπεριφορών. 

• Προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Προώθηση των φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών στον πρωτογενή τοµέα. 

• Κάλυψη της πληθυσµιακής και οικονοµικής ανάπτυξης µέσα στην ήδη θεσµοθετηµένη αστική 

γη, και αποφυγή της κατάληψης εξωαστικού χώρου (αρχή της «συµπαγούς πόλης»). 

• Πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και προώθηση αειφόρων προτύπων 

κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να αποσυνδεθεί η οικονοµική µεγέθυνση από την 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που εµφανίζονται στην περιοχή της ∆.Ε. 

Μητρόπολης είναι τα ακόλουθα:  
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• Από την µια πλευρά, οι πεδινές εκτάσεις γεωργικής γης (περιοχές αναδασµού/γη υψηλής 

παραγωγικότητας, διανοµών ή απλή γεωργική γη) αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

περιοχής της ∆.Ε., ικανό να συµβάλλει θετικά στην εξέλιξη του πρωτογενούς τοµέα. 

Παράλληλα όµως, τα προβλήµατα ρύπανσης από λιπάσµατα αλλά κυρίως από 

φυτοφάρµακα εµφανίζονται οξυµένα. Η χρήση αγροχηµικών, που ακολουθεί την 

εντατικοποίηση των ετήσιων αροτραίων καλλιεργειών, προκαλεί επιβάρυνση των εδαφών, 

του υδρογραφικού δικτύου και των υπογείων υδάτων µε άµεσες συνέπειες στην ποιότητα των  

νερών και στη βιοποικιλότητα. 

• Η γεωργία, η βόσκηση, οι πυρκαγιές και τέλος η υλοτοµία για την απόληψη διαφόρων 

δασικών προϊόντων, µε κυριότερο τα καυσόξυλα. 

• Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, κύρια αιγοπροβατοτροφίας και βοοειδών είναι διάσπαρτη, 

εντός των ορίων των οικισµών και περιµετρικά αυτών. Η ύπαρξη ποιµνιοστασίων σ’ αυτές τις 

θέσεις δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και 

αισθητικής στην περιοχή. 

• Η έλλειψη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο θα προβλέπει σε 

βάθος χρόνου έργα και παρεµβάσεις, λειτουργικά συνδεδεµένα που θα οδηγούν σε ένα 

συγκεκριµένο στόχο. 

• Η παντελής απουσία δικτύων αποχέτευσης λυµάτων και οµβρίων υδάτων. Εντός των 

οικισµών η απορροή των οµβρίων γίνεται επιφανειακά µέσω των δρόµων και  ανοικτών 

τάφρων. Επίσης οι οικισµοί της περιοχής δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο για τα οικιακά 

λύµατα και το µεγαλύτερο µέρος των λυµάτων καταλήγει στα ρέµατα και τους ποταµούς της 

περιοχής. 

• Όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισµού, αυτή κινείται σε χαµηλά επίπεδα, παρόλο που η 

περιοχή διαθέτει πολλές δυνατότητες, λόγω του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. ∆εν 

έχει σηµειωθεί καµία ιδιαίτερη προσπάθεια ανάδειξης και εκµετάλλευσης του αξιόλογου 

φυσικού περιβάλλοντος και του σηµαντικού αριθµού αναξιοποίητων ιστορικών µνηµείων και 

αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή.  

Για την προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωµένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος 

συµπεριλαµβανοµένων των ρεµάτων και των παραρρεµάτιων περιοχών κρίνεται απαραίτητη η 

διενέργεια δράσεων όπως η προστασία των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδάτων, ο έλεγχος 

των χρήσεων γης και της ρύπανσης και η οριοθέτηση των ρεµάτων.  

 

3.5 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128Α /2008) 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                31 

 

Σκοπός του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) είναι 

ο προσδιορισµός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο 

οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόµενα 15 χρόνια από την έγκρισή του. 

Μέσα από το ΓΠΧΣΑΑ για τις πεδινές περιοχές (όπως είναι µεγάλο µέρος της έκτασης της ∆.Ε. 

Μητρόπολης) επιδιώκεται «η διατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας µε παράλληλη 

προστασία της γεωργικής γης»1. Επιπλέον, για τις αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας 

προτεραιότητα αποκτά «η υλοποίηση πολιτικών και αποτελεσµατικών µέτρων για την αειφόρο 

διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων, µε εξορθολογισµό της χρήσης των αγροχηµικών και 

των συστηµάτων άρδευσης»2. 

Για τις ορεινές περιοχές επιδιώκεται «η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η 

συγκράτηση του πληθυσµού και η ισόρροπη σχέση µεταξύ πόλης και υπαίθρου µε τη στήριξη, 

µεταξύ άλλων, των δυναµικότερων µικρών οικισµών»3. Επίσης προτεραιότητα έχει η στήριξη της 

εγχώριας κτηνοτροφίας και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναµικού των βοσκοτόπων, ώστε να 

αποτελέσουν, µεταξύ άλλων και µέσο για την ενίσχυση της οικονοµίας και τη συγκράτηση του 

πληθυσµού στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Κρίσιµο στοιχείο θεωρείται η οριοθέτηση των 

βοσκοτόπων, η ορθολογική χρήση τους και η βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας µε 

εγκεκριµένα διαχειριστικά σχέδια.  

 

Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138Β/2009) και η τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 

3155Β’/12-12-2013) 

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138 

Β’/11-06-2009), ένα µικρό τµήµα της περιοχής µελέτης (∆.Ε. Μητρόπολης) ανήκει στην κατηγορία 

(ΣΤ) Ορεινές περιοχές, ενώ το µεγαλύτερο τµήµα κατατάσσεται στην κατηγορία (Ζ) Πεδινές και 

ηµιορεινές περιοχές. Το ορεινό τµήµα της ∆.Ε. περιλαµβάνεται επίσης στην κατηγορία (Β) 

Αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές και συγκεκριµένα στην υποκατηγορία (Β2) Περιοχές µε 

περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού υπό το στοιχείο B2.5 – Περιοχή 

Βόρειας Πίνδου – Ζαγορίου − Τζουµέρκων – Ορεινός χώρος ∆υτικής Θεσσαλίας. 

Η βασική κατεύθυνση τουριστικής αξιοποίησης του ορεινού χώρου συνίσταται στη µέριµνα για την 

προστασία αναβάθµιση και ανάδειξη επιλεγµένων πόρων του, που ενδιαφέρουν τον τουρισµό, τη 

βελτίωση της προσβασιµότητας, τη συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων, την αξιοποίηση 

του οικιστικού πλεονάσµατος των φθινόντων και εγκαταλελειµµένων οικισµών και την προβολή των 

προορισµών. 

Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλονται τα εξής:  

                                                
1
 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σελ. 2284 

2
 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σελ. 2291 

3
 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σελ. 2291 
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• Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, γεωλογικά – 

υδρογεωλογικά, τοπιακά, κ.α.) και ανθρωπογενών (οικισµοί, κατασκευές, υποδοµές, µνηµεία, 

παραδοσιακές ασχολίες, εκδηλώσεις, κ.λπ.) πόρων µε µέτρα πρόληψης των κινδύνων 

υποβάθµισης τους. 

• Λήψη ειδικών µέτρων ενσωµάτωσης τρίτων δραστηριοτήτων αναγκαίων για τη λειτουργία του 

χώρου, που παρουσιάζουν ασυµβατότητες µε την τουριστική δραστηριότητα, ώστε να είναι 

δυνατή η συνύπαρξή τους µε αυτήν και ειδικότερα µέτρων αισθητικής και λειτουργικής 

αναβάθµισης των υποδοµών τους (π.χ. σύνταξη ειδικών προδιαγραφών κατασκευής και 

λειτουργίας). 

• ∆ηµιουργία βασικών προτύπων καθώς και εξειδικευµένων, κατά περίπτωση, κανόνων για το 

σχεδιασµό και τη δόµηση λαµβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις 

τοπικές παραδόσεις, χρήσης υλικών και µορφών δόµησης.  

• Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν µειωµένη κατανάλωση ενέργειας και χρήση 

φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. 

• ∆ηµιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων για την εκτέλεση έργων υποδοµών στον 

ορεινό χώρο (οδοποιία, κατασκευές δηµόσιων κτιρίων, εγγειοβελτιωτικά, διαµορφώσεις 

χώρων, κ.λπ.).  

• ∆ηµιουργία δικτύων µονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδροµών περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

• Περιορισµός της δόµησης νέων υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών µε τον 

τουρισµό υποδοµών εντός οικισµών καθώς και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια 

τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων 

<40%).  

Συγκεκριµένα για την περιοχή Β.2.5 οι παραπάνω κατευθύνσεις εξειδικεύονται ως εξής: 

• ∆ιατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.ά. σηµείων 

του χώρου µε «µοναδικά» χαρακτηριστικά καθώς και του χαρακτήρα, της κλίµακας και των 

χαρακτηριστικών των οικισµών. Λήψη µέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινοµένων 

υποβάθµισης της ποιότητάς τους και συνδυασµένη προβολή τους. 

• Συγκρότηση τοπικών πολυθεµατικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιµότητας µεταξύ των 

πόλων και των πόρων που τα συγκροτούν µε περιβαλλοντικά ήπιες παρεµβάσεις στις οδικές 

συνδέσεις. 

• Κατασκευή νέων, συµπλήρωση και αναβάθµιση υφιστάµενων τεχνικών, κοινωνικών 

(περίθαλψης και αθλητισµού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, 

τεχνολογικά – θεµατικά πάρκα, κ.λπ.), µε παράλληλο περιορισµό της δόµησης νέων 
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υποδοµών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών εντός των 

οικισµών και σε µια ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όριά τους στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται σχετικός κορεσµός (ποσοστό αδόµητων γηπέδων <40%). 

• Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει: α) Για την επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων για 

λόγους βιωσιµότητας των µονάδων, β) για τη δηµιουργία ειδικών τουριστικών υποδοµών µε ή 

χωρίς υποδοµές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται µε την αξιοποίηση πόρων µε 

έντονη χωρική εξάρτηση π.χ. (ιαµατικές πηγές) και γ) για τη δηµιουργία ενός µικρού αριθµού 

ολοκληρωµένων τουριστικών αναπτύξεων του άρθρου 9 του πλαισίου για την υποστήριξη 

των ευρύτερων περιοχών στις οποίες εντάσσονται. 

• Προσαρµογή της τυπολογίας των καταλυµάτων (µορφολογικοί περιορισµοί, δυναµικότητα, 

τάξεις) και άλλων σχετικών µε τον τουρισµό υποδοµών σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών µορφών που υποστηρίζουν. 

• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας 

της βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

• Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

• Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

ήπιων µορφών τουρισµού (αγροτουρισµού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού 

τουρισµού, κ.α.) 

• Στήριξη δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στην αναβάθµιση της εικόνας και γενικότερα στην 

ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωµίας του αγροτικού χώρου. 

• ∆ηµιουργία υποδοµών στήριξης, προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

απασχολουµένων σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού (Eco−Management and Audit 

Scheme− EMAS). 

• Προώθηση προγραµµάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωµένης ή βιολογικής 

γεωργίας, προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά.) 

• Ενίσχυση του προσανατολισµού των συνεχιζόµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τον 

αγροτικό χώρο (Leader+, ΟΠΑΑΧ) προς µια ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη, πέραν της 

αποκλειστικής χρηµατοδότησης καταλυµάτων. 

• Προώθηση τοπικών συµφώνων ποιότητας. 

Τα χαρακτηριστικά του ηµιορεινού και πεδινού χώρου της ∆.Ε. δε δικαιολογούν τη λήψη ειδικών 

µέτρων, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν 

υπάρχει σαφής αντίθεση µε άλλες ρυθµίσεις σχεδιασµού του χώρου, π.χ. ζώνες αναδασµού και γη 
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υψηλής παραγωγικότητας. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η εφαρµογή των συνεχιζόµενων 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader, ΟΠΑΑΧ). 

Ο οικισµός Αγίου Γεωργίου είναι χαρακτηρισµένος ως φυσικού κάλλους και κατατάσσεται στην 

κατηγορία (Θ) Παραδοσιακοί οικισµοί. Οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Τουρισµού για τους 

Παραδοσιακούς Οικισµούς είναι οι εξής: 

• ∆ηµιουργία µηχανισµού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής 

δραστηριότητας βάσει των εξής κριτηρίων: επιφάνεια δοµηµένου χώρου, συνολικός αριθµός 

τουριστικών επιχειρήσεων µε έδρα ή πραγµατική λειτουργία στον οικισµό, αριθµός 

υφιστάµενων κλινών. Στόχος είναι η διαφύλαξη της αξίας του πόρου και η προστασία του 

παραδοσιακού χαρακτήρα. 

• ∆ιαµόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη µορφολογία των νέων κτισµάτων, ενίσχυση 

δράσεων αποκατάστασης κελυφών και ειδικότερα για τους εγκαταλελειµµένους και φθίνοντες 

οικισµούς, προώθηση πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αναζωογόνησης τους. 

• Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ορεινών οικισµών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον, µε τη µετατροπή κτιρίων σε καταλύµατα ή και µε νέες µεγαλύτερου µεγέθους 

επενδύσεις (αύξηση µέχρι και 40% της υφισταµένης δοµηµένης επιφάνειας), µε κίνητρα είτε 

προς τους σηµερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόµενους επενδυτές. 

Τέλος, οι χαρακτηρισµένοι Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία ανήκουν στην κατηγορία (Ι) 

Αρχαιολογικοί χώροι & Μνηµεία. Για τους χώρους αυτούς απαιτείται εξασφάλιση της 

προσβασιµότητας, της επισκεψιµότητας και της οργάνωσής τους, εξωραϊσµός του περιβάλλοντος 

χώρου και έλεγχος των χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων υποδοµής, ώστε να διασφαλίζεται η 

βέλτιστη ανάδειξή τους. 

 

Ειδικό Πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ85 Α/2010) 

Σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β’/2008), η ∆.Ε. Μητρόπολης δεν περιλαµβάνεται στις 

περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε..  

Παρόλ’ αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόµοιες επενδύσεις θα ακολουθούνται 

οι διατάξεις του Πλαισίου και της σχετικής νοµοθεσίας (Ν.3851/10 για την επιτάχυνση ανάπτυξης των 

Α.Π.Ε., Ν. 3937/11 για τη Βιοποικιλότητα, Σύµβαση για το Τοπίο κ.λπ.). Σηµειώνεται ότι µε το άρθρο 

9 παρ. 7 του Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 85 Α’/10) επετράπη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή 

η άδεια χορηγείται µόνο αν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσµευτικές προσφορές σύνδεσης 
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από τον αρµόδιο διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του 

συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων της συγκεκριµένης Περιφερειακής Ενότητας όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής 

Γραµµατείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι γενικές κατευθύνσεις του Πλαισίου για κάθε µορφή Α.Π.Ε. αναφορικά 

µε τη ∆.Ε. Μητρόπολης. 

Αιολικές εγκαταστάσεις 

Σε περίπτωση που περιοχές της ∆.Ε. Μητρόπολης κριθούν ως ενεργειακά αποδοτικές για την 

εγκατάσταση ανεµογεννητριών, το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές 

εγκαταστάσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% της ∆.Ε. (άλλως 0,66 τυπικές ανεµογεννήτριες /1000 

στρέµ.) µε δυνατότητα αύξησής του έως 50% ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Επίσης, αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των σχεδίων πόλεων και ορίων 

οικισµών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων περιοχών.  

Ηλιακή ενέργεια 

Με βάση τα κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

(Φωτοβολταϊκά πεδία), ως περιοχές προτεραιότητας µπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι γυµνές και 

άγονες περιοχές, σε χαµηλό υψόµετρο της ηπειρωτικής χώρας, κατά προτίµηση αθέατες από 

πολυσύχναστους χώρους και µε δυνατότητες διασύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα.  

Βιοµάζα ή βιοαέριο 

Ως προνοµιακές περιοχές χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα 

ή βιοαέριο, θεωρούνται ενδεικτικά, οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

παραγωγής της πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, µεγάλων 

κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών µονάδων, µονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, µονάδων 

παραγωγής χυµών και τοµατοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιοµηχανιών, 

ζωοτροφών κλπ.  

 

Ειδικό πλαίσιο Χ.Σ.Α.Α. για τη Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠΘ/2009) 

Σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία 

(ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/ 2009), για τις πεδινές περιοχές η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και κυρίως της 

µεταποίησης που ήδη παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία δυναµισµού, αποτελεί γενική προτεραιότητα.  

Παρά το γεγονός ότι δεν πραγµατοποιείται καµία αναφορά στην περιοχή µελέτης (∆.Ε. 

Μητρόπολης), για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας «προκύπτει µεσοπρόθεσµα 
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δυνατότητα µιας νέας ζώνης ανάπτυξης της βιοµηχανίας στα δυτικά (Καρδίτσα − Τρίκαλα µε 

προεκτάσεις προς Εγνατία) (περιοχή επέκτασης), που πρέπει να στηριχθεί ισχυρά από τις χωρικές 

πολιτικές»4. Έτσι, η δυνατότητα αυτή απαιτεί συνολικές κατευθύνσεις και παρεµβάσεις στον τοµέα 

ανάπτυξης της βιοµηχανίας, οι οποίες όµως επηρεάζουν άµεσα και την περιοχή µελέτης (∆.Ε. 

Μητρόπολης). 

Πολύ σηµαντική παρέµβαση θα είναι η δηµιουργία του αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας 

(σύνδεση Λαµίας / Καρδίτσας µε την Εγνατία Οδό και µέσω αυτής µε την Ηγουµενίτσα). Ο άξονας 

δηµιουργεί πολύ σηµαντικές νέες προοπτικές τόσο διαπεριφερειακά όσο και ενδοπεριφερειακά 

(απεγκλωβισµός δυτικής Θεσσαλίας). Παράλληλα, η Περιφέρεια θα εστιάσει στη διαµόρφωση 

καινοτοµικού περιβάλλοντος, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα 

στον τουρισµό και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα πιο πάνω προδιαγράφουν την ισχυρή 

στήριξη της βιοµηχανίας και παράλληλα τον πολύ σηµαντικό ρόλο της στο παραγωγικό σύστηµα. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωµία, ούτε συγκεκριµένα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη µεταποίηση. Μια µικρή ειδίκευση στην ηλεκτροπαραγωγή 

(υδροηλεκτρική ενέργεια) δεν έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στη µεταποίηση. Η 

επιδίωξη κάποιας ειδίκευσης στην επεξεργασία αγροτικών (συµπεριλαµβανόµενων των δασικών) 

προϊόντων είναι εφικτή και πρέπει να στηριχτεί. 

Χωροταξικό πρότυπο της βιοµηχανίας: Πυρήνας της περιορισµένης µεταποίησης είναι η Καρδίτσα 

που επεκτείνεται, µε ακόµα πιο ασθενή τρόπο, σε ορισµένες πεδινές ή ηµιορεινές (βιοτεχνία) 

περιοχές σχετικά κοντά σε αυτήν, χωρίς να δηµιουργείται όµως µια κάπως συνεκτική ζώνη. Στόχος 

είναι η ενίσχυση και διεύρυνση του πυρήνα αυτού µε επέκταση προς Β∆ (δίπολο Καρδίτσας-

Τρικάλων). 

Οργανωµένη χωροθέτηση της βιοµηχανίας: Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. από τις αρχές της δεκαετίας του 

’90 δεν έχει προκαλέσει επενδυτικό ενδιαφέρον. Είναι αναγκαία η ενίσχυση της ελκυστικότητάς της. 

Χρήσεις γης και σχέση µε άλλες δραστηριότητες: Η αυξανόµενη τουριστική ειδίκευση στον ορεινό 

τουρισµό µπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις µε µια διάσπαρτη βιοτεχνία. Για την αποφυγή της θα 

απαιτηθεί ρύθµιση της σχέσης των δύο τοµέων, κυρίως σε πολεοδοµικό επίπεδο. 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας 

Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484 Β΄/10-10-2003), δεν πραγµατοποιείται καµία αναφορά στην περιοχή µελέτης 

(∆.Ε. Μητρόπολης), αλλά θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι γενικές επιταγές και κατευθύνσεις του εν 

λόγω πλαισίου. Σε ότι αφορά την ευρύτερη περιοχή της ∆Ε Μητρόπολης «η αειφόρος διαχείριση του 

φυσικού πόρου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εθνικής σηµασίας. Έτσι, επιβάλλεται η ανάπτυξη 

των άλλων χρήσεων να γίνεται µε οργανωµένο τρόπο και σε κατάλληλα σχεδιασµένους υποδοχείς 

                                                
4
 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιοµηχανία, σελ. 1729 
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(σχέδια πόλεων, ειδικές περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων)5». Επίσης, για τη 

διαφύλαξη του θεσσαλικού κάµπου το ΠΠΧΣΑΑ επικεντρώνεται «στη χρησιµοποίηση 

συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδοµικών µηχανισµών (επεκτάσεις σχεδίων, ΒΕΠΕ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠ∆ 

κλπ) σε συνδυασµό µε τον περιορισµό – κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης6».  

Τέλος, το ΠΠΧΣΑΑ τονίζει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί «η δυνατότητα χαρακτηρισµού συνολικά ή 

επιµέρους τµηµάτων περιοχών ως Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ) µε σκοπό την κατάρτιση 

σχεδίων και την προώθηση ολοκληρωµένων χωρικών παρεµβάσεων7». 

Σηµειώνεται ότι το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο Θεσσαλίας, µετά από ανάθεση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. τελεί 

υπό αναθεώρηση. Το Α1 Στάδιο της µελέτης αυτής εγκρίθηκε µε το υπ. αριθµ. 7/14.03.13 Πρακτικό 

του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας και διατυπώθηκαν προτάσεις για συµπλήρωση και 

τροποποίησή του. Το ∆ήµο Καρδίτσας και ειδικότερα τη ∆.Ε. Μητρόπολης αφορούν οι παρακάτω 

παρατηρήσεις, που διατυπώθηκαν στο Περιφερειακό Συµβούλιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Καρδίτσας: 

1. Βασική επιλογή είναι η κατασκευή του οδικού άξονα Ε65, ο οποίος βελτιώνει τη θέση της 

Περιφέρειας στον Εθνικό και ∆ιεθνή χώρο, αφού, µέσω αυτού εξασφαλίζεται σύνδεση µε τους 

νέους άξονες ανάπτυξης στο Βορρά (Εγνατία Οδός) και τη ∆ύση (Ιόνια Οδός), καθώς και µε 

το λιµάνι της Ηγουµενίτσας.  

2. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διασύνδεση της Καρδίτσας µε την Ευρυτανία και την 

Αιτωλοακαρνανία, µε την κατασκευή της οδού Καρδίτσα – Καρπενήσι – Αγρίνιο. 

3. Αναβάθµιση των πόλεων της Καρδίτσας και των Τρικάλων, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 

δευτερεύοντος πόλου ανάπτυξης, µε διακριτό ρόλο, ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα, τον κλάδο 

της αγροδιατροφής, τα προϊόντα ποιότητας, τις συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές και 

τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

4. Ανάχωµα στη συγκέντρωση του πληθυσµού στα µεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν οι µικροί 

οικισµοί, στο βαθµό που αυτοί µπορούν να οργανωθούν σωστά (διαδικασία σχεδιασµού και 

θεσµοθέτηση ΣΧΟΟΑΠ στη ∆.Ε. Μητρόπολης). 

5. Η πολιτική συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε οργανωµένους υποδοχείς, η οποία 

εφαρµόζεται µε την κατάρτιση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, δηµιουργεί πολύ σοβαρά εµπόδια στην 

εγκατάσταση κυρίως µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων, οι 

οποίες δε διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά γης στους οργανωµένους 

υποδοχείς, αλλά και που πιθανόν να µην εξυπηρετούνται από τη θέση των υποδοχέων 

αυτών. Γι’ αυτό να διερευνηθεί η κατ’ εξαίρεση εγκατάστασή τους σε γη υψηλής 

                                                
5
 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σελ.20757 

6
 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σελ.20755 

7
 Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σελ.20765 
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παραγωγικότητας, κατά µήκος των εθνικών και κάποιων σηµαντικών επαρχιακών οδικών 

αξόνων, τηρουµένων των λοιπών νόµιµων διαδικασιών. 

6. Βασική θεωρείται επίσης η ενίσχυση της κτηνοτροφίας µε τον προγραµµατισµό έργων, όπως 

τη βελτίωση του ορεινού οδικού δικτύου για την προσπέλαση των βοσκοτόπων, την 

κατασκευή παράλληλων έργων, τις υδροµαστεύσεις πηγών, τις µικρές λιµνοδεξαµενές, τους 

αγωγούς µεταφοράς νερού, την κατασκευή ποτίστρων, την κατασκευή υποδοµών 

φορτοεκφόρτωσης των ζώων και τη βελτίωση των υπαρχουσών υποδοµών, στον ορεινό 

κυρίως όγκο, όπως στέγαστρα, οικίσκοι κτηνοτρόφων κ.λπ. 

7. Σε ότι αφορά το σιδηροδροµικό δίκτυο, για την ενίσχυση της σύνδεσης του δυτικού τµήµατος 

της Περιφέρειας µε το ανατολικό, θεωρείται απαραίτητη η ανάπτυξη της γραµµής 

Παλαιοφάρσαλου – Καλαµπάκας, µε ηλεκτροκίνητη διπλή γραµµή. 

 

ΕΣΠΑ 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο συντάχθηκε σε εθνικό επίπεδο, δίνει γενικές 

κατευθύνσεις σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας, όπως είναι και η 

∆Ε Μητρόπολης. Κύρια στοιχεία αυτών των κατευθύνσεων αποτελούν «η ενίσχυση των τριών 

πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την οικονοµική, την κοινωνική και την 

περιβαλλοντική. Η µείωση των πιέσεων, που επιφέρει η νέα ΚΓΠ στις αγροτικές περιοχές της χώρας 

και ιδιαίτερα στις περιοχές παραγωγής προϊόντων  θα αντιµετωπισθεί κυρίαρχα µέσω της βελτίωσης 

της προσβασιµότητας των περιοχών αυτών µε την αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών και 

ιδιαίτερα των µεγάλων οδικών αξόνων. Η ολοκλήρωση αυτών των έργων, όπως ο εγκάρσιος οδικός 

άξονας της Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65), θα δώσει τη δυνατότητα διάχυσης της ανάπτυξης αλλά και 

µείωση της εξάρτησης από τον πρωτογενή τοµέα»8. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το ΕΣΠΑ επικεντρώνεται «στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας, µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής 

συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος»9. Επιπρόσθετα, έµφαση θα δοθεί «στην 

ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, στη δια βίου µάθηση µε έµφαση στην προώθηση του 

αγροτικού µετασχηµατισµού και της απασχόλησης στους λοιπούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας, 

στην αξιοποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης για την κατάρτιση των αγροτών στην διαχείριση 

σύγχρονων αγροτικών εκµεταλλεύσεων»10.  

                                                
8
 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, σελ. 89 

9
 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, σελ. 67 

10
 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, σελ. 73 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

4.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ 

Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) είναι ένα κατευθυντήριο 

σχέδιο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της ∆.Ε. Μητρόπολης. Αντιµετωπίζει ανάγκες και 

προβλήµατα προγραµµατικά, κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και τεχνικά και 

αποτελεί ένα Σχέδιο – Πλαίσιο για λεπτοµερέστερες µελέτες και παρεµβάσεις µέσα στον αστικό ιστό 

(πολεοδοµικές µελέτες, πράξεις εφαρµογής, µελέτες ανάπλασης, κυκλοφοριακές µελέτες και µελέτες 

ειδικών παρεµβάσεων).  

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ περιλαµβάνει τη ∆ηµοτική Ενότητα Μητρόπολης 

(τέως ∆ήµος Μητρόπολης). Η περιοχή ανήκει στον Καλλικρατικό ∆ήµο Καρδίτσας και εντάσσεται 

διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η ∆.Ε. Μητρόπολης 

βρίσκεται στο κέντρο και δυτικά του ∆ήµου Καρδίτσας. Έχει έκταση 57.894 στρέµµατα και πληθυσµό 

3.332 µόνιµους κατοίκους (απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011). Έχει έδρα τη Μητρόπολη και αποτελείται 

από 7 τοπικές κοινότητες (Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης, Ξυνονερίου, 

Πορτίτσας και Φράγκου). Όλες οι τοπικές κοινότητες έχουν ισάριθµους και οµώνυµους οικισµούς, 

πλην της τοπικής κοινότητας Πορτίτσας που έχει δύο οικισµούς, την Πορτίτσα και το Πανόραµα. 

Συνορεύει ανατολικά µε τη ∆.Ε. Καρδίτσας, δυτικά µε το ∆ήµο Λίµνης Πλαστήρα, βορειοδυτικά µε τη 

∆.Ε. Ιθώµης του ∆ήµου Μουζακίου και νότια µε τη ∆.Ε. Ιτάµου του ∆ήµου Καρδίτσας. Βρίσκεται 

περίπου στο κέντρο του Νοµού Καρδίτσας και στο δυτικό άκρο του Θεσσαλικού κάµπου. Η 

µορφολογία της περιοχής είναι στο βόρειο και ανατολικό τµήµα πεδινή και στο δυτικό - νοτιοδυτικό 

ηµιπεδινή έως ορεινή. Κατ’ επέκταση η ∆.Ε. εντάσσεται σε δύο ζώνες εσωτερικής οργάνωσης: το 

βόρειο και ανατολικό τµήµα εντάσσεται στη ζώνη εντατικής καλλιέργειας του Θεσσαλικού κάµπου, 

ενώ το υπόλοιπο στην ορεινή περιµετρική ζώνη στην οποία αναπτύσσονται γεωργικές 

δραστηριότητες και ήπιος τουρισµός. 
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Χάρτης 1. Απόσπασµα γεωµορφολογικού χάρτη περιοχής µελέτης κλίµακας 1:50.000 (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο Κων/νος 

Παλαιοχωρίτης) 

Συνοπτικά, η περιοχή εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ περιλαµβάνει: 

• περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται οι οικιστικές λειτουργίες και εκδηλώνονται τάσεις 

επέκτασης και διάχυσης των αστικών δραστηριοτήτων κατοικίας, εµπορίου, διοίκησης, 

εκπαίδευσης, αναψυχής και λοιπών υπηρεσιών, 
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• περιοχές στις οποίες ασκούνται οι βασικές παραγωγικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν 

την αναπτυξιακή δυναµική, όπως κρίσιµης σηµασίας αγροτικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις, 

πιθανές βιοτεχνικές συγκεντρώσεις µικρής κλίµακας, οι σηµαντικότεροι τουριστικοί πόροι µε 

τις βασικές υποδοµές του τοµέα, δίκτυα οδικών και τεχνικών υποδοµών, 

• επαρκή και κατάλληλα εδαφικά αποθέµατα για την οικιστική ανάπτυξη και την οργανωµένη 

χωροθέτηση παραγωγικών εγκαταστάσεων και τεχνικών υποδοµών,  

• τµήµατα προστατευόµενων οικοτόπων, και πιο συγκεκριµένα, τµήµα του Καταφυγίου Άγριας 

Ζωής (ΚΑΖ) Κ261 – Λογγιές καθώς και τµήµα του Βιότοπου AB3080057 – Περιοχή 

Κουτσούφλιανης Καρδίτσας. Το ΚΑΖ ιδρύθηκε στη θέση Λογγιές µε την υπ’ αριθµ. 

148706/23-3-83 απόφαση υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 183 Β’/13-4-83) και καταλαµβάνει 

έκταση 8400 στρεµµάτων. Εντός της ∆.Ε. Μητρόπολης εµπίπτει µόνο ένα µικρό τµήµα στη 

θέση Κρεβάτια του δάσους Αγίου Γεωργίου. Παράλληλα, ο βιότοπος βρίσκεται δυτικά του 

οικισµού Μητρόπολη, στα όρια µε τη ∆.Ε. Πλαστήρα. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων 

"Filotis" για την ελληνική φύση του Ε.Μ.Π., η συνολική έκταση του βιότοπου ανέρχεται σε 

2.903,9 στρέµµατα. Περιλαµβάνει σπάνια είδη χλωρίδας και αρκετά ενδηµικά µε πλέον 

αξιόλογο τη Bornmuellera tymphaea. Η κατάσταση του βιότοπου είναι υποβαθµισµένη λόγω 

των συχνών πυρκαγιών στην περιοχή του βιοτόπου.  

• µικρή έκταση της ∆.Ε. Μητρόπολης εντάσσεται στο όριο της ΖΟΕ της τεχνητής λίµνης 

Πλαστήρα που καθορίστηκε µε τα από 26-1-91 Π.∆. (ΦΕΚ 315 ∆’/28-5-91) και από 22-10-98 

Π.∆. (ΦΕΚ 885∆/6-11-98). Πρόκειται για την περιοχή που γειτνιάζει µε τον ανακουφιστικό 

υδροταµιευτήρα στα δυτικά της Τ.Κ. Πορτίτσας καθώς και σε µικρή περιοχή στα βορειοδυτικά 

της Τ.Κ. Μητρόπολης. Τµήµα της περιοχής εντάσσεται στις περιοχές µε στοιχείο 2α και 

αποτελεί γεωργική γη ά προτεραιότητας και η υπόλοιπη εντάσσεται στις περιοχές µε στοιχείο 

1β που αποτελούν δασικές εκτάσεις υπαγόµενες στη δασική νοµοθεσία. 

 

4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ – ΈΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 

Η µελέτη «ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης» και µετά τη νέα ∆ιοικητική ∆ιαίρεση της χώρας µελέτη 

«ΣΧΟΟΑΠ της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης» εκπονείται σε δύο στάδια. Κατά το Α’ στάδιο, το 

οποίο έχει ήδη εκπονηθεί, γίνεται λεπτοµερής ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και διάγνωση 

των προβληµάτων της περιοχής. Ειδικότερα, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν χωροταξικά δεδοµένα, 

πολεοδοµικά στοιχεία, δηµογραφικές τάσεις, τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας των κατοίκων, 

τεχνικές – κοινωνικές υποδοµές της περιοχής µελέτης, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, φυσικοί πόροι 

της περιοχής, υπηρεσίες και χρήσεις γης και η γεωλογική καταλληλότητα του συνόλου της ∆.Ε. 

Μητρόπολης.  
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Η καταγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω, µας έδωσε µια ολοκληρωµένη εικόνα της 

υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή µελέτης, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν οι δυνατότητες, οι 

αδυναµίες και τα προβλήµατα που σηµειώνονται στην περιοχή. Έπειτα η µελετητική οµάδα 

διερεύνησε τις προοπτικές και τάσεις της ∆ηµοτικής Ενότητας και διατύπωσε πιθανές εναλλακτικές 

προτάσεις και σενάρια ρύθµισης της περιοχής. 

Το Β’ στάδιο περιλαµβάνει λεπτοµερή επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ βασισµένη στην πρόταση 

οργάνωσης του χώρου της ∆Ε και υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια: το Β1 κατά το οποίο 

αποστέλλεται η πρόταση στους φορείς για γνωµοδότηση και το Β2 που περιλαµβάνει την τελική 

πρόταση προς θεσµοθέτηση όπως διαµορφώνεται από τις συµµετοχικές διαδικασίες. 

Οι προτάσεις που αναφέρονται στο ∆οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης για τη ∆.Ε. Μητρόπολης 

αφορούν:  

• στις Περιοχές Οικιστικής Οργάνωσης (ΠΟ): 7 οικισµοί (6 οριοθετηµένοι και ένας οικισµός 

που προτείνεται για οριοθέτηση µέσα από τη µελέτη ΣΧΟΟΑΠ (Άγιος Γεώργιος) 

• στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ): περιοχές προστασίας φυσικού ή 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

• στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης (ΠΕΠ∆): περιοχές στην ευρύτερη ζώνη 

που περιβάλλει τους οικισµούς της ∆.Ε. 

• στις Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ). 

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις λαµβάνουν υπόψη αφ’ ενός τις ήδη ισχύουσες χρήσεις (οριοθετηµένοι 

οικισµοί, αναδασωτέες εκτάσεις, κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι) και τις υφιστάµενες βασικές 

υποδοµές (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δηµοτικό δίκτυο, νεκροταφεία, ενεργειακό δίκτυο 

κ.λπ.) και αφ’ ετέρου τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νοµικό πλαίσιο.  

Σύµφωνα µε το (προτεινόµενο) δοµικό σχέδιο οι οριοθετηµένοι οικισµοί της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Μητρόπολης είναι έξι (6): Μητρόπολη, Γεωργικό, Κρύα Βρύση, Ξινονέρι, Πορτίτσα, και Φράγκο, και 

γίνεται µια ενδεικτική πρόταση για µελλοντική οριοθέτηση του Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι στο σύνολό 

τους οργανώνονται λειτουργικά σε: µία (1) οικιστική και επτά (7) πολεοδοµικές ενότητες. 

Στους οικισµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας Μητρόπολης προτείνονται οι εξής γενικές χρήσεις γης, 

όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο Ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142 Α’/28-6-14), που τροποποίησε το Π.∆. 

23-2-87 (ΦΕΚ 166 ∆’/6-3-87) και εξειδικεύονται στη συνέχεια: 

• Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ) (Άρθρο 17) 

• Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι – Αστικό πράσινο (Άρθρο 21). 
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Οι επιφάνειες που καλύπτουν οι (γενικές) χρήσεις ανά οικισµό συνοψίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  

Αρχικό 
όριο 

Επέκταση / 
οριοθέτηση 

Σύνολο 
Έκτασης 

Κατοικία 
Ενδιάµεσου 
Επιπέδου 

(ΜΚ)  

Αστικό 
Πράσινο  

(ΠΡ)  Οικισµός 

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 

Μητρόπολη 105,01 - 105,01 105,01 - 

Άγιος 
Γεώργιος 

- 34,06 34,06 34,06 - 

Γεωργικό 65,97 - 65,97 65,97 - 

Κρύα Βρύση 28,66 - 28,66 28,66 - 

Ξινονέρι 43,82 - 43,82 42,19 1,63 

Πορτίτσα 17,11 - 17,11 17,11 - 

Φράγκο 39,76 - 39,76 39,76 - 

Πίνακας 2: Χρήσεις Γης Οικισµών (Πηγή: Οµάδα µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ισχύοντες µέχρι σήµερα όροι δόµησης για τη 

Μητρόπολη και τους οριοθετηµένους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης και στον επόµενο πίνακα οι 

ισχύοντες όροι δόµησης για τον µη οριοθετηµένο οικισµό του Αγίου Γεωργίου (ο οποίος προτείνεται 

για οριοθέτηση). 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι σύµφωνα µε το ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4-11-2011 ο Σ∆ για τους 

οριοθετηµένους οικισµούς της ∆.Ε έχει κλίµακα ανάλογη µε το εµβαδόν του οικοπέδου. Πιο 

συγκεκριµένα, στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Π∆ ορίζεται ότι ο συντελεστής δόµησης 

καθορίζεται ως εξής: 

• για γήπεδα µικρότερα των 700τ.µ. επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου οποιασδήποτε χρήσης 

(κύριας και βοηθητικής) µέγιστης επιτρεπόµενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 240τ.µ.. 

Επιπλέον της επιφάνειας αυτής επιτρέπεται η κατασκευή παταριού ξηράς δόµησης 

επιφάνειας έως 40τ.µ. 

• για γήπεδα µεγαλύτερα ή ίσα των 700τ.µ. επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου οποιασδήποτε 

χρήσης (κύριας ή βοηθητικής) µέγιστης επιτρεπόµενης συνολικής επιφάνειας ορόφων 400τ.µ. 

• για γήπεδα µικρότερα των 200τ.µ. ορίζεται Σ∆=1,0 και προκειµένου να είναι δυνατή η µέγιστη 

επιτρεπόµενη δόµηση συνολικής επιφάνειας 200τ.µ. η κάλυψη επιτρέπεται να είναι 

µεγαλύτερη του 60% χωρίς σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 70% της επιφάνειας του 

γηπέδου.  

(*)Εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων που αφορούν στο πραγµατικό µέγεθος των οικοπέδων των 

οικισµών και επειδή είναι απαραίτητος ο υπολογισµός του (µέσου) Σ∆ για τη µέτρηση της 

χωρητικότητας, λαµβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι το µέσο µέγεθος των οικοπέδων των οικισµών 

της περιοχής µελέτης είναι αυτό που ορίζεται ως άρτιο από τις αντίστοιχες αποφάσεις οριοθέτησης 

των οικισµών. Σύµφωνα µε αυτή την παραδοχή έγινε ο υπολογισµός του Σ∆ για τους 

οριοθετηµένους οικισµούς της περιοχής µελέτης, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Οικισµοί Θεσµικό Πλαίσιο Αρτιότητα 
Μέγιστη 

επιτρεπόµενη 
κάλυψη 

Σ∆ (*) 
Μέγιστο επιτρεπόµενο 

ύψος 

Μητρόπολη 

Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181∆/85) περί 
τρόπου καθορισµού ορίων οικισµών 
της χώρας µέχρι 2000 κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισµός 
όρων και περιορισµών δόµησής τους 
οι οποίοι αναπροσαρµόστηκαν µε τα  
Π.∆. 20-8-85 (ΦΕΚ 414∆/85) 
Π.∆. 14-2-87 (ΦΕΚ 133∆/87) 
Π.∆. 25-4-89 (ΦΕΚ 293∆/89) και 
Π.∆. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) 
Υπ' αριθµ. ΠΠΕ 2986/86 απόφαση 
Νοµάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 741/∆/08-
09-86) 

300 τ.µ. 
Κατά παρέκκλιση 
άρτια τα 
οικόπεδα µε 
όποιο εµβαδόν 
είχαν στις 03-05-
85 ηµέρα 
δηµοσίευσης του 
από 24-04-85 
∆/τος 

60% 0,8 7,50 µέτρα 

Γεωργικό 

Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181∆/85) περί 
τρόπου καθορισµού ορίων οικισµών 
της χώρας µέχρι 2000 κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισµός 
όρων και περιορισµών δόµησής τους 
οι οποίοι αναπροσαρµόστηκαν µε τα  
Π.∆. 20-8-85 (ΦΕΚ 414∆/85) 
Π.∆. 14-2-87 (ΦΕΚ 133∆/87) 
Π.∆. 25-4-89 (ΦΕΚ 293∆/89) και 
Π.∆. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) 
Υπ' αριθµ. ΠΠΕ 1693/86 απόφαση 
Νοµάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 645/∆/11-
08-86) 

300 τ.µ. 
Κατά παρέκκλιση 
άρτια τα 
οικόπεδα µε 
όποιο εµβαδόν 
είχαν στις 03-05-
85 ηµέρα 
δηµοσίευσης του 
από 24-04-85 
∆/τος 

60% 0,8 7,50 µέτρα 

Κρύα Βρύση 

Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181∆/85) περί 
τρόπου καθορισµού ορίων οικισµών 
της χώρας µέχρι 2000 κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισµός 
όρων και περιορισµών δόµησής τους 
οι οποίοι αναπροσαρµόστηκαν µε τα  
Π.∆. 20-8-85 (ΦΕΚ 414∆/85) 
Π.∆. 14-2-87 (ΦΕΚ 133∆/87) 
Π.∆. 25-4-89 (ΦΕΚ 293∆/89) και 
Π.∆. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) 
Υπ' αριθµ. ΠΠΕ 1986/86 απόφαση 
Νοµάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 635/∆/06-
08-86) 

300 τ.µ. 
Κατά παρέκκλιση 
άρτια τα 
οικόπεδα µε 
όποιο εµβαδόν 
είχαν στις 03-05-
85 ηµέρα 
δηµοσίευσης του 
από 24-04-85 
∆/τος 

60% 0,8 7,50 µέτρα 

Ξινονέρι 

Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181∆/85) περί 
τρόπου καθορισµού ορίων οικισµών 
της χώρας µέχρι 2000 κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισµός 
όρων και περιορισµών δόµησής τους 
οι οποίοι αναπροσαρµόστηκαν µε τα  
Π.∆. 20-8-85 (ΦΕΚ 414∆/85) 
Π.∆. 14-2-87 (ΦΕΚ 133∆/87) 
Π.∆. 25-4-89 (ΦΕΚ 293∆/89) και 
Π.∆. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) 
Υπ' αριθµ. ΠΠΕ 8239/85 (ΦΕΚ 
198/∆/18-03-86), ΠΠΕ 4003/86 (ΦΕΚ 
986/∆/06-10-86) και ΠΠΕ 3221/93 
(ΦΕΚ 1610/∆/31-12-93) αποφάσεις 
Νοµάρχη Καρδίτσας 

300 τ.µ. 
Κατά παρέκκλιση 
άρτια τα 
οικόπεδα µε 
όποιο εµβαδόν 
είχαν στις 03-05-
85 ηµέρα 
δηµοσίευσης του 
από 24-04-85 
∆/τος 

60% 0,8 7,50 µέτρα 

Πορτίτσα 

Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181∆/85) περί 
τρόπου καθορισµού ορίων οικισµών 
της χώρας µέχρι 2000 κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισµός 
όρων και περιορισµών δόµησής τους 
οι οποίοι αναπροσαρµόστηκαν µε τα  
Π.∆. 20-8-85 (ΦΕΚ 414∆/85) 
Π.∆. 14-2-87 (ΦΕΚ 133∆/87) 
Π.∆. 25-4-89 (ΦΕΚ 293∆/89) και 
Π.∆. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) 
Υπ' αριθµ. ΠΠΕ 3784/88 απόφαση 
Νοµάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 450/∆/29-
06-88) 

300 τ.µ. 
Κατά παρέκκλιση 
άρτια τα 
οικόπεδα µε 
όποιο εµβαδόν 
είχαν στις 03-05-
85 ηµέρα 
δηµοσίευσης του 
από 24-04-85 
∆/τος 

60% 0,8 7,50 µέτρα 
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Φράγκο  

Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181∆/85) περί 
τρόπου καθορισµού ορίων οικισµών 
της χώρας µέχρι 2000 κατοίκους, 
κατηγορίες αυτών και καθορισµός 
όρων και περιορισµών δόµησής τους 
οι οποίοι αναπροσαρµόστηκαν µε τα  
Π.∆. 20-8-85 (ΦΕΚ 414∆/85) 
Π.∆. 14-2-87 (ΦΕΚ 133∆/87) 
Π.∆. 25-4-89 (ΦΕΚ 293∆/89) και 
Π.∆. 4-11-2011 (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/2011) 
Υπ' αριθµ. ΠΠΕ 2947/86 απόφαση 
Νοµάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ 759/∆/08-
09-86) 

300 τ.µ. 
Κατά παρέκκλιση 
άρτια τα 
οικόπεδα µε 
όποιο εµβαδόν 
είχαν στις 03-05-
85 ηµέρα 
δηµοσίευσης του 
από 24-04-85 
∆/τος 

60% 0,8 7,50 µέτρα 

Άγιος 
Γεώργιος 

Π.∆. 2-3-81 (ΦΕΚ 138∆) 

2.000 τ.µ. 
Παρεκκλίσεις:  
έως 02/03/1981 
– 300 τ.µ. 
έως 27/07/1979 
– 150 τ.µ. 
έως 02/07/1968 
ως είχαν 

60% (σύστηµα 
πτερύγων) 
70% (συνεχές 
σύστηµα) 

0,8  
µε αποκλίσεις 
(ανώτατη 
δόµηση  
400 τ.µ.  
για οικόπεδα  
µέχρι 2000 τ.µ.) 

7,50 µέτρα 
Σε περίπτωση 
 κλίσεως του  
εδάφους 10µ. 
 (συν 1,5 µ. 
κεραµοσκεπή) 

Πίνακας 3: Ισχύοντες όροι δόµησης οριοθετηµένων και µη οικισµών (Πηγή: Οµάδα µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 

 

Σηµειώνεται ότι µε το ΣΧΟΟΑΠ θεσµοθετούνται µόνο οι µέσοι συντελεστές δόµησης. Η αρτιότητα και 

οι λοιποί όροι δόµησης θα καθοριστούν µε τις πολεοδοµικές µελέτες οι οποίες θα εκπονηθούν µετά 

την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ. 

Λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη φυσιογνωµία των οικισµών σε συνδυασµό µε τα πληθυσµιακά 

µεγέθη τους και επειδή ο συντελεστής δόµησης καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τη µορφή του 

οικισµού και κατά συνέπεια επηρεάζει άµεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του, δεν προτείνονται 

τροποποιήσεις ως προς τους µέσους συντελεστές δόµησης των οριοθετηµένων οικισµών 

(Μητρόπολη, Γεωργικό, Κρύα Βρύση, Ξινονέρι, Πορτίτσα, Φράγκο) της ∆Ε. 

Όσον αφορά στον µη οριοθετηµένο οικισµό Άγιο Γεώργιο, η υφιστάµενη φυσιογνωµία του σε 

συνδυασµό µε τα πληθυσµιακά µεγέθη συνηγορούν στη διατήρηση του υπάρχοντος συντελεστή 

δόµησης ίσου µε 0,8. 

Οι νέοι µέσοι συντελεστές δόµησης για κάθε Π.Ε. παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν: 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ε=εµβαδόν (Ha) ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ (τ.µ.) ΙΣΧΥΩΝ Σ.∆.  ΜΕΣΟΣ Σ.∆. 

Μητρόπολη 105,01 300 0,8 0,8 

Γεωργικό 65,97 300 0,8 0,8 

Κρύα Βρύση 28,66 300 0,8 0,8 

Ξινονέρι 43,82 300 0,8 0,8 

Πορτίτσα 17,11 300 0,8 0,8 

Φράγκο 39,76 300 0,8 0,8 

Πίνακας 4: Προτεινόµενος µέσος συντελεστής δόµησης ανά Π.Ε. (Πηγή: Οµάδα µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 
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Ο προτεινόµενος µέσος συντελεστής δόµησης για τον µη οριοθετηµένο οικισµό – Π.Ε. Αγίου 

Γεωργίου, φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Το Ε προκύπτει σύµφωνα µε την ενδεικτική 

προτεινόµενη οριοθέτησή του από την οµάδα µελέτης.  

Π.Ε. Ε=εµβαδόν (Ha)  Μέσος σ.δ. 

Άγιος Γεώργιος 34,06 0,8 

Πίνακας 5: Προτεινόµενος µέσος συντελεστής δόµησης ανά Π.Ε. (µη οριοθετηµένος οικισµός – Π.Ε.) - (Πηγή: Οµάδα 

µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 

 

Σηµειώνεται ότι για όλους τους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης οι υφιστάµενες οριοθετήσεις δίνουν 

χωρητικότητα αρκετά µεγαλύτερη του αναµενόµενου πληθυσµού για το έτος στόχο 2033. Ακόµη και 

για τον οικισµό του Αγίου Γεωργίου, η προτεινόµενη ενδεικτική οριοθέτηση του οικισµού που 

προτείνεται από την οµάδα µελέτης δίνει χωρητικότητα 2.077 άτοµα ενώ στο έτος στόχος (2033) ο 

προβλεπόµενος συνολικός πληθυσµός υπολογίζεται στα 710 άτοµα. 

Για το Πανόραµα δεν µπορεί να προταθεί οριοθέτηση δεδοµένου ότι ο οικισµός απογράφηκε για 

πρώτη φορά το 2001 και αντιµετωπίζεται ως εκτός σχεδίου περιοχή. Ωστόσο, να επισηµανθεί σε 

αυτό το σηµείο ότι στον συνολικό εκτιµώµενο πληθυσµό (µόνιµοι και παραθεριστές) του έτος 2033 

για την Πορτίτσα έχει συµπεριληφθεί και ο εκτιµώµενος πληθυσµός που αντιστοιχεί στο Πανόραµα. 

 

Όσον αφορά τον εξωαστικό χώρο προτείνεται ο καθορισµός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2508/97 σ’ όλη την έκταση της ∆.Ε.. Οι προτεινόµενες ΠΕΠ 

διακρίνονται σε: 

• Περιοχές απόλυτης προστασίας ΠΕΠ (ΑΠ), όπου γενικά δεν επιτρέπεται η ανέγερση µόνιµων 

κατασκευών και  

• Λοιπές περιοχές προστασίας, στις οποίες οι περιορισµοί εξειδικεύονται ανάλογα µε το 

προστατευόµενο αντικείµενο. 

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας είναι: 

• ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Αναδασωτέες εκτάσεις 

• ΠΕΠ 2 – ∆άση και δασικές εκτάσεις 

• ΠΕΠ 3 (ΑΠ) – Άλσος Μητρόπολης 

• ΠΕΠ 4 (ΑΠ) – Ζώνες προστασίας ρεµάτων – παρόχθιων οικοσυστηµάτων – οικολογικοί 

διάδροµοι 

• ΠΕΠ 5 (ΑΠ) – Περιοχές προστασίας γεωπεριβάλλοντος 
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• ΠΕΠ 6 (ΑΠ) – Ζώνη προστασίας οδικού δικτύου 

• ΠΕΠ 7 (ΑΠ) – Ζώνη γραµµής µεταφοράς ρεύµατος υπερυψηλής τάσης 

• ΠΕΠ 8 – Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας  

• ΠΕΠ 9 – Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία µε έλεγχο δόµησης 

 

ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Αναδασωτέες εκτάσεις 

Οι αναδασωτέες είναι εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρακτηρισθούν στο µέλλον µε 

αποφάσεις των αρµόδιων δασικών υπηρεσιών µε σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση µε 

τεχνική και φυσική αναγέννηση του δασικού χαρακτήρα αυτών και τον αποκλεισµό διάθεσης τους για 

άλλη χρήση.  

Στις αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύεται η πολεοδόµηση και η δόµηση. Σύµφωνα µε το Ν. 998/79 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4280/14, επιτρέπονται µόνο «…τα αναφερόµενα στις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 48 [διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δηµοτικών οδών και σιδηροδροµικών 

γραµµών], των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 53 [µεγάλα έργα υποδοµής, όπως 

αεροδρόµια, τεχνητές λίµνες, φράγµατα, υδροηλεκτρικοί σταθµοί, ταµιευτήρες και εγκαταστάσεις 

άντλησης για την αποθήκευση ενέργειας, χερσαίες εγκαταστάσεις λιµένων και εγκαταστάσεις 

άντλησης υδρογονανθράκων, έργα ΑΠΕ πλην φωτοβολταϊκών, µετεωρολογικοί και γεωδαιτικοί 

σταθµοί, σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής από συµβατικά καύσιµα], της παραγράφου 1 του άρθρου 54 

[αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή], της παραγράφου 1 του άρθρου 55 [οχυρωµατικά έργα] και της 

παραγράφου 5 του άρθρου 57 [κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες] του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και 

στις διατάξεις του άρθρου 16 [ειδικά δασοτεχνικά έργα] του παρόντος νόµου.» (άρθρο 46, παρ. 1). 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα των 

ανωτέρω επεµβάσεων η σχετική εγκριτική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, µε κριτήρια 

αναφερόµενα τόσο στην ιδιαίτερη σηµασία του έργου, ανεξάρτητα προς την επιδίωξη 

αποδοτικότερης για το φορέα του έργου οικονοµικής εκµετάλλευσης, όσο και στην απόλυτη 

αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην αναδασωτέα έκταση πριν από την πραγµατοποίηση της 

αναδάσωσης, µε γνώµονα αφενός την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήµατος και 

αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο». 

Οι αναδασωτέες εκτάσεις έχουν απεικονιστεί στους χάρτες της µελέτης (όσες ήταν ευδιάκριτες στην 

κλίµακα 1:25.000) και έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολο των προτάσεων του Β’ σταδίου της µελέτης 

του ΣΧΟΟΑΠ. Οι αποφάσεις κήρυξής τους παρατίθενται στη συνέχεια. 

Α/Α Απόφαση ∆ασαρχείου 
Έκταση 

σε στρέµ. 
Θέση Τ.Κ. 

1 2739/18-9-2000 278,0 Πέντε αδέρφια - Ντρόχαλος Αγίου Γεωργίου 

2 2740/18-9-2000 251,0 Κουτσούφλιανη – Άγιος Νικόλαος Μητρόπολης 
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3 2743/18-9-2000 1717,0 Λεύκες – Στεφάνι - Κάλεσος Ξυνονερίου 

4 3378/20-11-2001 75,0 Κοκκινόραχη Αγίου Γεωργίου 

5 3379/20-11-2001 980,0 Κουτσούφλιανη Μητρόπολης 

6 3612/5-12-2001 620,0 Γούβα - Μαυροµαντήλα Ξυνονερίου - Αγίου Γεωργίου 

Πίνακας 6: Αναδασωτέες εκτάσεις ∆.Ε. Μητρόπολης (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ∆/νσης ∆ασών Καρδίτσας από την 

οµάδα µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 

Σε περίπτωση µελλοντικής εξαίρεσης έκτασης από αναδασωτέα, ως προς τις χρήσεις και τους όρους 

δόµησης ισχύουν: 

α) αν ολοκληρώθηκε η επαναφορά της έκτασης στην προ της καταστροφής της βλάστησης 

κατάσταση, τα οριζόµενα στην ΠΕΠ 2 για τις δασικές εκτάσεις (περίπτωση Α)  

β) αν κριθεί ότι η έκταση απώλεσε το δασικό της χαρακτήρα, τα επιτρεπόµενα στη περίπτωση Γ των 

ΠΕΠ 2 

Με την µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ, προκειµένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των χρήσεων, προτείνεται ο 

αποχαρακτηρισµός των εξής δύο τµηµάτων µε προϋπόθεση τη σύµφωνη γνώµη της ∆ασικής 

Υπηρεσίας: 

• 7,290 στρέµµατα της έκτασης που χαρακτηρίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 3379/20-11-01 

απόφαση ∆ασαρχείου, στο σηµείο που επικαλύπτεται από τη δηµοτική πίστα motocross, 

καθώς ο χώρος αυτός βρίσκεται εντός του δηµοτικού αγροτεµαχίου υπ. αριθµ. 210 

αναδασµού  αγροκτήµατος Μητρόπολης έτους 1992 και αποτελεί δηµοτική έκταση (βάσει 

κτηµατολογικού πίνακα αναδασµού) ενώ αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. 

• 51,84 στρέµµατα της έκτασης που χαρακτηρίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 2743/18-9-00 απόφαση 

∆ασαρχείου, στο σηµείο που εµπίπτει στην ΠΕΠ 5 (ΑΠ) – περιοχή προστασίας 

γεωπεριβάλλοντος «σπήλαιο Κρύας Βρύσης», καθώς οι διατάξεις των ΠΕΠ 5 (ΑΠ) έχουν 

εξίσου προστατευτικό χαρακτήρα.  

ΠΕΠ 2 – ∆άση και δασικές εκτάσεις 

Πρόκειται για τις ορεινές και ηµιορεινές εκτάσεις στα νότια και δυτικά της ∆.Ε. και για µικρότερες 

εκτάσεις στα ανατολικά όρια των Τ.Κ. Ξινονερίου και Κρύας Βρύσης. Στις ΠΕΠ 2 περιλαµβάνονται το 

δάσος Μερηάς στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου (2200 στρ.) και τα διακατεχόµενα δάση Αγίου Γεωργίου 

(114,5 στρ) και Πορτίτσας (24 στρ). 

Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η διαδικασία χαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων ή/και το δασικό 

κτηµατολόγιο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, οι παραπάνω περιοχές αφορούν σε εκτάσεις που ως επί 

το πλείστον θα οριστικοποιηθούν στο µέλλον και οι οποίες διέπονται από το καθεστώς της δασικής 

νοµοθεσίας. Στους χάρτες του ΣΧΟΟΑΠ εµφανίζονται οι εκτάσεις που έχουν περιγραφεί ως δάση 

από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
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Προσανατολισµού και Εγγυήσεων) και οι οποίες έχουν προκύψει από ερµηνεία αεροφωτογραφιών. 

Ο παραπάνω χαρακτηρισµός σε καµία περίπτωση δε συνιστά θεσµοθέτησή τους, η οποία είναι 

αρµοδιότητα του οικείου ∆ασαρχείου, απλά αποτελεί µια ενδεικτική αποτύπωση της υφιστάµενης 

κατάστασης. Για την ακριβή οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων, µέχρι την ολοκλήρωση των δασικών 

χαρτών, προτείνεται η εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν.998/79.  

Ως εκ τούτου στην περιοχή που ορίζεται ως ΠΕΠ 2 περιλαµβάνονται, κατά κανόνα, και απλά 

αγροτεµάχια µη δασικού χαρακτήρα (είτε ήδη υπάρχοντα και «δηλωµένα», είτε που θα 

χαρακτηριστούν µη δασικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν.998/79, 

βλέπε επίσης «∆ασικός ή µη χαρακτήρας µιας έκτασης – Ειδική διαδικασία άρθρου 14 του Ν. 

998/1979 Νοµολογία ΣτΕ»).  

Τέλος τµήµατα δασικών εκτάσεων εµπίπτουν εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Κ261 «Λογγιές». 

Για αυτούς τους λόγους διαχωρίζονται οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης ανάλογα µε την περίπτωση ως 

εξής: 

Α. ∆άση – δασικές εκτάσεις: (µετά από έγκριση της ∆ασικής Αρχής) 

1. Χρήσεις και εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία (Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει) 

2. Χώροι διηµέρευσης και υπαίθριας (και) δασικής αναψυχής (ΦΕΚ 170 Β’/1995) 

3. Κτηνοτροφικές δραστηριότητες (βόσκηση σύµφωνα µε ικανότητα περιοχής και διαχειριστικά 

σχέδια, εγκαταστάσεις υπό όρους) σύµφωνα µε την ακόλουθη νοµοθεσία: 

• ∆ασικός Κώδικας: Κεφάλαιο Θ’ – Βοσκή εντός δασών (ΦΕΚ 7 Α’/1969) 

• Ν. 1734/87 «Βοσκότοποι και ρύθµιση ζητηµάτων σχετικά µε την κτηνοτροφική 

αποκατάσταση και µε άλλες παραχωρήσεις καθώς θεµάτων που αφορούν δασικές 

εκτάσεις» (ΦΕΚ 189 Α’/1987) 

• Π.∆. 190/81 «Περί χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως ποιµνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή 

άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και µελισσοκοµείων εντός δηµοσίων δασών ή δασικών 

εκτάσεων» (ΦΕΚ 54 Α’/1981) 

• Υ.Α. 81084/6685/9-12-98 «Άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών µονάδων σε δηµόσια και µη 

δάση και δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ 1339 Β’/31-12-98) 

• Ν. 4056/12 «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α’/2012) 

• Υ.Α. 133281/2218/30-7-13 «Εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία σε δάση και δασικές 

εκτάσεις» (ΦΕΚ 2120 Β’/28-8-13) 

Τα παραπάνω όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Β. Τµήµα του ΚΑΖ Κ261:  
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Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν τα εξής: 

Απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της 

άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης µε φυσική βλάστηση µε κάθε 

τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αµµοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και 

αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη 

αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η 

υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχεδιασµό. Επιτρέπεται η 

εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. 

Η εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόµων επιτρέπεται εάν έχει 

ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις σχετικές 

διατάξεις της νοµοθεσίας. 

Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες µπορούν να εγκρίνουν ή 

να προγραµµατίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης 

των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 

χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων µε 

τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθµισης και αποκατάστασης υγροτοπικών 

εκτάσεων, δηµιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δηµιουργία δενδροστοιχιών κατά 

µήκος των αγροτικών δρόµων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές µελέτες 

διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

Οι προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

Γ. Μη δασικά αγροτεµάχια: 

Η γεωµορφολογία των περιοχών είναι ηµιορεινή και αποτελείται κατά κύριο λόγο από βοσκότοπους 

και µεµονωµένες καλλιέργειες. Προτείνεται η γεωργία και η κτηνοτροφία ολοκληρωµένης διαχείρισης, 

κατά προτίµηση ακολουθώντας τις παραδοσιακές µεθόδους και η σταδιακή µετατροπή τους σε 

βιολογικές. Στα πλαίσια της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των ορεινών µειονεκτικών περιοχών 

προτείνεται συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω δραστηριότητες η ανάπτυξη ήπιων µορφών 

τουρισµού και τουρισµού υπαίθρου. Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται η οργάνωση πεζοπορικών 

και ποδηλατικών διαδροµών, µε έµφαση στη φυσιολατρική διάσταση και τη δηµιουργία υποδοµών 

παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης (παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών, 

ορειβατικά καταφύγια). Σηµαντικός κρίνεται ο εµπλουτισµός των διαδροµών µε εναλλακτικές 

δραστηριότητες, όπως επίσκεψη των αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών εκκλησιών και η 

ένταξη των οικισµών. 

Επιπλέον όσων αναφέρονται στην περίπτωση Α επιτρέπονται: 
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1. Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτίρια, Κτίρια Υδατοκαλλιεργειών, Γεωργικές 

Αποθήκες και ∆εξαµενές (Άρθρο 2 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). ∆εν επιτρέπονται: 

θερµοκήπια και στέγαστρα σφαγής ζώων 

2. Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαµενές, Φρέατα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη εργαλείων 

(Άρθρο 3 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

3. Βιοµηχανικές/Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και Επαγγελµατικά Εργαστήρια χαµηλής όχλησης, 

συναφή µε τη δασική παραγωγή, την κτηνοτροφία τη µελισσοκοµία και την παραγωγή τοπικών 

προϊόντων και Αποθήκες των περιπτώσεων (α) και (γ) της παρ. 4 του αρθρ. 17 του Ν. 3982/11 

(Άρθρο 17 του Ν. 3325/05, ΦΕΚ 68 Α’/11-3-05). 

4. Εκπαιδευτήρια – Ευαγή Ιδρύµατα (Άρθρο 5 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’) 

5. Γραφεία – Καταστήµατα (Άρθρο 7 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 5 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). 

6. Τουριστικές Εγκαταστάσεις και συγκεκριµένα µόνο ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων∗ 

µέχρι 16 κλίνες, τουριστικές κατοικίες και επαύλεις, οργανωµένες κατασκηνώσεις µε ή χωρίς 

οικίσκους (άρθρο 8 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του 

Π.∆. 20-1/28-1-88 ΦΕΚ 61 ∆’) ή σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό (ΚΥΑ 67659/9-12-13, ΦΕΚ 3155 Β’/12-12-

13) µε µέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλινών/στρέµµα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων 

αντιστοίχως 

7. Αθλητικές Εγκαταστάσεις αποκλειστικά και µόνο ήσσονος σηµασίας (Άρθρο 9 Π.∆. 6-10/17-10-

78 ΦΕΚ 538 ∆’) 

8. Κατοικία (Άρθρο 10 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του 

Π.∆. 24-5/31-5-85ΦΕΚ 270 ∆’) 

9. Ιεροί Ναοί (Άρθρο 12 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’) 

10. Κτίρια Κοινής Ωφέλειας (Άρθρο 14 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 7 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

 

Όροι δόµησης – Αρτιότητα  

Στις δασικές περιοχές Α και Β όπως ορίζεται από τη δασική νοµοθεσία. 

Στις µη δασικές περιοχές Γ ορίζεται όριο αρτιότητας στα 4 στρέµµατα χωρίς παρεκκλίσεις. 

                                                
∗ Τα Ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων µπορούν να χαρακτηρισθούν ως αγροτουριστικά καταλύµατα, έννοια η οποία δεν ορίζεται 
ρητά από τη σχετική νοµοθεσία, αλλά περιλαµβάνει σύνδεση µε την τοπική αγροτική ή κτηνοτροφική περιοχή, ήπιο µέγεθος και γενικά 
σύνδεση µε το φυσικό περιβάλλον. Ο συνδυασµός ή η γειτνίαση µε κτηνοτροφικές µονάδες είναι συµβατή εφ’ όσον η κλίµακά τους είναι 
µικρή και δεν ξεπερνά τα µεγέθη οικογενειακού τύπου παραγωγής. Για τις οργανωµένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
τηρούνται τα νόµιµα όρια αποστάσεων από τις τουριστικές εγκαταστάσεις. ∆εδοµένου ότι η µορφή των καταλυµάτων αυτών 
περιγράφεται και καθορίζεται όχι τόσο από διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά από τα ίδια τα προγράµµατα και τις διαδικασίες 
εκλεξιµότητας των προτάσεων (εφόσον πρόκειται για εντάξεις σε προγράµµατα), στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ 
επιλέγεται η κατηγορία γ. (Ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων) του άρθρου 8 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Π.∆. 20-1/28-1-88 ΦΕΚ 61 ∆’), τα οποία οικοδοµούνται µε τους όρους δόµησης της κατοικίας. 
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Για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης ορίζεται αρτιότητα στα 15 στρέµµατα και 

συντελεστής δόµησης 0,05. Για τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις η αρτιότητα ορίζεται στα 8 

στρέµµατα. 

Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης και η προαναφερθείσα 

νοµοθεσία, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει 

να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. 

ΠΕΠ 3 (ΑΠ) – Άλσος Μητρόπολης 

Πρόκειται για το άλσος δυτικά του οικισµού Μητρόπολη έκτασης 20,125 στρεµµάτων. Στην περιοχή 

προτείνεται η απαγόρευση κάθε δόµησης πλην µη µόνιµων, ελαφρών κατασκευών από φυσικά 

υλικά για τη διαχείριση, την προστασία, τη διαµόρφωση και την αξιοποίηση του δάσους, η 

απαγόρευση εγκατάστασης Α.Π.Ε. και γενικότερα η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας που θα 

αλλοιώσει το δασικό χαρακτήρα της περιοχής. 

Κατ’ εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται εγκαταστάσεις µετεωρολογικών και γεωδυναµικών 

σταθµών σύµφωνα µε την ΚΥΑ 167563/2013 και τον Ν. 4014/2011. 

Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές µετά από έγκριση των αρµόδιων δασικών αρχών και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

ΠΕΠ 4 (ΑΠ) – Ζώνες Προστασίας Ρεµάτων – Παρόχθιων Οικοσυστηµάτων – Οικολογικοί 

∆ιάδροµοι 

Οι ζώνες αυτές αφορούν στην προστασία της παρόχθιας βλάστησης, είτε αυτή είναι φυσική 

αυτοφυής, είτε µεικτή, περιλαµβάνουσα και καλλιέργειες (άρθρo 19, παρ. 4 και άρθρ. 20 του Ν. 

1650/86). Ακολουθούν τις κοίτες των ποταµών και των ρεµάτων, είναι οικολογικοί διάδροµοι και το 

ελάχιστο πλάτος τους ορίζεται στα 20 µέτρα από τη γραµµή πληµµύρας (άρθρο 9 παρ. 4, Ν. 

4258/14, ΦΕΚ 94 Α’/14-4-14). Επειδή η περιοχή µελέτης εντάσσεται στις ζώνες δυνητικά υψηλού 

κινδύνου πληµµύρας, σε περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει µικρότερο 

πλάτος ζώνης, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη µιας ελάχιστης ζώνης προστασίας 50µ. εκατέρωθεν 

των οχθών των ποταµών. 

Οι ζώνες προστασίας ισχύουν και για τα εντός των οικισµών τµήµατα των ποταµών και των ρεµάτων 

και µπορούν να µειωθούν µόνο µετά από µελέτες οριοθέτησης που απαιτούνται υποχρεωτικά και θα 

επιτρέπουν τη µείωση µε την προϋπόθεση το πλάτος των ζωνών αυτών να µην είναι λιγότερο 10µ. 

από τη γραµµή πληµµύρας του ρέµατος (άρθρο 9 παρ. 4, Ν. 4258/14, ΦΕΚ 94 Α’/14-4-14). 

Εντός των ΠΕΠ 4 (ΑΠ): 

• Απαγορεύονται οι µόνιµες κατασκευές. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µη µόνιµων κατασκευών, 

από φυσικά υλικά, για χρήση αναψυχής και για σκοπούς διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 

(π.χ. παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας), ύστερα από σχετική έγκριση του ∆ήµου και της ΕΠΑΕ, 
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µε µέγιστη επιφάνεια ανά κατασκευή 25 τ.µ.. Επίσης, απαγορεύονται οι περιφράξεις και οι 

διαµορφώσεις, εάν και όπου εµποδίζουν τη ροή του νερού. 

• Επιτρέπεται η διαµόρφωση µονοπατιών – πεζοπορικών διαδροµών και ποδηλατοδρόµων. 

• Επιτρέπεται η άσκηση γεωργίας µόνο µε εφαρµογή µεθόδων ολοκληρωµένης διαχείρισης, 

καθώς και οι υφιστάµενες παραδοσιακές καλλιέργειες και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν 

στη διατήρηση και τον εµπλουτισµό της υφιστάµενης βλάστησης. 

• Επιβάλλεται η προστασία της παρόχθιας φυσικής βλάστησης.  

• Απαγορεύεται η βόσκηση. 

• Απαγορεύεται η αµµοληψία και η απόθεση αδρανών υλικών (µπάζωµα). 

• Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και αποβλήτων γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και 

βιοτεχνικών µονάδων. 

Τα δάση καθώς και οι δασικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται στις ζώνες εµπίπτουν στις διατάξεις 

του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τυχόν έργα υποδοµής (δρόµοι, γέφυρες) πρέπει να 

λαµβάνουν υπόψη τη µέγιστη πληµµυρική παροχή 50ετίας. Για τα τµήµατα των παραπάνω ρεµάτων 

που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισµών απαιτείται υποχρεωτικά η οριοθέτησή τους. Μέχρι 

τότε ισχύουν οι προαναφερθείσες ζώνες προστασίας. 

ΠΕΠ 5 (ΑΠ) – Περιοχές προστασίας γεωπεριβάλλοντος 

Στις περιοχές γεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος περιλαµβάνονται: 

• το σπήλαιο Κρύας Βρύσης νότια του οµώνυµου οικισµού, το οποίο ανήκει στην αρµοδιότητα της 

Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας και  

• το φαράγγι Βροντάρι ή φαράγγι της Ντίρας, στον οµώνυµο ποταµό µεταξύ Πορτίτσας και Αγίου 

Γεωργίου, όπου συναντάται σπάνια χλωρίδα. 

Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε δόµηση και οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους και 

του φυσικού περιβάλλοντος. Επειδή κάθε έργο στις περιοχές αυτές ενδέχεται να επιφέρει σηµαντικές 

αλλοιώσεις στο τοπίο, για την πραγµατοποίησή του θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια α) 

κατά την περιβαλλοντική του αδειοδότηση και β) ως προς την αισθητική του σε σχέση µε το γύρω 

χώρο. Προτείνεται η µελέτη οριοθέτησης ευρύτερης ζώνης γύρω από το σπήλαιο για την προστασία 

και την ανάδειξή του, όπου θα επιτρέπονται µόνο υπαίθριες κατασκευές για την ενηµέρωση του 

κοινού. 

ΠΕΠ 6 (ΑΠ) – Ζώνη Προστασίας Οδικού ∆ικτύου 

Ανάλογα µε την κατάταξη κάθε τµήµατος του οδικού δικτύου οι αποστάσεις ασφαλείας προκύπτουν 

από το Π.∆. 209/15-7-98 ΦΕΚ 169 Α’ περί «λήψης µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής 

συγκοινωνίας» και είναι οι εξής: 
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• Για το Πρωτεύον Επαρχιακό ∆ίκτυο (Επαρχιακή οδός 2: Καρδίτσα – Μητρόπολη προς Αγρίνιο 

δια Μεσενικόλα, αυχένα Τσαρδακίου και Καστανιάς και Επαρχιακή οδός 8: Μητρόπολη – 

Μοσχάτο – αυχένας Τσαρδακίου) στις περιοχές εκτός ορίων οικισµών, ορίζεται ελάχιστη 

απόσταση 20µ. από τον άξονα της οδού, ενώ για τις περιοχές εντός ορίων οικισµών ή 

εγκεκριµένου σχεδίου πόλης η απόσταση ορίζεται σε 10µ. από τον άξονα και όχι λιγότερο των 

3µ. από το όριο απαλλοτρίωσης της οδού. 

• Για το ∆ευτερεύον Επαρχιακό ∆ίκτυο (Επαρχιακή οδός 7: Καρδίτσα – Κρύα Βρύση – Άγιος 

Γεώργιος από 4ο χλµ επαρχιακής οδού 2 και δια Ξινονερίου) για τις περιοχές εκτός ορίων 

οικισµών, ορίζεται ελάχιστη απόσταση 15µ. από τον άξονα της οδού, ενώ για τις περιοχές εντός 

ορίων οικισµών ή εγκεκριµένου σχεδίου πόλης η απόσταση ορίζεται σε 3µ. από το όριο της 

οδού.  

• Για τις κύριες Κοινοτικές ή ∆ηµοτικές οδούς, ορίζεται απόσταση 15 µέτρων από τον άξονα της 

οδού για τις περιοχές εκτός ορίων οικισµών και 3 µέτρων από το όριο της οδού για περιοχές 

εντός ορίων οικισµών ή εντός σχεδίου πόλης, ή η απόσταση που καθορίζεται από τη 

διαµορφωµένη µε πυκνή δόµηση σε ικανό µήκος οικοδοµική γραµµή. Αναγνωρισµένη δηµοτική 

οδός στη ∆.Ε. Μητρόπολης είναι η οδός Μητρόπολης – Πορτίτσας. 

ΠΕΠ 7 (ΑΠ) – Ζώνη Γραµµής µεταφοράς ρεύµατος υψηλής τάσης 

Από την ∆.Ε. περνάνε δύο γραµµές µεταφοράς ρεύµατος υψηλής τάσης 150 KV. Η γραµµή 

Ταυρωπός – Πτολεµαΐδα διασχίζει κάθετα το βορειοδυτικό άκρο της ∆.Ε. και η γραµµή Ταυρωπός – 

Λαµία εισέρχεται στη ∆.Ε. από τα δυτικά στο ύψος της αναρυθµιστικής λίµνης της ∆ΕΗ και τη 

διασχίζει µε κατεύθυνση ∆-Α. Σύµφωνα µε σχετική απόφαση της ολοµέλειας του Κεντρικού 

Συµβουλίου Υγείας (2 της 105ης Ολοµέλειας ΚΣΥ/4-3-94), συνιστάται για την οικοδόµηση κατοικιών 

και κτισµάτων δηµόσιας χρήσης τήρηση απόστασης τουλάχιστον 50 µ. εκατέρωθεν των γραµµών.  

Εποµένως, προτείνεται η απαγόρευση της δόµησης σε απόσταση 50µ. εκατέρωθεν των γραµµών 

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως φαίνεται στους χάρτες. Εντός των ζωνών απαγορεύεται 

επίσης η λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών µονάδων. 

Η απαγόρευση της ζώνης των 50µ. παύει να ισχύει σε περίπτωση απενεργοποίησης της αντίστοιχης 

γραµµής και θα ισχύει σε οποιαδήποτε ενδεχόµενη νέα θέση της. 

ΠΕΠ 8 – Περιοχή Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας  

Πρόκειται για το µεγαλύτερο τµήµα της πεδινής εκτός σχεδίου περιοχής της ∆.Ε. που αποτελείται 

από γεωργικές γαίες στις οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί εγγειοβελτιωτικά έργα ή αναδασµός. 

Περιλαµβάνεται η περιοχή εκούσιου αναδασµού της Τ.Κ. Γεωργικού που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

12474/1-9-04 απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 1429 Β’/2004). 

Στις ΠΕΠ 8 επιτρέπονται αποκλειστικά οι εξής χρήσεις: 
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1. Γεωργοκτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργικές Αποθήκες, Κτήρια 

Υδατοκαλλιεργειών, ∆εξαµενές και Θερµοκήπια (άρθρο 2 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). Εξαιρούνται τα 

στέγαστρα σφαγής. 

2. Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαµενές, Φρέατα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη 

εργαλείων (άρθρο 3 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 

του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). 

3. Κτήρια προσωρινής διαµονής, µη µόνιµης κατασκευής και µέχρι 35 τ.µ. αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. 

4. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (σταθµοί ΑΠΕ) µόνο 

για την εξυπηρέτηση των παραπάνω επιτρεπόµενων χρήσεων γης. Ειδικά για τους 

φωτοβολταϊκούς σταθµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 85 Α’/4-6-10), η 

άδεια χορηγείται µόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί 

άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσµευτικές 

προσφορές σύνδεσης από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν 

υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων της Π.Ε. Καρδίτσας. 

Επιπλέον των παραπάνω και µόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές 

οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) µέτρων από τον άξονα αυτών (άρθρο 

51, Ν. 4178/13, ΦΕΚ 174 Α’/8-813) επιτρέπονται: 

1.  Βιοµηχανικές/Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και Επαγγελµατικά Εργαστήρια χαµηλής όχλησης 

για την εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τοµέα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας 

ή ανασυσκευασίας υλικών µε χρήση κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς 

παραγωγή νέου προϊόντος και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων, 

µε την επιφύλαξη της παρ. 1.α.xiii του άρθρου 8 της ΚΥΑ 11508/18-2-09 (ΕΠΧΣΑΑ για τη 

βιοµηχανία, ΦΕΚ 151 ΑΑΠΘ/13-4-09) κατά την οποία απαγορεύεται η δόµηση βιοµηχανικών 

κτηρίων σε απόσταση µικρότερη των εκατό (100) µέτρων από τον άξονα αυτοκινητοδρόµων, 

εξήντα (60) µέτρων από τον άξονα εθνικών και είκοσι πέντε (25) από τον άξονα των 

επαρχιακών οδών. 

2.  Κατοικία (άρθρο 10 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 

του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

3. Γραφεία – Καταστήµατα (άρθρο 7 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 5 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). Συµπεριλαµβάνονται και τα κέντρα 

διασκέδασης. 

4. Πρατήρια καυσίµων (Β.∆. 465/9-7-70, ΦΕΚ 150 A’ όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/16-

6-06, ΦΕΚ 119 A’), µόνο κατά µήκος του βασικού οδικού δικτύου 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                56 

 

5. Κτήρια Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 14 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 7 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

6. Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθµών, Τηλεοράσεων και Σταθµών 

Τηλεπικοινωνιών (άρθρο 8 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 2 παρ.2 του Π.∆. 21-6/11-7-91, ΦΕΚ 432 ∆’) 

7. Σταθµοί ΑΠΕ µε την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Ν. 3851/10. 

Ωστόσο, προκειµένου να αποτραπεί η παρόδια έρπουσα ανάπτυξη µεταποιητικών µονάδων στο 

βασικό οδικό δίκτυο, προτείνεται η θέσπιση ισχυρών κινήτρων για την εγκατάστασή τους στον 

οργανωµένο υποδοχέα του ∆ήµου Καρδίτσας. 

Στο πλαίσιο προώθησης της αγροτικής και παραδοσιακής βιοτεχνίας προτείνεται η ενίσχυση της 

οικοτεχνίας, η οποία, σύµφωνα µε το Ν. 4235/14 (άρθρο 56, παρ. 2), αφορά «...στη µεταποίηση, 

µικρής κλίµακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την 

οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσης». 

Αρτιότητα και όροι δόµησης 

Το όριο αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέµµατα χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι 

διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης και η προαναφερθείσα νοµοθεσία, όπως ισχύει. 

 

ΠΕΠ 9 – Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία µε έλεγχο δόµησης 

Α. Αρχαιολογικοί Χώροι 

Από την έρευνα των µελετητών και κατόπιν αλληλογραφίας και επικοινωνίας µε την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, εντοπίστηκαν οι εξής κηρυγµένοι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι: 

1. Αρχαία Μητρόπολη 

2. Τάφος Γεωργικού στη θέση Κούφια Ράχη 

3. Μαλάµατα 

4. Παλαιόκαστρο 

5. Καπριανή  

6. Βιµπιρότρυπα και 

7. Νεκροταφείο Αγίου ∆ηµητρίου Πορτίτσας  

8. Ναός του Απόλλωνα στη θέση Λιανοκόκκαλα 

9. Ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικού νεκροταφείου αρχαίας Μητρόπολης 

Σχετικά µε τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους έχουµε τις εξής κηρύξεις: 

• ΥΑ 1154/4-3-64 (ΦΕΚ 91 Β’/19-3-64) Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων εις Νοµούς 

Φθιώτιδος και Καρδίτσης 
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• ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10532/513/17-3-00 (ΦΕΚ 520 Β’/11-4-00) Κήρυξη αρχαιολογικού 

χώρου στη θέση Λιανοκόκκαλα των ∆ήµων Πλαστήρα και Μητρόπολης, Ν. Καρδίτσας. 

Επισηµαίνεται ότι οι συντεταγµένες που δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ της κήρυξης είναι λάθος 

(λείπει το αρνητικό πρόσηµο στις συντεταγµένες Χ). 

Άλλοι γνωστοί Αρχαιολογικοί Χώροι µη κηρυγµένοι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1964/19-7-13 

απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, είναι: 

10. Παπαδηµέικα 

11. Τάφοι (Οικόπεδο Σάτρα) 

12. Τύµβος Φράγκου 

13. Μαγούλες Φράγκου 

14. Τάφοι στη θέση Κοτρωνάκη (πρώην αγρός Β. Κουντζαµάνη).  

Από τους παραπάνω οι 1 – 5 και 11 – 13 είναι οριοθετηµένοι. Στο σύνολό τους πρόκειται για 

περιοχές όπου εντοπίζονται ή έχουν αποκαλυφθεί ανασκαφικά κατάλοιπα αρχαίων σηµαντικών 

πόλεων, ταφικών µνηµείων και τύµβων. 

Με το ίδιο έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας χαρακτηρίζονται ως ευρύτερες περιοχές 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος: 

15. η περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Πορτίτσας 

16. τα οικιστικά κατάλοιπα αρχαίας πόλης στις ορεινές εκτάσεις δυτικά της Μητρόπολης και  

17. οι ενδείξεις αρχαίου νεκροταφείου δυτικά της Μητρόπολης. 

Οι τρεις παραπάνω µαζί µε την ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικού νεκροταφείου αρχαίας 

Μητρόπολης (χώρος 9) χαρακτηρίζονται ως ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος γιατί 

προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα ακριβή όρια της εξάπλωσης των αρχαιοτήτων καθώς τα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί περιστασιακά (µε αφορµή αυτοψίες της Υπηρεσίας, έργα, 

αρόσεις ή αρχαιοκαπηλίες) και σε διαφορετικά σηµεία εντός των εκτάσεων. Ελλείψει υλικοτεχνικού 

εξοπλισµού η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας αδυνατεί να προβεί σε άµεσες προσωρινές ή 

οριστικές οριοθετήσεις. 

Οι αρχαιολογικοί χώροι υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153 Α’/28-6-02) «για την 

προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» και τελούν υπό την 

προστασία και τον έλεγχο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας. 

Προτείνεται η κήρυξη και η οριοθέτηση όλων των µνηµείων και ο καθορισµός ζωνών προστασίας για 

τη συντήρηση και την ανάδειξή τους. Για όλους τους παραπάνω χώρους, µετά από απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισµού ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου (άρθρο 13, Ν. 3028/02), θα επιτρέπεται η 

χρήση ανάλογα µε την υπόλοιπη περιοχή (ΠΕΠ ή ΠΕΠ∆) στην οποία ανήκουν πλην όµως για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα οικοδοµική ή χωµατουργική (εκσκαφές, επιχωµατώσεις, ισοπεδώσει, 
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διάνοιξη αγροτικών- δασικών δρόµων και αποστραγγιστικών αυλακών, εγκαταστάσεις κινητής 

τηλεφωνίας, εγκαταστάσεις ΑΠΕ και δικτύων ΟΚΩ) είναι απαραίτητη η γνωµοδότηση της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου του υπεδάφους κατά τη διάρκεια 

οποιασδήποτε εκσκαφής και κατασκευής έργου. 

Β. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνηµεία 

Από την έρευνα των µελετητών στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού 

και από την υπ’ αριθµ. 2664/25-7-13 απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας προκύπτει ότι 

στη ∆.Ε. Μητρόπολης υπάρχουν: 

1. ο κηρυγµένος βυζαντινός Ναός Αγίου Γεωργίου (1832) µε περιβάλλοντα χώρο 200 µ. γύρω 

του, εντός του οικισµού Μητρόπολη, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί µε την ΥΑ 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/37242/1311/ 9-12-99 (ΦΕΚ 2253 Β’/31-12-99) 

2. ο Ναός Αγίου Αθανασίου (1834) στον οικισµό Πορτίτσα 

3. ο Ναός Αγίου ∆ηµητρίου (1834) στον οικισµό Πορτίτσα 

4. ο Ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου (1843) στον οικισµό Πορτίτσα 

Οι παραπάνω κηρυγµένοι και µη βυζαντινοί ναοί προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 3028/02. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ίδιου νόµου είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισµοί στη χρήση, τον 

τρόπο λειτουργίας και τους όρους δόµησης του µνηµείου. 

Όσα µνηµεία βυζαντινής περιόδου δεν έχουν κηρυχθεί προστατεύονται αυτοδίκαια, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 3082/02, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης. Στην Υπηρεσία υπάγονται 

και τα εκκλησιαστικά κτίσµατα µετά το 1830, η δε προστασία εκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο 

των µνηµείων και των χώρων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν στο ακέραιο οι δεσµεύσεις του Ν. 

3028/02. 

Προτείνεται η κήρυξη και οριοθέτηση των µνηµείων και ο καθορισµός ζωνών προστασίας για τη 

συντήρηση και την ανάδειξή τους. Στις θέσεις των παραπάνω χώρων και µνηµείων απαγορεύεται η 

δόµηση, η ανόρυξη και εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων, η απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού 

προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας. 

Γ. Νεώτερα µνηµεία 

Από την έρευνα των µελετητών και το υπ’ αριθµ. 1495/10-7-13 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

µνηµείων και τεχνικών έργων Θεσσαλίας προκύπτει ότι στα όρια της ∆.Ε. και συγκεκριµένα στον 

οικισµό Άγιος Γεώργιος υπάρχει η οικία Αλεξάνδρας Ζαχαρία, που έχει χαρακτηριστεί ως έργο 

τέχνης µε την ΥΑ ∆ΙΛΑΠ/Γ/84/1536/2-2-87 (ΦΕΚ 109 Β’/9-3-87). Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, 

το µνηµείο οριοθετείται στο όριο της ιδιοκτησίας του οικοπέδου του, η δε προστασία του κρίνεται 

κατά περίπτωση και εξαρτάται από το είδος των δραστηριοτήτων και έργων που πρόκειται να 

αναπτυχθούν στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση τόσο το µνηµείο, όσο και ο περιβάλλον χώρος του 

προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/02.  
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Σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6, προστατεύονται κατ’ αρχήν και όλα τα ακίνητα που είναι 

προγενέστερα των τελευταίων 100 χρόνων και η κατεδάφισή τους ή η εκτέλεση εργασιών για τις 

οποίες απαιτείται οικοδοµική άδεια, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως µνηµεία, δεν 

επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Στα παραπάνω και σε όσα 

νεώτερα µνηµεία κηρυχθούν στο µέλλον απαγορεύεται κάθε παρέµβαση, χωρίς την άδεια των 

αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3028/02, 

«για κάθε εργασία, επέµβαση ή αλλαγή χρήσης  απαιτείται έγκριση που χορηγείται µε απόφαση του 

Υπουργείου Πολιτισµού, ύστερα από γνώµη του Αρµόδιου Συµβουλίου». 

Επισηµαίνεται επιπλέον ότι ο οικισµός Αγίου Γεωργίου έχει χαρακτηριστεί ως φυσικού κάλλους.  

Γενικά για όλες τις κατηγορίες των ΠΕΠ 9, για οποιαδήποτε επέµβαση ή δραστηριότητα επί και πέριξ 

µνηµείων και χώρων απαιτείται άδεια της αντίστοιχης Υπηρεσίας. Η ανάδειξη των µνηµείων, είτε 

πρόκειται για µνηµεία και χώρους κηρυγµένους είτε µη κηρυγµένους, µπορεί να γίνει µε καθαρισµό, 

σήµανση της περιοχής των µνηµείων και του ευρύτερου χώρου και µε την εκπόνηση σχετικών 

µελετών ανάδειξης υπό την επίβλεψη των αρχαιολογικών υπηρεσιών. 

Η σχεδίαση των Αρχαιολογικών χώρων έγινε βάσει των σχεδίων που συνοδεύουν τις παραπάνω 

κηρύξεις και των συντεταγµένων των ορίων των Αρχαιολογικών χώρων, όπου υπάρχουν, καθώς και 

µε τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.  

Σύµφωνα µε το Ν. 2508/97 «περί βιώσιµης ανάπτυξης», το Ν.4269/2014 και τις προδιαγραφές των 

µελετών ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ προτείνεται ο καθορισµός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης 

(ΠΕΠ∆) στις εκτός των ορίων των οριοθετηµένων οικισµών και εκτός του ενδεικτικού ορίου του 

προτεινόµενου για οριοθέτηση οικισµού Αγίου Γεωργίου, και στις περιοχές της ∆.Ε. Μητρόπολης 

που δεν υπόκεινται σε καθεστώς Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ή Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ). 

Στις ΠΕΠ∆ τίθενται περιορισµοί στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισµένων από τις χρήσεις που 

περιλαµβάνει το υφιστάµενο καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόµησης» και στη δυνατότητα ανέγερσης 

των µεγεθών που προβλέπονται. Για κάθε περιοχή προτείνεται η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών 

χρήσεων, συµβατών αφενός µεταξύ τους και αφετέρου µε τον ιδιαίτερο τοπικό χαρακτήρα. Με αυτόν 

τον τρόπο προσφέρεται ευελιξία µέσα στο πλαίσιο των γενικών περιορισµών που τίθενται από τους 

στόχους προστασίας του φυσικού τοπίου και της ανάπτυξης. Η ένταση των χρήσεων, αντανακλά σε 

µεγέθη δόµησης, πέραν των οποίων θα επέρχεται απαξίωση του χώρου. 

Οι περιοχές διακρίνονται σε: 

• ΠΕΠ∆ 1: Γεωργική γη  

• ΠΕΠ∆ 2: Εκτάσεις βόσκησης 

• ΠΕΠ∆ 3: Περιοχή ήπιου τουρισµού και αναψυχής 

• ΠΕΠ∆ 4: ΖΟΕ λίµνης Πλαστήρα. 
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ΠΕΠ∆ 1: Γεωργική γη 

Πρόκειται για τις πεδινές και ηµιπεδινές εκτάσεις εκτός αναδασµών στη περιοχή µεταξύ των 

οικισµών Ξινονέρι, Άγιο Γεώργιο και Πορτίτσα και σε µικρές εκτάσεις της Τ.Κ. Φράγκου. Οι κυρίαρχες 

δραστηριότητες είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Προωθείται η εφαρµογή γεωργικών µεθόδων 

ολοκληρωµένης διαχείρισης και η σταδιακή µετατροπή των καλλιεργειών σε βιολογικές. 

Συµπληρωµατικά και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης περιοχής (αξιόλογοι 

οικισµοί, ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον) προτείνεται η ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού, ή τουρισµού 

Φύσης. Για την ανάπτυξη αυτού προτείνεται η οργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδροµών 

µε έµφαση στη φυσιολατρική διάσταση και τη δηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και ερµηνείας της 

φύσης (παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών, ορειβατικά καταφύγια). Σηµαντικός 

κρίνεται ο εµπλουτισµός των διαδροµών µε εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως επίσκεψη των 

αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών εκκλησιών και η ένταξη σε αυτές των οικισµών και των 

παραδοσιακών συνόλων. 

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 6114/259/717/π.ε./27-1-15 έγγραφο του ∆ασαρχείου Καρδίτσας εντός της 

ΠΕΠ∆ 1 υπάρχουν εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εναλλάσσονται σε µικρή επιφάνεια µε τις 

γεωργικές. Επειδή η κλίµακα της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ δεν επιτρέπει την ακριβή αποτύπωσή τους (η 

οποία θα γίνει στους υπό εκπόνηση ∆ασικούς χάρτες) οι εκτάσεις αυτές δεν απεικονίζονται στο 

χάρτη Π.2. Ωστόσο, συνεπάγεται ότι εντός των ΠΕΠ∆ 1 για οποιαδήποτε δραστηριότητα και σε κάθε 

περίπτωση απαιτείται να εφαρµοστούν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

Εντός των ΠΕΠ∆ 1 επιτρέπονται: 

1. Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτίρια, Κτίρια Υδατοκαλλιεργειών, Γεωργικές 

Αποθήκες και ∆εξαµενές και Θερµοκήπια (άρθρο 2 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). Εξαιρούνται τα στέγαστρα 

σφαγής. 

2. Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαµενές, Φρεάτα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη 

εργαλείων (άρθρο 3 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του 

Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

3. Βιοµηχανικές/Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και Επαγγελµατικά Εργαστήρια χαµηλής όχλησης, 

συναφή µε την παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα της περιοχής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

και συσκευασίας ή ανασυσκευασίας υλικών µε χρήση κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού, 

χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών 

προϊόντων. 

4. Εκπαιδευτήρια – Ευαγή Ιδρύµατα (άρθρο 5 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’) 

5. Νοσοκοµεία – Κλινικές (άρθρο 6 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’) 
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6. Τουριστικές Εγκαταστάσεις και συγκεκριµένα µόνο ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων∗ 

µέχρι 16 κλίνες, τουριστικές κατοικίες και επαύλεις, οργανωµένες κατασκηνώσεις µε ή χωρίς 

οικίσκους (άρθρο 8 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του 

Π.∆. 20-1/28-1-88 ΦΕΚ 61 ∆’) ή σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 3 του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό (ΚΥΑ 67659/9-12-13, ΦΕΚ 3155 Β’/12-

12-13) µε µέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλινών/στρέµµα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων 

αντιστοίχως.  

7. Αθλητικές Εγκαταστάσεις αποκλειστικά και µόνο ήσσονος σηµασίας (άρθρο 9 Π.∆. 6-10/17-10-

78 ΦΕΚ 538 ∆’) 

8. Κατοικία (άρθρο 10 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του 

Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

9. Ιεροί Ναοί (άρθρο 12 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’) 

10. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (σταθµοί ΑΠΕ) µόνο 

για την εξυπηρέτηση των παραπάνω επιτρεπόµενων χρήσεων γης.  

11. Πρατήρια βενζίνης, Συνεργεία και Πλυντήρια αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων (Β.∆. 465/9-7-

70, ΦΕΚ 150 A’ όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/16-6-06, ΦΕΚ 119 A’), µόνο κατά µήκος 

του βασικού οδικού δικτύου. 

Όροι δόµησης – Αρτιότητα  

Το όριο αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέµµατα χωρίς παρεκκλίσεις.  

Για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα ήπιας ανάπτυξης ορίζεται αρτιότητα στα 15 στρέµµατα και 

συντελεστής δόµησης 0,50. Για τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις η αρτιότητα ορίζεται στα 8 

στρέµµατα. 

Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης και η προαναφερθείσα 

νοµοθεσία, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει 

να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα µε έµφαση στην άσκηση βιολογικής 

γεωργίας. 

 

ΠΕΠ∆ 2: Εκτάσεις βόσκησης 

Πρόκειται για έκταση νότια του οικισµού Κρύα Βρύση η οποία στους αντίστοιχους πίνακες 

αναδασµού χαρακτηρίζεται ως περιοχή βόσκησης (µερηάς) και χρησιµοποιείται ως τέτοια µέχρι 

                                                
∗ Τα Ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων µπορούν να χαρακτηρισθούν ως αγροτουριστικά καταλύµατα, έννοια η οποία δεν ορίζεται 
ρητά από τη σχετική νοµοθεσία, αλλά περιλαµβάνει σύνδεση µε την τοπική αγροτική ή κτηνοτροφική περιοχή, ήπιο µέγεθος και γενικά 
σύνδεση µε το φυσικό περιβάλλον. Ο συνδυασµός ή η γειτνίαση µε κτηνοτροφικές µονάδες είναι συµβατή εφ’ όσον η κλίµακά τους είναι 
µικρή και δεν ξεπερνά τα µεγέθη οικογενειακού τύπου παραγωγής. Για τις οργανωµένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
τηρούνται τα νόµιµα όρια αποστάσεων από τις τουριστικές εγκαταστάσεις. ∆εδοµένου ότι η µορφή των καταλυµάτων αυτών περιγράφεται 
και καθορίζεται όχι τόσο από διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα, αλλά από τα ίδια τα προγράµµατα και τις διαδικασίες εκλεξιµότητας των 
προτάσεων (εφόσον πρόκειται για εντάξεις σε προγράµµατα), στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ επιλέγεται η κατηγορία 
γ. (Ξενοδοχεία επιπλωµένων διαµερισµάτων) του άρθρου 8 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Π.∆. 
20-1/28-1-88 ΦΕΚ 61 ∆’), τα οποία οικοδοµούνται µε τους όρους δόµησης της κατοικίας. 
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σήµερα. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται ή πρόκειται να εγκατασταθούν εντός 

της παραπάνω περιοχής ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α’/12-3-12). Σε περίπτωση 

που δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που ορίζει ο παραπάνω νόµος επιβάλλεται η 

αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις. 

Εντός των ΠΕΠ∆ 2 επιτρέπονται: 

1. Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργικές Αποθήκες και ∆εξαµενές 

(άρθρο 2 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 24-

5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). Εξαιρούνται τα Θερµοκήπια και τα Στέγαστρα σφαγής. 

2. Κτήρια προσωρινής διαµονής, µη µόνιµης κατασκευής και µέχρι 35 τ.µ. αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. 

3. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (σταθµοί ΑΠΕ) µόνο 

για την εξυπηρέτηση των παραπάνω επιτρεπόµενων χρήσεων γης «ως µέσο για την 

προστασία του κλίµατος, εφόσον, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 

πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθµού, διασφαλίζεται η διατήρηση του 

προστατευτέου αντικειµένου της περιοχής» (Ν. 3937/11 για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας).  

Όροι δόµησης – Αρτιότητα  

Το όριο αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέµµατα χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται ανά 

χρήση οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης και η προαναφερθείσα νοµοθεσία, όπως ισχύει. Σε 

κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να δίδεται η δέουσα 

βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. 

 

ΠΕΠ∆ 3: Περιοχή ήπιου τουρισµού και αναψυχής 

Πρόκειται για το λοφίσκο δυτικά του άλσους Μητρόπολης όπου σήµερα βρίσκονται ο δηµοτικός 

ξενώνας «Αφροδίτη» και το υπαίθριο δηµοτικό θέατρο. Στην περιοχή απαγορεύεται η βόσκηση. 

Εντός της ΠΕΠ∆ 3 επιτρέπονται: 

1. Εκπαιδευτήρια – Ευαγή Ιδρύµατα (Άρθρο 5 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’) 

2. Γραφεία – Καταστήµατα (Άρθρο 7 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 5 του Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’). 

3. Τουριστικές Εγκαταστάσεις µέχρι 100 κλίνες, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΟΤ και το 

παράρτηµα Α του Π.∆. 43/4-3-02, όπως ισχύει (Άρθρο 8 Π.∆. 6-10/17-10-78 ΦΕΚ 538 ∆’, 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Π.∆. 20-1/28-1-88 ΦΕΚ 61 ∆’) 

4. Αθλητικές Εγκαταστάσεις αποκλειστικά και µόνο ήσσονος σηµασίας (Άρθρο 9 Π.∆. 6-10/17-10-

78, ΦΕΚ 538 ∆’) 
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5. Κατοικία (Άρθρο 10 Π.∆. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 ∆’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του 

Π.∆. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 ∆’) 

Όροι δόµησης – Αρτιότητα  

Το όριο αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέµµατα χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται ανά 

χρήση οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης και η προαναφερθείσα νοµοθεσία, όπως ισχύει. Σε 

κάθε περίπτωση κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να δίδεται η δέουσα 

βαρύτητα στην οικολογική συνιστώσα. 

 

ΠΕΠ∆ 4: ΖΟΕ λίµνης Πλαστήρα 

Πρόκειται για τις µικρές εκτάσεις στα δυτικά όρια της ∆.Ε. Μητρόπολης που εµπίπτουν στο όριο της 

ΖΟΕ κατωτάτου ορίου κατάτµησης και λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης της εκτός 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 περιοχής 

των οικισµών λίµνης Ν. Πλαστήρα – Ταυρωπού. Εντός της ΠΕΠ∆ 4 εξακολουθούν να ισχύουν οι 

διατάξεις της ΖΟΕ (ΦΕΚ 885 ∆’/1998). 

Πιο συγκεκριµένα, τα τµήµατα της ∆.Ε. Μητρόπολης που εντάσσονται στο όριο της ΖΟΕ είναι µια 

περιοχή που γειτνιάζει µε τον ανακουφιστικό υδροταµιευτήρα στα δυτικά της Τ.Κ. Πορτίτσας και 

άλλες µικρότερες εκτάσεις κατά µήκος του δυτικού ορίου της ∆.Ε.. Οι εν λόγω εκτάσεις εµπίπτουν 

συγκεκριµένα στις εξής κατηγορίες περιοχών της ΖΟΕ: 

• Περιοχές µε στοιχείο 1.β 

Οι περιοχές περιλαµβάνουν δηµόσιες δασικές εκτάσεις τα όρια των οποίων αποτυπώθηκαν στους 

χάρτες της ΖΟΕ σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τη ∆/νση ∆ασικού Κτηµατολογίου – 

Τµήµα ∆ασολογίου και Ταξινόµησης Γαιών και τις ∆/νσεις Γεωργίας και ∆ασών της Νοµ. Καρδίτσας. 

∆ιέπονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 

• Περιοχές µε στοιχείο 2.α.2 

Πρόκειται για την περιοχή της Τ.Κ. Πορτίτσας γύρω από τον ανακουφιστικό υδροταµιευτήρα. Στο 

κείµενο του Π∆ χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας και επιτρέπονται µόνο 

δεξαµενές – υδατοδεξαµενές, θερµοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, δηµόσιες ή κοινοτικές 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης – διαλογής προϊόντων της περιοχής και κτήρια κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, 

ΟΤΕ). Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, σε καλλιεργούµενα (µε βεβαίωση της ∆/νσης Γεωργίας) 

γήπεδα επιτρέπεται η κατασκευή µικρών αποθηκών για τη φύλαξη εργαλείων εµβαδού µέχρι 25 τ.µ. 

και σε απόσταση τουλάχιστον 50 µέτρων από τα όρια του οδικού δικτύου. Το κατώτατο όριο 

κατάτµησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέµµατα µε παρέκκλιση τα γήπεδα που είχαν εµβαδό 4 

στρ. την 6-11-98. Ορίζεται ελάχιστη απόσταση των κτισµάτων από το όριο του ρέµατος ή ποταµού 

50 µ.. Επιβάλλεται η κατασκευή κεραµοσκεπούς στέγης, ενώ απαγορεύεται η κατασκευή κτισµάτων 
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επί υποστυλωµάτων. Οι οικοδοµικές άδεις ελέγχονται από ΕΠΑΕ. Κατά τους λοιπούς όρους 

δόµησης ακολουθούνται κατά χρήση οι διατάξεις του Π.∆. 24-5/31-5-85 (ΦΕΚ 270 ∆’/1985) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς τις παρεκκλίσεις. 

• Περιοχές µε στοιχείο 2.α.3 

Πρόκειται για µικρή περιοχή εµβαδού 81,39 στρ. βόρειο - βορειοδυτικά του οικισµού της 

Μητρόπολης. Στο κείµενο του Π∆ χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας και 

επιτρέπονται µόνο δεξαµενές – υδατοδεξαµενές, θερµοκήπια, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα, 

δηµόσιες ή κοινοτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης – διαλογής προϊόντων της περιοχής και κτήρια 

κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ). Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, σε καλλιεργούµενα (µε βεβαίωση της 

∆/νσης Γεωργίας) γήπεδα επιτρέπεται η κατασκευή µικρών αποθηκών για τη φύλαξη εργαλείων 

εµβαδού µέχρι 25 τ.µ. και σε απόσταση τουλάχιστον 50 µέτρων από τα όρια του οδικού δικτύου. Το 

κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέµµατα µε παρέκκλιση τα γήπεδα που 

είχαν εµβαδό 4 στρ. την 6-11-98. Κατά τους λοιπούς όρους δόµησης ακολουθούνται κατά χρήση οι 

διατάξεις του Π.∆. 24-5/31-5-85 (ΦΕΚ 270 ∆’/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς τις 

παρεκκλίσεις. 

• Περιοχές µε στοιχείο 2.β.11 

Είναι µία πολύ µικρή έκταση εµβαδού 11,29 στρ. στα νοτιοδυτικά όρια της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου. 

Χαρακτηρίζεται ως γη γεωργικών και λοιπών χρήσεων. Επιτρέπονται οι χρήσεις της περιοχής 2.α.2 

και επιπλέον βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης, µικρές κτηνοτροφικές µονάδες σε θέσεις 

τέτοιες που να µην απειλείται η δηµόσια υγεία και να µη θίγεται η αισθητική του τοπίου και το 

περιβάλλον µετά από έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Υγείας – Πρόνοιας και 

Γεωργίας και κατοικία εµβαδού µέχρι 120 τ.µ. και ύψους 3,5 µ. το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,8 µ. 

για την κατασκευή στέγης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αγροτουριστικής επένδυσης 

επιτρέπεται κατοικία για χρήση αγροτουρισµού µε µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια κτηρίου τα 200 

τ.µ. και µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος τα 3,5 µέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,8 µ. για την 

κατασκευή στέγης. Το κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέµµατα µε 

παρέκκλιση τα γήπεδα που είχαν εµβαδό 4 στρ. την 6-11-98. Η παρέκκλιση δεν ισχύει για τις 

χαµηλής όχλησης βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τις µικρές κτηνοτροφικές µονάδες και την κατοικία. 

Ορίζεται ελάχιστη απόσταση των κτισµάτων από το όριο του ρέµατος ή ποταµού 50 µ.. Επιβάλλεται 

η κατασκευή κεραµοσκεπούς στέγης, ενώ απαγορεύεται η κατασκευή κτισµάτων επί 

υποστυλωµάτων. Οι οικοδοµικές άδεις ελέγχονται από ΕΠΑΕ. Κατά τους λοιπούς όρους δόµησης 

ακολουθούνται κατά χρήση οι διατάξεις του Π.∆. 24-5/31-5-85 (ΦΕΚ 270 ∆’/1985) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς τις παρεκκλίσεις. 

Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 

Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες περιοχών: 
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• ΠΕΧ 1: Ενδεικτική θέση νέου κοιµητηρίου 

Για χωροταξικούς και πολεοδοµικούς λόγους θα χρειαστεί η µεταφορά όλων των κοιµητηρίων των 

οικισµών της ∆.Ε. Μητρόπολης διότι όλα τα κοιµητήρια στην περιοχή µελέτης είτε βρίσκονται εντός 

του οικιστικού ιστού και του ορίου του οικισµού είτε δεν τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις που 

θεσπίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Προτείνεται την µεταφορά των κοιµητηρίων και την χωροθέτηση 4 νέων κοιµητηρίων. Ειδικότερα: 

1. Τη δηµιουργία κοινού κοιµητηρίου ανάµεσα στους οικισµούς Μητρόπολης και Φράγκου, 

2. Τη δηµιουργία κοινού κοιµητηρίου ανάµεσα στους οικισµούς Γεωργικό, Κρύα Βρύση και 

Ξινονέρι για την εξυπηρέτηση και των τριών οικισµών, 

3. Τη µεταφορά του κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου βορειότερα, 

4. Τη µεταφορά του κοιµητηρίου της Πορτίτσας στα βορειοδυτικά του οικισµού. 

 Ενδεικτικές θέσεις φαίνονται στο χάρτη 6 εκτός του τεύχους. Για τη νέα θέση των κοιµητηρίων 

πρέπει να προηγηθούν:  

− Σχετική απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

− Σύµφωνη γνώµη αρµόδια υπηρεσίας Υπουργείου Πολιτισµού 

− Βεβαίωση αρµόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας για την έκταση 

− Υδρογωνοτεχνική µελέτη που περιλαµβάνει υδρογεωλογική και τεχνική έκθεση σε κλίµακα 

1:2000 (βάσει προδιαγραφών) εγκεκριµένη από την αρµόδια υπηρεσία του Υπ. Υγείας - 

Πρόνοιας 

− Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του χώρου σε κλίµακα 1:2000 εγκεκριµένη από το 

ΥΠΕΚΑ 

− Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

− Ειδική τεχνική µελέτη (βάσει προδιαγραφών) που περιλαµβάνει Τεχνική έκθεση, χάρτες και 

φωτογραφίες. 

• ΠΕΧ 2: Μνηµειακό πράσινο 

Χωροθετείται στις θέσεις των σηµερινών κοιµητηρίων µετά την παύση της λειτουργίας τους και την 

χωροθέτηση τους σε νέους χώρους. Πρόκειται για όλα τα υφιστάµενα κοιµητήρια των οικισµών της 

περιοχής (Μητρόπολης, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Ξινονερίου, Φράγκου, Πορτίτσας και Αγίου 

Γεωργίου), τα οποία είτε βρίσκονται εντός των ορίων είτε σε κοντινή ως προς αυτό απόσταση 

(µικρότερη των 250 µέτρων). Με την σταδιακή µεταφορά των κοιµητήριων σε νέες θέσεις, στο χώρο 

που αποµένει θα ακολουθηθούν εργασίες αποκατάστασης των χώρων, οι οποίες περιλαµβάνουν 

εκσκαφή του επιφανειακού µολυσµένου εδάφους (από τη σήψη νεκρών) και µεταφορά σε ΧΥΤΑ, 

επίχωση µε γόνιµο έδαφος, φύτευση πρασίνου και µετατροπή των περιοχών σε χώρους πρασίνου 

(µνηµειακό πράσινο).  
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• ΠΕΧ 3: Πίστα moto-cross  

Πρόκειται για την υφιστάµενη διαµορφωµένη πίστα moto-cross έκτασης 62,63 στρεµµάτων που 

είναι χωροθετηµένη δυτικά του οικισµού της Μητρόπολης. Η πίστα δηµιουργήθηκε στο παρελθόν 

χωρίς την τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και της 

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της.  

Η πίστα έχει διαµορφωµένη κλειστή πολυγωνική χωµάτινη διαδροµή κατά τη διεύθυνση Α - ∆ και 

αντίθετα, ενώ στο χώρο της έχει κατασκευαστεί διώροφος µεταλλικός πύργος ελέγχου. ∆εν διαθέτει 

άλλου είδους υποδοµή φιλοξενίας αθλητών είτε θεατών - επισκεπτών. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται 

µέσω χαλικοστρωµένου αγροτικού δρόµου. 

 Η πίστα βρίσκεται στο µεγαλύτερο µέρος της σε δηµοτική έκταση (αγροτεµάχια 206, 208 και 210 

αναδασµού αγροκτήµατος Μητρόπολης έτους 1992) και σε ένα µκρό τµήµα της εντός δασικής 

έκτασης.  Εντός της πίστας και σε έκταση 7,290 στρεµµάτων (δυτικό άκρο πίστας) χαρακτηρίστηκε 

ως αναδασωτέα µε την υπ’ αριθµ. 3379/20-11-01 απόφαση ∆ασαρχείου ενώ ο χώρος αυτός 

βρίσκεται εντός του δηµοτικού αγροτεµαχίου υπ. αριθµ. 210 αναδασµού  αγροκτήµατος Μητρόπολης 

έτους 1992 και αποτελεί δηµοτική έκταση (βάσει κτηµατολογικού πίνακα αναδασµού) και αποτελεί γη 

υψηλής παραγωγικότητας. 

Σε περίπτωση µη περιβαλλοντικής αδειοδότησης της πίστας moto-cross θα πρέπει να γίνει 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και επαναφορά στην πρότερη κατάσταση του. 

(πριν την κατασκευή της). 

• ΠΕΧ 4: Ανενεργά λατοµεία αδρανών υλικών 

Σε όλη της περιοχή του λόφου της Γούβας (νότια του οικισµού της Κρύας Βρύσης) υπάρχουν 

διάσπαρτα εγκαταλελειµµένα παλιά λατοµεία αδρανών υλικών. Ως αποτέλεσµα της µη 

αποκατάστασης των περιοχών αυτών είναι η σηµαντική αλλοίωση του τοπίου και του 

γεωµορφολογικού αναγλύφου. Για τους χώρους αυτούς προτείνεται η αποκατάσταση κάθε χώρου 

µε εργασίες όπως διαµόρφωση επιφανειών, χωµατοκάλυψη, υδροσπορές, εγκατάσταση φυτών, 

περίφραξη κ.λ.π. 

• ΠΕΧ 5: Ενδεικτική εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

Πρόκειται για περιοχές στις οποίες είναι δυνατόν να χωροθετηθούν επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση από δοµικά αδρανή υλικά. Η 

δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων ορίζεται µε βάση την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ1312/24-

08-2010) (Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)). Για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΕΚΚ αποτελούνται από χώρους υποδοχής των ΑΕΚΚ, 

χώρους διαλογής και αποθήκευσης των ανακτηµένων υλικών, χώρους επεξεργασίας / 

ανακύκλωσης και αποθήκευσης των δευτερογενών προϊόντων, καθώς και τον απαραίτητο 
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τεχνικό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Οι χώροι είναι περιφραγµένοι, προκειµένου να 

προστατεύονται από την απόρριψη άλλου τύπου αποβλήτων και πρέπει να πληρούν τις 

απαιτήσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια. Όλοι οι χώροι διαθέτουν συστήµατα 

πυρανίχνευσης − πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό πυροπροστασίας και 

λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα εξουδετέρωσης των οσµών. 

2. Η επεξεργασία των ΑΕΚΚ πραγµατοποιείται σε χώρους που εγκρίνονται ως  κατάλληλοι, 

σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών ή και 

ενεργών λατοµείων, µε την σύµπραξη των εκµεταλλευτών των λατοµείων αυτών, των οποίων 

δεν πρέπει να παρεµποδίζεται η εκµετάλλευση, ούτε να δεσµεύονται αποθέµατα των 

κοιτασµάτων. 

3. Τα ΑΕΚΚ που µεταφέρονται στις µονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά 

απορρίµµατα. 

4. Τα επεξεργασµένα αδρανή χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιµέντου ή 

άλλων υλικών και ως «προϊόντα δοµικών κατασκευών» σε έργα που καλύπτουν τόσο τα 

κτίρια όσο και τα έργα υποδοµής, εφόσον είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία εγκρίνονται. 

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης του ΣΧΟΟΑΠ προτείνονται οι θέσεις των ανενεργών παλιών 

λατοµείων ως ενδεικτικές θέσεις εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ πλην της θέσης νότια του 

οικισµού της Κρύας Βρύσης όπου βρίσκεται το σπήλαιο Κρύας Βρύσης καθώς και στην περιοχή 

"Τρύπα" (πλησίον αγωγού λίµνης Πλαστήρα) που αποτελεί παλιό µη αποκατεστηµένο 

δανειοθάλαµο. Η ακριβής θέση εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην ∆.Ε. Μητρόπολης θα 

καθοριστεί µετά από την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης σε κάποια από τις θέσεις παλιών λατοµείων του 

λόφου της Γούβας (χάρτης 6 εκτός τεύχους).  

• ΠΕΧ 6: Ενδεικτική θέση ΕΕΛ  

Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχει µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) και τα 

λύµατα αποθέτονται σε απορροφητικούς σηπτικούς βόθρους ανά κατοικία ή δραστηριότητα. Στην 

ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας λειτουργεί η ΕΕΛ Καρδίτσας που δέχεται τα λύµατα της πόλης της 

Καρδίτσας, της Καρδιτσοµαγούλας και τα λύµατα του οικισµού του Αρτεσιανού. Η απουσία 

αποχετευτικού δικτύου στους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης έχει ως αποτέλεσµα την κατείσδυση 

σηµαντικού οργανικού ρυπαντικού φορτίου στα νερά της περιοχής ενώ διαπιστώθηκε και απευθείας 

απόρριψη λυµάτων σε ποταµούς της περιοχής µελέτης. Οι λύσεις που προτείνονται για την διάθεση 
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των λυµάτων είναι καταρχήν ή εκπόνηση µελέτη εφικτότητας για την µεταφορά των λυµάτων στην 

ΕΕΛ Καρδίτσας και δευτερευόντως η κατασκευή ΕΕΛ στην περιοχή της ∆.Ε. Μητρόπολης.  

Στην περίπτωση χωροθέτησης νέας µονάδας ΕΕΛ στην περιοχή θα πρέπει τα καλύπτει τα 

τοπογραφικά κριτήρια για την ελεύθερη ροή των λυµάτων προς τις εγκαταστάσεις ενώ θα πρέπει να 

αποφευχθεί η εγκατάσταση της σε περιοχές τεχνητών επιχωµατώσεων ή µη συνεκτικών αµµοιλύων 

που καταρχήν θεωρούνται ακατάλληλοι για την έδραση σηµαντικών τεχνικών έργων (όταν έχουν 

µεγάλο πάχος) όπου αστοχίες θα είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Με βάση τις 

γενικές τοπογραφικές, υδρογεωλογικές, τεκτονικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες της περιοχής 

προτείνεται η χωροθέτηση ΕΕΛ στη θέση «Καροκύθια», βόρεια της τεχνητής κοίτης του ποταµού 

Γαβριά. Για την εν λόγω περιοχή απαραίτητη θεωρούµε την εκπόνηση υδραυλικής µελέτης για τον 

υπολογισµό των πληµµυρικών παροχών του ποταµού στην συγκεκριµένη θέση και την αποφυγή 

τυχόν φαινοµένων πληµµυρισµού των εγκαταστάσεων καθώς και των απαραίτητων γεωλογικών – 

γεωτεχνικών µελετών. Επίσης για τη λειτουργία της ΕΕΛ προτείνουµε την κατασκευή χωριστικού 

δικτύου (για λύµατα και όµβρια) για τους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης, µειώνοντας κατά αυτό τον 

τρόπο σηµαντικά τον όγκο των λυµάτων που θα φτάνουν στις εγκαταστάσεις καθώς και την 

πιθανότητα να τίθεται συχνά η εγκατάσταση εκτός λειτουργίας µετά από έντονα καιρικά φαινόµενα 

(υψηλά επεισόδια βροχόπτωσης). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ανεµολογικά 

δεδοµένα, θερµοκρασιακά, υδραυλικά της περιοχής (εφικτότητα αγωγών µε φυσική ροή), 

τοπογραφικά καθώς και περιορισµοί που προκύπτουν από άλλους παράγοντες ενώ ως 

καθοριστικής σηµασίας για την κατασκευή της κρίνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

έργου. 

Τέλος, προβλέπονται δράσεις για την οργάνωση των µεταφορών και δικτύων. Πιο αναλυτικά:  

Οδικό ∆ίκτυο 

Έργα προτεραιότητας κρίνονται η κατασκευή ισόπεδου οδικού κόµβου στο 4ο χλµ. της οδού 

Καρδίτσας – Μητρόπολης (Επ.Ο. 2) και συγκεκριµένα στη διασταύρωση µε την οδό Κρύα Βρύση – 

Άγιος Γεώργιος (Επ.Ο. 7), η µελέτη και κατασκευή παράκαµψης του οικισµού Μητρόπολη επί της 

Επ.Ο. 2∗, η διάνοιξη των οδών Άγιος Γεώργιος – Τσαρδάκι, Άγιος Γεώργιος – Πορτίτσα, Καρδίτσα – 

Κρύα Βρύση – Ρούσο, Ξινονέρι – Αµπελικό και Πορτίτσα - Μοσχάτο και η βελτίωση όλων των 

συνδετήριων οδών µεταξύ των οικισµών µε διαπλατύνσεις, ασφαλτοστρώσεις, διορθώσεις των 

χαράξεων, σήµανση και κατασκευή των κατάλληλων τεχνικών έργων. Απαραίτητη για την 

καθηµερινή εξυπηρέτηση των δηµοτών είναι και η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου µε 

χαλικόστρωση και τσιµεντόστρωση καθώς και η συντήρηση των δασικών δρόµων της ∆.Ε.. 

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο των οικισµών, επιβάλλεται η διάνοιξη των προβλεπόµενων από τα 

σχέδια πόλης οδών µε ασφαλτόστρωση ή τσιµεντόστρωσή τους, η κατασκευή κρασπεδορείθρων και 

                                                
∗ Η πρόταση δεν παρουσιάζεται στους χάρτες της ΣΜΠΕ καθώς το έργο αποτελεί αντικείµενο ειδικής µελέτης 
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πεζοδροµίων όπου λείπουν, η ονοµατοδοσία των δρόµων, η τοποθέτηση ρυθµιστικών και 

πληροφοριακών πινακίδων και γενικά η βελτίωση και συντήρηση του δικτύου.  

Τέλος, συστήνεται η δηµιουργία οργανωµένων χώρων στάθµευσης, κατά προτίµηση στην είσοδο 

των οικισµών ή πλησίον κοινόχρηστων χώρων. 

Οι παραπάνω προτάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της σύνδεσης και της χρονοαπόστασης 

πρόσβασης, στην ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας, στην αποφόρτιση των 

οικισµών από τις διαµπερείς µετακινήσεις και τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας του αστικού 

περιβάλλοντος. Ειδικότερες κατευθύνσεις της παρούσας προς τις υποκείµενες και ειδικές µελέτες, 

που αφορούν το συνολικό οδικό δίκτυο της περιοχής, αποτελούν: µέριµνα για την εξασφάλιση 

συνοχής των περιοχών εκατέρωθεν των αξόνων, αποτροπή υψηλών ταχυτήτων από τις 

µηχανοκίνητες µετακινήσεις, σχεδιασµός που να µην αποκλείει ή καθιστά απαγορευτική τη διέλευση 

µη µηχανοκίνητων µέσων, δηµιουργία ικανοποιητικού αριθµού κόµβων και διασταυρώσεων. Με τις 

παραπάνω προτάσεις δεν προωθείται η κατασπατάληση της γης και των φυσικών πόρων ως 

«επεκτατική» πολιτική της χρήσης Ι.Χ.. Αντίθετα, προωθείται η πολιτική 

επανάχρησης/«ανακύκλωσης» του χώρου µε την αξιοποίηση των υφισταµένων αξόνων (µε τις 

απαιτούµενες βελτιώσεις και επεκτάσεις) σύµφωνα µε τις επιταγές της βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

Αστική και υπεραστική συγκοινωνία 

Προτείνεται η πύκνωση των δροµολογίων των λεωφορειακών υπεραστικών συγκοινωνιών σύνδεσης 

µε την Καρδίτσα. Οι κυριότεροι στόχοι που εξυπηρετούνται είναι: η βελτίωση της συνοχής του 

Καλλικρατικού ∆ήµου και η ενίσχυση των καθηµερινών εξυπηρετήσεων των κατοίκων λόγω ευκολίας 

προσβασιµότητας από και προς το αστικό κέντρο (commuting). 

 

∆ίκτυα εναλλακτικών µετακινήσεων 

Στα πλαίσια της πολιτικής ενίσχυσης του ποδηλάτου που εφαρµόζει ο ∆ήµος Καρδίτσας προτείνεται 

η επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόµων κατά µήκος του ποταµού Γαβριά, της αρδευτικής τάφρου 

Ταυρωπού, της Επ.Ο. 7 και των δρόµων σύνδεσης της Μητρόπολης µε το Φράγκο και την 

Πορτίτσα∗. Η επέκταση θα επιτρέψει τη σύνδεση των οικισµών µε την πόλη της Καρδίτσας µέσω 

µίας ήπιας «πράσινης» διαδροµής που θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές µεταξύ της υψηλής 

βλάστησης των ποταµών και του αγροτικού τοπίου. Οι ποδηλατόδροµοι θα λειτουργούν 

συµπληρωµατικά στο ευρύτερο δίκτυο εναλλακτικών µετακινήσεων της ∆.Ε. που θα περιλαµβάνει 

περιηγητικά µονοπάτια – περιπάτους (όπου είναι δυνατό κατά µήκος των ποταµών και των ρεµάτων) 

τους οικισµούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα σπήλαια και τα αξιόλογα τοπία της ∆.Ε. (φαράγγια, 

περιοχές µε αξιόλογη βλάστηση ή περιοχές θέας, όπως το φαράγγι της Ντίρας, ο βράχος της Αγίας 

Παρασκευής και ο Κοκκοριάκος), συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση του τουρισµού υπαίθρου και 

                                                
∗
 Επισηµαίνεται ότι στα προγραµµατιζόµενα έργα για τη ∆.Ε. Μητρόπολης έχει ενταχθεί και ο ποδηλατόδροµος Καρδίτσα – Μητρόπολη – 
Φράγκο – Παλαιοκκλήσι – Καρδίτσα 
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ειδικότερα στην καθιέρωση του ποδηλατικού και φυσιολατρικού/περιηγητικού τουρισµού µε τη 

δηµιουργία ελκυστικού τουριστικού προϊόντος. 

Προτείνεται η εκπόνηση σχετικής µελέτης οργάνωσης, σήµανσης και ανάδειξης των δικτύων 

εναλλακτικών µετακινήσεων (πεζοπορία, ποδηλατόδροµος υπαίθρου), η οποία θα λάβει υπόψη τα 

ιδιαίτερα ενδογενή φυσικά χαρακτηριστικά, τους πόλους έλξης και τα υφιστάµενα δίκτυα και 

µονοπάτια της περιοχής. 

Κατά την οργάνωση ποδηλατικού δικτύου υπαίθρου, κύρια κατεύθυνση αποτελεί η παροχή 

ασφαλείας, ελκυστικότητας, συνοχής – αµεσότητας και άνεσης στους χρήστες των διαδροµών. Η 

ασφάλεια επιτυγχάνεται µε την αποφυγή δηµοσίων δρόµων υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου και 

ταχυτήτων, ενώ κύριο στοιχείο της άνεσης αποτελεί η ελαχιστοποίηση των υψοµετρικών διαφορών. 

Ειδικότερα: 

• Αποφεύγεται η χρήση οδικών αξόνων επιβαρυµένων κυκλοφοριακά (µέσος ηµερήσιος φόρτος 

<2000 οχηµάτων). 

• Επιβάλλεται η επαρκής σήµανση των διαδροµών (πληροφοριακή και προειδοποιητική) και η 

συντήρηση των υποδοµών. 

• Συστήνεται η συνεργασία µε τους όµορους ∆ήµους για το συνολικό σχεδιασµό και τη συνέχεια του 

δικτύου. 

• Προτείνεται αξιοποίηση των παραρεµάτιων διαδροµών. 

• Κρίνονται απαραίτητες οι δράσεις επικοινωνίας και προβολής του δικτύου (έντυπο υλικό, σηµεία 

πληροφόρησης, διαφήµιση κτλ.). 

∆ίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης 

• ∆ηµιουργία αποχετευτικού δικτύου για την αποχέτευση των λυµάτων και ολοκλήρωση του 

αποχετευτικού δικτύου των όµβριων υδάτων σε όλους τους οικισµούς. 

• Σύνδεση όλων των οικισµών µε την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της Καρδίτσας ή 

διερεύνηση της κατασκευής µονάδας ΕΕΛ στην περιοχή. 

• Περίφραξη και φωτισµός όλων των υδρευτικών εγκαταστάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων, 

χλωρίωση του νερού σε όλες τις δεξαµενές και τοποθέτηση υδροµέτρων στις εξόδους των 

δεξαµενών ύδρευσης για την εξακρίβωση των διαρροών του δικτύου. 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ύδρευσης των οικισµών Πορτίτσα και Άγιο Γεώργιο 

προτείνεται η αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήµατος ύδρευσης από την αναρρυθµιστική 

λίµνη Πλαστήρα µέχρι τις Τ.Κ. Πορτίτσας και Αγίου Γεωργίου. Για την επιλογή της κατάλληλης λύσης 

να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα σύνδεσης του οικισµού Πανόραµα. 

Γενικά για το δίκτυο ύδρευσης προτείνεται ο εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος δικτύου και η 

επέκτασή του, ώστε να καλυφθεί η Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου. 
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Επιπλέον προωθούνται ενέργειες για τη συνεχή συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του νερού και την αποφυγή πιθανών διαρροών, όπως περίφραξη και 

φωτισµός όλων των υδρευτικών εγκαταστάσεων των Τ.Κ., χλωρίωση του νερού στις δεξαµενές, 

τοποθέτηση υδροµέτρων στις εξόδους των δεξαµενών για την εξακρίβωση των διαρροών του 

δικτύου κ.ά.. 

∆ίκτυα άρδευσης 

Προτείνεται η κατασκευή αρδευτικού δικτύου κλειστών αγωγών προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι 

διαρροές και οι απώλειες νερού και η σταδιακή σφράγιση των ιδιωτικών γεωτρήσεων. Μέχρι τη 

µετατροπή τους σε κλειστά δίκτυα επιβάλλεται ο καθαρισµός και η συντήρηση των υφιστάµενων 

αρδευτικών καναλιών, διότι το µεγαλύτερο µέρος του νερού κατά την αρδευτική περίοδο χάνεται 

στην παρόχθια βλάστηση µε αποτέλεσµα µεγάλη σπατάλη στον πολύτιµο φυσικό πόρο. Εξίσου 

σηµαντική είναι η συντήρηση των υφιστάµενων πρόχειρων φραγµάτων και των αντλιοστασίων που 

εξυπηρετούν επιφανειακή άρδευση και παρουσιάζουν παλαιότητα. 

Σηµαντική κρίνεται η υλοποίηση έργων αγροτικού εξηλεκτρισµού της ∆.Ε., αντίστοιχα µε τα έργα που 

πραγµατοποιούνται σε άλλες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας (π.χ. ∆.Ε. Κάµπου). 

Τέλος, προτείνεται η µελέτη και κατασκευή υδατοδεξαµενών για την αποθήκευση των πληµµυρικών 

παροχών των ποταµών µε στόχο τη σταδιακή διάθεσή τους κατά την αρδευτική περίοδο για την 

καλύτερη λειτουργία των ποταµών. 

∆ίκτυα διαχείρισης απορριµµάτων 

Προτείνεται να εφαρµοσθεί πρόγραµµα διαχείρισης αδρανών υλικών και βαρέων αντικειµένων. 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Μακροπρόθεσµος στόχος της Ε.Ε. στον τοµέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση των ενεργειακών 

αναγκών από την παραγωγή και την κατανάλωση του πετρελαίου και του άνθρακα γενικότερα. 

Προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στα δηµόσια κτήρια, στους δηµόσιους 

χώρους, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων και στις εγκαταστάσεις του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα για την ενεργειακή τους αυτάρκεια. Ανάλογα έργα παραγωγής 

ενέργειας µε φωτοβολταϊκά στοιχεία µπορούν να τροφοδοτήσουν τα αντλιοστάσια και τις 

κρατικές/δηµοτικές γεωτρήσεις. 

Ηλεκτρική Ενέργεια – ∆ΕΗ 

Η περιοχή µελέτης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα ενεργειακού εφοδιασµού από το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης της ∆ΕΗ. Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου εντός των οικισµών. Επίσης 

προτείνεται η επαναχάραξη της διαδροµής της γραµµής µεταφοράς ρεύµατος υψηλής τάσης στο 

σηµείο που περνάει µέσα από το όριο της Κρύας Βρύσης, ώστε να παρακαµφθεί ο οικισµός. 

Στα πλαίσια διαφοροποίησης του ενεργειακού µίγµατος της ∆.Ε. προτείνεται η κατασκευή δικτύου 

διανοµής φυσικού αερίου σε όλους τους οικισµούς. 
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Τηλεπικοινωνίες 

Όλη η έκταση της ∆.Ε. εξυπηρετείται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας που 

λειτουργούν στη χώρα. 

Όσον αφορά τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 

13/Α’/3/2/2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις») δεν προβλέπεται 

καθιέρωση ελάχιστης απόστασης από κατοικηµένες περιοχές. Ο µοναδικός περιορισµός που τίθεται 

αφορά την απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείων, νοσοκοµείων 

και γηροκοµείων, ενώ ορίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση µέχρι 300 

µέτρων από την περίµετρο των παραπάνω κτιρίων τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να 

υπερβαίνουν το 60% των τιµών που καθορίζονται στα άρθρα της ΚΥΑ 53571/3829/2000 (ΦΕΚ 1105 

Β’/6-9-00) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά». 

Προτείνεται η εγκατάσταση ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου (wi-fi) στους οικισµούς της ∆.Ε. για 

δωρεάν παροχή internet στους δηµότες και τους επισκέπτες τους. 

 

Κρίνεται αναγκαίο να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι για κάθε µια από τις παραπάνω 

περιπτώσεις και σε κάθε επιτρεπόµενη χρήση που προβλέπεται από τη µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ 

θα τηρείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις.  
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση αναφέρει πως σε 

περίπτωση που απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάποιο σκοπό «εκπονείται 

περιβαλλοντική µελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες 

σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του Σχεδίου, καθώς και λογικές 

εναλλακτικές δυνατότητες λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου 

εφαρµογής του Σχεδίου». 

Η διατύπωση των σεναρίων αφορά στις προβλέψεις για τις τάσεις εξέλιξης και τις αναγκαίες 

παρεµβάσεις, ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι που αποτελούν µέρος µιας 

µακροπρόθεσµης θεώρησης για τη ∆ηµοτική Ενότητα. Η διαδικασία της µελέτης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. 

θα πρέπει να αποτελέσει βάση προβληµατισµού και διαµόρφωσης ενός συγκροτηµένου 

«οράµατος», στο επίπεδο της ∆.Ε. αλλά και ολόκληρου του Καλλικρατικού ∆ήµου, που θα 

κινητοποιήσει νέες διαδικασίες για το µέλλον.  

Ως γενικοί βασικοί στόχοι και κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης της ∆.Ε. Μητρόπολης, 

λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τάσεις, τις κατευθύνσεις από υπερκείµενα επίπεδα 

σχεδιασµού και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του ενδογενούς παραγωγικού δυναµικού, των φυσικών 

υποδοχέων και των ανθρώπινων πόρων, προτείνονται οι εξής: 

• Μελλοντική οριοθέτηση του µη οριοθετηµένου οικισµού του Αγίου Γεωργίου. 

• Πολεοδοµική εξυγίανση και αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος των οικισµών, µε 

µέτρα ενδυνάµωσης του κοινωνικού εξοπλισµού, των κοινόχρηστων χώρων και της τεχνικής 

υποδοµής, ανάδειξης της ταυτότητάς του, διαµόρφωσης - προβολής του δηµόσιου χώρου 

του και βελτίωσης της αρχιτεκτονικής φυσιογνωµίας του µε έµφαση στο κέντρο του οικισµού, 

στα δηµόσια και ιστορικά κτίρια και τους ελεύθερους χώρους. 

• Ενίσχυση της δικτύωσης της έδρας της ∆.Ε. και των λοιπών οικισµών µε βελτίωση του 

οδικού δικτύου.  

• Προστασία – διαφύλαξη της γεωργικής γης και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, σε 

συνδυασµό µε µέτρα τυποποίησης προϊόντων, ενθαρρύνοντας νέες δυνατότητες 

πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο, µε παραδοσιακές και οικολογικές καλλιέργειες, προϊόντα 

ονοµασίας προέλευσης, καθετοποίηση της παραγωγής µε πριµοδότηση βιοτεχνικών 

προϊόντων που µεταποιούν τη γεωργική παραγωγή, καθώς και την οικοτεχνία, χειροτεχνία 

και άλλες µορφές εγχώριας παραγωγής προϊόντων.  

• Αύξηση της επισκεψιµότητας και της δυνατότητας για φιλοξενία µέσα στους οικισµούς, 

ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε την ενθάρρυνση δραστηριοτήτων 

οικολογικού τουρισµού (περιπατητικού, φυσιολατρικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, 
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εκπαιδευτικού κλπ.) και την πρόβλεψη κινήτρων τα οποία θα δώσουν νέα ώθηση τόσο στην 

κοινωνικο-οικονοµική δυναµική της ∆.Ε. όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ανάδειξη και προστασία γεωπεριβαλλοντικών ευαίσθητων περιοχών (φαράγγι Βροντάρι και 

σπήλαιο της Κρύας Βρύσης) 

• Προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων µε µέτρα ενσωµάτωσης σε 

δίκτυα ενιαίων φυσικών και πολιτιστικών διαδροµών. Βελτίωση της υπάρχουσας πολιτιστικής 

υποδοµής για την προβολή και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής και την 

προσέλκυση συναφών δραστηριοτήτων. 

• Αειφόρος ανάπτυξη, προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωµένη διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και των τοπίων, ως φυσικών τοπίων και οικοσυστηµάτων, καθώς επίσης των 

δασών και δασικών εκτάσεων, και των ζωνών θεσµοθετηµένης προστασίας (Καταφύγια 

Άγριας Ζωής). 

• Συγκράτηση του µόνιµου πληθυσµού αλλά και αναζήτηση τρόπων προσέλκυσης νέων 

µόνιµων κατοίκων. 

• Βελτίωση τεχνικών υποδοµών, οδικού δικτύου, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

βιολογικού καθαρισµού, διάθεσης στερεών απορριµµάτων, ανακύκλωσης, δικτύου άρδευσης 

κ.α. 

Στόχος των εναλλακτικών λύσεων είναι η ανίχνευση της κατάστασης των εξεταζόµενων παραµέτρων 

στο µέλλον και η προσπάθεια περιγραφής της τελικής κατάστασης, δηλαδή της κατάστασης µετά την 

υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων – έργων. Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση των σεναρίων 

βασίζεται στην υπόθεση ότι το µέλλον δεν προκύπτει από τη γραµµική εξέλιξη µεµονωµένων 

παραµέτρων, αλλά από τη συνέργεια και την αλληλεπίδραση µεταξύ πολλών επιµέρους 

παραµέτρων, που αφορούν τόσο το παρόν όσο και το παρελθόν. 

Τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής ανάπτυξης της ∆.Ε. Μητρόπολης συνδέονται κατά κύριο λόγο µε το 

βαθµό παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής, τα σενάρια πληθυσµιακής εξέλιξης, την 

ενίσχυση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα καθώς 

και των δραστηριοτήτων τουρισµού και αναψυχής. Συνδέονται επίσης µε το βαθµό ενίσχυσης της 

αστικής δυναµικής της έδρας της ∆.Ε. (Μητρόπολη), αλλά και µε το βαθµό ανασυγκρότησης και 

αναζωογόνησης του λοιπού οικιστικού δικτύου στο πλαίσιο πολιτικών εταιρικής σχέσης πόλης – 

υπαίθρου, αξιοποιώντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. 

∆ιακρίνονται τρία εναλλακτικά σενάρια:  

• το µηδενικό σενάριο (do nothing) ή σενάριο τάσεων, το οποίο δεν προβλέπει καµιά 

σχεδιασµένη παρέµβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση της σηµερινής κατάστασης και 
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αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως αυτή επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, 

και 

• δύο εναλλακτικά παρεµβατικά σενάρια βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης, που εστιάζουν σε 

µια ολοκληρωµένη διαδικασία µεταβολής αντιλήψεων προς την επίτευξη της βιώσιµης 

ανάπτυξης, η οποία συνεπάγεται δοµικές παρεµβάσεις κλιµακούµενης έντασης. Γι’ αυτό το 

λόγο αποτελούν τα σενάρια «παρέµβασης». Ανάλογα µε την ένταση των παρεµβάσεων που 

προτείνουν παρουσιάζονται στη συνέχεια το σενάριο της Ήπιας παρέµβασης (Α) και το 

Σενάριο της ∆υναµικής παρέµβασης (Β).  

Για κάθε παρεµβατικό σενάριο γίνεται περιγραφή των βασικών κατευθύνσεων και αναπτυξιακών 

στόχων και παρουσιάζονται οι συγκεκριµένες χωρικές προτάσεις, εστιασµένες στην περιοχή µελέτης. 

Αυτές αφορούν στις δύο µεγάλες κατηγορίες του χώρου: τους οικισµούς (Π.Ο.Α. – Περιοχές 

Οικιστικής Ανάπτυξης) και τον εξωαστικό χώρο. Ο τελευταίος οργανώνεται σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες (οι οποίες στην ουσία ταυτίζονται µε τα επίσηµα/θεσµοθετηµένα εργαλεία του 

χωροταξικού σχεδιασµού/όπως ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία), η κάθε µία από τις οποίες 

περιλαµβάνει ειδικότερες υποκατηγορίες και εσωτερικές ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα αυτές είναι: 

• Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), απολύτου προστασίας ή όχι, που δεν προορίζονται για 

πολεοδόµηση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές των οποίων η προστασία και ανάδειξη 

θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική, όπως είναι οι χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή 

λαογραφικού ενδιαφέροντος, οι παραποτάµιες ζώνες, οι βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. (Ν. 2508/1997, αρθ.4) 

• Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού της ∆όµησης (ΠΕΠ∆) που έχουν σκοπό την προστασία του 

περιαστικού και εξωαστικού χώρου από την ανεξέλεγκτη επέκταση/διασπορά της εκτός σχεδίου 

δόµησης. Μπορεί να αφορούν στη γεωργική γη, στην κτηνοτροφία ή σε ζώνες ανάπτυξης 

δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα π.χ. σε τουριστικές εγκαταστάσεις.  

• Περιοχές Ειδικών (Ιδιαίτερων) Χρήσεων (ΠΕΧ). Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάσσονται όλες οι 

ειδικές χρήσεις, υφιστάµενες ή προγραµµατιζόµενες, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου 

όπως είναι τα κοιµητήρια, εγκαταστάσεις αθλητισµού, εκπαίδευσης, πρόνοιας, περιοχή 

εγκατάστασης επεξεργασίας αδρανών υλικών κ.α. 

Τέλος προβλέπονται ρυθµίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές στον κυρίως 

χώρο. 

 

Μηδενικό σενάριο ή Σενάριο Τάσεων (do nothing) 

Το µηδενικό σενάριο βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές χωρίς να προβλέπει καµιά σχεδιασµένη 

παρέµβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση της σηµερινής κατάστασης και αναπτυξιακής διαδικασίας, 

όπως αυτή επηρεάζεται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και µη λαµβάνοντας υπόψη τους 
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γενικούς βασικούς στόχους και κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης της ∆.Ε. Μητρόπολης. 

Ειδικότερα προβλέπεται: 

• Μειωµένες δηµόσιες επενδύσεις, σε αναλογία µε τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες, και ακόµη 

πιο περιορισµένες ιδιωτικές. 

• Περαιτέρω δηµογραφική µείωση και µετακίνηση του πληθυσµού σε µεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

• ∆ιατήρηση του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής, χωρίς αναβάθµισή του ή δηµιουργία 

συµπληρωµατικοτήτων µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη µείωση/πόλωση µεταξύ πρωτογενούς 

και υπόλοιπων τοµέων, αδυναµία υποστήριξης και διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων 

προς τις αγορές. 

• Άναρχη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές µε 

αποτέλεσµα τη σύγκρουση χρήσεων γης, περιβαλλοντική υποβάθµιση, σπατάλη γεωργικής και 

«ωφέλιµης» γης, αισθητική ρύπανση και µη αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων της 

περιοχής. 

• Υποβάθµιση τουρισµού και µηδενική ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών του. 

• Υποβάθµιση των οικισµών, χωρίς να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών σε κοινόχρηστο και 

κοινωφελή εξοπλισµό. 

• Κίνδυνος υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, των πολιτιστικών και φυσικών 

πόρων. 

• Περιβαλλοντική υποβάθµιση των παραρεµάτιων περιοχών και γενικότερος κίνδυνος 

υποβάθµισης και µείωσης υδάτινων πόρων. 

• ∆ιατήρηση ως µη οριοθετηµένος, ο οικισµός του Αγίου Γεωργίου 

• Απόρριψη λυµάτων σε ρέµατα και ποτάµια. 

 

Σενάριο Ήπιας Ανάπτυξης (Α)  

Το σενάριο αυτό προβλέπει ένα πρότυπο ήπιας ανάπτυξης των τοµέων της οικονοµίας, µε 

φιλοπεριβαλλοντικό περιεχόµενο. Προβλέπονται διαφορετικά µοντέλα ρύθµισης του χώρου για την 

οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων στο σενάριο αυτό, ανάλογα µε τη δυναµική που προσδίδει 

το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες και την ένταση της αναπτυξιακής 

προσπάθειας που αναµένεται να επιτευχθεί. Συγκεκριµένα προτείνεται η χρήση ρυθµίσεων ΠΕΠ , 

ΠΕΧ και Π.Ε.Π.∆.  

Όσον αφορά την πληθυσµιακή εξέλιξη στα χωρικά επίπεδα αναφοράς, τους οικισµούς, κατά την 

περίοδο 2013-2033 προέρχεται από τη γραµµική προβολή των τάσεων της προηγούµενης δεκαετίας 

(2001-2011), θεωρώντας ως µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής (µ.ε.ρ.µ.) του µόνιµου πληθυσµού των 

δυο δεκαετιών πρόβλεψης (2013-2023 κι 2023-2033), το ρυθµό µεταβολής που παρατηρήθηκε την 

δεκαετία 2001-2011.  
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Α' ΣΕΝΑΡΙΟ - Μόνιµος πληθυσµός Επίπεδο 
αναφοράς 

Εµβαδόν 
οικισµού 

(Ha) 

Μόνιµος 
πληθυσµός 

2001 

Μόνιµος 
πληθυσµός 

2011 

µ.ε.ρ.µ. 
πληθυσµού 

2001 - 2011 (%) 2021 2031 2033 

Π.Ε. Καρδίτσας   120.265 113.544 -0,57% 107199 101208 100050 

∆.Ε. Καρδίτσας   41.411 44.002 0,61% 46755 49680 50287 

∆.Ε. Μητρόπολης   4146 3.332 -2,16% 2678 2152 2060 

Άγιος Γεώργιος, ο   523 342 -4,16% 224 146 134 

Γεωργικόν, το 65,97 525 412 -2,39% 323 254 242 

Κρύα Βρύση, η 28,66 495 421 -1,61% 358 305 295 

Μητρόπολις, η 105,01 1467 1.262 -1,49% 1086 934 906 

Ξινονέριον, το 43,82 567 451 -2,26% 359 285 273 

Πανόραµα, το   18 24 2,92% 32 43 45 

Πορτίτσα, η 17,11 111 59 -6,12% 31 17 15 

Φράγκον, το 39,76 440 361 -1,96% 296 243 234 

Σύνολο 300,33 4146 3332   2709 2226 2143 

Πίνακας 7: Α’ Περίπτωση πληθυσµιακής εξέλιξης (Πηγή: Οµάδα µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 

Στο σενάριο αυτό και σε επίπεδο οικισµών, παρατηρούνται αυξοµειώσεις του µ.ε.ρ.µ. µεταξύ 2001 

και  2011, από - 6.12 % στην Πορτίτσα µέχρι 2.92 % στο Πανόραµα που  θα µπορούσαν να µην 

είναι ενδεικτικές για τη µελλοντική εξέλιξη των οικισµών της ∆.Ε. 

Πιο αναλυτικά, στον πρωτογενή τοµέα, και όσον αφορά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 

προτείνεται η ρύθµιση χρήσεων στον εξωαστικό χώρο, µε την οριοθέτηση των βοσκοτόπων (Κρύα 

Βρύση), ενώ οι οικισµοί προστατεύονται από τις περιβαλλοντικές συνέπειες των χρήσεων αυτών µε 

τη χωροθέτηση περιµετρικής ζώνης απαγόρευσης της κτηνοτροφικής χρήσης. Όσον αφορά στην 

ανάπτυξη της γεωργίας, οι υφιστάµενες γεωργικές εκτάσεις παραµένουν ως έχουν, αλλά µελλοντικά 

προβλέπεται η εισαγωγή της ολοκληρωµένης διαχείρισης και σε δεύτερο στάδιο της βιολογικής 

καλλιέργειας. ∆ιασφαλίζεται αυστηρά ο χαρακτήρας της γεωργικής γης ως "προτεραιότητας" στις 

περιοχές αναδασµών χωρίς να επιτρέπεται η χωροθέτηση κατοικιών, τουριστικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων.  

Στο δευτερογενή τοµέα δεν προτείνεται η χωροθέτηση ζώνης ανάπτυξης µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων λόγω των µειωµένων αναγκών στον τοµέα αυτό που δεν καθιστούν απαραίτητη τη 

χωροθέτηση ενός ΒΙΟΠΑ στην περιοχή.  

Στον τοµέα του τουρισµού προτείνεται η προώθηση ήπιας µορφής υπηρεσιών και υποδοµών 

τουρισµού και αναψυχής εντός των οικισµών και αγροτουρισµού σε µεγάλη έκταση της ∆.Ε. χωρίς 

περαιτέρω εξειδίκευση σε περιοχές µε ειδικούς όρους και χρήσεις (ΠΕΠ∆ 3). 

Στο σενάριο αυτό, όλες οι χωροθετήσεις παραγωγικών χρήσεων οργανώνονται σε Περιοχές 

Περιορισµού ή Ελέγχου ∆όµησης (Π.Ε.Π.∆) του Ν. 2508/1997 µε επιβολή όρων και περιορισµών 

δόµησης εκτός σχεδίου, καθώς και περιβαλλοντικών περιορισµών.  

Στον τοµέα των περιοχών ειδικών χρήσεων προτείνεται η µεταφορά όλων των κοιµητηρίων λόγω µη 

τήρησης των θεσµικών κανόνων που διέπουν την λειτουργία τους στις προτεινόµενες θέσεις της 

ΠΕΧ 1 και την αποκατάσταση των χώρων αυτών σε ΠΕΧ 2. Επίσης προτείνεται η χωροθέτηση 
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ΑΕΚΚ και η αποκατάσταση των παλιών λατοµείων (ΠΕΧ 4 και ΠΕΧ 5). Τέλος προτείνεται η 

χωροθέτηση και κατασκευή ΕΕΛ (ΠΕΧ 6). 

Στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας τίθενται οι εξής στόχοι: 

• Προστασία των δασικών εκτάσεων µε ειδικές διαχειριστικές µελέτες για κάθε δασική έκταση και 

σύνταξη δασολογίου.  

• Καθορισµός ειδικών ρυθµίσεων ως προς τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες και χρήσεις γης, τους 

όρους και περιορισµούς δόµησης κ.λπ.  

• Οριοθέτηση των ρεµάτων, ιδίως αυτών που ρέουν δια µέσου των οικισµών 

• Οριοθέτηση και κήρυξη των µη κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων 

• Σχεδιασµός διαδροµών ποδηλάτου και πεζών, για την τουριστική αξιοποίηση των Φυσικών και 

Ανθρωπογενών πόρων της ∆.Ε. 

• Όσον αφορά το Καταφύγιο Άγριας Ζωής προτείνεται η απαγόρευση της θήρας στην έκτασή του, 

στο/στα ΠΕΠ∆ που ανήκει. 

Στον τοµέα των υποδοµών, διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση των υποδοµών µεταφορών 

και των λοιπών δικτύων κοινής ωφέλειας, µε έµφαση στην έδρα της ∆.Ε.  

Πιο αναλυτικά, οι χωρικές προτάσεις και παρεµβάσεις στο σενάριο ήπιας παρέµβασης είναι οι εξής:  

α. Ρυθµίσεις οικιστικών περιοχών 

• Όσον αφορά την πολεοδοµική οργάνωση προτείνεται η κάλυψη των αναγκών σε κοινόχρηστο και 

κοινωφελή εξοπλισµό ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από τα προγραµµατικά µεγέθη 

και η πρόταση για µελλοντική οριοθέτηση του οικισµού του Αγίου Γεωργίου. 

• Προτείνεται να γίνει οριοθέτηση του π. Γαβριά και των λοιπών ρεµάτων, καθώς  και αξιοποίηση 

των παραρεµάτιων ζωνών ειδικά στα όρια των οικισµών µε φυτεύσεις. 

• Προτείνεται η συντήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών δηµόσιων κτισµάτων, η αξιοποίηση 

των κοινόχρηστων εκτάσεων (καλντερίµια, κρήνες, πλατείες, παιδικές χαρές, προαυλίων χώρων 

Εκκλησιών, Σχολείων κ.λ.π.), για την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας των οικισµών,  τη βελτίωση 

της ζωής των κατοίκων και για την τουριστική αξιοποίησή τους. 

• ∆ηµιουργία δικτύου βασικών πεζόδροµων εντός των οικισµών, µε κατάλληλες διαµορφώσεις και 

θεσµοθέτηση εµπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής ώστε να ενισχυθεί ο τουρισµός και να 

διευρυνθούν οι χρήσεις γύρω από την κεντρική πλατεία.  

• Προτείνεται η διακοπή λειτουργίας των κοιµητηρίων που λειτουργούν µέχρι σήµερα εντός των 

ορίων των οικισµών και η χωροθέτηση νέων  νεκροταφείων  εκτός  των οικισµών σε θέσεις που 

πληρούν τις κυριότερες γεωλογικές – γεωµορφολογικές προϋποθέσεις 

β. Εξωαστικός χώρος 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ως εξής: 
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• ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Αναδασωτέες εκτάσεις 

• ΠΕΠ 2 – ∆άση και δασικές εκτάσεις 

• ΠΕΠ 3 (ΑΠ) – Άλσος Μητρόπολης 

• ΠΕΠ 4 (ΑΠ) – Ζώνες προστασίας ρεµάτων – παρόχθιων οικοσυστηµάτων – οικολογικοί 

διάδροµοι 

• ΠΕΠ 5 (ΑΠ) – Περιοχές προστασίας γεωπεριβάλλοντος 

• ΠΕΠ 6 (ΑΠ) – Ζώνη προστασίας οδικού δικτύου 

• ΠΕΠ 7 (ΑΠ) – Ζώνη γραµµής µεταφοράς ρεύµατος υψηλής τάσης 

• ΠΕΠ 8 – Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας  

• ΠΕΠ 9 – Αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία µε έλεγχο δόµησης 

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού της ∆όµησης (ΠΕΠ∆), ως εξής: 

• ΠΕΠ∆ 1: Γεωργική γη: Πρόκειται για τις πεδινές και ηµιπεδινές εκτάσεις εκτός αναδασµών 

στη περιοχή µεταξύ των οικισµών Ξινονέρι, Άγιο Γεώργιο και Πορτίτσα και σε µικρές εκτάσεις 

της Τ.Κ. Φράγκου. Οι κυρίαρχες δραστηριότητες είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. 

Προωθείται η εφαρµογή γεωργικών µεθόδων ολοκληρωµένης διαχείρισης και η σταδιακή 

µετατροπή των καλλιεργειών σε βιολογικές. Συµπληρωµατικά και λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης περιοχής (αξιόλογοι οικισµοί, ιδιαίτερο φυσικό 

περιβάλλον) προτείνεται η ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού, ή τουρισµού Φύσης. Για την 

ανάπτυξη αυτού προτείνεται η οργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδροµών µε 

έµφαση στη φυσιολατρική διάσταση και τη δηµιουργία υποδοµών παρατήρησης και 

ερµηνείας της φύσης (παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών, ορειβατικά 

καταφύγια). Σηµαντικός κρίνεται ο εµπλουτισµός των διαδροµών µε εναλλακτικές 

δραστηριότητες, όπως επίσκεψη των αρχαιολογικών χώρων και των βυζαντινών εκκλησιών 

και η ένταξη σε αυτές των οικισµών και των παραδοσιακών συνόλων. 

• ΠΕΠ∆ 2: Εκτάσεις βόσκησης: Πρόκειται για έκταση νότια του οικισµού Κρύα Βρύση η 

οποία στους αντίστοιχους πίνακες αναδασµού χαρακτηρίζεται ως περιοχή βόσκησης 

(µερηάς) και χρησιµοποιείται ως τέτοια µέχρι σήµερα. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

που βρίσκονται ή πρόκειται να εγκατασταθούν εντός της παραπάνω περιοχής ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α’/12-3-12). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες 

αποστάσεις ασφαλείας που ορίζει ο παραπάνω νόµος επιβάλλεται η αποµάκρυνση των 

εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις. 

• ΠΕΠ∆ 4: ΖΟΕ λίµνης Πλαστήρα: Πρόκειται για τις µικρές εκτάσεις στα δυτικά όρια της ∆.Ε. 

Μητρόπολης που εµπίπτουν στο όριο της ΖΟΕ κατωτάτου ορίου κατάτµησης και λοιπών 
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όρων και περιορισµών δόµησης της εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός 

ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 περιοχής των οικισµών λίµνης Ν. Πλαστήρα – 

Ταυρωπού.  

Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ): 

Προτείνεται ο καθορισµός Περιοχών Ειδικών Χρήσεων µε το χαρακτηρισµό ΠΕΧ (χάρτης ΣΜΠΕ 6) 

µε ειδικούς όρους δόµησης: 

• ΠΕΧ 1: Ενδεικτική θέση νέου κοιµητηρίου 

• ΠΕΧ 2: Μνηµειακό πράσινο 

• ΠΕΧ 3: Πίστα moto-cross  

• ΠΕΧ 4: Ανενεργά λατοµεία αδρανών υλικών 

• ΠΕΧ 5: Ενδεικτική θέση εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

• ΠΕΧ 6: Ενδεικτική θέση ΕΕΛ  

Όσον αφορά τις υποδοµές για το σενάριο της ήπιας ανάπτυξης προτείνονται τα αναφερόµενα στο 

κεφάλαιο 4.2 

Σενάριο ∆υναµικής Ανάπτυξης (Β) 

Στο σενάριο έντονης παρέµβασης προτείνεται η  αλλαγή του µοντέλου ανάπτυξης µε περαιτέρω 

ενίσχυση του τριτογενούς τοµέα (τουρισµού), εισάγοντας επιπλέον την ΠΕΠ∆ 3, ενώ δίνεται η 

δυνατότητα να επιτρέπονται περισσότερες χρήσεις εντός των ΠΕΠ∆ 1 και 2 όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.2. Κατά τα άλλα ισχύουν οι περιορισµοί των ζωνών ΠΕΠ 1 έως ΠΕΠ 9. 

Για την πληθυσµιακή εξέλιξη των οικισµών, µέχρι το έτος 2033, λαµβάνεται υπόψη ένα πιο αισιόδοξο 

σενάριο, το σενάριο της εξέλιξης των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών κάθε οικισµού ίσης µε την 

αύξηση της περιόδου 2001-2011 που σηµειώθηκε στη ∆.Ε. Καρδίτσας. Λαµβάνοντας υπόψη 

παράγοντες της υφιστάµενης κατάστασης και κυρίως του αναπτυξιακού προγραµµατισµού της 

ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Καρδίτσας, όπως αυτός ορίζεται από το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας, 

κρίνεται ότι αυτοί θα επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό την εξέλιξη του πληθυσµού των οικισµών της 

∆.Ε. Μητρόπολης. Η δυναµικότερη ανάπτυξη της περιοχής, του σεναρίου Β’, οφείλεται σε διάφορους 

λόγους όπως: 

• συγκέντρωση πληθυσµού λόγω της δηµιουργίας νέων πόλων απασχόλησης (γεωργία, 

κτηνοτροφία, τουρισµός) 

• συγκέντρωση πληθυσµού λόγω της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και των εξυπηρετήσεων 

στους οικισµούς 

• αύξηση του εποχιακού πληθυσµού (που είτε έχουν σχέση καταγωγής είτε όχι), λόγω:  

- της ανάδειξης των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων,  
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- της τουριστικής ανάπτυξης της ∆.Ε. και  

- της βελτίωσης του κτιριακού αποθέµατος. 

Β' ΣΕΝΑΡΙΟ - Μόνιµος πληθυσµός Επίπεδο 
αναφοράς 

Εµβαδόν 
οικισµού 

(Ha) 

Μόνιµος 
πληθυσµός 

2001 

Μόνιµος 
πληθυσµός 

2011 

µ.ε.ρ.µ. 
πληθυσµού 

2001 - 2011 (%) 2021 2031 2033 

Π.Ε. Καρδίτσας   120.265 113.544 -0,57% 120648 128197 129762 

∆.Ε. Καρδίτσας   41.411 44.002 0,61% 46755 49680 50287 

∆.Ε. Μητρόπολης   4146 3.332 -2,16% 3540 3762 3808 

Άγιος Γεώργιος, ο   523 342 -4,16% 363 386 391 

Γεωργικόν, το 65,97 525 412 -2,39% 438 465 471 

Κρύα Βρύση, η 28,66 495 421 -1,61% 447 475 481 

Μητρόπολις, η 105,01 1467 1.262 -1,49% 1341 1425 1442 

Ξινονέριον, το 43,82 567 451 -2,26% 479 509 515 

Πανόραµα, το   18 24 2,92% 32 43 45 

Πορτίτσα, η 17,11 111 59 -6,12% 63 67 67 

Φράγκον, το 39,76 440 361 -1,96% 384 408 413 

Σύνολο 300,33 4146 3332   3547 3778 3826 

Πίνακας 8: Β’ Περίπτωση πληθυσµιακής εξέλιξης (Πηγή: Οµάδα µελέτης ΣΧΟΟΑΠ) 

Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι προκαταρκτικές προτάσεις σχεδιασµού και οργάνωσης της 

περιοχής µελέτης µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. 

 

α. Ρυθµίσεις οικιστικών περιοχών 

Οι προτάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που έχουν προαναφερθεί στο ανάλογο κεφάλαιο του σεναρίου 

Ήπιας Παρέµβασης.  

 

β. Εξωαστικός χώρος 

Για τις περιοχές των ζωνών ΠΕΠ∆ 1, ΠΕΠ∆ 2 και ΠΕΠ∆ 4 καθορίζονται οι επιτρεπόµενες χρήσεις 

κατά τα αναγραφόµενα του κεφαλαίου 4.2 χωρίς τους περιορισµούς του σεναρίου ήπιας ανάπτυξης. 

Εισάγεται πλέον των ΠΕΠ∆ 1, ΠΕΠ∆ 2 και ΠΕΠ∆ 4, η ΠΕΠ∆ 3 ως εξής: 

• ΠΕΠ∆ 3: Περιοχή ήπιου τουρισµού και αναψυχής: Πρόκειται για το λοφίσκο δυτικά του 

άλσους Μητρόπολης όπου σήµερα βρίσκονται ο δηµοτικός ξενώνας «Αφροδίτη» και το 

υπαίθριο δηµοτικό θέατρο. Στην περιοχή απαγορεύεται η βόσκηση. 

Όσον αφορά τις υποδοµές για το σενάριο της δυναµικής ανάπτυξης προτείνονται τα αναφερόµενα 

στο κεφάλαιο 4.2 

Αξιολόγηση των σεναρίων 

Τα σενάρια αξιολογούνται µε βάση κριτήρια τα οποία απορρέουν κυρίως από τους στόχους που 

τέθηκαν στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου και κάποια τα οποία αποτελούν γενικούς βασικούς 

αξιολογικούς δείκτες. Έτσι διαµορφώνεται ένας πίνακας µέσα από τον οποίο γίνεται δυνατή η 

σύγκριση και τελικά η επιλογή του βέλτιστου σεναρίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των τελικών 

προτάσεων του σταδίου Β2 της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ. Στις κάθετες στήλες εµφανίζονται οι 

προτεινόµενες παρεµβάσεις και στις οριζόντιες τα επιλεγµένα κριτήρια, ενώ η κλίµακα µε την οποία 
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µετράται η απόδοση του κάθε σεναρίου είναι ποιοτική και αποτελείται από δύο διαβαθµίσεις 

«Μέτρια» και «Καλή». 

ΣΕΝΑΡΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σενάριο Α  
Σενάριο Ήπιας Παρέµβασης 

Σενάριο Β  
Σενάριο ∆υναµικής 

Παρέµβασης 

Πολεοδοµική οργάνωση/ανασυγκρότηση     

Ιστορικότητα/ Πολιτισµός     

Μεταφορές/Κινητικότητα     

Οργάνωση - αναβάθµιση γεωργίας     

Οργάνωση - αναβάθµιση κτηνοτροφίας     

Τουριστική ανάπτυξη     

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος     

Συγκράτηση πληθυσµού     

Κόστος υποδοµών     

Κάλυψη κοινωνικών αναγκών     

∆υνατότητα επενδύσεων   

      
 

Πίνακας 9: Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης σεναρίου Α και Β (πηγή: µελετητική οµάδα) 

 

Η επιλογή των ονοµάτων των τριών σεναρίων δηλώνει και τις εκτιµήσεις ως προς την 

αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης προσέγγισης εντός του πλαισίου στο οποίο 

πραγµατοποιείται. Συγκεκριµένα, το πρώτο σενάριο (µηδενικό) προβάλλει στο µέλλον την εικόνα, 

όπως αυτή θα διαµορφωθεί, χωρίς να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη σχεδιαστικές παρεµβάσεις. Τα 

πράγµατα και η χωρική οργάνωση της ∆.Ε. θα συνεχίσουν να διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους 

ίδιους παράγοντες που ισχύουν και σήµερα, ή τουλάχιστον, η σχετική σηµασία και αλληλεπίδραση 

των βασικών παραµέτρων για τη διαµόρφωση της εικόνας της ∆.Ε. δεν αλλάζει µέχρι το έτος στόχο. 

Το σενάριο χαρακτηρίζεται προβληµατικό σε πολλούς τοµείς, καθώς βασικές λειτουργικές ανάγκες 

της περιοχής δε θα είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, ειδικά όπως αυτές αναµένεται να προκύψουν στο 

εγγύς µέλλον. Συνεπώς, η επιλογή αυτή απορρίπτεται ως µακροπρόθεσµα µη αποτελεσµατική και 

ασύµβατη µε τις επιταγές της αειφορικής προσέγγισης της ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Μέσο-µακροπρόθεσµα, οι οικονοµικές συνέπειες θα είναι εξαιρετικά αρνητικές, 

οδηγώντας την περιοχή µελέτης σε κρίση, παρόλο που βραχυπρόθεσµα µπορεί να παρατηρηθεί 

οικονοµική µεγέθυνση.  

Στο σενάριο ήπιας παρέµβασης (δεύτερο) προκύπτει από την αυστηρή ερµηνεία των 

προδιαγραφών της συγκεκριµένης προσέγγισης και προϋποθέτει ετοιµότητα από µέρους των 

τοπικών παραγόντων και κατοίκων για την αποδοχή και την προώθηση δυναµικών και 

  ΜΕΤΡΙΟ   ΚΑΛΟ 
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ριζοσπαστικών παρεµβάσεων ώστε να εφαρµοστούν οι αυστηροί περιορισµοί που τίθενται από τις 

απαγορεύσεις στις περιοχές ΠΕΠ∆. Το σενάριο της ήπιας παρέµβασης (µε αυστηρούς 

περιορισµούς) αναµένεται να έρθει σε ρήξη µε τις τοπικές κοινωνίες κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων του σχεδίου λόγω των περιορισµών που θέτει έχοντας όµως σαφή 

φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα ενώ θα δηµιουργήσει προβλήµατα σε ήδη εγκατεστηµένες 

δραστηριότητες. Είναι προφανές ότι το σενάριο αυτό απέχει από την πραγµατικότητα και την 

σηµερινή οικονοµική συγκυρία όπου αναζητούνται πόροι για την εγκατάσταση παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. Έτσι ο περιορισµός των επιτρεποµένων χρήσεων θα οδηγήσει στα αντίθετα 

αποτελέσµατα από τα προγραµµατιζόµενα της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ χωρίς να επιτυγχάνει τους 

περιβαλλοντικούς στόχους του σχεδίου. 

Το σενάριο δυναµικής παρέµβασης (τρίτο) λαµβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που 

καθορίζουν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού (πρόταση, διοικητικό πλαίσιο, 

αποτελεσµατικότητα της διοίκησης όλων των βαθµίδων, γενικές εξελίξεις, συµπεριφορές και 

αντιδράσεις των κατοίκων κ.λπ.) και εποµένως είναι πιθανότερο να διασφαλίσει την 

αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων. Το σενάριο της "δυναµικής παρέµβασης", επιλέγεται ως το 

πλέον κατάλληλο για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής 

προτείνοντας τα ίδια µέτρα προστασίας µε αυτό της "ήπιας ανάπτυξης", ενώ ταυτόχρονα παρέχει 

σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής στα πλαίσιο της αειφορίας. Οι προτεινόµενες 

αναπτυξιακές, χωρικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις του σεναρίου είναι απόλυτα συµβατές µε την 

αντίστοιχη πολιτική της Ε.Ε. και τον υπερκείµενο σχεδιασµό και σε µεγάλο βαθµό εξειδικεύουν τις 

κατευθύνσεις τους για την χωρική ενότητα ενώ λαµβάνουν υπόψη την σηµερινή οικονοµική συγκυρία 

δίνοντας περισσότερες δυνατότητες αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Επίσης στο τρίτο σενάριο 

προβάλλεται η προτεραιότητα για την περαιτέρω προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων εντός 

της ΠΕΠ∆ 3. Η εφαρµογή των ρυθµίσεων/προτάσεων του συγκεκριµένου σεναρίου αναµένεται να 

οδηγήσει αρχικά σε σταθεροποίηση της οικονοµίας της περιοχής και στη συνέχεια σε υψηλούς 

ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, θα αποτρέψει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος (έστω και αν 

στο µέλλον οι πιέσεις για οικιστική χρήση ενταθούν) και θα οδηγήσει: 

• στην προστασία και αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, µέσα από τη 

σαφή οριοθέτηση των χρήσεων γης και την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόµησης στις 

κρίσιµες και ευαίσθητες περιοχές 

• στη διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας από αλόγιστη χρήση και στην 

προστασία, ανάδειξη της αισθητικής αξίας του τοπίου. 

Στη συνέχεια παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας µε τις προτάσεις των 2 σεναρίων: 
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ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Σενάριο 
 Ήπιας Παρέµβασης 

Σενάριο ∆υναµικής 
Παρέµβασης 

Ρυθµίσεις οικιστικών περιοχών ���� ���� 

ΠΕΠ∆ 1: Γεωργική γη ���� µε περιορισµούς ���� 

ΠΕΠ∆ 2: Εκτάσεις βόσκησης ���� ���� 
ΠΕΠ∆ 3: Περιοχή ήπιου τουρισµού και 
αναψυχής  

- ���� 

Ζώνες 
παραγωγικών 
χρήσεων 

ΠΕΠ∆ 4: ΖΟΕ λίµνης Πλαστήρα ���� ���� 

Ζώνες προστασίας – ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (Π.Ε.Π.) 

���� ���� 

Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (Π.Ε.Χ.) ���� ���� 

Οργάνωση µεταφορών - ∆ίκτυα  ���� ���� 

Πίνακας 10: Συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων σεναρίου Α και Β (πηγή: µελετητική οµάδα) 

 

Με δεδοµένα τα παραπάνω, επιλέγεται το δεύτερο σενάριο της δυναµικής παρέµβασης. Φυσικά, η 

τελική επιλογή θα γίνει µέσα από την διαδικασία των διαβουλεύσεων του σχεδίου αλλά και 

µε πολιτικά κριτήρια, στο αντίστοιχο επίπεδο λήψης αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Καρδίτσας. 
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος της περιοχής (αβιοτικό και βιοτικό).   

Συγκεκριµένα, περιγράφονται τα δηµογραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής, τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών πόρων, τα 

αρχαιολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, το ανθρωπογενές περιβάλλον µε την έννοια των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην περιοχή, οι υφιστάµενες υποδοµές καθώς και οι πιέσεις που 

δέχεται το περιβάλλον µε την ευρεία του έννοια. Ανάλογα µε τις παραµέτρους του περιβάλλοντος 

που εξετάζονται, η περιοχή µελέτης µπορεί να εντοπίζεται εντός των ορίων του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. 

Μητρόπολης ή µπορεί να εκτείνεται σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο. 

 

6.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Καποδιστριακός ∆ήµος Μητρόπολης και νυν ∆ηµοτική Ενότητα (∆.Ε.) Μητρόπολης, µαζί µε τους 

Καποδιστριακούς ∆ήµους Καρδίτσας, Κάµπου, Καλλιφωνίου και Ιτάµου, βάσει του Ν.3852/10, 

αποτελούν τον Καλλικρατικό ∆ήµο Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα. Η περιοχή µελέτης ανήκει στην 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (πρώην Νοµό Καρδίτσας) και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Αναλυτικότερα η ∆.Ε. Μητρόπολης αποτελείται από τις εξής τοπικές κοινότητες: 

• Η τοπική κοινότητα Μητρόπολης αποτελείται από τον οικισµό Μητρόπολη. Η Μητρόπολη µε 

πληθυσµό 1.587 κατοίκους (απογραφή 2001) αποτελούσε έδρα του Καποδιστριακού ∆ήµου 

Μητρόπολης. Απέχει 9,7 χιλιόµετρα από τον οικισµό της Καρδίτσας, µε αποτέλεσµα την έντονη 

εξάρτηση της Μητρόπολης σε υπηρεσίες εµπορίου και αναψυχής από την πόλη της 

Καρδίτσας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ο οικισµός της Μητρόπολης να λειτουργεί 

ως το «προάστιο» της Καρδίτσας, καθώς επιλέγεται η Μητρόπολη ως περιοχή Α κατοικίας από 

τον πληθυσµό της πόλης της Καρδίτσας. Επιπλέον, ο οικισµός αποτελεί «πύλη εισόδου» στην 

περιοχή της Λίµνης Νικολάου Πλαστήρα. Από τον οικισµό διέρχεται ο ποταµός Γαβριάς, ο 

οποίος δέχεται έντονες πιέσεις περιβαλλοντικής υποβάθµισης. 

• Η τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου περιλαµβάνει αποκλειστικά τον οικισµό Άγιο Γεώργιο. Ο 

οικισµός του Αγίου Γεωργίου χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινός και διαθέτει πληθυσµό 609 

κατοίκους το 2001. Είναι ο µόνος οικισµός που είναι χαρακτηρισµένος ως «ιστορικός – 

διατηρητέος» (ΦΕΚ 45Β/3-2-1983). Στον οικισµό οι υποδοµές είναι υποτυπώδεις. Από 

πλευράς ρυµοτοµίας είναι ο πλέον άναρχος οικισµός και οι δρόµοι είναι τσιµεντοστρωµένοι και 

ιδιαίτερα στενοί, γεγονός που σχετίζεται και µε τη µορφολογία του εδάφους. Από τον οικισµό 

διέρχεται το ρέµα Σούδα (Αγίου Γεωργίου), που όµως δέχεται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις 

λόγω της απόρριψης των οικιακών υγρών λυµάτων εντός της κοίτης του.  
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• Η τοπική κοινότητα Γεωργικού, µε πληθυσµό 552 κατοίκους το έτος 2001, αποτελείται από 

τον οικισµό Γεωργικό. Χαρακτηρίζεται ως πεδινός οικισµός στα ανατολικά της Μητρόπολης µε 

µεγάλη εξάρτηση από την πόλη της Καρδίτσας.  

• Η τοπική κοινότητα Κρύα Βρύση αποτελείται από τον οικισµό Κρύα Βρύση και διαθέτει 514 

κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2001. Στην περιοχή υπάρχουν εγκαταλελειµµένα 

λατοµεία. Στην θέση «λατοµείο» (νότια του οικισµού) βρίσκεται η πηγή της Κρύας Βρύσης από 

την οποία πήρε το όνοµά του ο οικισµός. Στην ίδια περιοχή µε την πηγή εντοπίζεται µεγάλο 

σπήλαιο που από µαρτυρίες κατοίκων λέγεται, ότι υπάρχουν δύο µεγάλες αίθουσες µε 

σταλαγµίτες και σταλακτίτες και ότι το σπήλαιο το διασχίζει ποταµός µεγάλου βάθους (έως 3 

µ). Μέχρι σήµερα παραµένει αναξιοποίητο.  

• Η τοπική κοινότητα Ξινονερίου, µε πληθυσµό 603 κατοίκους (απογραφή 2001) αποτελείται 

από τον οικισµό Ξινονέρι. Από τα πλέον αξιόλογα σηµεία στον οικισµό είναι το Άλσος 

Ξινονερίου, το οποίο είναι αναξιοποίητο.  

• Η τοπική κοινότητα Πορτίτσας αποτελείται από τους οικισµούς Πορτίτσα και Πανόραµα. Με 

πληθυσµό 349 κατοίκους το 2001, η Πορτίτσα χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινή και µε απότοµες 

κλίσεις. Αξιοσηµείωτο το Φαράγγι «Βροντάρι» στον δασικό δρόµο από τον οικισµό της 

Πορτίτσας προς τον Άγιο Γεώργιο. Ο οικισµός Πανόραµα χαρακτηρίζεται πεδινός, χωρίς 

συνοχή, µε διάσπαρτα σπίτια και µε απουσία υποδοµών, τόσο τεχνικών (οι δρόµοι είναι 

χωµατόδροµοι) όσο και κοινωνικών.  

• Τέλος, η τοπική κοινότητα Φράγκου περιλαµβάνει αποκλειστικά τον οικισµό Φράγκο. Ο 

οικισµός διαθέτει πληθυσµό 507 κατοίκους (απογραφή 2001). Παρόλο τον πεδινό του 

χαρακτήρα είναι από τους πλέον άναρχους από πλευράς ρυµοτοµίας οικισµός. Αξιόλογο στην 

περιοχή είναι ο λόφος του Προφήτη Ηλία, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος ως αρχαιολογικός 

χώρος (ΦΕΚ 91/Β/9-3-1964). 
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Χάρτης 2: Απόσπασµα χάρτη ευρύτερης περιοχής κλίµακας 1:400.000 (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο Κων/νος Παλαιοχωρίτης) 
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6.2 ΑΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

6.2.1 Κλιµατολογικά στοιχεία  

6.2.1.1 Γενικά 

Το κλίµα της Καρδίτσας παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στις διάφορες περιοχές της, γενικά όµως 

είναι εύκρατο. Η περιοχή της Μητρόπολης κατατάσσεται κατά Köppen στον τύπο Csa – κλίµα της 

ενδοχώρας της Μεσογείου (Μεσογειακό κλίµα), που χαρακτηρίζεται από πολύ θερµά και ξηρά 

καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες. Σηµειώνονται βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ 

την περίοδο ∆εκέµβριο – Μάρτιο σηµειώνονται και χιονοπτώσεις Το χειµώνα παρατηρούνται 

φαινόµενα αυξηµένης υγρασίας και παγωνιάς κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ το καλοκαίρι 

σηµειώνονται θερµοκρασίες που πολλές φορές ξεπερνούν τους 40ο Κελσίου. 

6.2.1.2 Θερµοκρασία 

Ο πλησιέστερος στην περιοχή µελέτης µετεωρολογικός σταθµός της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας βρίσκεται στη γειτονική Καρδίτσα. Στη συνέχεια παρατίθενται κλιµατολογικά στοιχεία 

για την περιοχή µελέτης που αντλήθηκαν από την ψηφιακή εφαρµογή «Γεωκλίµα» που 

αναπτύχθηκε από το Α.Π.Θ., το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, την Ε.Μ.Υ., τη SingularLogic και την Draxis 

(http://www.geoclima.eu/). Τα στοιχεία αφορούν στη χρονική περίοδο 1975-2004. Επιλέχθηκε ένα 

σηµείο της πεδινής περιοχής κοντά στον οικισµό της Μητρόπολης (X=21.845, Y=39.340) και ένα 

στην ορεινή περιοχή της Πορτίτσας (X=21.805, Y=39.310), ώστε να φανούν οι διαφορές του 

µικροκλίµατος. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Μέση Ελάχιστη 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

1,94 2,45 5,34 8,81 13,46 16,58 19,25 18,50 15,75 11,65 6,74 3,12 

Μέση Μηνιαία 
Θερµοκρασία 

6,46 7,80 10,85 15,09 20,15 25,31 27,35 26,27 22,65 17,56 11,52 7,08 

Μέση Μέγιστη µηνιαία 
Θερµοκρασία 

10,60 11,99 15,45 19,16 24,64 31,03 32,64 32,02 28,77 23,36 16,25 11,09 

Πίνακας 11: Μέσες Θερµοκρασίες – ∆.Ε. Μητρόπολης (X=21.845, Y=39.340) (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της 

http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 
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∆ιάγραµµα 1: Μέσες Θερµοκρασίες – ∆.Ε. Μητρόπολης (X=21.845, Y=39.340) (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της 

http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 

 

Με βάση τη µέση θερµοκρασία για την παραπάνω περίοδο ο ψυχρότερος µήνας είναι ο 

Ιανουάριος µε 5,5°C, ενώ η υψηλότερη µέση θερµοκρασία παρουσιάζεται το µήνα Ιούλιο µε 

27,4°C. Η υψηλότερη µέγιστη θερµοκρασία παρουσιάζεται και πάλι τον Ιούλιο (32,9°C) και η 

χαµηλότερη µέση ελάχιστη θερµοκρασία καταγράφεται τον Ιανουάριο (1,3°C) χωρίς όµως να 

απέχει πολύ από τις τιµές του Φεβρουαρίου και του ∆εκεµβρίου (2,3 και 2,4°C αντίστοιχα). 

  

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Μέση Ελάχιστη 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

0,76 0,89 3,94 7,76 12,49 16,15 18,21 18,11 14,79 10,39 5,92 2,13 

Μέση Μηνιαία 
Θερµοκρασία 

4,80 6,57 9,37 13,39 18,39 23,44 25,40 25,19 20,81 15,94 10,09 6,14 

Μέση Μέγιστη µηνιαία 
Θερµοκρασία 

8,61 9,97 13,75 17,72 22,82 29,14 30,90 30,90 26,74 21,60 14,69 9,12 

Πίνακας 12: Μέσες Θερµοκρασίες – ∆.Ε. Μητρόπολης (X=21.845, Y=39.340) (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της 
http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Μέσες Θερµοκρασίες – ∆.Ε. Μητρόπολης (X=21.845, Y=39.340) (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της 
http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 
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Από τη σύγκριση των παραπάνω τιµών προκύπτει ότι η θερµοκρασία στο ορεινό τµήµα της ∆.Ε. 

είναι µικρότερη κατά 1 µε 2 βαθµούς Κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Στη γειτονική Λάρισα λειτουργεί επίσης ο µετεωρολογικός σταθµός "Αλέξανδρος Τακούδης" του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Γ. Μήκος (Lon) 22ο23’55’’ / Γ.Πλάτος (Lat) 39ο37’39’’/ Ύψος 

82 µ.) απ’ όπου αντλούµε στοιχεία για το 2012. Με βάση τη µέση θερµοκρασία ο ψυχρότερος 

µήνας ήταν ο Ιανουάριος µε 4,7°C, ενώ η υψηλότερη µέση θερµοκρασία παρουσιάζεται το µήνα 

Ιούλιο µε 30,2°C. Η υψηλότερη µέγιστη θερµοκρασία παρουσιάζεται και πάλι τον Ιούλιο (36,8°C) 

και η χαµηλότερη µέση ελάχιστη θερµοκρασία καταγράφεται τον Ιανουάριο (0,8°C). Η ελάχιστη 

θερµοκρασία που καταγράφηκε για το 2012 ήταν -5,6°C τον Ιανουάριο, ενώ η µέγιστη έφτασε στα 

µέσα Ιουλίου στους 42,4°C. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι µέσες µέγιστες, 

µέσες ελάχιστες και µέσες θερµοκρασίες. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Μέση Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερµοκρασία 

0,8 2,6 6,1 10,8 15 20,7 23,8 22 18,2 14,8 10,2 3,4 

Μέση Μηνιαία 
Θερµοκρασία 

4,7 5,7 11,5 16,1 20,3 27,4 30,2 28,3 23,6 19,5 13,4 6,7 

Μέση Μέγιστη 
µηνιαία 
Θερµοκρασία 

10,2 9,7 17,5 22 26,5 33,9 36,8 35,8 30,4 25,7 17,6 10,8 

Πίνακας 13: Μέσες Θερµοκρασίες σταθµού Λάρισας 

 

∆ιάγραµµα 3:. Μέσες Θερµοκρασίες σταθµού Λάρισας 

 

Σε γενικές γραµµές παρατηρείται σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια µια µικρή άνοδος των 

µέσων τιµών των µηνών Απρίλιο – Νοέµβριο και πτώση των αντίστοιχων τιµών για την περίοδο 

∆εκέµβρη – Μάρτιο που επιβεβαιώνει την επιβάρυνση που έχει υποστεί το µικροκλίµα της 

περιοχής στα πλαίσια της παγκόσµιας κλιµατολογικής αλλαγής (άνοδος θερµοκρασίας, 

επιµήκυνση της θερµής – ξηρής περιόδου, τάσεις ερηµοποίησης κ.λπ.). 
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6.2.1.3 Βροχοπτώσεις  

Από τα στοιχεία της «Γεωκλίµα» προκύπτει ότι πιο βροχεροί µήνες για την περίοδο 1975 – 2004 

ήταν ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος και ο ∆εκέµβριος µε σχεδόν 11 ηµέρες βροχών, ενώ ο πιο 

άνυδρος µήνας είναι ο Ιούλιος µε µόλις 3 µέρες βροχής. 

 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Αριθµός ηµερών βροχής 8,91 10,76 10,90 8,98 8,39 4,36 3,13 3,79 4,96 9,08 10,03 10,88 

Πίνακας 14: Αριθµός ηµερών βροχής σταθµού Καρδίτσας 

 

 

∆ιάγραµµα 4:. Αριθµός ηµερών βροχής σταθµού Καρδίτσας 

 

Από το σταθµό της Λάρισας προκύπτει ότι ο πιο βροχερός µήνας για το 2012 ήταν ο ∆εκέµβριος 

µε συνολικό ύψος βροχόπτωσης 83,4 και ακολουθούν ο Μάιος (75,4 mm), ο Νοέµβριος και ο 

Φεβρουάριος. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οι βροχές ήταν ελάχιστες µε καµία βροχόπτωση 

τον Ιούλιο και µε µόλις 1 ηµέρα βροχής τον Ιούνιο (0,2 mm). Το µεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης 

ανά ηµέρα σηµειώθηκε το ∆εκέµβρη (34,6 mm). 

 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Βροχόπτωση (mm) 13,4 52,2 40,2 46,0 75,4 0,2 0,0 5,0 33,6 34,2 59,8 83,4 

Πίνακας 15: Ύψος βροχής σταθµού Λάρισας 
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∆ιάγραµµα 5:. Αριθµός ηµερών βροχής σταθµού Λάρισας 

Παρότι φαίνονται τα γενικά χαρακτηριστικά του κλιµατικού τύπου, δηλαδή οι υγροί χειµώνες και η 

ξηρή θερινή περίοδος, εντύπωση προκαλεί η αυξηµένη βροχόπτωση που σηµειώθηκε το Μάιο 

του 2012. Επειδή όµως η παρατήρηση αφορά σε ένα έτος δεν είναι ικανή για την εξαγωγή 

ασφαλούς συµπεράσµατος περί της κλιµατικής µεταστροφής. 

Το ύψος των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων είναι µεγάλο στην Π.Ε. Καρδίτσας σε σύγκριση 

µε τους Νοµούς Λάρισας και Βόλου και κυρίως στα δυτικά ορεινά της Π.Ε.. Ενδεικτικές τιµές 

µέσης ετήσιας βροχόπτωσης είναι 550 mm στο σταθµό του Τυρνάβου και 1142 mm στο σταθµό 

του Μουζακίου, στοιχεία που επιβεβαιώνονται µε τα παραπάνω της εφαρµογής "Γεωκλίµα".  

Οι πιο βροχεροί µήνες είναι από τον Οκτώβριο µέχρι τον Ιανουάριο, ενώ οι πιο ξηροί ο Ιούλιος 

και ο Αύγουστος. Οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισµένες στα ορεινά του Νοµού.  

Η µέση ετήσια νέφωση κυµαίνεται από 4 έως 5 βαθµίδες, ενώ η µέση σχετική υγρασία κυµαίνεται 

από 67 έως 72%. 

Για την εξαγωγή αξιόπιστων χρονοσειρών µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής µελέτης 

χρησιµοποιούµε τους σταθµούς που είχαν λειτουργήσει παλαιότερα στην θεσσαλική πεδιάδα 

µιας και µόνο µε δυο λειτουργούντες σταθµούς είναι αδύνατον να δηµιουργηθούν ζώνες υετού 

(Thiessen) καθώς και χρονοσειρές αξιόπιστων δεδοµένων. Για τους σταθµούς αυτούς έγινε 

έλεγχος σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα των δυο σταθµών και φαίνεται να υπάρχει πολύ καλή 

συσχέτιση, και άρα αξιοπιστία των δεδοµένων. 

Έτσι µε βάση το "Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων περιοχής Καρδίτσας" που εκπονήθηκε 

το 2006 και την ανάλυση των βροχοµετρικών στοιχείων από την υδρολογική διερεύνηση των 

Κουτσόγιαννη et. al. (2001) στους παρακάτω σταθµούς της θεσσαλικής πεδιάδας έχουµε τα εξής 

στοιχεία: 
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Σταθµός Υπηρεσία ∆είγµα Υψόµετρο(m)  Μέση ετήσια τιµή(mm)  

Καρδίτσα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  103  603.9  

Ανάβρα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  208  715.4  

Λουτροπηγή ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  730  893.0  

Μούχα ∆ΕΗ 1960-93  870  1296.0  

Καροπλέσι ∆ΕΗ 1960-93  910  1513.0  

Βαθύλακος ∆ΕΗ 1960-93  800  1057.5  

Αµάραντος ΥΠΓΕ 1960-93  800  1118.1  

∆ρακότρυπα ∆ΕΗ 1960-93  680  1331.1  

Αργιθέα ∆ΕΗ 1960-93  980  1612.7  

Ταυρωπός ∆ΕΗ 1960-93  220  1103.5  

Μορφοβούνι ΥΠΓΕ 1960-93  780  888.6  

Μουζάκι ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  226  1067.2  

Τρίκαλα ΕΜΥ 1960-93  149  693.7  

Καλαµπάκα ΕΜΥ 1960-93  222  738.1  

Φαρκαδώνα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  87  553.5  

Σκοπιά ΥΠΓΕ 1960-93  450  536.9  

Φάρσαλα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  250  621.7  

Ελάτη ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  900  1638.2  

Χρυσοµηλιά ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  940  1124.0  

Βερδικούσα ΥΠΕΧΩ∆Ε 1960-93  863  811.1  

∆εσκάτη ∆ΕΗ 1960-93  830  672.6  

Πίνακας 16: Στοιχεία βροχοµετρικών σταθµών ευρύτερης περιοχής µελέτης   

 

 

Χάρτης 3: Βροχοµετρικοί σταθµοί που χρησιµοποιήθηκαν και πολύγωνα Thiessen, για την επιφανειακή  αναγωγή των 

αντίστοιχων δειγµάτων στις υπολεκάνες του υδροσυστήµατος δυτικής Θεσσαλίας.(πηγή: Μελετητικό γραφείο 

Παλαιοχωρίτης Κων/νος) 
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Για τη διερεύνηση της σχέσης µεταβολής του ύψους βροχής συναρτήσει του υψοµέτρου 

ελήφθησαν υπόψη τα µηνιαία στοιχεία των βροχοµετρικών σταθµών, µε αρχή το διάστηµα 

1972-73. Από τη συσχέτιση των δύο µεγεθών προκύπτει συντελεστής γραµµικής συσχέτισης r
2 

= 

0.57, τιµή που χαρακτηρίζεται σχετικά χαµηλή, πλην όµως αποδεκτή. Υιοθετώντας την εν λόγω 

σχέση γραµµικής παλινδρόµησης προκύπτει ότι η ετήσια βροχοβαθµίδα της λεκάνης απορροής, 

δηλαδή η αύξηση του ετήσιου ύψους βροχόπτωσης ανά µέτρο αύξησης του υψοµέτρου, είναι ίση 

µε β = 0.787 mm/m.  

Τα µηνιαία δείγµατα των βροχοµετρικών σταθµών του Πίνακα 16 ολοκληρώθηκαν στην 

επιφάνεια των 12 υπολεκανών στις οποίες χωρίστηκε το υδροσύστηµα. Η επιφανειακή 

ολοκλήρωση έγινε µε τη µέθοδο Thiessen, χρησιµοποιώντας τα ενσωµατωµένα εργαλεία του 

G.I.S. (voronoi). Ακολούθησε η υψοµετρική αναγωγή των χρονοσειρών, θεωρώντας κοινή 

βροχοβαθµίδα για όλη την περιοχή µελέτης (β = 0.787 mm/m). Στον Πίνακα 17 δίνονται τα 

χαρακτηριστικά µεγέθη των λεκανών απορροής που χρησιµοποιούνται  για την υψοµετρική 

αναγωγή των βροχοπτώσεων. Οι θέσεις των σταθµών, τα όρια των υπολεκανών και τα 

πολύγωνα Thiessen απεικονίζονται στο χάρτη 3.  

Υπολεκάνη 
Μέσο 

υψόµετρο 
λεκάνης(m) 

Μέσο 
υψόµετρο 

σταθµών(m) 

Μέση ετήσια 
βροχόπτωση 

(mm) 

Συντελεστής 
αναγωγής 

Σοφαδίτη (ανάντη υδροµετρικού 

σταθµού Κέδρου)  
643.9  644.9  895.2  1.00  

Ενιπέα (ανάντη υδροµετρικού 

σταθµού Αµπελιάς)  
580.3  440.8  573.6  1.19  

Πηνειού (µεταξύ συµβολής µε 

Πάµισο και Αλή Εφέντη)  
317.6  203.1  574.3  1.16  

Καλέτζη (ανάντη συµβολής µε 

Πάµισο)  
224.2  368.6  842.2  0.87  

Καλέτζη (ανάντη λεκάνη)  319.7  530.4  893.8  0.81  

Παµίσου (ανάντη υδροµετρικού 

σταθµού Μουζακίου)  
796.6  688.9  1225.6  1.07  

Φαρσαλιώτη (ανάντη λεκάνη)  274.5  278.2  645.7  1.00  

Φαρσαλιώτη (ανάντη συµβολής µε 

Σοφαδίτη)  
129.6  177.6  659.9  0.94  

Ενιπέα (µεταξύ Αµπελιάς και 

συµβολής µε Φαρσαλιώτη)  
212.5  242.1  600.3  0.96  

Πηνειού (ανάντη υδροµετρικού 

σταθµού Σαρακήνας)  
858.0  660.0  888.9  1,18  

Πηνειού (µεταξύ Σαρακήνας και 

συµβολής µε Πάµισο)  
355.3  331.7  829.1  1.02  

Ενιπέα (µεταξύ συµβολής µε 

Φαρσαλιώτη και Πηνειό)  
129.7  107.8  550.9  1.03  
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Πίνακας 17: Χαρακτηριστικά µεγέθη των λεκανών απορροής 

6.2.1.4 Εξατµοσοδιαπνοή 

Η δυνητική εξατµοσοδιαπνοή, που θεωρήθηκε κοινή για όλες τις υπολεκάνες του 

υδροσυστήµατος, εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο Penman-Monteith, µε βάση τα µέσα µηνιαία 

µετεωρολογικά δεδοµένα του σταθµού Τρικάλων (είναι ο µοναδικός µε πλήρη σειρά δεδοµένων). 

Στον πίνακα 18 δίνονται τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθόδου, σε µέση µηνιαία 

κλίµακα.  

Ιαν.  Φεβ.  Μαρ.  Απρ.  Μαι.  Ιουν.  Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Οκτ.  Νοε.  ∆εκ.  

23.8  33.4  52.2  95.5  135.0  178.0 182.2 155.5 111.6 57.4 27.6  20.3  

Πίνακας 18: Μηνιαία ύψη δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (mm). 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και δεδοµένο ότι η περιοχή µελέτης επηρεάζεται άµεσα από τη 

λεκάνη του ποταµού Καλέντζη και τις αρδευτικές παροχές από τη λίµνη Πλαστήρα, η µέση ετήσια 

τιµή των κατακρηµνισµάτων ανέρχεται σε 842,2 mm ενώ η εξατµισοδιαπνοή ανέρχεται σε 476 mm 

ποσοστό δηλαδή 56.5%, που είναι τυπικό για τις ελληνικές κλιµατικές συνθήκες.  

 

6.2.1.5 Άνεµοι 

Τα στοιχεία για τη µέση µηνιαία ένταση ανέµων από το «Γεωκλίµα» δείχνουν ότι οι άνεµοι στην 

περιοχή για σχεδόν όλη τη διάρκεια του έτους έχουν µέση ταχύτητα 3 – 5 κόµβους στα πεδινά και 

3,5 – 6 κόµβους στα ορεινά. Την περίοδο Απρίλιο – Σεπτέµβριο δεν προκύπτουν σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση των ανέµων. 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Μέση ταχύτητα 
ανέµου (κόµβοι) 

3,72 4,02 4,90 4,67 4,49 4,59 4,18 3,53 3,79 3,48 2,99 3,33 

Πίνακας 19: Μέσες µηνιαίες ταχύτητες ανέµων  
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∆ιάγραµµα 6: Μέσες µηνιαίες ταχύτητες ανέµων  

Από το σταθµό της Λάρισας προκύπτει ότι οι κυρίαρχοι άνεµοι για το 2012 είναι ανατολικοί – 

βορειοανατολικοί µε µέση ταχύτητα από 0,5 έως 1,9 χλµ/ώρα.  

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Μέση ταχύτητα 
ανέµου (km/hr) 

1,7 3,2 1,9 1,9 1,3 1,4 1,4 1,2 0,8 0,5 0,4 1,2 

Μέση µηνιαία 
διεύθυνση 
ανέµων 

Β Ν∆ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΑΒΑ ΒΑ 

Πίνακας 20: Μέσες µηνιαίες ταχύτητες και διεύθυνσης ανέµων – Λάρισα 

 

Όπως προκύπτει από τη συσχέτιση της ταχύτητας του ανέµου µε την κλίµακα Beaufort, οι µέσοι 

άνεµοι της περιοχής κυµαίνονται από 0 έως 2 µποφόρ, επικρατούν δηλαδή πολύ ασθενείς άνεµοι 

έως άπνοια. 

Γενικά στο θεσσαλικό πεδίο επικρατούν δύο χαρακτηριστικοί τύποι ανέµων, οι ετήσιοι άνεµοι και 

ο λίβας. Οι ετήσιοι άνεµοι οφείλονται στο συνδυασµό της επέκτασης του θερινού θερµικού 

χαµηλού από την περιοχή της Ασίας και του αντικυκλώνα του Ατλαντικού προς την Ν.Α. Ευρώπη 

και πνέουν από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου οπότε και σηµειώνεται η µεγαλύτερη 

ένταση και συχνότητά τους. Στην ηµερήσια πορεία τους το µέγιστο εµφανίζεται το απόγευµα, ενώ 

το βράδυ η έντασή τους σταδιακά µηδενίζεται λόγω της αυξηµένης ευστάθειας του επιφανειακού 

στρώµατος. Ο λίβας είναι ξηρός και θερµός τοπικός άνεµος, πνέει το Μάιο και στις αρχές Ιουνίου 

και είναι εξαιρετικά καταστρεπτικός για τις καλλιέργειες. 

 

6.2.1.6 Υετός  

Όσον αφορά στα στοιχεία χιονοπτώσεων και υετού το «Γεωκλίµα» δίνει τα παρακάτω στοιχεία: 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 
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Ολικό ύψος υετού 
(mm) 

76,26 64,64 68,66 63,90 48,65 20,88 14,79 20,51 29,30 80,35 113,54 103,31 

Αριθµός ηµερών 
χιονιού 

1,77 1,40 0,82 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,36 1,48 

Πίνακας 21: Ολικό ύψος υετού και ηµέρες χιονιού 

 

∆ιάγραµµα 7: Ολικό ύψος υετού και ηµέρες χιονιού – ∆.Ε. Μητρόπολης (θέση X=21.845, Y=39.340) (Πηγή: 

Επεξεργασία στοιχείων της http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 

 

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ∆ΕΚ 

Ολικό ύψος υετού 
(mm) 

85,95 83,65 88,97 69,79 50,10 22,92 19,09 20,41 31,32 88,71 125,51 124,13 

Αριθµός ηµερών 
χιονιού 

2,89 2,94 1,58 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,35 2,29 

Πίνακας 22: Ολικό ύψος υετού και ηµέρες χιονιού – ∆.Ε. Μητρόπολης (X=21.805, Y=39.310) (Πηγή: Επεξεργασία 

στοιχείων της http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 
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∆ιάγραµµα 8: Ολικό ύψος υετού και ηµέρες χιονιού – ∆.Ε. Μητρόπολης (X=21.805, Y=39.310) (Πηγή: Επεξεργασία 

στοιχείων της http://ns358705.ovh.net/geoclima/ από την οµάδα µελέτης) 

Παρατηρείται ότι στην ορεινή περιοχή οι χιονοπτώσεις είναι σαφώς αυξηµένες. Τέλος, κατά την 

εαρινή περίοδο Φεβρουάριος – Ιούνιος παρατηρούνται συχνές χαλαζοπτώσεις που δηµιουργούν 

προβλήµατα στις καλλιέργειες. 

 

6.2.1.7 Οµβροθερµικά στοιχεία   

Ένα οµβροθερµικό διάγραµµα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: στην τετµηµένη του βρίσκονται οι 

µήνες του έτους, στην µία τεταγµένη οι µηνιαίες βροχοπτώσεις R σε mm και στην άλλη οι µέσες 

µηνιαίες θερµοκρασίες T σε °C. Η κλίµακα του άξονα των βροχοπτώσεων είναι διπλάσια από 

αυτήν των θερµοκρασιών (R=2T). Με την ένωση των σηµείων των µηνιαίων βροχοπτώσεων 

σχηµατίζεται η καµπύλη βροχοπτώσεων και µε την ένωση των σηµείων των µέσων µηνιαίων 

θερµοκρασιών η καµπύλη των θερµοκρασιών. Τα δύο σηµεία τοµής των καµπυλών δείχνουν τη 

χρονική στιγµή όπου R=2T. Το διάστηµα όπου R < 2T ονοµάζεται ξηροθερµική περίοδος. 

Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 9 η ξηροθερµική περίοδος για την περιοχή µελέτης διαρκεί 

από τα τέλη Απριλίου µέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. 
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∆ιάγραµµα 9: Οµβροθερµικό ∆ιάγραµµα Μ.Σ. Καρδίτσας. 

6.2.1.8 Θόρυβος  

Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης του 

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής. Ως “περιβαλλοντικός θόρυβος” νοούνται οι 

ανεπιθύµητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στις αστικές περιοχές και στο ύπαιθρο που δηµιουργούνται 

από ανθρώπινες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των θορύβων που εκπέµπονται από 

µεταφορικά µέσα, από οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές και από χώρους 

βιοµηχανικής δραστηριότητας όπως ορίζονται στο παράρτηµα IΙ του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Η.Π. 

15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1022/2002). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Environmental Noise Directive 2002/49/EC) έχει προτείνει την καθιέρωση 

δεικτών για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Η παραπάνω Οδηγία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία Αριθµ. 13586/724 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 384/2006). 

Σε γενικές γραµµές ο θόρυβος δηµιουργεί µια όχληση ποικίλης µορφής. Βέβαια είναι φανερό ότι 

σύµφωνα µε τις στάθµες θορύβου που έχουν καταµετρηθεί στις µεγάλες οδικές αρτηρίες, δεν 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απωλειών της ακουστικής ικανότητας των κατοίκων των γειτονικών 

αστικών περιοχών. Οι γενικότερες επιπτώσεις στην υγεία είναι γενικά άγνωστες και πιθανά είναι 

ελαφρές, πλην περιπτώσεων ατόµων που έχουν άσχηµη υγεία ή ζουν σε άσχηµες συνθήκες. 

Επίσης άγνωστες είναι και οι επιπτώσεις σε ψυχο-κοινωνικό επίπεδο, η ποιοτική και ποσοτική 

αποτίµηση των οποίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη. 

Συνήθως οι φωνητικές επικοινωνίες, η ακρόαση µουσικής κλπ διαταράσσονται όταν το επίπεδο 

θορύβου ξεπερνά τα 60 dB(A) και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνοµιλίες για να γίνουν κατανοητές 

απαιτούν ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των συνοµιλητών, όσον αφορά την µεταξύ τους 

απόσταση κλπ. Σε περιπτώσεις θορύβου άνω των 75 dB(A) µια κανονική συνοµιλία είναι αδύνατη. 
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∆ιάφορες έρευνες που έγιναν σε κατοίκους αστικών περιοχών απέδειξαν την σηµασία που δίνεται 

σ’ αυτή την µορφή όχλησης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και γενικότερα τις ώρες ξεκούρασης.  

Κατά την διάρκεια του ύπνου η διατάραξη είναι πολύ σηµαντική για τα άτοµα µεγάλης σχετικής 

ηλικίας και κυρίως κατά την αρχή ή το τέλος του ύπνου. Η όχληση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 

διαφορά ανάµεσα στο επίπεδο θορύβου που οφείλεται σ’ ένα µεµονωµένο όχηµα µεταφοράς και 

στην µέση στάθµη του θορύβου "βάθους". 

Η απόδοση και γενικότερα η προσοχή για εκτέλεση εργασίας µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί 

ανάλογα µε την στάθµη του θορύβου και την ακουστική αντίληψη του ατόµου που υπόκειται σ’ 

αυτόν. Γι’ αυτή την περίπτωση ο θόρυβος που οφείλεται στην οδική κυκλοφορία θεωρείται ότι δεν 

παίζει αποφασιστικό ρόλο, σε σχέση µε άλλες πηγές θορύβου. 

Σε όλες τις παραπάνω επιπτώσεις στην φυσιολογία του κατοίκου των αστικών περιοχών θα 

πρέπει να προστεθούν και οι επιπτώσεις στην ψυχολογία του, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. 

Για µερικά άτοµα η επίδραση του θορύβου παρουσιάζει διάφορες µορφές ακουστικής όξυνσης, 

όπως: 

α) Ο θόρυβος που επιδρά δυσµενώς στην ακοή µουσικής ή στην διεξαγωγή µιας συζήτησης έχει 

αντιαισθητική κυρίως επίδραση και τα µέτρα µείωσής του θα πρέπει να είναι ανάλογα εκείνων που 

λαµβάνονται π.χ για την αποµάκρυνση απορριµµάτων από ένα περιβάλλον ανώτερο ποιοτικά. 

β) Ο θόρυβος που οφείλεται σε καθορισµένη οµάδα ατόµων έχει την µορφή της κατάλυσης και 

προσβολής της ατοµικής ιδιοκτησίας, που είναι ανάλογη της αυθαίρετης εισόδου ενός αγνώστου 

στο διαµέρισµα (π.χ ο θόρυβος των µηχανικών δικύκλων ή ο θόρυβος από µεγάφωνα πλανόδιων 

πωλητών). 

Περιοχές µε ιδιαίτερο πρόβληµα υποβάθµισης του ακουστικού περιβάλλοντος είναι σχεδόν όλες οι 

αστικές περιοχές, ενώ φυσικά το πρόβληµα είναι εντονότερο στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Η ρύπανση του ακουστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του έργου διαµορφώνεται 

πρωτίστως από την κυκλοφορία των οχηµάτων. Η ρύπανση αυτή διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα 

κυρίως λόγω της µικρής κυκλοφορίας των οχηµάτων τοπικό δίκτυο ενώ µεγαλύτερη είναι η 

επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στους οικισµούς εκατέρωθεν της Επ. οδού Καρδίτσας 

- Μητρόπολης. Η επίδραση της κίνησης των τρένων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής 

µελέτης είναι µηδαµινό λόγω σχετικά µεγάλης απόστασης της σιδηροδροµικής γραµµής από την 

περιοχή µελέτης αφετέρου της µικρής συχνότητας των δροµολογίων αλλά και των νέας 

τεχνολογίας επιβατικών αµαξοστοιχιών που χρησιµοποιούνται. Άλλοι θόρυβοι οι οποίοι 

προκαλούνται από τη χρήση αγροτικών µηχανηµάτων είναι επίσης περιορισµένοι στη θερινή 

περίοδο και δεν δηµιουργούν ιδιαίτερο πρόβληµα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Η 

λειτουργία της πίστας moto - cross δηµιουργεί επεισόδια θορύβου σε µεµονωµένες ώρες και 
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ηµέρες του έτους επηρεάζοντας σε µικρό βαθµό µόνο τον οικισµό της Μητρόπολης, µε τον οποίο 

γειτνιάζει. Λαµβάνοντας υπόψη τον περιοδικό χαρακτήρα λειτουργίας της και το µικρό χρόνο σε 

σχέση µε άλλες δραστηριότητας (επαρχιακό οδικό δίκτυο) η θορυβική ρύπανση της εγκατάστασης 

moto - cross είναι µικρή.    

Υψηλότερα επίπεδα θορύβου παρουσιάζονται στο νοτιοαντολικό τµήµα της περιοχής µελέτης 

(όρια µε ∆.Ε. Καρδίτσας) από την λειτουργία λατοµικών επιχειρήσεων εντός της θεσµοθετηµένης 

λατοµικής ζώνης (ενεργό λατοµείο εντός της ∆.Ε. Καρδίτσας - περιοχή Ρούσσου). Οι επιπτώσεις 

του θορύβου από την λειτουργία των λατοµικών επιχειρήσεων δεν επηρεάζει το ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής διότι τα οικιστικά σύνολα της περιοχής µελέτης χωροθετούνται σε 

µεγάλες αποστάσεις από την λατοµική ζώνη.   

 

6.2.1.9 Ατµόσφαιρα  

Ως ρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα χαρακτηρίζεται η περιεκτικότητά του σε στερεές, υγρές ή 

αέριες ουσίες σε ποσότητα: 

• η οποία µπορεί να βλάψει την υγεία του ανθρώπου ή να του προκαλέσει οχλήσεις 

• που µπορεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της γης σε οποιαδήποτε µικρή ή 

µεγάλη γεωγραφική κλίµακα 

Η καπνοµίχλη ήταν αρχικά στη δεκαετία του 20 και του 30 ο κυρίαρχος τύπος ρύπανσης, λόγω 

της χρήσης κάρβουνου, µε παραγόµενους ρύπους καπνό και διοξείδιο του θείου ενώ λόγω της 

οικονοµικής κρίσης έκανε ξανά την εµφάνιση του υπό µορφή αιθαλοµίχλης στις περισσότερες 

πόλεις της Ελλάδας. Η φωτοχηµική ρύπανση αποτελεί τον νεότερο τύπο, οφειλόµενη στην 

αντικατάσταση του άνθρακα µε πετρέλαιο και στην χρήση ελαφρών καυσίµων. Στους ρύπους της 

ατµόσφαιρας προστέθηκαν στην συνέχεια και τα διάφορα οξείδια, υποξείδια, οζονίδια και γενικά 

προϊόντα χηµικών αντιδράσεων υδρογονανθράκων µε τα φυσικά συστατικά της ατµόσφαιρας και 

την βοήθεια του ηλιακού φωτός. 

Σαν εκποµπή ρύπανσης ορίζεται η ποσότητα των ρύπων που διοχετεύεται στην ατµόσφαιρα από 

την έξοδο κάποιας πηγής και αντιπροσωπεύει το διαθέσιµο δυναµικό αυτής. Είναι µέγεθος 

παροχής, µετράται σε µονάδες µάζας ανά χρόνο και υπολογίζεται µε βάση την κατανάλωση 

καυσίµων, τα στοιχεία παραγωγής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγών. 

Σαν συγκέντρωση ρύπανσης ορίζεται η ποσότητα ρύπου που δηµιουργείται ανά µονάδα 

καταναλισκόµενου καυσίµου ή ανά µονάδα παραγόµενου έργου ή ανά µονάδα καταναλισκόµενου 

αγαθού. 

Πηγές Ρύπανσης 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                102 

 

Γενικά: Οι κύριες πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης από ανθρώπινη δραστηριότητα είναι οι 

Μεταφορές, η Βιοµηχανία και η Θέρµανση. Προέρχονται βασικά από τις καύσεις υγρών και 

στερεών καυσίµων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πηγών αυτών. Μόνο στην 

περίπτωση της βιοµηχανίας ορισµένα είδη και ορισµένες ποσότητες ρύπων διοχετεύονται στην 

ατµόσφαιρα είτε κατά την διαδικασία της παραγωγής είτε κατά τη διακίνηση και αποθήκευση 

πρώτων υλών και προϊόντων. Η χρήση των καυσίµων ανά κατηγορία πηγής καθορίζει και τα 

χαρακτηριστικά της ρύπανσης. 

Μεταφορές: Το µέγεθος, ο βαθµός συµµετοχής, καθώς και η ποιότητα των εκπεµπόµενων ρύπων 

από τις δραστηριότητες των µεταφορών αγαθών και προσώπων διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα 

µέσα που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση τους. Η βασική κατηγορία µεταφορών που 

λαµβάνονται υπ' όψη στη µελέτη αυτή είναι η οδική κυκλοφορία. Η συνήθης αντιµετώπιση στην 

µοντελοποίηση της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία είναι η προσοµοίωση της µε σύνολο 

γραµµικών πηγών (οδικά τµήµατα) που συνεισφέρουν στην ρύπανση. Η κυκλοφορία των 

οχηµάτων αποτελεί τη βασική πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον. 

Βιοµηχανία: Η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι µια από τις πολύ σηµαντικές πηγές 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο βαθµός και το είδος της επιβάρυνσης εξαρτώνται από το µέγεθος, το 

είδος και τον βαθµό συγκέντρωσης των παραγωγικών µονάδων. Άλλες σηµαντικές παράµετροι 

για τη διαµόρφωση των τελικών τιµών αέριας ρύπανσης αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας των 

µονάδων, στην ποιότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων και στην εφαρµογή µεθόδων 

αντιρύπανσης και εξοικονόµησης ενέργειας σε όλες τις φάσεις της παραγωγής. Η επιβάρυνση του 

αστικού περιβάλλοντος που βρίσκεται κοντά σε βιοµηχανικές ζώνες, είτε εµπεριέχει τέτοιες ζώνες 

στον ιστό του, εξαρτάται και από τις µετεωρολογικές συνθήκες, το ανάγλυφο της περιοχής, την 

οικιστική οργάνωση και τις πολεοδοµικές συνθήκες, και βέβαια την σχετική απόσταση µεταξύ 

πηγής - αποδέκτη.  

Θέρµανση: Η θέρµανση αποτελεί µια σηµαντική πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης που έχει όµως 

εποχιακό χαρακτήρα γιατί λειτουργεί µόνο την περίοδο του χειµώνα, µε εξαίρεση λίγες 

εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού που χρησιµοποιούνται από ορισµένα ξενοδοχεία και νοσοκοµεία 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πέρα από τον εποχιακό της χαρακτήρα, η θέρµανση 

χαρακτηρίζεται και από το γεγονός ότι αποτελείται από µικρές εστίες διάσπαρτες στον αστικό 

χώρο και µπορεί έτσι να προσοµοιαστεί µε εµβαδική πηγή µεγάλων διαστάσεων που συνεισφέρει 

στη ρύπανση. 

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας στην άµεση και ευρύτερη περιοχή του έργου δεν έχει καταγραφεί 

συστηµατικά µέσω µετρήσεων καταγραφών των εκπεµπόµενων ρυπαντικών φορτίων κ.λ.π. Η 

εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης µπορεί να προσεγγισθεί µέσω των χρήσεων γης και των 

σηµαντικότερων πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή µελέτης. 
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Πιο συγκεκριµένα για την ευρύτερη περιοχή µελέτης επισηµαίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• οι οικισµοί στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή είναι µικρού µεγέθους και 

• οι τιµές υποβάθρου της περιοχής µελέτης αναµένεται να είναι χαµηλές λόγω των χρήσεων 

γης της περιοχής, 

Οι κύριοι ρυπαντές στην περιοχή µελέτης του νέου έργου είναι: 

• η οδική  κυκλοφορία στους ασφαλτοστρωµένους δρόµους και  δευτερευόντως στο τοπικό 

οδικό δίκτυο, 

• οι κατοικίες (κυρίως λόγω των συστηµάτων θέρµανσης) και  

• οι γεωργικές  δραστηριότητες της περιοχής (ψεκασµοί)  

• η λειτουργία λατοµικών επιχειρήσεων στην γειτονική ∆.Ε. Καρδίτσας 

• Η λειτουργία της πίστας moto - cross 

Από τις ανωτέρω αναφερόµενες πηγές σηµαντικότερη για την ατµόσφαιρα είναι η οδική 

κυκλοφορία και η λειτουργία λατοµικών επιχειρήσεων. Με δεδοµένο τον εποχιακό χαρακτήρα της 

λειτουργίας των κεντρικών θερµάνσεων και των ψεκασµών στις καλλιέργειες καθώς και της 

λειτουργίας της πίστας moto - cross (µόνο συγκεκριµένες ηµέρες του έτους) η ατµοσφαιρική 

ρύπανση δεν είναι έντονη. Η οδική κυκλοφορία εντοπίζεται στις κυρίως στην Επ.Ο Καρδίτσας - 

Μητρόπολης, ενώ το υπόλοιπο τοπικό αστικό δίκτυο, λόγω της µικρής οδικής κυκλοφορίας, 

αποτελεί µικρή πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην άµεση περιοχή µελέτης. 

Υψηλότερα επίπεδα επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας (σκόνη) παρουσιάζονται στο νοτιοανατολικό 

τµήµα της περιοχής µελέτης (όρια µε ∆.Ε. Καρδίτσας) από την λειτουργία λατοµικών 

επιχειρήσεων εντός της θεσµοθετηµένης λατοµικής ζώνης (ενεργό λατοµείο εντός της ∆.Ε. 

Καρδίτσας). Μικρότερα επίπεδα σκόνης προκαλούνται κατά τη διάρκεια των προπονήσεων - 

αγώνων στην πίστα moto - cross επηρεάζοντας µόνο σε πολύ τοπικό επίπεδο. ∆εδοµένου δε ότι 

στην περιοχή σπάνια πνέουν άνεµοι δυτικής κατεύθυνσης (λόγω της οροσειράς της Πίνδου) η 

επιβάρυνση της πίστας moto - cross σε σκόνη για τον οικισµό της Μητρόπολης είναι σχεδόν 

µηδαµινή.   

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα συστήµατα θέρµανσης το εκπεµπόµενο ρυπαντικό φορτίο από τα 

συστήµατα θέρµανσης των κατοικιών τους εκτιµάται ότι δεν είναι σηµαντικό. Η λειτουργία των 

συστηµάτων θέρµανσης επιβαρύνει την ατµόσφαιρα κατά την χειµερινή περίοδο κυρίως µε 

ρύπους CΟ, ΝΟx, SΟ2, καπνό και σωµατίδια, αλλά εκτιµάται ότι δεν δηµιουργούνται ιδιαίτερα 

προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης (αιθαλοµίχλης). 

Οι γεωργικές δραστηριότητες επιβαρύνουν τοπικά την ατµόσφαιρα και όχι συστηµατικά. Οι 

ψεκασµοί µε παρασιτοκτόνα και η καύση φυτικών υπολειµµάτων αποτελούν την κύρια πηγή 
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ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες, που όµως επιτρέπουν την εκτίµηση ότι η επιβάρυνση 

της ατµόσφαιρας από σχετικές δραστηριότητες δεν είναι σηµαντική. 

Καταλήγοντας, οι πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή είναι χαµηλής τάξης αριθµού και 

σχετικά µικρής δυναµικότητας όσον αφορά το εκπεµπόµενο ρυπαντικό φορτίο µε µικρή αυξητική 

τάση στην περιοχή της λατοµικής ζώνης.  

6.2.2 Γεωµορφολογία – Υδρολογία 

6.2.2.1 Γεωµορφολογία 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαµβάνει το κεντρικό – ανατολικό τµήµα του ηπειρωτικού κορµού 

της Ελλάδος. Αποτελείται από τις Π.Ε. Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Τρικάλων και 

καταλαµβάνει συνολική έκταση 14.037 km2 (10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας). Η 

Περιφέρεια Θεσσαλίας συνορεύει προς βορρά µε τις Περιφέρειες ∆υτικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας, προς νότο µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, δυτικά µε την Περιφέρεια Ηπείρου, 

ενώ ανατολικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος. 

Το 36,0% του εδάφους της Θεσσαλίας είναι πεδινό, το 17,1% ηµιορεινό, ενώ το 44,9% είναι 

ορεινό. Η εδαφική της διαµόρφωση είναι τέτοια ώστε ψηλά βουνά περιβάλλουν το Θεσσαλικό 

κάµπο, ο οποίος αποτελεί τη µεγαλύτερη πεδιάδα της χώρας που διαρρέεται δυτικά προς τα 

ανατολικά από τον ποταµό Πηνειό που είναι ο τρίτος µεγαλύτερος ποταµός της Ελλάδας. Τα 

ψηλότερα όρη είναι τµήµα του Ολύµπου, το νότιο τµήµα της οροσειράς της Πίνδου, ο Ίταµος, το 

Πήλιο και η Όθρυς. 

Η Θεσσαλία αποτελεί ένα εκτεταµένο ενδοορεινό βύθισµα της Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο 

οριοθετείται στα ανατολικά από τους ορεινούς όγκους της Πελαγονικής και δυτικά από τους 

ορεινούς όγκους της Πίνδου. Το βύθισµα αυτό δεν είναι γεωµορφολογικά ενιαίο και χωρίζεται στα 

επιµέρους βυθίσµατα της ∆υτικής και Ανατολικής Θεσσαλικής Θεσσαλίας (Ψιλοβίκος,1991). Η 

Θεσσαλική πεδιάδα χωρίζεται σε δύο επιµέρους λεκάνες. Την ανατολική λεκάνη της Λάρισας και 

τη δυτική λεκάνη µε την πεδιάδα των Τρικάλων – Καρδίτσας – Σοφάδων. Η πεδιάδα Τρικάλων – 

Καρδίτσας – Σοφάδων είναι µια επίπεδη περιοχή. Στο ανάγλυφο της περιοχής παρατηρούνται 

πολύ µικρές κλίσεις και όλα τα ρέµατα έχουν µικρή µεταφορική ικανότητα σχηµατίζοντας κοίτες µε 

µαιανδρική µορφή. 

Η Π.Ε. Καρδίτσας αποτελεί το νοτιοδυτικό τµήµα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχει έκταση 

2.636 km2. Το νοτιοδυτικό τµήµα του Νοµού καταλαµβάνεται από την οροσειρά της Πίνδου και 

των Αγράφων, ενώ βορειοανατολικά απλώνεται ο θεσσαλικός κάµπος. Το 47% του Νοµού 

καλύπτεται από πεδινές εκτάσεις, το 44% από ορεινούς όγκους και µόλις το 9% από ηµιορεινές 

περιοχές. 
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Κατανοµή των εκτάσεων του νοµού Καρδίτσας µε βάση το υψόµετρο

Πεδ ινές  περ ιοχές

47%

Ηµιορεινές  περ ιοχές

9 %

Ορεινές  περ ιοχές

44%

 

∆ιάγραµµα 10:  Κατανοµή εκτάσεων Π.Ε. Καρδίτσας βάσει υψοµέτρου  (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο Κων/νος 

Παλαιοχωρίτης) 

Η πεδιάδα Τρικάλων - Καρδίτσας – Σοφάδων είναι µια οριζόντια επίπεδη περιοχή. Οι κλίσεις που 

εµφανίζονται είναι της τάξης 0,1 έως 0,15%. Όλα τα ποτάµια ρέµατα έχουν µικρή µεταφορική 

ικανότητα και σχηµατίζουν µαιανδρικές κοίτες. Η επίπεδη µορφολογία της πεδιάδας διακόπτεται 

από την ύπαρξη αποµονωµένων λόφων που αποτελούνται από ανθρακικά πετρώµατα και 

µάρµαρα µε απότοµες κλιτύες ενώ αποτελούν υπολειµµατικές εξάρσεις (hums) των ορέων της 

υποπελαγονικής ζώνης κατευθυνόµενα από την τεκτονική της περιοχής. 

Η περιοχή µελέτης της ∆.Ε. Μητρόπολης τοποθετείται γεωγραφικά στο κεντροδυτικό τµήµα της 

Π.Ε. Καρδίτσας αποτελώντας ουσιαστικά την ζώνη µετάβασης προς την ορεινή ζώνη της Πίνδου. 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                106 

 

 

Χάρτης 4: Απόσπασµα γεωµορφολογικού χάρτη περιοχής µελέτης κλίµακας 1:50.000 (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο 

Κων/νος Παλαιοχωρίτης) 

Αναλυτικότερα, η εδαφική έκταση της ∆Ε Μητρόπολης µπορεί να διακριθεί σε τρεις ζώνες, 

ανάλογα µε το ανάγλυφό της (υψόµετρο, κλίσεις), στην πεδινή ζώνη της περιοχής που 

καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της ∆.Ε., την ηµιορεινή και την ορεινή ζώνη, κάθε µία από τις 
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οποίες καταλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσοστό επί των εδαφών της ∆.Ε., σύµφωνα µε τα 

παρακάτω: 

1. Πεδινή ζώνη (υψόµετρο: 120 - 300 m.): Καλύπτει το ανατολικό τµήµα της ∆ηµοτικής 

Ενότητας µε µικρές µορφολογικές εξάρσεις υπολειµµατικού χαρακτήρα της 

µεσοελληνικής αύλακας καθώς και των ασβεστολίθων της υποπελαγονικής 

γεωτεκτονικής ζώνης. Το οµαλό ανάγλυφο της ανατολικής περιοχής οφείλεται στις 

διαδικασίες διάβρωσης των ανατολικών κλιτύων της Πίνδου προς της περιοχή της 

Θεσσαλίας όπου δηµιούργησαν και την προσχωµατική πεδιάδα της ευρύτερης περιοχής 

της Καρδίτσας. Στην πεδινή ζώνη περιλαµβάνονται οι οικισµοί του Φράγκου (130µ.), της 

Μητρόπολης (155µ.), του Γεωργικού (130µ.), της Κρύας Βρύσης (135µ.), του 

Ξινονερίου (150µ.) και του Αγίου Γεωργίου (260µ.). Στην πεδινή περιοχή 

περιλαµβάνεται επίσης και ο νέος οικισµός του Πανοράµατος που χωροθετείται µεταξύ 

Μητρόπολης και Πορτίτσας µε υψόµετρα της τάξης των 200µ. Χαρακτηριστικές κορυφές 

των υπολειµµατικών εξάρσεων της πεδινής ζώνης είναι ο λόφος του Προφήτη Ηλία στο 

Φράγκο (126µ.), οι Ράχες (247µ.) στην περιοχή του θολωτού τάφου Γεωργικού και 

Γάµος (248µ.) δυτικά του ασβεστολιθικού όγκου της Γούβας. 

2. Ηµιορεινή περιοχή: Εκτείνεται µεταξύ της πεδινής ζώνης των 300 µέτρων έως το 

υψόµετρο των 700 µέτρων και αποτελεί µια µεταβατική περιοχή µεταξύ πεδινών και 

ορεινών περιοχών καταλαµβάνοντας σχετικά µικρό εδαφικό τµήµα της ∆.Ε. 

Μητρόπολης µε µεγάλες όµως µορφολογικές κλίσεις. Οι κλίσεις του αναγλύφου της 

ηµιορεινής ζώνης κυµαίνονται µεταξύ 10ο και 65ο δηµιουργώντας απότοµα πρανή. Οι 

µεγάλες µορφολογικές κλίσεις που παρατηρούνται κυρίως στα δυτικά της Πορτίτσας και 

του Αγίου Γεωργίου οφείλονται σε τεκτονικά αίτια, υποδεικνύοντας την εφίππευση της 

υπερπινδικής ζώνης στην ζώνη της Πίνδου. Κατά µήκος της εφίππευσης έχουν 

σχηµατιστεί χαρακτηριστικές  κορυφές οριοθετώντας κατά αυτό τον τρόπο το µέτωπο 

της εφίππευσης. Χαρακτηριστικές είναι οι κορυφές της Αγίας Παρασκευής (745µ.) και η 

κορυφή Τρύπα (762µ.). 

3. Ορεινή περιοχή: Καλύπτει το µικρότερο τµήµα της ∆.Ε. Μητρόπολης καταλαµβάνοντας 

σχεδόν το 15% της επιφάνειας της. Χαρακτηρίζεται από υψόµετρα µεταξύ 700 και 1000 

µέτρων και µορφολογικές κλίσεις αναγλύφου µεταξύ 4% έως 50% ενώ οριοθετεί τον 

ανατολικό υδροκρίτη της τεχνητής Λίµνης Πλαστήρα. Χαρακτηριστικά υψώµατα και 

υψόµετρα της περιοχής είναι η «Κορυφή» (969µ.) και ο «Κοκκοριάκος» (1016). 
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6.2.2.2 Χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου 

Η µορφή του Υδρογραφικού δικτύου µίας περιοχής εξαρτάται από τη µορφολογία της, τη 

λιθολογική σύσταση των σχηµατισµών που δοµούν τις λεκάνες απορροής, τις κλιµατολογικές 

συνθήκες κλπ. και συχνά χρησιµοποιείται για να δώσει πληροφορίες για αυτές τις παραµέτρους 

µίας περιοχής. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της ∆.Ε. Μητρόπολης είναι µερικώς αναπτυγµένο, δενδριτικού τύπου,  

επιφανειακής ως επί το πλείστον απορροής στο δυτικό ορεινό τµήµα λόγω της µεγάλης εµφάνισης 

του φλύσχη και των µολασσικών σχηµατισµών στην ηµιορεινή και ορεινή ζώνη. 

Οι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής παρουσιάζουν µια γενική διεύθυνση ροής από 

τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά όπου συγκεντρώνονται στο ρέµα Γαβριάς διεύθυνσης 

από δυτικά προς ανατολικά εντός τεχνητής διαµορφωµένης κοίτης. Κατά το παρελθόν η κοίτη του 

Γαβριά είχε διεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά ενώ στη συνέχεια στρεφόταν προς τα βόρεια 

και κινούνταν δυτικά της πόλης της Καρδίτσας ακολουθώντας πιθανά την νεοτεκτονική διάρρηξη 

του δυτικού περιθωρίου της θεσσαλικής λεκάνης προς την Πίνδο (βόρεια προέκταση ρηξιγενούς 

ζώνης ∆οµοκού – Καναλίων). 

Στο βορειοανατολικό τµήµα της περιοχής µελέτης (πεδινή ζώνη) δεν υφίστανται πλέον οι φυσικές 

κοίτες των ποταµών αλλά µέσω των έργων αναδασµών  δηµιουργήθηκαν αποστραγγιστικά 

κανάλια των αγρών, που κατασκευάστηκαν από την ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, και τα οποία 

τοποθετούνται κάθετα και παράλληλα προς τους κύριους ποταµούς της περιοχής οι οποίοι 

ευθυγραµµίστηκαν. Κατά µήκος της εγκιβωτισµένης τεχνητής κοίτης του ποταµιού Γαβριά από τη 

θέση Καροκύθια έως και την συµβολή του µε τον ποταµό Καράµπαλη έχουν κατασκευαστεί 

αναχώµατα  για την αντιπληµµυρική προστασία της πόλης της Καρδίτσας. 

Οι παροχές όλων των ρεµάτων της περιοχής πλην του ποταµού Γαβριά είναι παροδικές, 

χαρακτηρίζονται ως χειµαρικής µορφής και µηδενίζονται κατά τους θερινούς µήνες του 

υδρολογικού έτους.  

Οι σηµαντικότεροι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου στα όρια της περιοχής µελέτης και τα 

χαρακτηριστικά του καθενός φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Όνοµα Κλάδου Τάξη Κλάδου ∆ιεύθυνση Ροής 

Γαβριάς (ξεκινά από την υδροκριτική γραµµή στην περιοχή 

του Μορφοβουνίου και Μεσενικόλα, κινείται µε διεύθυνση από 

δυτικά προς ανατολικά και εντός του οικισµού Μητρόπολης 

και εν συνεχεία µέσω τεχνητής κοίτης συµβάλει στον ποταµό 

Καράµπαλη νότια της πόλης της Καρδίτσας  

5
η
 ∆. – Α. 
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Ρ. Παναγούλη. Ξεκινά από την περιοχή των κλιτύων της 

Πορτίτσας, διέρχεται εντός του οικισµού του Πανοράµατος και 

εν συνεχεία συµβάλει στο ρέµα Βροντάρι 

3
η
 Ν∆. – ΒΑ.  

Ρ. Βροντάρι. Ξεκινά από την περιοχή δυτικά του Αγίου 

Γεωργίου και διερχόµενο εντός της κοιλάδας που οριοθετείται 

µεταξύ των οικισµών Πορτίτσας και Αγίου Γεωργίου προς τα 

Β∆ συµβάλει στο ρέµα Παναγούλη. Εν συνεχεία η παλιά κοίτη 

του ρέµατος κινούνταν ακριβώς στο βόρειο τµήµα του 

οικισµού του Γεωργικού και αλλάζοντας διεύθυνση κινούνταν 

προς τα βόρεια. Μετά τα έργα αναδασµού το ρέµα πριν τον 

οικισµό του Γεωργικού εκτρέπεται µέσω ανοικτής τάφρου στην 

τεχνητή κοίτη του ποταµού Γαβριά στα βόρεια (δίπλα από την 

ασφαλτοστρωµένη οδό) 

4
η
 

Α. – ∆. και στη 

συνέχεια της Β∆ 

Ρ. Αγίου Γεωργίου(Σούδα).  Ξεκινά από τις Ν∆ κλιτύες του 

οικισµού του Αγίου Γεωργίου, διέρχεται ανάµεσα από τους 

οικισµούς του Ξινονερίου και της Κρύας Βρύσης και εν 

συνεχεία προς τα βόρεια εντός της εγκιβωτισµένης κοίτης 

(δυτικά της ασφαλτοστρωµένης οδού) συµβάλει στην τεχνητή 

κοίτη του ποταµού Γαβριά. 

3
η
 ΒΑ – Ν∆ 

Ρ. Πόρος και παραρεµάτια Ρ. Ξεριάς και Ρ. Παπαδιάς. Τα 

ρέµατα Ξεριάς και Παπαδιάς συµβάλουν στην περιοχή του 

Αµπελικού στο ρέµα Πόρος µε διευθύνσεις κατευθυνόµενες 

από Β∆ προς ΝΑ ενώ εν συνεχεία το ρέµα Πόρος µε 

διεύθυνση ΝΝ∆ - ΑΒΑ συµβάλει στον ποταµό Καράµπαλη 

που έρχεται από τα δυτικά του οικισµού του Καλλιθήρου. 

3
η
 

Β∆ – ΝΑ και εν 

συνεχεία ΝΝ∆ - ΑΒΑ   

Πίνακας 23: Οι κυριότεροι κλάδοι του Υδρογραφικού ∆ικτύου (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο Κων/νος Παλαιοχωρίτης) 

 

6.2.2.3 Έκταση των λεκανών απορροής στα ανάντη 

Η περιοχή µελέτης της ∆.Ε. Μητρόπολης οριοθετείται εντός της υδρολογικής λεκάνης του 

ποταµού Πηνειού που αποτελεί και τον τελικό αποδέκτη όλων των επιφανειακών ρεόντων υδάτων 

της λεκάνης της Θεσσαλίας. Η ∆.Ε. Μητρόπολης οριοθετείται στο δυτικότερο τµήµα της 

υδρολογικής λεκάνης του Πηνειού και αποτελεί το δυτικό όριο της λεκάνης µε αυτή του ποταµού 

Ταυρωπού στα δυτικά. Τα υδατορέµµατα της στενής περιοχής µελέτης ανήκουν στην υδρολογική 

υπολεκάνη του ποταµού Γαβριά, ο οποίος ανατολικότερα µέσω της τεχνητής κοίτης του συµβάλει 

στον ποταµό Καράµπαλη. Ο ποταµός Καράµπαλης ανατολικά της πόλης της Καρδίτσας συµβάλει 

στον ποταµό Καλέντζη, ο οποίος µε την σειρά του εκβάλει στον  ποταµό Πηνειό.      
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Ο υδροκρίτης της ∆.Ε Μητρόπολης οριοθετείται από τη σειρά κορυφών στα δυτικά της περιοχής 

προς την λίµνη Πλαστήρα. Ειδικότερα οριοθετείται µέσω των κορυφών «Κορυφή» (801µ.), 

«Κοκοριάκος» (1113µ.), «Αετοφωλιά», «Πλάκες» (802µ.), «Βούλγαρη» (945µ.) και «Καψούνα» 

(957µ.)  

Η έντονη παρουσία του φλύσχη και µολασσικών σχηµατισµών στο δυτικό τµήµα της ∆.Ε. 

Μητρόπολης ευνοεί την επιφανειακή απορροή, λόγω του ότι ως σχηµατισµός θεωρείται πρακτικά 

αδιαπέρατος, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλου αριθµού µικρών υδατορρεµάτων περιοδικής 

ροής και χειµαρικού περιβάλλοντος. Στα ανατολικότερα της περιοχής µελέτης τα περισσότερα 

υδατορρέµατα χάνονται µέσα στις τεταρτογενείς προσχώσεις, εµπλουτίζοντας πλευρικά κατ’ αυτό 

τον τρόπο τους υδροφορείς της υδρογεωλογικής λεκάνης νοτιοδυτικής Θεσσαλίας. Στην περιοχή 

της ∆.Ε. Μητρόπολης διακρίνουµε 2 υδρολογικές υπολεκάνες, τµήµατα της ευρύτερης λεκάνης 

του ποταµού «Καράµπαλη». 

Ειδικότερα: 

• Η υδρολογική υπολεκάνη 1 του ποταµού Γαβριά όπου είναι και η σηµαντικότερη 

υδρολογική υπολεκάνη της περιοχής µελέτης συνολικής έκτασης 93,58 sq Km. 

Περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης. Η απορροή στον κύριο κλάδο 

του υδατορρέµατος χαρακτηρίζεται ως συνεχής κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 

ενώ κατά τους καλοκαιρινούς µήνες η κοίτη του ποταµού από την Μητρόπολη και 

ανατολικότερα χρησιµοποιείται για την µεταφορά αρδευτικού νερού από τη λίµνη 

Πλαστήρα προς το θεσσαλικό κάµπο.  

• Η υδρολογική υπολεκάνη 2 που περιλαµβάνει το νοτιοανατολικό τµήµα της ∆.Ε. 

Μητρόπολης συνολικής έκτασης 12,95 sq Km. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία µικρών 

υδατορευµάτων παροδικής ροής µόνο µετά από επεισόδια βροχοπτώσεων που εκβάλουν 

στον ποταµό Καράµπαλη.  
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Χάρτης 5. Υδρογραφικός χάρτης ∆.Ε. Μητρόπολης κλ. 1:50.000 (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο Κων/νος 

Παλαιοχωρίτης) 

 

6.2.2.4 Γεωµορφολογικές ενότητες που σχετίζονται µε αστάθειες και πληµµυρικές 

καταστάσεις 

Στην περιοχή µελέτης παρουσιάζονται προβλήµατα κινητικότητας και διάβρωσης των εδαφών, 

εξαιτίας κυρίως της παρουσίας του φλύσχη και συνοδών σχηµατισµών. Στις περιοχές εµφάνισης 

του φλύσχη παρατηρούνται προβλήµατα ολισθήσεων οφειλόµενα στην επιφανειακή 

αποσάρθρωση του πετρώµατος καθώς και στη δράση του νερού. Τα κυριότερα προβλήµατα 

παρατηρούνται στο νοτιοδυτικό τµήµα του οικισµού του Αγίου Γεωργίου και της Πορτίτσας 

(περιοχές όπου συναντώνται οι µεγαλύτερες κλίσεις αναγλύφου).  
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Πληµµυρικές καταστάσεις παρουσιάζονται κυρίως στο ανατολικό πεδινό τµήµα της ∆.Ε. 

Μητρόπολης και ειδικότερα στην περιοχή βόρεια του οικισµού του Γεωργικού καθώς και στην 

περιοχή µεταξύ των ορίων της ∆.Ε. Μητρόπολης µε την ∆.Ε. Καρδίτσας (περιοχή Χίλια ∆ένδρα). 

 

6.2.2.5 Τεχνητές τροποποιήσεις του αναγλύφου και ιδιαίτερα του υδρογραφικού δικτύου 

Στην περιοχή της ∆.Ε. Μητρόπολης µικρές τροποποιήσεις του αναγλύφου παρατηρούνται από 

την εκτέλεση τεχνικών έργων και ιδιαίτερα της οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και 

της κτηνοτροφίας – δασοκοµίας στην ηµιορεινή και ορεινή ζώνη της περιοχής. Σηµαντικές 

τροποποιήσεις του υδρογραφικού δικτύου παρατηρούνται κυρίως στο πεδινό τµήµα της περιοχής 

µελέτης, τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω των έργων αναδασµών καθώς και 

διευθετήσεων (ευθυγραµµίσεις αλλαγές κατεύθυνσης) κοιτών για αντιπληµµυρικούς σκοπούς. 

Ειδικότερα: 

• Στο ρέµα Γαβριάς ανατολικά της Μητρόπολης πραγµατοποιήθηκε ευθυγράµµιση της 

κοίτης µε την κατασκευή αναχωµάτων και εκτροπή του ρέµατος στον ποταµό Καράµπαλη. 

Η εκτροπή κατά τη διεύθυνση του ποταµού πραγµατοποιήθηκε για την αντιπληµµυρική 

προστασία της πόλης της Καρδίτσας και γι’ αυτό το λόγο τα βόρεια αναχώµατα της κοίτης 

είναι ψηλότερα από τα νότια ώστε σε περιπτώσεις πληµµυρικών παροχών τα νερά να 

πληµµυρίζουν τις καλλιέργειες (περιοχή Χίλια δένδρα) και να µην εκτρέπονται προς την 

πόλη της Καρδίτσας.  Κατά το παρελθόν το ρέµα Γαβριάς µετά τον οικισµό της 

Μητρόπολης κινούνταν προς  βόρεια και διερχόταν ανάµεσα από τους οικισµούς της 

Καρδίτσας και του Παλαιοκκλησίου και σύµβαλλε στον ποταµό Μέγα ακολουθώντας 

πιθανά τις ρηξιγενείς δοµές της περιοχής. 

• Στο ρέµα Βροντάρι που ξεκινά από την περιοχή δυτικά του Αγίου Γεωργίου και διερχόµενο 

εντός της κοιλάδας που οριοθετείται µεταξύ των οικισµών Πορτίτσας και Αγίου Γεωργίου 

προς τα Β∆ συµβάλει στο ρέµα Παναγούλη. Εν συνεχεία η παλιά κοίτη του ρέµατος 

κινούνταν ακριβώς στο βόρειο τµήµα του οικισµού του Γεωργικού και αλλάζοντας 

διεύθυνση κινούνταν προς τα βόρεια. Μετά τα έργα αναδασµού το ρέµα πριν τον οικισµό 

του Γεωργικού εκτρέπεται µέσω ανοικτής τάφρου στην τεχνητή κοίτη του ποταµού Γαβριά 

στα βόρεια (δίπλα από την ασφαλτοστρωµένη οδό). 

• Το ρέµα του Αγίου Γεωργίου που ξεκινά από τις Ν∆ κλιτύες του οικισµού του Αγίου 

Γεωργίου, διέρχεται ανάµεσα από τους οικισµούς του Ξινονερίου και της Κρύας Βρύσης 

και εν συνεχεία προς τα βόρεια εντός της εγκιβωτισµένης κοίτης (δυτικά της 

ασφαλτοστρωµένης οδού) συµβάλει στην τεχνητή κοίτη του ποταµού Γαβριά. 
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6.2.3 Γεωλογία – Τεκτονική – Σεισµικότητα – Υδρογεωλογία – Φυσικοί πόροι 

6.2.3.1 Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής  

Η ευρύτερη περιοχή µελέτης ανήκει στην υποπελαγονική - υπερπινδική ζώνη (ζώνη Ολωνού – 

Πίνδου) και πλευρική µετάβαση προς τη ζώνη της Πίνδου. Τα στοιχεία για την γεωλογική δοµή της 

ευρύτερης και της στενής περιοχής του έργου προέρχονται στην παρούσα τεχνική έκθεση από την 

Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας που εκπονήθηκε παράλληλα µε την Α' φάση 

της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ. 

Η ∆υτική λεκάνη της Θεσσαλίας είναι η αρχαιότερη από την ανατολική και αυτή στην οποία το 

υπόβαθρο συναντάται σε µεγαλύτερο βάθος. Το πάχος της προσχωµατικής ακολουθίας είναι 

πολύ µεταβλητό, διότι το υπόβαθρο είναι ρηγµατωµένο και κάποια από τα ρήγµατα παρουσιάζουν 

µεγάλα άλµατα. Η λεκάνη αυτή έχει σχηµατισθεί κατά το Τριτογενές, και πιθανόν ακόµη και 

σήµερα να τελεί υπό καθίζηση. Κάποιοι συγγραφείς θεωρούν ότι αποτελεί την «Μεσοελληνικήν 

αύλακα» του BRUNN, πτυχωµένη κατά τον διαµήκη άξονα της (από Β∆ προς ΝΑ) και επηρεάζεται 

από διαµήκη και εγκάρσια ρήγµατα.  

Από δυτικά προς ανατολικά, διακρίνονται οι ενότητες: 

• Υπερπινδική υποζώνη που αποτελεί την µετάβαση των Εξωτερικών στις Εσωτερικές 

ζώνες και βρίσκεται στις ανατολικές παρυφές της ζώνης της Πίνδου (περιοχή Μητρόπολης, 

Πορτίτσας και Αγίου Γεωργίου). Αποτελείται από Φλύσχη της ενότητας Πίνδου καθώς και 

ασβεστόλιθους της σειράς του Κόζιακα µε εµφάνιση στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και 

του Ξινονερίου. Ο Φλύσχης συνίσταται από εναλλαγές ψαµµιτών, ασβεστιτικών ψαµµιτών 

και αργιλικών σχιστολίθων, µε φακοειδείς ενδιαστρώσεις κροκαλοπαγών, ποικίλης 

λιθολογικής σύστασης και πάχους. Το πάχος του φλύσχη δεν µπορεί να υπολογιστεί µε 

ακρίβεια λόγω της τεκτονικής του παραµόρφωσης, κατά θέσεις όµως ξεπερνά τα 1000 m. 

• Μόλασσα της "Μεσοελληνικής" αύλακας. Οι τριτογενείς µολασσικές αποθέσεις αποτελούν 

µια ασυνεχή σειρά που ξεκινά στο µέσο – ανώτερο Ηώκαινο και ολοκληρώνεται το 

Βουρδιγάλιο. ∆ιακόπτεται λόγω των τεκτονικών επεισοδίων. Στο δυτικό τµήµα της 

Θεσσαλικής Πεδιάδας αναπτύσσονται µολασσικά ιζήµατα που στη συγκεκριµένη θέση 

αποτελούνται κυρίως από µεγάλου πάχους συνεκτικά κροκαλοπαγή (περιοχή 

Μητρόπολης, Καναλίων και Μορφοβουνίου). Γενικά οι σχηµατισµοί συναντώνται στα 

περιθώρια των πεδιάδων, ενώ έχουν διαπιστωθεί γεωτρητικά σε πολλές περιπτώσεις 

υπερκείµενοι των προσχώσεων στην δυτική κυρίως πεδιάδα και στο δυτικό τµήµα της 

ανατολικής πεδιάδας. 
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Στο ανατολικό τµήµα της περιοχής αναπτύσσεται οι Πλειοπλειστοκαινικές αποθέσεις. Πρόκειται 

για υλικά µε ποικίλη κοκκοµετρία και µε προέλευση ποταµοχειµαρρώδη ή λιµναία. Στις θέσεις 

όπου ποταµοί και χείµαρροι εκβάλουν στην πεδινή ζώνη παρατηρούνται κώνοι απόθεσης από 

αδροµερή υλικά (Μητρόπολη, Γεωργικό, περιοχή Πανόραµα Πορτίτσας, Ξινονέρι). Τα νεώτερα 

ιζήµατα, αποτέλεσµα της αποστράγγισης της περιοχής, συνίστανται από εναλλαγή αργίλων, 

µαργών, ιλύος και λεπτοµεσόκοκκης άµµου - χαλίκων. Το πάχος των ιζηµάτων αυτών συνήθως 

υπερβαίνει τα 200 µ. Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής αποτελείται από σύστηµα αργιλικών 

σχιστολίθων και µαργαϊκών ασβεστολίθων.  

 

Χάρτης 6: Γεωτεκτονικές Ζώνες της Ελλάδας (Πηγή: Μουντράκης 1992). 

Περιοχή µελέτης 
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Ζώνη Ωλονού - Πίνδου 

Η ονοµασία της γεωτεκτονικής ζώνης της Ωλονού Πίνδου δόθηκε για πρώτη φορά από τον 

Philippson (1898) από το βουνό Ωλονός της Πελοποννήσου και την οροσειρά της Πίνδου, όπου 

γίνεται και η κύρια ανάπτυξη της ζώνης. Πιο συχνά χρησιµοποιείται ο απλός όρος «ζώνη Πίνδου» 

που δόθηκε από τον Aubouin (1959). 

Η ζώνη Ωλονού - Πίνδου από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα κατεβαίνει προς τον κορµό της 

ηπειρωτικής Ελλάδας στα βουνά Πίνδος, Άγραφα, Αιτωλικό, Βαρδουσία και µετά στην 

Πελοπόννησο στα βουνά Παναχαϊκό και Ωλονό. Τµήµατα αυτής βρίσκονται και στα νησιά Κρήτη 

και Ρόδο ακολουθώντας την Α - ∆ κάµψη του ∆ιναρικού τόξου. 

Η ζώνη Ωλονού - Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική αύλακα ανάµεσα στα υβώµατα 

Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γαβρόβου προς τα δυτικά. Συνήθως αναφέρεται σαν «το 

Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού. 

Σύµφωνα µε τις νεότερες απόψεις για τη γεωλογική δοµή του Ελληνικού χώρου, χωρίς να 

αµφισβητείται η παλαιογεωγραφική θέση της ζώνης Πίνδου σαν αύλακας, µεταθέτεται το 

πρόβληµα στο αν η ζώνη Πίνδου αντιπροσωπεύει τον παλιό κατεστραµµένο ωκεανό της Νεο – 

Τηθύος, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι ερευνητές ή µια παλιά ηπειρωτική θάλασσα, όπως 

δέχονται µερικοί άλλοι. 

Η ζώνη της Πίνδου διαιρέθηκε από τον Aubouin (1959) σε τρεις παλαιογεωγραφικές υποζώνες: 

• Την ανατολική πλευρά της αύλακας που ονοµάσθηκε «Υπερπινδική υποζώνη», µε ιζήµατα 

µεταβατικά µεταξύ της ζώνης Πίνδου και της Υποπελαγονικής ζώνης. Η υποζώνη αυτή 

συγκροτείται από δυο ενότητες πετρωµάτων, του βουνού Κόζιακας και των θυµιανών. 

• Την αξονική υποζώνη µε ιζήµατα της πιο βαθιάς θάλασσας. 

• Τη δυτική πλευρά, µεταβατική προς το ύβωµα Γαβρόβου - Τριπόλεως που λέγεται και 

«Εξωτερική Πίνδος». 

Ο αρχικός καθορισµός της Υπερπινδικής υποζώνης σαν παλαιογεωγραφικός χώρος µεταξύ της 

αύλακας της Πίνδου και της Υποπελαγονικής κατωφέρειας, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία µε τις 

νεότερες αντιλήψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη των Ελληνίδων σύµφωνα µε τις οποίες οι ζώνες 

Πίνδου και Υποπελαγονική αντιπροσωπεύουν ένα κοινό παλιό ωκεάνιο χώρο που βρίσκονταν 

∆υτικά της Πελαγονικής και σχετίζονταν µε τη Νέο - Τηθύ. Η παρουσία των οφειολίθων στην 

ενότητα του Κόζιακα της Υπερπινδικής υποζώνης, καθώς βέβαια και το χαρακτηριστικό κοινό 

γνώρισµα των δυο ζωνών Πίνδου και Υποπελαγονικής, που είναι η µεγάλη παρουσία της 

σχιστοκερατολιθικής διάπλασης, στηρίζουν την άποψη αυτή. 
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Λιθοστρωµατογραφική εξέλιξη 

∆εν έχει βρεθεί προαλπικό υπόβαθρο της ζώνης Ωλονού - Πίνδου. Γενικά τα πρώτα αλπικά 

ιζήµατα σε όλη την έκταση της ζώνης είναι δολοµίτες και ασβεστόλιθοι Μέσου - Τριαδικού. Σε 

ορισµένες εντούτοις περιοχές έχουν παρατηρηθεί κάτω από τους δολοµίτες και τους 

ασβεστόλιθους µερικές κλαστικές ιζηµατογενείς σειρές που αποτελούνται κυρίως από ψαµµίτες µε 

ασβεστολιθικές παρεµβολές. Και αυτών των ιζηµάτων η ηλικία θεωρείται ότι είναι Μεσοτριαδική. 

Από το Άνω Τριαδικό αρχίζουν οι πελαγικοί πλακώδεις ασβεστόλιθοι µε παρεµβολές 

κερατολίθων, ηφαιστειοϊζηµατογενών και αργιλοψαµµιτικών υλικών. Οι ασβεστόλιθοι του Άνω 

Τριαδικού εµφανίζονται σε ορισµένες περιοχές µε τη φάση του Ammonitico Rosso. 

Σε όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού είχαµε τη συνεχή απόθεση ιζηµάτων βαθιάς θάλασσας δηλαδή 

κερατόλιθους, ραδιολαρίτες, αργίλους, ψαµµίτες, πελαγικούς πυριτικούς ασβεστόλιθους και 

ιάσπιδες που συνιστούν τη  γνωστή στην Ελληνική βιβλιογραφία «σχιστοκερατολιθική διάπλαση» 

µε τα εντυπωσιακά κοκκινοπράσινα χρώµατα της. Το πάχος της διάπλασης υπολογίζεται σε 150- 

200 m. Σε ορισµένες θέσεις των περιθωρίων της ζώνης, όπως π.χ. στην περιοχή του βουνού 

Κόζιακας της ∆υτικής Θεσσαλίας, µαζί µε τη σχιστοκερατολιθική διάπλαση εµφανίζονται και 

οφειολιθικές µάζες. 

Αυτή η διάπλαση προς τα πάνω εξελίσσεται σε µια σειρά ρυθµικών εναλλαγών από πηλίτες, 

ψαµµίτες, µάργες, µικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, πελαγικούς και λατυποπαγείς ασβεστόλιθους, 

που θυµίζει συµπεριφορά φλύσχη. Αυτή η ανώτερη σειρά είναι ηλικίας Κάτω Κρητιδικού και 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία µε το όνοµα «πρώτος φλύσχης της Πίνδου» παρόλο που ο 

χαρακτηρισµός της σαν φλύσχη αµφισβητείται από πολλούς ερευνητές. 

Η ιζηµατογένεση συνεχίστηκε στο Άνω Κρητιδικό χωρίς καµιά διακοπή, χωρίς καµιά ασυµφωνία, 

µε την απόθεση πελαγικών πλακωδών ασβεστόλιθων, µε ενστρώσεις πυριτικές και συνολικό 

πάχος 500 µ. 

Από τα τέλη του Κρητιδικού (Μαιστρίχτιο - ∆άνιο) η ιζηµατογένεση τροποποιείται, γίνεται 

περισσότερο ασβεστοµαργαϊκή µεταβατική προς το φλύσχη, η απόθεση του οποίου από το ∆άνιο 

συνεχίζεται στο Τριτογενές µέχρι το Άνω Ηώκαινο - Κάτω Ολιγόκαινο. Ο τριτογενής αυτός 

φλύσχης ονοµάζεται και «δεύτερος φλύσχης της Πίνδου» για διάκριση από τον Κάτω Κρητιδικό 

«πρώτο φλύσχη». Είναι ο κυρίως φλύσχης, ο πιο τυπικός και αντιπροσωπευτικός του Ελληνικού 

χώρου µε ρυθµικές εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαµµιτών, µαργών και ασβεστόλιθων. 

Μέσα στα αργιλοψαµµιτικά ιζήµατα του φλύσχη εµφανίζονται συχνά όγκοι ολισθολίθων µε 

διαστάσεις από λίγα cm µέχρι πολλά µέτρα. 

Χαρακτηριστικό του φλύσχη της Πίνδου οι ωραίες πτυχωµένες εικόνες που παρουσιάζει σε 

πολλές θέσεις. 
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Τα µολασσικά ιζήµατα της Μεσοελληνικής αύλακας ηλικίας Ολιγοκαίνου επικάθονται µε 

ασυµφωνία πάνω στα πτυχωµένα στρώµατα του φλύσχη της Πίνδου ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου, 

παρατήρηση που πιστοποιεί το τέλος της απόθεσης του φλύσχη στο Ανώτερο - Τελικό Ηώκαινο. 

 

 

Σχήµα 1: ∆ιαδοχικές λιθοστρωµατογραφικές στήλες µε τις οποίες δείχνεται η παλαιογεωγραφική διαίρεση της ζώνης 

Πίνδου σε τρεις υποζώνες 1: ασβεστόλιθοι πελαγικοί, 2: πελαγικοί ασβεστόλιθοι µε πυριτικές ενστρώσεις, 3,4,5: 

ασβεστόλιθοι µικρολατυποπαγείς µε απολιθώµατα ρουδιστών και ραδιολαριτών, 6: ασβεστόλιθοι µικροκροκαλοπαγείς, 7: 

ασβεστόλιθοι µε Orbitoides, 8: ψαµµίτες, 9: µάργες και αργιλικοί σχιστόλιθοι, 10: ραδιολαρίτες, 11: οφειόλιθοι. 

Τεκτοορογενετική εξέλιξη 

Τα στρώµατα της ζώνης Ωλονού - Πίνδου αναδύθηκαν µε την τελική φάση πτυχώσεων που ήταν η 

Ελβετική φάση στο Κάτω Ολιγόκαινο ή σύµφωνα µε άλλους ερευνητές η Πυρηναϊκή φάση στο 

Πριαµπόνιο του Ηωκαίνου. Ανεξάρτητα από το πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η πτύχωση, είναι 

γεγονός ότι ήταν η µοναδική φάση που έπληξε τη ζώνη. ∆εν επέδρασαν δηλαδή πρώιµες 

ορογενετικές φάσεις όπως στις εσωτερικές ζώνες. 

Με τη µοναδική αυτή φάση πτυχώσεων έγινε η προς τα δυτικά επώθηση της ζώνης Ωλονού - 

Πίνδου υπό µορφή καλύµµατος και ταυτόχρονα η λεπίωση των στρωµάτων της. Η ζώνη λοιπόν 

της Πίνδου αποτελεί ένα τεκτονικό κάλυµµα που έχει επωθηθεί προς τα δυτικά πάνω στη ζώνη 

Γαβρόβου - Τριπόλεως. Η επώθηση αυτή σε ορισµένες θέσεις υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 100 

Km. Σε µερικές περιοχές, όπως π.χ. στα Αθαµανικά όρη (Τζουµέρκα) και στη Βόρεια Πίνδο, το 

επωθηµένο τεκτονικό κάλυµµα της Πίνδου υπερκάλυψε τη ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως και 

εµφανίζεται τοποθετηµένο τεκτονικά απευθείας πάνω στην Αδριατικοϊόνιο ζώνη ενώ η ζώνη 

Γαβρόβου - Τριπόλεως δεν εµφανίζεται καθόλου. 
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Τα τεκτονικά λέπια της Πίνδου εµφανίζονται επωθηµένα το ένα πάνω στο άλλο, µε κατεύθυνση 

από τα ανατολικά προς τα δυτικά και δηµιουργούν συνεχείς επαναλήψεις των στρωµάτων της 

ζώνης και πολλές φορές αυξάνουν το φαινοµενικό τους πάχος. Μια συνεχής σειρά από ένδεκα 

τέτοια λέπια, αναφέρεται για την οροσειρά της Πίνδου, µε γενική διεύθυνση Β - Ν ως ΒΒ∆ - ΝΝ∆. 

Κατά τη διάρκεια της πτύχωσης δηµιουργήθηκε επίσης σε όλη την έκταση της ζώνης µεγάλος 

αριθµός εγκάρσιων ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης τα οποία διακόπτουν την επιµήκη συνέχεια 

των λεπίων. 

Πάνω στα στρώµατα της ζώνης Πίνδου βρίσκονται επωθηµένες οφειολιθικές µάζες, η τοποθέτηση 

των οποίων ήταν και παραµένει βασικό γεωλογικό πρόβληµα που συνδέεται µε την παλιά θέση 

της Τηθύος 

 

Σχήµα 2: Αντιπροσωπευτικές γεωλογικές τοµές των σχηµατισµών της ζώνης Πίνδου στο χώρο της Νότιας Ηπείρου - 

∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. 1: φλύσχης της Αδριατικοϊονϊου ζώνης, 2: φλύσχης της ζώνης Πίνδου, 3: ασβεστόλιθοι Άνω 

Κρητιδικού, 4: σχηµατισµοί Κάτω Κρητιδικού. 5: ραδιολαρίτες, 6: βασικά πυριγενή πετρώµατα, 7 και 8: σχηµατισµοί 

Τριαδικού. (Πηγή: Κατά Aubouin 1959). 
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Μεσοελληνική Αύλακα 

Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι µία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα και Αλβανία, µε 

µήκος µεγαλύτερο των 200 χλµ. και πλάτος 30-40 χιλιοµέτρων. Η λεκάνη είναι συνδεδεµένη µε τις 

διεργασίες της Αλπικής ορογένεσης. Αναπτύχθηκε από το Μέσο Ηώκαινο έως το Άνω Μειόκαινο, 

παράλληλα στις Ελληνίδες ζώνες ΒΒ∆ - ΝΝΑ διεύθυνσης, µεταξύ των Εξωτερικών µη 

µεταµορφωµένων ζωνών (Απούλια µικρο-πλάκα) και των Εσωτερικών µεταµορφωµένων 

Ελληνίδων ζωνών (Υποπελαγονικό ηπειρωτικό τέµαχος). Η λεκάνη χαρακτηρίζεται από τη 

σηµαντική σε έκταση ανάπτυξη, το µεγάλο πάχος των ιζηµατογενών σχηµατισµών (περίπου έως 4 

χιλιόµετρα σε κατακόρυφες τοµές), τις πολύπλοκες δοµές, και τις πολυάριθµες µεταβολές στις 

ιζηµατογενείς φάσεις και τα πάχη των αποθέσεων κατά µήκος και εγκάρσια του άξονα της 

λεκάνης. Οι ιζηµατογενείς φάσεις περιλαµβάνουν δελταϊκά κροκαλοπαγή, αλλουβιακά κορήµατα, 

ψαµµίτες και αργίλους υποθαλάσσιων ριπιδίων (τουρβιδίτες), δελταϊκούς και πληµµυρικού πεδίου, 

και αµµούχα ιζήµατα υφαλοκρηπίδας. Όλα αυτά καθιστούν τη Μεσοελληνική Αύλακα ως τη 

µεγαλύτερη και πιο σηµαντική λεκάνη του τελευταίου ορογενετικού σταδίου («µολασσικού-τύπου» 

λεκάνη) των Ελληνίδων. 

Λιθοστρωµατογραφική εξέλιξη 

Η Μεσοελληνική αύλακα αναπτύσσεται στο γεωλογικό χώρο ανάµεσα στην Υποπελαγονική ζώνη 

(στην µεγαλύτερη έκταση) και τη ζώνη Πίνδου και έχει ως αλπικό υπόβαθρο κυρίως οφειολιθικές 

µάζες µεγάλου πάχους αλλά και Μεσοζωικούς ασβεστόλιθους. 

 

Σχήµα 3: Σχηµατική γεωλογική τοµή της θέσης και του σχηµατισµού της Μεσεολληνικής αύλακας, στην οποία φαίνεται 

επίσης η επώθηση των οφειολίθων επί του φλύσχη της Πίνδου. Ο: οφειόλιθοι, ΡΟ: στρώµατα της Πίνδου, fo: φλύσχης 

της Πίνδου, fi: Ιόνιος ζώνη, C: ανωκρητιδικό επικλυσιγενές, ΟΜ: µολασσικά ιζήµατα αύλακας, Ρ: Πλειόκαινο και 

Τεταρτογενές. (Κατά Brunn 1956). 

 

Στην Μεσοελληνική αύλακα αποτέθηκαν κατά τη διάρκεια Ολιγοκαίνου - Μειόκαινου µεταλπικά, 

µολασσικού τύπου ιζήµατα µε προµήθεια του υλικού ιζηµατογένεσης από τις αναδυµένες 

οροσειρές Πίνδου και Πελαγονικής που την περιέβαλαν. Η ιζηµατογένεση γινόταν κύρια κοντά στο 

επίπεδο της θάλασσας µε αποτέλεσµα να αποθέτονται στην αύλακα άλλοτε θαλάσσια ιζήµατα, 

άλλοτε λιµναία και άλλοτε χερσαία ποταµοχειµάρια. 
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Οι εναλλαγές αυτές στην ιζηµατογένεση οφείλονται στη συνεχή βύθιση της αύλακας, που έδινε την 

ευκαιρία στη θάλασσα να εισβάλει, και στη συνέχεια την πλήρωση της λεκάνης µε αποτέλεσµα να 

αποφράσσεται και να λειτουργεί σαν κλειστή λιµνοθάλασσα ή λίµνη µε αποθέσεις λιµναίες ή 

ποταµοχειµάριες. 

Το σύνολο αυτών των ιζηµάτων σε συνεχώς επαναλαµβανόµενους κύκλους αποτελεί την 

τεκτοφάση της µολάσσας που ακολούθησε την κύρια παροξυσµική φάση των αλπικών 

πτυχώσεων. ∆εν είναι λοιπόν πτυχωµένα, αλλά παρουσιάζονται µε κλίσεις συνήθως προς 

Ανατολάς από τη δράση µετέπειτα τεκτονικών κινήσεων. 

Τα µολασσικά ιζήµατα της αύλακας καλύπτουν πλήρως το όριο των ζωνών Ωλονού - Πίνδου και 

Υποπελαγονικής σε όλο το µήκος του και έχουν πάχος υπολογιζόµενο στα 5.000 m. Αναλυτικά η 

στρωµατογραφία και οι φάσεις των ιζηµάτων της Μεσοελληνικής αύλακας έχουν ως εξής: 

 

Σχήµα 4. Σχηµατική γεωλογική τοµή που δείχνει τη γενική διάταξη των στρωµάτων της Μεσοελληνικής αύλακας. (Κατά 

Brunn 1956). 

• Τα πρώτα µολασσικά ιζήµατα είναι κροκαλοπαγή και λατυποπαγή θαλάσσια επικλυσιγενή 

που επικάθονται στο αλπικό υπόβαθρο κυρίως στους οφειολίθους. Η ηλικία τους είναι 

Ανωηωκαινική, και το πάχος τους υπολογίσθηκε 200 m. Ονοµάζεται «σειρά Κρανιάς». 

• Προς τα πάνω επικρατούν στρώµατα µαργών, συνολικού πάχους 600 m, µέσα στα οποία 

υπάρχουν λιγνιτικά κοιτάσµατα. Πρόκειται κυρίως για ιζήµατα λιµναία, ηλικίας Άνω 

Ολιγοκαίνου. Η σειρά αυτή ονοµάζεται «σειρά Επταχωρίου» και περιέχει σε µικρότερο 

ποσοστό και ψαµµίτες και κροκαλοπαγή. 

• Ακολουθεί η παχιά σειρά κροκαλοπαγών και ψαµµιτών, «σειρά Πενταλόφου - Μετεώρων» 

από τις ονοµασίες των περιοχών κυρίας ανάπτυξης της. Η όλη σειρά διακρίνεται: 1ον στα 

κατώτερα κροκαλοπαγή των Μετεώρων που είναι πολύµικτα µε χαρακτηριστική 

διασταυρούµενη στρώση και πιθανόν είναι υποθαλάσσιοι κώνοι κορηµάτων, 2ον τα 

ανώτερα κροκαλοπαγή (πάνω στα οποία οικοδοµήθηκαν τα µοναστήρια των Μετεώρων) 

που περιλαµβάνουν και ενστρώσεις ψαµµιτών και µαργών. Η συνολική σειρά Πενταλόφου 

- Μετεώρων έχει πάχος 3.000 m, και είναι κυρίως θαλάσσιας φάσης µε επίδραση όµως και 

της ποταµοχειµάριας µεταφοράς και ιζηµατογένεσης. Η ηλικία της είναι Ακουιτάνιος (Κάτω 

Μειόκαινο). 
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• Πάνω στη σειρά των κροκαλοπαγών επικάθεται µια νέα σειρά λιµναίας φάσης µε µάργες 

και λιγνιτικά κοιτάσµατα, πάχους περίπου 600 m. Ονοµάζεται «σειρά Τσοτυλίου» και είναι 

ηλικίας Άνω Ακουιτανίου - Βουρδιγαλίου (Κάτω Μειόκαινο). 

• Τέλος ακολουθεί µια σειρά που περιλαµβάνει από κάτω προς τα πάνω ψαµµίτες, 

ασβεστόλιθους, µάργες και ψαµµιτοµαργαϊκούς ασβεστόλιθους µε παρεµβολές στην 

ανώτερη στάθµη της λιγνιτικών στρωµάτων. Ονοµάζεται «σειρά Καστανοχωρίων 

Καστοριάς» ή «σειρά Όντρια» από το οµώνυµο ύψωµα της Καστοριάς. Η απόθεση έγινε 

στο Βουρδιγάλιο, και στο Ελβέτιο (Μέσο Μειόκαινο) και είναι κυρίως θαλάσσιας φάσης µε 

παρεµβολές και της λιµναίας, όπως φαίνεται από τα κοιτάσµατα του λιγνίτη. Η 

ιζηµατογένεση στη Μεσοελληνική αύλακα τελειώνει στο Μέσο - Άνω Μειόκαινο. 

Θα πρέπει πάντως να διευκρινισθεί ότι η παραπάνω λιθοστρωµατογραφική διαδοχή δεν είναι 

σταθερή σε όλη την έκταση της αύλακας αλλά παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές κατά περιοχές 

εξαρτώµενη κυρίως από την τροφοδοσία των πιο κοντινών κατά περίπτωση αναδυµένων 

περιοχών. 

Τεκτοορογενετική εξέλιξη 

Η Μεσοελληνική Αύλακα είχε χαρακτηριστεί από τον Brunn (1956) ως «µολασσική» λεκάνη, όµως 

παρατηρείται ότι τα στρώµατα των αποθέσεών της δεν παρουσιάζονται στην τυπική οριζόντια 

θέση και χωρίς, ή απλώς µε µία ήπια, παραµόρφωση στο πίσω τµήµα µίας ορογενετικής σειράς, 

όπως θα ήταν αναµενόµενο. Η κλίση των στρωµάτων, η τοποθέτηση και ακολουθία των 

ιζηµατογενών σχηµατισµών στο χώρο και χρόνο, και οι τεκτονικές δοµές της ευρύτερης περιοχής, 

δείχνουν ότι αυτή η λεκάνη χαρακτηρίζεται από µία πολύπλοκη ιστορία µε διαφορετικά τεκτονικά 

γεγονότα που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξή της. 

Τα διαδοχικά τεκτονικά γεγονότα που συνδέονται µε την ανάπτυξη της ΜΑ, συµπεριλαµβάνουν 

ισοστατική κάµψη του φλοιού, οριζόντιες µετατοπίσεις και κανονική ρηγµάτωση, όλα συνδεδεµένα 

µε τη σύγκλιση, πιθανώς πλάγια, της Απούλιας µικροπλάκας µε το Πελαγονικό ηπειρωτικό 

τέµαχος. Αυτή η ερµηνεία διαφέρει από τις προγενέστερες που προτάθηκαν, οι οποίες 

προέβλεψαν µία εµπρόσθια κάµψη συνδεδεµένη µε αντιθετικές επωθήσεις των ανώτερων 

ενοτήτων προς τα ανατολικά (west-dipping back-thrusting; Doutsos et al.1994), ή βύθιση του 

χώρου συνδεδεµένη µε ασύµµετρες κάµψεις του φλοιού (Ferrière et al.1998), και/ ή δράση 

κανονικών ρηγµάτων (Ferrière et al.2004). 

∆ιαδοχικά στάδια εξέλιξης, που έχουν αναγνωριστεί στη ΜΑ συνδεόµενα µε µεταβαλλόµενα 

τεκτονικά καθεστώτα, συναντώνται σε λεκάνες οριζόντιας µετατόπισης οι οποίες δοκιµάζουν 

εναλλασσόµενες περιόδους έκτασης και συµπίεσης. Τυπικά χαρακτηριστικά της Μεσοελληνικής 

Αύλακας είναι αυτή η µεταβολή των τεκτονικών καθεστώτων µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια 

ταχείας βύθισης και ανύψωσης, τα διαφορετικά βάθη κατά µήκος του άξονα της λεκάνης, η 
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ασυµµετρία της λεκάνης και ο µεγάλος λόγος µήκους προς πλάτους (4:1), η µετατόπιση της 

ιζηµατογένεσης υποπαράλληλα µε τις κύριες τεκτονικές ζώνες, οι απότοµες πλευρικές και 

κατακόρυφες µεταβολές των ιζηµατογενών φάσεων, και η οριοθέτηση της λεκάνης από ρήγµατα 

οριζόντιας µετατόπισης τουλάχιστον στο δυτικό της περιθώριο. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν 

ενδεικτικά κριτήρια για την αναγνώριση διαχρονικών ζωνών οριζόντιας µετατόπισης και των 

λεκανών συνδεδεµένων µε αυτά. Έτσι, και καθότι η λεκάνη αναπτύχθηκε σε διαδοχικά 

διαφορετικά τεκτονικά γεγονότα όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πέρα από τον χαρακτηρισµό της ως 

piggy-back λεκάνη, επίσης καθρεφτίζει το µοντέλο µίας «πολύ-ιστορικής» λεκάνης οριζόντιας 

µετατόπισης (σύµφωνα µε την ταξινόµηση των Busby & Ingersoll 1995). 

Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της λεκάνης, κατά το Μέσο-Άνω Ηώκαινο, πραγµατοποιήθηκε 

ταυτόχρονα µε την τελική τοποθέτηση των ενοτήτων βαθιάς θάλασσας της Πίνδου στις ενότητες 

των Εξωτερικών Ελληνίδων, και έληξε µε την παραµόρφωση και ανύψωση των ηωκαινικών 

αποθέσεων. Οι υπο-λεκάνες του Ηωκαίνου αναπτύχθηκαν µε κάµψη και βύθιση του φλοιού 

εξαιτίας της φόρτισης του πεπαχυσµένου πρίσµατος επαύξησης, και µε τη δράση ρηγµάτων 

οριζόντιας µετατόπισης µε ανάστροφη συνιστώσα υπό καθεστώς πλάγιας συµπίεσης 

(transpression). Κατά το επακόλουθο κλείσιµο αυτών των υπολεκανών, της έντονης 

παραµόρφωσης και ανύψωσης στο τέλος του Ηωκαίνου, τα ιζήµατα των πρώτων υπο-λεκανών 

παραµορφώθηκαν, και τοποθετήθηκαν µε µεγάλη γωνία κλίσης στο δυτικό τµήµα της 

Μεσοελληνικής Αύλακας, σύµφωνα µε το παρακείµενο οφειολιθικό υπόβαθρο. Η παραµόρφωση 

του Ηωκαίνου ήταν λιγότερο έντονη στο ανατολικό τµήµα της αύλακας. Αυτό εξηγείται µε τη 

µετανάστευση της κύριας συµπίεσης από τα ανατολικά προς τα δυτικά κατά τη διάρκεια δράσης 

της τριτογενούς ορογενετικής φάσης. 

Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης, κυριάρχησε η δράση ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης, 

συνδεδεµένη πιθανότατα µε την πλάγια σύγκλιση της Απούλιας και Πελαγονικής µικρο-πλάκας. Η 

βύθιση και εξέλιξη της λεκάνης κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου ελεγχόταν από δεξιόστροφα 

ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης Β∆-ΝΑ έως ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης. Τα ρήγµατα αυτά, θετικές 

flower δοµές και συµπιεστικές τεκτονικές δοµές, αναπτύχθηκαν όλα υπό ένα καθεστώς πλάγιας 

συµπίεσης το οποίο συνεχίστηκε µετά την περίοδο του Ηωκαίνου, αλλά µε µικρότερη ισχύ και 

συνδεδεµένο µε ένα µέγιστο κύριο άξονα τάσης (σ1) ελαφρώς µετατοπισµένο προς τα ΒΒ∆-ΝΝΑ 

σε σχέση µε τη Β∆-ΝΑ του διεύθυνση κατά το Ηώκαινο. Οι τεκτονικές δοµές µαρτυρούν ένα 

συµπιεστικό γεγονός τοπικής σηµασίας στα τέλη του Ολιγοκαίνου-αρχές Μειοκαίνου, το οποίο 

συνδέεται από ένα Β∆-ΝΑ µέγιστο κύριο άξονα συµπίεσης. Οι ρυθµοί βύθισης δείχνουν µία 

αύξηση κατά το Κάτω Ολιγόκαινο σε σχέση µε τους ρυθµούς του Ηωκαίνου, και µία επακόλουθη 

µείωση κατά το Άνω Ολιγόκαινο, ενώ ιδιαίτερα αυξηµένοι ρυθµοί βύθισης έλαβαν χώρα σε 

συγκεκριµένες θέσεις σε όλη τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου. Οι εναλλαγές αυτές στην ταχύτητα 
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βύθισης συνδέονται µε τη δράση των ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης και την ακόλουθη αλλαγή 

του καθεστώτος στα τέλη του Ολιγοκαίνου. 

Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από τη δράση κανονικών ρηγµάτων µικρής γωνίας κλίσης στο 

ανατολικό περιθώριο της ΜΑ κατά το Κάτω-Μέσο Μειόκαινο, τα οποία αύξησαν και πάλι τους 

ρυθµούς βύθισης σε αυτό το τµήµα της λεκάνης. Το στάδιο αυτό συνδέεται µε την ορογενετική 

κατάρρευση και τα ρήγµατα αποκόλλησης στο Πελαγονικό κάλυµµα. Η εξέλιξη της ιζηµατογενούς 

αύλακας έληξε γύρω στα τέλη του Μέσου-αρχές του Άνω Μειοκαίνου, µε ταχεία ανύψωση της 

περιοχής και ταυτόχρονη απόσυρση της θάλασσας. Ένα συµπιεστικό γεγονός διαπιστώθηκε κατά 

τα τέλη του Μειοκαίνου, το οποίο συνδέεται µε τη δράση ρηγµάτων ανάστροφων και οριζόντιας 

µετατόπισης. Τελικά, εκτατική τεκτονική κυριάρχησε στην περιοχή κατά τα τελευταία εκατοµµύρια 

χρόνια, από το τέλος  του Μειοκαίνου έως σήµερα. 

 

Χάρτης 7: Γεωτεκτονικές Ζώνες της Ελλάδας – Ανάπτυξη Μεσοελληνικής αύλακας (Πηγή: Kilias et al. 2002). 
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6.2.3.2 Γεωλογικοί σχηµατισµοί της περιοχής του ΣΧΟΟΑΠ  

Στην περιοχή εµφανίζονται πετρώµατα της γεωτεκτονικής ζώνης της Πίνδου και ειδικότερα της 

υπερπινδικής υποζώνης και της σειράς του Κόζιακα. Ιδιαίτερη είναι η εµφάνιση των µολασσικών 

ιζηµάτων της µεσοελληνικής αύλακας καθώς και των τεταρτογενών προσχώσεων στο ανατολικό 

τµήµα της περιοχής µελέτης και δυτικό άκρο της θεσσαλικής πεδιάδας προς την οροσειρά της 

Πίνδου. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, 

απαντούν οι παρακάτω χαρακτηριστικοί ορίζοντες, από τους νεότερους προς τους αρχαιότερους: 

Τεταρτογενές 

• Σύγχρονες αλουβιακές προσχώσεις ποταµών και ρεµάτων (Qal) 

Σύγχρονες προσχώσεις ποταµών και ρεµάτων (Qal) µε εµφάνιση αναβαθµίδων πάχους περίπου 

4 µέτρα και κροκαλοπαγή χειµαρρώδους προέλευσης (Qc).  

Εµφανίζονται ως επί το πλείστον στη θεσσαλική πεδιάδα στους ποταµούς Πηνειό, Πορταϊκό και 

Πάµισο και στους παραπόταµους τους. 

• Σύγχρονες αλουβιακές προσχώσεις ενεργού κοίτης ποταµών και ρεµάτων (Qal2) 

Οι σύγχρονες αλουβιακές προσχώσεις ενεργού κοίτης ποταµών αποτελούνται από κροκάλες 

ποικίλου µεγέθους µε καλό βαθµό αποστρογγύλωσης και ασβεστολιθική ή πυριτική σύσταση. 

Προέρχονται κυρίως από σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου (µέσω διάβρωσης) στο δυτικό 

τµήµα της περιοχής µελέτης τροφοδοτώντας τις περιοχές ήπιου µορφολογικού αναγλύφου στα 

ανατολικά µέσω των κοιτών ποταµών και χειµάρρων της περιοχής. Μεταξύ των κροκαλών 

υπάρχει λεπτοµερέστερο χαλικώδες, αµµώδες και ερυθρό αργιλικό πυριτικό υλικό (περιοχή 

Πανόραµα – Μητρόπολη και Ξινονερίου – Κρύας Βρύσης). Το πάχος των ενεργών ποτάµιων 

αποθέσεων σύµφωνα µε δεδοµένα γεωτρήσεων υπερβαίνει κατά θέσεις τα 50 µέτρα. 

• Κορήµατα πλευρικά και κώνοι κορηµάτων, ολισθόλιθοι ως επί το πλείστον 

ασβεστολιθικής σύστασης (Qsc)  

Αποτελούνται από γωνιώδη τεµάχη κυρίως ασβεστόλιθων διαφόρων φάσεων, µεγέθους συνήθως 

ως ένα κυβικό µέτρο και σπανιώτερα µεγαλύτερων, µεταξύ των οποίων υπάρχει λεπτοµερέστερο 

υλικό από ασβεστολίθους, ραδιολαρίτες, πυριτιολίθους και ψαµµίτες. 

ΜΕΣΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΛΑΚΑ (ΜΟΛΑΣΣΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ) 

• Σειρά Επταχωρίου - Μητρόπολης (Mi)  

Ο σχηµατισµός περιλαµβάνει κροκαλοπαγή µε ενδιαστρώσεις ψαµµιτών και πηλιτών στη βάση, τα 

οποία εξελίσσονται προς τα άνω σε εναλλαγές πηλιτών και ψαµµιτών. Τα κροκαλοπαγή έχουν 

ερυθροϊώδες χρώµα και οι κροκάλες αποτελούνται από εκρηξιγενή και µεταµορφωµένα 

πετρώµατα και περιβάλλονται από αργιλοψαµµιτικό ή ερυθροπυριτικό υλικό. Οι πηλίτες έχουν 
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ανοικτό στακτί ως ανοικτό καφέ χρώµα ενώ οι ψαµµίτες είναι συνήθως χονδρόκοκκοι και 

παρουσιάζουν συχνά κοκκοµετρική ταξινόµηση. Η ηλικία του σχηµατισµού είναι Στάµπιο (BRUNN 

1956, Savoyat & Λαλέχος 1972) και το πάχος του είναι περίπου 250 µέτρα. Εµφανίζεται στην 

ευρύτερη περιοχή της Μητρόπολης, του Πανοράµατος και νοτιοανατολικά του Αγίου Γεωργίου. 

ΣΕΙΡΑ ΩΛΟΝΟΥ – ΠΙΝ∆ΟΥ (ΥΠΕΡΠΙΝ∆ΙΚΗ) 

Παλαιόκαινο - Ηώκαινο 

• Φλύσχης αδιαίρετος (Fo) 

Εναλλαγές χονδρόκοκκων ψαµµιτικών στρωµάτων πάχους 10-80 εκατοστών και πηλιτικών 

στρωµάτων πάχους 5-40 εκατοστών, µε ορισµένες παρεµβολές µαργαϊκών ασβεστολίθων και 

κροκαλοπαγών τα οποία προέρχονται από µεταµορφωµένα και εκρηξιγενή πετρώµατα. Προς τα 

ανώτερα στρώµατα παρατηρούνται ολισθόλιθοι (Άγριος Φλύσχης) από Τριαδικούς 

ασβεστόλιθους, οφειολίθους και Άνω Κρητιδικούς ασβεστόλιθους. 

Η αρχή της φλυσχικής ιζηµατογένεσης τοποθετείται στο Παλαιόκαινο ενώ το τέλος της στο Μέσο - 

Ανώτερο Ηώκαινο (AUBOUIN 1959). Εµφανίζεται κατά µήκος των δυτικών παρυφών της 

οροσειράς και το πάχος του θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 µέτρα. 

Άνω Κρητιδικό 

• Ασβεστόλιθοι Θυµιάµατος (Κs) 

Σχηµατισµός Ασβεστόλιθων θυµιάµατος: Ερυθρωποί - λευκοί πελαγικοί και κατά θέσεις 

µικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθοι πάχους 60 περίπου µέτρων. Οι µικρολατύπες προέρχονται από 

(i) οφειολίθους, (ii) ραδιολαρίτες, (iii) κερατολίθους, (iν) ερυθρούς πηλίτες, (ν) θραύσµατα 

ρουδιστών (vi) ασβεστολίθους διαφόρων φάσεων, έχουν µέγεθος µέχρι 2 εκατοστά και σε 

αρκετούς ορίζοντες παρουσιάζουν κοκκοµετρική ταξινόµηση. Μικροσκοπική εξέταση της 

συνδετικής ύλης των κατώτερων και των ενδιάµεσων στρωµάτων έδειξε ότι είναι µεταµορφικός 

σπαρίτης ενώ των ανώτερων στρωµάτων ότι είναι µικρίτης. 

Η ηλικία τους µε βάση την µικροπανίδα που προσδιορίστηκε είναι Ανώτερο Κρητιδικό (Κενοµάνιο - 

Μαιστρίχτιο). Το πάχος των κατώτερων στρωµάτων είναι 20-40 εκατοστά και προς τα ανώτερα 

µειώνεται σταδιακά σε 5-10 εκατοστά ενώ συγχρόνως επικρατεί το ερυθρό χρώµα. Προς τα άνω 

εξελίσσονται κανονικά στον σχηµατισµό Ερυθρών Πηλιτών Αµυγδαλής. 

Ιουρασικό 

• Σειρά του Κόζιακα (Jk, Jch) 

Σχηµατισµός Ασβεστόλιθων Κόζιακα: Λευκοί, υπόλευκοι παχυστρωµατώδεις ως άστρωτοι 

ωολιθικοί ασβεστόλιθοι οι οποίοι κατά θέσεις γίνονται µικρολατυποπαγείς. Μικροσκοπική εξέταση 

των ωολιθικών ασβεστολίθων έδειξε ότι πρόκειται για ωοσπαρίτη και ενδοωοσπαρίτη µε 
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Protopeneroplis striata WEYNSCHENK ηλικίας ∆ογγέριο-Μάλµιο ενώ οι µικρολατύπες 

αποτελούνται από (i) ωοσπαρίτη και ενδοωοσπαρίτη ηλικίας ∆ογγέριο-Μάλµιο (ii) ερυθρό µικρίτη 

Άνω Τριαδικής ηλικίας, (iii) ραδιολαρίτες (iv) κερατόλιθους. 

Το πάχος του σχηµατισµού δεν είναι σταθερό και κυµαίνεται από 40-150 µέτρα. Προς τα άνω 

εξελίσσεται κανονικά σε εναλλαγές ραδιολαριτών - πηλιτών, ενώ πλευρικά µεταβαίνουν ή έχουν 

άµεση συγγενετική σχέση µε τα µέλη Ασβεστολίθων Βορείου Κόζιακα, Ασβεστολίθων Αγίου 

Γεωργίου, Πολύµεικτων Λατυποπαγών Μαυροµατίου και ασβεστολίθων Προφήτη Ηλία. 

Η φάση των ανώτερων ασβεστολίθων καθίστανται τοπικώς λατυποπαγής και περιλαµβάνει και 

ασβεστολιθικά στοιχεία µεγέθους 5-10 εκ. που τείνουν να αποστρογγυλοποιηθούν, καθώς και 

γωνιώδη κερατολιθικά τεµάχη.  Μέσα στους κερατόλιθους παρατηρούνται µεταβάσεις από 

ερυθρόχροους πυριτικούς  ασβεστόλιθους ή µελανόχροους υπολιθογραφικούς που περιέχουν 

ακτινόζωα. Η εναπόθεση των στρωµάτων της σειράς Κόζιακα υπήρξε συνεχής από το Λιάσιο έως 

το Τιθώνιο. 

6.2.3.3 Τεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του ΣΧΟΟΑΠ 

Η Θεσσαλία και η γύρω περιοχή βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της λιθοσφαιρικής πλάκας του 

Αιγαίου όπου ασκούνται εφελκυστικές τεκτονικές δυνάµεις κατά τη διεύθυνση βορρά – νότου. Η 

επίδραση τέτοιων δυνάµεων στη Θεσσαλία έχει διαπιστωθεί µε σεισµολογικά και γεωλογικά 

στοιχεία. Ο µέσος ρυθµός (παραµόρφωσης) επέκτασης κατά τη διεύθυνση βορρά – νότου είναι 

περίπου 1 cm/yr. 

Η διάταξη των πεδιάδων της Θεσσαλίας είναι Β∆-ΝΑ και είναι αποτέλεσµα των διευθύνσεων 

κύριων ρηγµάτων. Γενικά οι κύριοι άξονες πτύχωσης έχουν ∆ιευθύνσεις ΒΒ∆ – ΝΝΑ, ενώ στην 

περιοχή νότια του π. Πηνειού οι άξονες αυτοί στρέφονται Α-∆ εξαιτίας διαρρήξεων παράλληλων µε 

το ρου του ποταµού.  

Στην περιφέρεια της δυτικής πεδιάδας παρατηρούνται συγκλινικές και αντικλινικές δοµές 

υποδηλώνοντας φάσεις συµπίεσης. Τέτοιες δοµές αποτελούν το τόξο του Κόζιακα, το σύγκλινο 

της Καλαµπάκας και το αντίκλινο της Σαρακίνας. Η συµπίεση προκάλεσε κατά κάποιους 

συγγραφείς τέτοια ανύψωση των οφιολίθων που στην ζώνη της Ανάβρας προκλήθηκε 

αποκόλληση του ιζηµατικού καλύµµατος µε αποτέλεσµα οι οφιόλιθοι να έρχονται σε επαφή µε τον 

φλύσχη της Πίνδου χωρίς ενδιάµεσες σειρές. Γενικά η λεκάνη χαρακτηρίζεται από διαµήκη 

ρήγµατα µικρού εύρους και µεγάλων ρηγµάτων που σχηµατίζουν ορθογωνικό δίκτυο. ∆ύο 

µεγάλες εγκάρσιες διαταραχές το ρήγµα της Ματαράγκας και το ρήγµα Αγναντερού χωρίζουν την 

πεδιάδα σε τρία τµήµατα.  

• Στο βόρειο τµήµα της περιοχής Τρικάλων συναντώνται δοµές που έχουν σχέση µε την 

τεκτονική των περιθωρίων της λεκάνης (σύγκλινο Καλαµπάκας και αντίκλινο Ριζώµατος). 
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• Το κεντρικό τµήµα χωρίζεται από το εγκάρσιο ρήγµα της Καρδίτσας µε διεύθυνση ΒΑ προς 

τον ορεινό όγκο του Τιτάνου. Η τεκτονική ενότητα του αντικλίνου Γοργοβιτών – 

Ματαράγκας παρουσιάζει υδρογεωλογικό ενδιαφέρον εφόσον ο κρητιδικός ασβεστόλιθος 

εµφανίζεται επιφανειακά, ενώ προς τα ΝΑ το ρήγµα της Ματαράγκας διακόπτει απότοµα 

την εν λόγω έξαρση. 

• Στο ΝΑ τµήµα µεταξύ ρήµατος Ματαράγκας και περιφερειακής ζώνης ∆οµοκού – 

Φαρσάλων υπάρχει εξαιρετικά πολύπλοκη γεωµετρία υποβάθρου. Οι γεωφυσικές έρευνες 

υποδεικνύουν ύπαρξη µεγάλης τάφρου νοτιοδυτικά του ασβεστολιθικού όγκου του 

Φιλυίου. Το βάθος του υποβάθρου είναι της τάξης των 600µ., ενώ λίγο δυτικότερα ο 

κρητιδικός ασβεστόλιθος εµφανίζεται στην επιφάνεια σχηµατίζοντας το λόφο του Χτουρίου. 

Μεταξύ των δύο αυτών ασβεστολιθικών εξάρσεων (λόφοι Χτουρίου και Φιλυίου) γεώτρηση 

η οποία διέτρησε σε βάθος 400 µ. προσχώσεις δεν συνάντησε υπόβαθρο, ενώ δεν 

διαπιστώθηκε προς καµία κατεύθυνση η συνέχεια των ασβεστολιθικών λόφων µε τους 

περιφερειακούς σχηµατισµούς.  

Η αξονική περιοχή µεταξύ των δύο πεδιάδων έχει χαρακτήρα αντικλίνου αποτελούµενου όπως 

έχει προαναφερθεί από µεταµορφωµένα πετρώµατα. Αντικλινικές δοµές µε διεύθυνση κύριου 

άξονα Β∆-ΝΑ παρατηρούνται επίσης στην περιοχή βορείως του π. Πηνειού όπου ο πυρήνας είναι 

σχιστολιθικός, ενώ οι παρειές των αντικλίνων καλύπτονται από µάρµαρα (Βούλα και Ζάκρος). 

Επίσης νοτίως του π. Πηνειού ο Τίτανος σχηµατίζει µια ράχη µε διεύθυνση Α-∆ παρέχοντας 

ενδείξεις ρήγµατος που διαχωρίζει την ράχη αυτή από τις βορειότερες δοµές που περιγράφηκαν 

παραπάνω. Στην περιοχή µεταξύ Φαρκαδώνας και Παλαµά το υπόβαθρο αποτελείται από 

µάρµαρα τα οποία ενδιάµεσα σχηµατίζουν εξάρσεις µε την µορφή λόφων (Κλοκοτός και 

Μεταµόρφωση). 

Την συνέχεια των σχηµατισµών της υπερπινδικής ζώνης και των µολασσικών σχηµατισµών 

διακόπτει σε πολυάριθµες θέσεις ο ρηγµατογόνος τεκτονισµός ο οποίος εκδηλώνεται µε κάθε 

είδους και µεγέθους ρήγµατα. 

Τα διαδοχικά τεκτονικά γεγονότα που συνδέονται µε την ανάπτυξη της Μεσοελληνικής Αύλακας, 

συµπεριλαµβάνουν ισοστατική κάµψη του φλοιού, οριζόντιες µετατοπίσεις και κανονική 

ρηγµάτωση, όλα συνδεδεµένα µε τη σύγκλιση, πιθανώς πλάγια, της Απούλιας µικροπλάκας µε το 

Πελαγονικό ηπειρωτικό τέµαχος.  

∆ιαδοχικά στάδια εξέλιξης, που έχουν αναγνωριστεί στη Μεσοελληνική Αύλακα συνδεόµενα µε 

µεταβαλλόµενα τεκτονικά καθεστώτα, συναντώνται σε λεκάνες οριζόντιας µετατόπισης οι οποίες 

δοκιµάζουν εναλλασσόµενες περιόδους έκτασης και συµπίεσης. Τυπικά χαρακτηριστικά της 

Μεσοελληνικής Αύλακας είναι αυτή η µεταβολή των τεκτονικών καθεστώτων µε 

επαναλαµβανόµενα επεισόδια ταχείας βύθισης και ανύψωσης, τα διαφορετικά βάθη κατά µήκος 
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του άξονα της λεκάνης, η ασυµµετρία της λεκάνης και ο µεγάλος λόγος µήκους προς πλάτους 

(4:1), η µετατόπιση της ιζηµατογένεσης υποπαράλληλα µε τις κύριες τεκτονικές ζώνες, οι 

απότοµες πλευρικές και κατακόρυφες µεταβολές των ιζηµατογενών φάσεων, και η οριοθέτηση της 

λεκάνης από ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης τουλάχιστον στο δυτικό της περιθώριο. Όλα αυτά τα 

στοιχεία αποτελούν ενδεικτικά κριτήρια για την αναγνώριση διαχρονικών ζωνών οριζόντιας 

µετατόπισης και των λεκανών συνδεδεµένων µε αυτά. Έτσι, και καθότι η λεκάνη αναπτύχθηκε σε 

διαδοχικά διαφορετικά τεκτονικά γεγονότα όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, πέρα από τον 

χαρακτηρισµό της ως piggy-back λεκάνη, επίσης καθρεφτίζει το µοντέλο µίας «πολύ-ιστορικής» 

λεκάνης οριζόντιας µετατόπισης (σύµφωνα µε την ταξινόµηση των Busby & Ingersoll 1995). 

Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της λεκάνης, κατά το Μέσο-Άνω Ηώκαινο, πραγµατοποιήθηκε 

ταυτόχρονα µε την τελική τοποθέτηση των ενοτήτων βαθιάς θάλασσας της Πίνδου στις ενότητες 

των Εξωτερικών Ελληνίδων, και έληξε µε την παραµόρφωση και ανύψωση των ηωκαινικών 

αποθέσεων. Οι υπο - λεκάνες του Ηωκαίνου αναπτύχθηκαν µε κάµψη και βύθιση του φλοιού 

εξαιτίας της φόρτισης του πεπαχυσµένου πρίσµατος επαύξησης, και µε τη δράση ρηγµάτων 

οριζόντιας µετατόπισης µε ανάστροφη συνιστώσα υπό καθεστώς πλάγιας συµπίεσης 

(transpression). Κατά το επακόλουθο κλείσιµο αυτών των υπολεκανών, της έντονης 

παραµόρφωσης και ανύψωσης στο τέλος του Ηωκαίνου, τα ιζήµατα των πρώτων υπο - λεκανών 

παραµορφώθηκαν, και τοποθετήθηκαν µε µεγάλη γωνία κλίσης στο δυτικό τµήµα της 

Μεσοελληνικής Αύλακας, σύµφωνα µε το παρακείµενο οφιολιθικό υπόβαθρο. Η παραµόρφωση 

του Ηωκαίνου ήταν λιγότερο έντονη στο ανατολικό τµήµα της αύλακας. Αυτό εξηγείται µε τη 

µετανάστευση της κύριας συµπίεσης από τα ανατολικά προς τα δυτικά κατά τη διάρκεια δράσης 

της τριτογενούς ορογενετικής φάσης. 

Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης, κυριάρχησε η δράση ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης, 

συνδεδεµένη πιθανότατα µε την πλάγια σύγκλιση της Απούλιας και Πελαγονικής µικρο-πλάκας. Η 

βύθιση και εξέλιξη της λεκάνης κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου ελεγχόταν από δεξιόστροφα 

ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης Β∆-ΝΑ έως ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης. Τα ρήγµατα αυτά, θετικές 

flower δοµές και συµπιεστικές τεκτονικές δοµές, αναπτύχθηκαν όλα υπό ένα καθεστώς πλάγιας 

συµπίεσης το οποίο συνεχίστηκε µετά την περίοδο του Ηωκαίνου, αλλά µε µικρότερη ισχύ και 

συνδεδεµένο µε ένα µέγιστο κύριο άξονα τάσης (σ1) ελαφρώς µετατοπισµένο προς τα ΒΒ∆-ΝΝΑ 

σε σχέση µε τη Β∆-ΝΑ του διεύθυνση κατά το Ηώκαινο. Οι τεκτονικές δοµές µαρτυρούν ένα 

συµπιεστικό γεγονός τοπικής σηµασίας στα τέλη του Ολιγοκαίνου-αρχές Μειοκαίνου, το οποίο 

συνδέεται από ένα Β∆-ΝΑ µέγιστο κύριο άξονα συµπίεσης. Οι ρυθµοί βύθισης δείχνουν µία 

αύξηση κατά το Κάτω Ολιγόκαινο σε σχέση µε τους ρυθµούς του Ηωκαίνου, και µία επακόλουθη 

µείωση κατά το Άνω Ολιγόκαινο, ενώ ιδιαίτερα αυξηµένοι ρυθµοί βύθισης έλαβαν χώρα σε 

συγκεκριµένες θέσεις σε όλη τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου. Οι εναλλαγές αυτές στην ταχύτητα 
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βύθισης συνδέονται µε τη δράση των ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης και την ακόλουθη αλλαγή 

του καθεστώτος στα τέλη του Ολιγοκαίνου. 

Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από τη δράση κανονικών ρηγµάτων µικρής γωνίας κλίσης στο 

ανατολικό περιθώριο της Μεσοελληνικής Αύλακας κατά το Κάτω-Μέσο Μειόκαινο, τα οποία 

αύξησαν και πάλι τους ρυθµούς βύθισης σε αυτό το τµήµα της λεκάνης. Το στάδιο αυτό συνδέεται 

µε την ορογενετική κατάρρευση και τα ρήγµατα αποκόλλησης στο Πελαγονικό κάλυµµα. Η εξέλιξη 

της ιζηµατογενούς αύλακας έληξε γύρω στα τέλη του Μέσου-αρχές του Άνω Μειοκαίνου, µε ταχεία 

ανύψωση της περιοχής και ταυτόχρονη απόσυρση της θάλασσας. Ένα συµπιεστικό γεγονός 

διαπιστώθηκε κατά τα τέλη του Μειοκαίνου, το οποίο συνδέεται µε τη δράση ρηγµάτων 

ανάστροφων και οριζόντιας µετατόπισης. Τελικά, εκτατική τεκτονική κυριάρχησε στην περιοχή 

κατά τα τελευταία εκατοµµύρια χρόνια, από το τέλος  του Μειοκαίνου έως σήµερα. 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης (µεταξύ Ποταµού Παµίσου και όρους Ιτάµου) διακρίνονται ένα 

πρωτεύον και δύο υπολειπόµενα συστήµατα ρηγµάτων  ήτοι: 

1. Io, Β80Α 

2. IIο, Β50Α 

3. IIIο,Β10Α 

Τα ρήγµατα του πρώτου συστήµατος είναι διαγώνια και στο σύνολο τους πλάγια ενώ το µήκος 

τους είναι δύο ως τέσσερα χιλιόµετρα. Τα ρήγµατα του δεύτερου συστήµατος είναι εγκάρσια στο 

σύνολο τους κανονικά, παρατηρούνται στις πλευρές των φαραγγιών του Πορταϊκού και του 

Πάµισου ποταµού και έχουν περιορισµένο µήκος. Τα ρήγµατα του τρίτου συστήµατος είναι 

διαγώνια δεν έχουν σαφώς εκφρασµένη κίνηση και το µήκος τους είναι περιορισµένο. Η κλίση 

όλων των ρηγµάτων και των τριών συστηµάτων είναι σχετικά µεγάλη και συνήθως υπερβαίνει τις 

45°. 
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Χάρτης 8: Συνθετικός τεκτονικός  χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Πηγή: Μελετητικό Γραφείο Κων/νος Παλαιοχωρίτης) 
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6.2.3.4 Σεισµολογικά στοιχεία  

Η σεισµική δράση στην Καρδίτσα αποτελεί µία από τις περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν αρκούν οι 

πληροφορίες για καταστρεπτικούς σεισµούς του ιστορικού παρελθόντος για την ακριβή εκτίµηση της 

σεισµικής επικινδυνότητας µιας περιοχής. Απαιτείται πρόσθετη γνώση που αφορά το ευρύτερο 

σεισµοτεκτονικό περιβάλλον και κυρίως ποσοτικός καθορισµός της σεισµικότητας και της σεισµικής 

επικινδυνότητας µιας θέσης (πόλης, κλπ) µε τη χρησιµοποίηση ενόργανων αξιόπιστων 

επιστηµονικών δεδοµένων. Αν π.χ. βασιζόταν η εκτίµηση της σεισµικής επικινδυνότητας της 

περιοχής της Καρδίτσας µόνο στις γνωστές προηγούµενες σεισµικές καταστροφές και γινόταν η 

εκτίµηση αυτή πριν το 1954 θα είχε θεωρηθεί η περιοχή αυτή ασεισµική, γιατί δεν υπήρχε τότε 

κανένας γνωστός σηµαντικά καταστρεπτικός σεισµός στην περιοχή. 

 

Χάρτης 9: Σεισµικότητα του Ελληνικού χώρου για την περίοδο 550BC - 2000AD (Πηγή: ∆εδοµένα από τον κατάλογο των 

Papazachos et al. 2000) 

 

 

Περιοχή µελέτης 
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Χάρτης 10: Επίκεντρα ισχυρών σεισµών κατά τους τελευταίους αιώνες στην ευρύτερη περιοχή του βυθίσµατος της 

Θεσσαλίας, από Papazachos & Papazachou (2002). Σηµ. ότι τα σφάλµατα στη θέση των επικέντρων µπορεί να φθάνουν και 

τα 20 χλµ. Στο χάρτη σηµειώνονται επίσης τα διανύσµατα ταχυτήτων από επανειληµµένες µετρήσεις µε GPS από τους 

Clarke et al. (1998) 

 

Στηριζόµενοι σε σεισµολογικά κριτήρια, όπως την ιστορική και πρόσφατη σεισµική δράση, τα πεδία 

τάσεων που επικρατούν, τη δυναµική κατάσταση µεγάλων τεκτονικών ζωνών κλπ., οι Papaioannou & 

Papazachos (1999) χώρισαν τον Ελλαδικό χώρο σε έναν αριθµό σεισµοτεκτονικών ζωνών σύµφωνα 

µε τις σεισµικές πηγές του Ελληνικού χώρου. Με βάση αυτή τη διάκριση η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. 

Καρδίτσας ανήκει στη σεισµική ζώνη 38. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι παράµετροι σεισµικότητας της σεισµικής ζώνης 38 όπως 

εξειδικεύτηκαν για την περιοχή µελέτης σύµφωνα µε τις αναλύσεις του εργαστηρίου Γεωφυσικής και 

Σεισµολογίας του ΑΠΘ. Οι τρεις πρώτες παράµετροι εξαρτώνται από τη σεισµικότητα της περιοχής 

και ακόµη περισσότερο η παράµετρος σεισµικότητας (a) εξαρτάται και από το εµβαδόν της ζώνης. 

Ενδιαφέρον για τη σεισµική επικινδυνότητα παρουσιάζει η παράµετρος σεισµικότητας (b). Μεγάλη 

τιµή της παραµέτρου αυτής σηµαίνει σχετικά µεγάλος αριθµός µικρών σεισµών (σε σχέση µε τον 

αριθµό των µεγάλων σεισµών), δηλαδή σχετικά µεγάλος αριθµός ρηγµάτων µικρού µήκους. Αντίθετα, 

µικρή τιµή της παραµέτρου αυτής σηµαίνει λιγότεροι µικροί σεισµοί (σε σχέση µε τους µεγάλους), 

δηλαδή µικρός αριθµός ρηγµάτων µικρού µήκους σε σχέση µε τον αριθµό ρηγµάτων µεγάλου 

µήκους. Η µεγαλύτερη τιµή που µπορεί να πάρει είναι b=1.0. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

Εµβαδόν πηγής (S) 1.175 

Παράµετρος σεισµικότητας (b) 0.75 

Παράµετρος σεισµικότητας (a) 3.33 

Μέγιστο παρατηρηθέν µέγεθος (Μ) 7.0 

Ετήσιος αριθµός σεισµών (r) 0.68 

Μέση περίοδος επανάληψης (Τ), για σεισµό µεγέθους 6.3 16 

Πιθανότερο µέγιστο µέγεθος ανά µονάδα επιφανείας (= 

10.000km
2
)  και σε χρονικό διάστηµα 70 ετών (Μ™) 

7.0 

Τιµή ρυθµού σεισµικής ροπής (Μο) 5.76 

Πίνακας 24. Παράµετροι σεισµικότητας που αντιστοιχούν στην περιοχή µελέτης. 
 

 

Χάρτης 11. Χάρτης σεισµικών ζωνών επιφανειακών σεισµών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Papaioannou and 

Papazachos, 1999). 

Σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 (Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

Φ.Ε.Κ. Β’ 1154/12-8-2003, απόφαση αριθµ. ∆17α/115/9/ΦΝ275) η περιοχή που µελετάται 

χαρακτηρίζεται σαν µία ζώνη µέτριας σεισµικότητας. Με βάση αυτόν η αναµενόµενη σεισµική 
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επιτάχυνση για την περιοχή που έχει πιθανότητα 10% υπέρβασης τα επόµενα 50 χρόνια είναι 

α=0,24g, δηλ. 24% της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Με βάση την τιµή αυτή της σεισµικής 

επιτάχυνσης η περιοχή της ∆.Ε. Μητρόπολης ανήκουν στη ζώνη ΙΙ. 

 

Χάρτης 12: Χάρτης ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου κατά ΕΑΚ-2003 κλ. 

1:7.000.000.(Πηγή:www.oasp.gr) 

 

6.2.3.5 ∆ιαθέσιµα ιστορικά στοιχεία για την εκδήλωση κυµάτων βαρύτητας (τσουνάµι). 

Η ∆.Ε. Μητρόπολης χωροθετείται στην ηπειρωτική χώρα και δεν διαθέτει ακτές ώστε να υπάρχει η 

πιθανότητα εµφάνισης κυµάτων τσουνάµι. Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η εκδήλωση κυµάτων 

βαρύτητας.  

 

6.2.4 Υδρογεωλογικά στοιχεία - Υδρολιθολογικές ενότητες 

6.2.4.1 ∆ίαιτα επιφανειακών υδάτων – Αξιόλογες πηγές 

Η περιοχή µελέτης ανήκει στο υδατικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας (GR08) και στη λεκάνη του 

ποταµού Πηνειού (GR16). Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλίας είναι 

η λεκάνη του Πηνειού, µε έκταση περίπου 9.600 km2. Κυριότεροι παραπόταµοι του Πηνειού είναι 

προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης (περιλαµβάνει το σύνολο των 

ποταµών και ρεµάτων της περιοχής ∆.Ε. Μητρόπολης µέσω του ποταµού Καράµπαλη)(υπολεκάνη 

GR0816R000206125N), προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πάµισος, και ο Πορταϊκός, και στο βόρειο 

Περιοχή µελέτης 
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µέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. Το υδρογραφικό δίκτυο της πεδινής περιοχής της 

∆.Ε. Μητρόπολης είναι πυκνό και αποτελείται κυρίως από αποστραγγιστικά κανάλια των αγρών που 

κατασκευάστηκαν από την ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και τα οποία τοποθετούνται κάθετα και 

παράλληλα προς τους κύριους ποταµούς της περιοχής. Τα ποτάµια αυτά εµφανίζουν µορφές 

µαιάνδρων και έχουν κατασκευαστεί σε αυτά αναχώµατα (Γαβριάς) για την αποφυγή πληµµύρων 

κατά τους χειµερινούς µήνες ενώ στους περισσότερους ποταµούς της περιοχής υπάρχει 

τροποποίηση της κοίτης µε την κατασκευή νέων εγκιβωτισµένων ευθυγραµµισµένων κοιτών για την 

αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων. 

Η τυπολογία των ποταµών είναι τύπου NmL1 (ΥΠΕΚΑ 2012): Πεδινοί και ηµιορεινοί µεγάλοι και 

µεσαίοι σε παροχές ποταµοί, µε ταχεία ροή που εκβάλλουν στην ευρύτερη περιοχή Βόρειας 

Ελλάδας. Στη Θεσσαλία ο τύπος αυτός βρίσκεται στον άνω ρου του Πηνειού (Β∆ τµήµα της 

Θεσσαλίας) δηλαδή στον Μαλακασιώτικο, Πάµισο, Πορταικό και στα ανάντη τµήµατα του Σοφαδίτη, 

Ενιππέα και Καλέντζη. 

Το επιφανειακό υδατικό δυναµικό της περιοχής περιλαµβάνει δύο συνιστώσες:  

• τις απορροές του φυσικού υδρογραφικού δικτύου, 

• τα αποθέµατα του ταµιευτήρων Πλαστήρα που διακινούνται για αρδευτικούς λόγους τη θερινή 

περίοδο µέσω της αναρρυθµιστικής λίµνης Μητρόπολης στον ποταµό Γαβριά.  

Ο ταµιευτήρας Πλαστήρα βρίσκεται στον παραπόταµο Ταυρωπό (Μέγδοβα) του Αχελώου, 18 km 

δυτικά της πόλης της Καρδίτσας. Το φράγµα είναι τοξωτό από σκυρόδεµα, και κατασκευάστηκε κατά 

τη χρονική περίοδο 1956-62 µε κύριο στόχο της παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και, 

δευτερευόντως, την άρδευση της Θεσσαλικής πεδιάδας. Σταδιακά, ο ενεργειακός χαρακτήρας του 

έργου υποβαθµίστηκε προς όφελος του αρδευτικού, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην τουριστική αξιοποίηση του τοπίου της λίµνης. 

Στην περιοχή του Πανοράµατος έχουµε µια σηµαντική σειρά εµφάνισης µετώπου πηγών επαφής 

µεταξύ του σχηµατισµού του φλύσχη και των τεταρτογενών αδροµερών προσχώσεων  ενώ φαίνεται 

πως ευνοείται και από την ύπαρξη του ρήγµατος στην περιοχή Πανοράµατος που λειτουργεί 

συµπληρωµατικά για την άνοδο υπόγειων νερών στην περιοχή. Η παροχή του µετώπου είναι µέτρια 

κατά τους χειµερινούς και πρώτους µήνες της άνοιξης ενώ µειώνεται σηµαντικά έως και µηδενίζεται 

σε πολλές µικροπηγές κατά τη διάρκεια του θέρους. Ο κώνος της περιοχής του Πανοράµατος 

σχηµατίζει υδροφορείς υπό πίεση σε µικρά βάθη λόγω παρεµβολών αργιλικών στρωµάτων µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση αρτεσιανών συστηµάτων. 

Επίσης σηµαντικό µέτωπο πηγών εµφανίζεται στη θέση νότια του οικισµού της Κρύας Βρύσης όπου 

αντίστοιχα έχουµε πηγές επαφής µεταξύ των ασβεστολιθικών πετρωµάτων και των τεταρτογενών 

προσχώσεων εκφορτίζοντας το ανθρακικό υπόγειο υδροφορέα της Γούβας. Η παροχές του µετώπου 

είναι συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια του υδρολογικού έτους µε µειωµένη σηµαντικά παροχή κατά τους 
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θερινούς µήνες.  Στην περιοχή των πηγών της Κρύας Βρύσης η παροχή της πηγής µετρήθηκε στα 3 

περίπου lt/sec στη διάρκεια των εργασιών υπαίθρου που έλαβαν χώρα κατά το δεύτερο 

δεκαπενθήµερο του Αυγούστου του έτους 2013. 

Στην ηµιορεινή ζώνη της περιοχής της ∆.Ε. Μητρόπολης εµφανίζονται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 

έτους µικροπηγές µικρής παροχής που εκφορτίζουν ποσότητες του υπόγειου νερού που κινούνται 

από τις ανατολικές κλιτύες της λίµνης Πλαστήρα. Οι παροχές αυτών των πηγών είναι σηµαντικά 

µικρές, οφειλόµενες στην µεγάλη εµφάνιση των φλυσχικών πετρωµάτων που πρακτικά είναι 

αδιαπέρατα καθώς και των µολασσικών σχηµατισµών που επίσης θεωρούνται στεγανά. 

 

6.2.4.2 Υδρολιθολογία 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες µιας περιοχής προσδιορίζονται εκτός από τα υδροµετεωρολογικά 

στοιχεία και από τα επί µέρους υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών που 

καθορίζουν τη δοµή τους. Οι υδρογεωλογικοί χαρακτήρες προσδιορίζονται από την ιδιότητα των 

πετρωµάτων και τον βαθµό της ικανότητας τους να επιτρέπουν την κυκλοφορία και την αποθήκευση 

του νερού στα πρωτογενή ή δευτερογενή διάκενα που υπάρχουν στη µάζα τους. Η ιδιότητα αυτή 

προσδιορίζεται από δύο παραµέτρους, το πορώδες και την υδροπερατότητα. Όσον αφορά το 

πορώδες, υδρογεωλογικά ενδιαφέρον είναι το ενεργό πορώδες, το οποίο αντιστοιχεί σε τµήµα του 

ολικού πορώδους στο οποίο ο όγκος του ελεύθερου νερού µπορεί να αποληφθεί µε άντληση. 

Υδροπερατότητα είναι η ιδιότητα των πετρωµάτων και των γεωλογικών σχηµατισµών να επιτρέπουν 

την διακίνηση του νερού δια µέσω αυτών. Στα κοκκώδη πετρώµατα και σχηµατισµούς η περατότητα 

οφείλεται στο πρωτογενές πορώδες δηλ. στους κενούς χώρους που υπάρχουν µεταξύ των κόκκων 

των πετρωµάτων. Το πρωτογενές πορώδες ρυθµίζεται κυρίως από το σχήµα και τη διάταξη των 

κόκκων. Στα συµπαγή ή ρωγµώδη πετρώµατα η περατότητα οφείλεται στο δευτερογενές πορώδες 

τους το οποίο είναι συνάρτηση του µεγέθους των τεκτονικών και στρωµατογραφικών ασυνεχειών 

τους (ρωγµές, διαρρήξεις, µεσοστρωµατικά διάκενα, στρώσεις κ.ά.) καθώς και της πυκνότητας και 

του µεγέθους των καρστικών εγκοίλων στα ανθρακικά πετρώµατα. 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί ανάλογα µε τη δυνατότητα που παρέχουν στο νερό να διηθηθεί και να 

αποθηκευθεί στα διάκενα τους, διακρίνονται σε υδροπερατούς, ηµιπερατούς και υδροστεγανούς. Οι 

υδροπερατοί σχηµατισµοί παρουσιάζουν τιµές του συντελεστή υδροπερατότητας Κ>10-5 m/sec. Οι 

υδροστεγανοί Κ<10-7 m/sec και οι ηµιπερατοί σχηµατισµοί (επιτρέπουν περιορισµένη κυκλοφορία του 

νερού δια µέσω αυτών) 10-7<Κ<10-5 m/sec. Οι σχηµατισµοί που δοµούν την περιοχή µελέτης 

µπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

Υδροπερατοί σχηµατισµοί 

Χαρακτηρίζονται από το ότι επιτρέπουν τη διέλευση σηµαντικού ποσοστού νερού από τη µάζα τους, 

µε αποτέλεσµα την τροφοδοσία των βαθύτερων υδροφόρων στρωµάτων, ή τη δηµιουργία πηγών. 
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Αυτοί οι σχηµατισµοί είναι βέβαια και οι πιο σηµαντικοί από άποψη υδροφορίας. Αυτοί διακρίνονται 

περαιτέρω σε µακροπερατούς σχηµατισµούς, όπου εντάσσονται τα πετρώµατα που οφείλουν την 

περατότητά τους κυρίως σε ασυνέχειες που παρουσιάζουν, είτε λόγω τεκτονισµού, είτε λόγω 

καρστικοποίησης και διάλυσης (π.χ. ασβεστόλιθοι γεωτεκτονικής ενότητας Πίνδου), και σε 

µικροπερατούς, όπου εντάσσονται τα πετρώµατα που οφείλουν την περατότητά τους στο πορώδες 

τους (π.χ. ψαµµίτες). 

Μακροπερατοί σχηµατισµοί  

Σε αυτούς εντάσσονται οι ανθρακικοί σχηµατισµοί της ενότητας Πίνδου που εµφανίζουν µικρό βαθµό 

καρστικοποίησης και τεκτονισµού ανά περίπτωση και υποπεριοχή (περιλαµβάνει κυρίως του 

παχυστρωµατώδεις συµπαγείς ασβεστολίθους).  

Μακροπερατοί θεωρούνται επίσης η ψαµµιτική φάση του φλύσχη καθώς και ο µανδύας 

αποσάθρωσης του φλύσχη. Χαρακτηριστική είναι η εκδήλωση πηγών στις επαφές µανδύα - υγιούς 

φλύσχη και κερµατισµένων ψαµµιτικών πάγκων - αργιλικών σχιστολίθων.  

Μικροπερατοί σχηµατισµοί  

Για τους κοκκώδεις σχηµατισµούς ισχύει γενικά ότι η περατότητα τους εξαρτάται από τη σύστασή 

τους, την κοκκοµετρία τους και τη µορφή και διάταξη των κόκκων τους. Γενικά όσο αδροµερέστερο το 

υλικό και χαµηλότερο το ποσοστό αργίλου που συµµετέχει στη σύστασή του, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

περατότητα. 

Στην περιοχή µελέτης οι υδροπερατοί κοκκώδεις σχηµατισµοί περιλαµβάνουν τους κώνους 

κορηµάτων που εµφανίζονται κυρίως στις εκβολές των ποταµών στην πεδινή ζώνη, παρουσιάζουν 

σηµαντική υδροφορία, ανάλογα µε το ποσοστό αδροµερούς υλικού και βέβαια, ανάλογα µε την 

έκτασή τους. Στην περιοχή µελέτης η υδροφορία του προσχωµατικού υδροφορέα που αναπτύσσεται 

στα περιθώρια της λεκάνης και καλύπτει την περιοχή του Πανοράµατος έως του Αγίου Γεωργίου 

χαρακτηρίζεται από υψηλή υδροφορία οφειλόµενη στην συµµετοχή µεγάλου ποσοστού άµµων και 

χαλίκων στη σύνθεση των τεαρτογενών προσχώσεων. Αυτή η περιοχή θεωρείται ότι αποτελεί τµήµα 

της πλευρικής τροφοδοσίας των υδροφορέων της νοτιοδυτικής Θεσσαλίας όπου στην συνέχεια προς 

τα ανατολικά µεταπίπτουν σε υπό πίεση βαθύτερους υδροφορείς. 

Αδιαπέρατοι σχηµατισµοί  

Γενικά, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι σχηµατισµοί η περατότητα των οποίων είναι µικρότερη 

από 10-9 m./sec. Στους σχηµατισµούς αυτούς επικρατεί η επιφανειακή απορροή και η εξάτµιση της 

κατείσδυσης. 

Στην περιοχή µελέτης αδιαπέρατος πρακτικά και εξεταζόµενος σε µακροκλίµακα, θεωρείται ο 

σχηµατισµός του φλύσχη της ενότητας Πίνδου που αποτελείται κυρίως από εναλλαγές αργίλων και 

ψαµµιτών καθώς και οι µολασσικοί σχηµατισµοί της Μεσοελληνικής αύλακας. Οι ορίζοντες 
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κροκαλολατυποπαγών που εµφανίζονται κατά θέσεις εντός του σχηµατισµού του φλύσχη είναι 

περιορισµένης έκτασης, και γι΄αυτό τοπικής σηµασίας, ως προς την υδροφορία  

Στους αδιαπέρατους επίσης σχηµατισµούς εντάσσονται και οι σχιστοψαµµιτοκερατολιθικοί ορίζοντες 

που εµφανίζονται περιορισµένα νότια της κρύας Βρύσης και εντάσσονται στο καρστικό σύστηµα της 

Γούβας. 

 

6.2.4.3 Χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφοριών 

Η πεδιάδα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (GR0800030) µε το αντίστοιχο υδροφόρο σύστηµα 

καταλαµβάνει µε έκταση που ανέρχεται σε 1.262 Km2. Η πεδινή αυτή περιοχή, η οποία αποτελείται 

από µεγάλο πάχος ιζηµάτων εκτείνεται στους νοµούς Καρδίτσας και Λάρισας και Φθιώτιδας. Στη 

λεκάνη της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας παρατηρείται πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο από παραπόταµους 

του Πηνειού, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του, µέσα από τα στενά Ζάρκου - Ίταµου, στην πεδιάδα 

της Ανατ. Θεσσαλίας και στο τέλος της διαδροµής του µέσω των στενών των Τεµπών κατευθύνεται 

προς τις εκβολές του (∆έλτα ποταµού Πηνειού- περιοχή Μεσσάγγαλα) και εκβάλλει στο Αιγαίο 

πέλαγος. Η λεκάνη της ∆υτικής Θεσσαλίας σχηµατίσθηκε από ένα τεκτονικό βύθισµα το οποίο 

καλύφθηκε από ιζήµατα Νεογενούς και Τεταρτογενούς ηλικίας. Οι νεογενείς σχηµατισµοί 

αποτελούνται από ιζήµατα κυρίως λιµνοθαλάσσια ή αβαθούς θάλασσας πλειοκαινικής µειοκαινικής 

ηλικίας. Πρόκειται για εναλλαγές ή αµιγείς ορίζοντες από µάργες, αργίλους, κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, 

άµµους µαργαϊκών και τραβερτινοειδών ασβεστολίθων. Το µέγιστο πάχος που µπορούν να έχουν 

είναι λίγες εκατοντάδες µέτρα. Οι τεταρτογενείς σχηµατισµοί αποτελούνται από αλλουβιακές 

αποθέσεις, πλευρικά κορήµατα και κώνους κορηµάτων και ποταµοχειµάρριες αναβαθµίδες. 

Οι επικρατούντες λιθολογικοί τύποι είναι άµµοι, αµµούχες άργιλοι, ιλυώδεις άµµοι, πηλοί, χαλίκια, 

ψηφίδες, συνεκτικοί ψαµµίτες, λατύπες και κροκάλες. Υπόβαθρο των τεταρτογενών και νεογενών 

σχηµατισµών αποτελούν οι µολασσικές αποθέσεις. Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας (GR08) 

αναγνωρίζονται πολλές τεκτονικές φάσεις και περιλαµβάνονται πολλοί τύποι δοµών. Η διάταξη των 

πεδιάδων της Θεσσαλίας είναι Β∆-ΝΑ και είναι αποτέλεσµα των διευθύνσεων κύριων ρηγµάτων. Οι 

∆ιευθύνσεις των κύριων αξόνων των πτυχώσεων είναι ΒΒ∆-ΝΝΑ ενώ στην περιοχή νότια του 

ποταµού Πηνειού οι άξονες αυτοί στρέφονται σε Α-∆ εξαιτίας διαρρήξεων που έχουν διεύθυνση 

παράλληλη µε το ρου του ποταµού. ∆ύο µεγάλες εγκάρσιες διαταραχές το ρήγµα της Ματαράγκας 

και το ρήγµα Αγναντερού χωρίζουν την πεδιάδα σε τρία τµήµατα. Στο βόρειο τµήµα η περιοχή 

Τρικάλων είναι εκτός των ορίων του υπόγειου υδατικού συστήµατος GR0800030. Το υδροφόρο 

σύστηµα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας αναπτύσσεται στα δύο νότια τεκτονικά τµήµατα. Το κεντρικό 

τµήµα της λεκάνης χωρίζεται από το εγκάρσιο ρήγµα της Καρδίτσας µε διεύθυνση ΒΑ προς τον 

ορεινό όγκο του Τιτάνου. Στην τεκτονική ενότητα του αντικλίνου Γοργοβιτών–Ματαράγκας, ο 

κρητιδικός ασβεστόλιθος εµφανίζεται επιφανειακά, ενώ προς τα ΝΑ το ρήγµα της Ματαράγκας 

διακόπτει απότοµα την προαναφερθείσα έξαρση. Στο ΝΑ τµήµα µεταξύ ρήγµατος Ματαράγκας και 
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περιφερειακής ζώνης ∆οµοκού-Φαρσάλων υπάρχει εξαιρετικά πολύπλοκη γεωµετρία υποβάθρου. Οι 

γεωφυσικές έρευνες που πραγµατοποίησε η SOGREAH (1974) διαπιστώνουν την ύπαρξη µεγάλης 

τάφρου νοτιοδυτικά του ασβεστολιθικού όγκου του Φυλλήιου. Το ανθρακικό υπόβαθρο στην περιοχή 

αυτή εντοπίζεται σε βάθος 600µ ενώ λίγο δυτικότερα ο κρητιδικός ασβεστόλιθος εµφανίζεται στην 

επιφάνεια σχηµατίζοντας το λόφο του Χτουρίου. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από 

γεωτρήσεις. Στη πεδιάδα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας αναπτύσσονται πλούσιες υδροφορίες µε 

δυσκολίες όµως στην τροφοδοσία του. Αυτό οφείλεται αφενός στην τροφοδοσία των υπόγειων 

υδροφορέων από τη διήθηση επιφανειακού νερού από τους ποταµούς που εκβάλλουν σ’ αυτή, στην 

περίµετρο της πεδινής έκτασης δια µέσου των κώνων των αδροµερών προσχώσεων που έχουν 

σχηµατίσει και στη συνέχεια την ανάπτυξη επάλληλων οριζόντων αδροµερών και λεπτόκοκκων 

ιζηµάτων. Μεγάλο τµήµα των διηθήσεων αυτών επανέρχεται στην επιφάνεια µέσω µεγάλων 

αλλουβιακών πηγών στα βόρεια όρια του υδροφόρου συστήµατος και µικρό µόνο τµήµα αυτών 

κινείται νοτιότερα για την τροφοδοσία του συστήµατος. Στο υπόγειο υδατικό σύστηµα αναπτύσσεται 

ουσιαστικώς µόνο ο κώνος Σοφαδίτη, στον οµώνυµο ποταµό, µε υψηλού δυναµικού φρεάτιο 

υδροφορέα, που µεταπίπτει σε υπό πίεση και τροφοδοτείται από τις διηθήσεις του ποταµού. 

Παλιότερα στην περίµετρο του εµφανιζόταν κάποιες αλλουβιακές πηγές. 

Το υπόλοιπο της νοτιοδυτικής πεδιάδας, µε πολλούς επάλληλους υπό πίεση υδροφορείς, που 

τροφοδοτούνται κυρίως από τους κώνους των παραποτάµων του Πηνειού µε βραδύτατο ρυθµό, 

πράγµα που δυσχεραίνει την επαναπλήρωση των ποσοτήτων νερού που αντλούνται. Το σύστηµα 

µπορεί να διαχωρισθεί σε δύο επιµέρους αλληλοσυνδεόµενες λεκάνες – υπολεκάνες: 

• υπολεκάνη Καρδίτσας - Σοφάδων 

• υπολεκάνη Ζαїµίου- Σοφιάδας - Φαρσάλων 

Στο σύνολό του, το κοκκώδες υδροφόρο σύστηµα της Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας αποτελείται από τις 

προαναφερόµενες επί µέρους υδρογεωλογικές ενότητες µε διασυνδέσεις µεταξύ τους, ισχυρές ή όχι. 

Στην λεκάνη αναπτύσσονται οι ελεύθερης πιεζοµετρικής επιφάνειας υδροφόροι ορίζοντες κυρίως 

στους κώνους και στο σύστηµα στον Σοφαδίτη και οι υπό πίεση ή µερικώς υπό πίεση. 

Υπολεκάνη Καρδίτσας - Σοφάδων 

Η υπολεκάνη αυτή, µε έκταση περί τα 610 km2, αποτελεί το ΝΑ ακραίο τµήµα της λεκάνης της 

∆υτικής Θεσσαλίας. Η περιοχή αυτή διαρρέεται από σηµαντικό αριθµό χειµάρρων όπως ο Καλέντζης, 

Λείψιµος, Φαρσαλιώτης κ.λ.π. και ποταµών όπως ο Ενιππέας και Σοφαδίτης. Εδώ αναπτύσσονται, 

κατά τόπους, σηµαντικοί υδροφόροι ορίζοντες ελεύθερης πιεζοµετρικής επιφάνειας στα κράσπεδα 

και υπό πίεση στο κέντρο. Τα υδροφόρα στρώµατα είναι γενικώς µικρού πάχους και εναλλάσσονται 

µε ιλυούχους σχηµατισµούς. Στην περιοχή αυτή, εκτός των προσχωµατικών υδροφόρων 

στρωµάτων, που αναπτύσσονται και παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλές διαπερατότητες, 

αναπτύσσονται και καρστικά υδροφόρα στρώµατα, τα οποία φιλοξενούνται σε τοπικά αναδυόµενα 
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µάρµαρα ή σε µάρµαρα τα οποία συναντώνται σε προσιτά για εκµετάλλευση βάθη (Ματαράγκα, 

Παλαµάς, Πύργος Κερίου). Οι µικρές αυτές καρστικές ζώνες δεν διαχωρίζονται από τις υδροφορίες 

των κοκκωδών αποθέσεων µε τις ποιες παρουσιάζουν αλληλοεξάρτηση. 

Με τα χρονικά πρόσφατα δεδοµένα στάθµης παρέχονται ενδείξεις για µέση ταπείνωση της 

πιεζοµετρίας σε σχέση µε την περίοδο 1972-74 (SOGREAH 1974) κατά την διάρκεια όλου του έτους, 

η οποία κυµαίνεται από 10 έως 20µ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η πτώση στάθµης φτάνει έως στο 

επίπεδο των 30µ σε σχέση µε την περίοδο 1972-74. Επίσης παρατηρείται πολύ αυξηµένο εύρος 

διακύµανσης της στάθµης των γεωτρήσεων εντός του έτους. 

Τέλος, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της πιεζοµετρικής εικόνας των υδάτων της λεκάνης, 

πρωτίστως κατά την ξηρή περίοδο, είναι η εµφάνιση τοπικών κώνων πτώσης στάθµης που 

κατανέµονται σχεδόν σε όλη την έκταση του υδροφορέα, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στις περιοχές 

µακριά από τις δυτικές περιφερειακές ζώνες διήθησης και εµπλουτισµού των υδροφόρων 

στρωµάτων. Το στοιχείο αυτό είναι ένδειξη των συνθηκών υπεράντλησης που πραγµατοποιείται στις 

περιοχές αυτές. 

Ο µέσος ετήσιος εµπλουτισµός του συστήµατος εκτιµάται στα 140x106 m3 ενώ οι µέσες ετήσιες 

απολήψεις µέσω γεωτρήσεων στα 147x106 m3. Εκτιµάται ότι από τις ποσότητες αυτές των 

αντλήσεων τα 44x106 m3 αντλούνται από τα µόνιµα αποθέµατα. Οι ποσότητες αυτές των 

ανανεώσιµων αποθεµάτων που αντλούνται (περί τα 103 x 106 m3/έτος) αφαιρούνται από τα 

επιφανειακά συστήµατα όπου θα κατέληγαν αν το σύστηµα θα παρέµενε στην αρχική φυσική 

κατάσταση.  

 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    141 

 

 

Χάρτης 13: Υδρογεωλογικές λεκάνες της ευρύτερης περιοχής µελέτης (πηγή: ΥΠΕΚΑ 2012) 

 

6.2.4.4 Υδροχηµικά χαρακτηριστικά επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 

Η χηµική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων αφορά στις ουσίες προτεραιότητας κατά πόσο 

πληρούν τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι Μέρος Α της ΚΥΑ 

Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010. Στο Υδατικό διαµέρισµα Θεσσαλίας και ειδικότερα στην περιοχή της 

∆.Ε. Μητρόπολης είναι διαθέσιµα στοιχεία µετρήσεων από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) στη 

θέση της αναρρυθµιστικής λίµνης (κωδικός σταθµού GR081190) για την περίοδο 2006 – 2008. 

Επίσης σε ποτάµιο σύστηµα ο πλησιέστερος σταθµός είναι στον ποταµό Καλέντζη  στο ύψος του 

οικισµού του Μακρυχωρίου (κωδικός σταθµού GR 081402). Επίσης όσον αφορά τα επιφανειακά 

νερά του ποταµού Γαβριά που διατρέχει την περιοχή κατά την περίοδο του θέρους µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι έχουν την ίδια χηµική κατάσταση µε αυτά της αναρρυθµιστικής λίµνης, µιας και αυτή 

αποτελεί τον κύριο τροφοδότη του ποταµού για την µεταφορά του αρδευτικού νερού εκτός του 

αρδευτικού δικτύου Ταυρωπού. 
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Χάρτης 14: ∆ίκτυο σταθµών παρακολούθησης του Γενικού Χηµείου του Κράτους 

 

Όσον αφορά τη χηµική κατάσταση των υπόγειων υδάτων στην υδρογεωλογική λεκάνη της 

νοτιοδυτικής Θεσσαλίας έχουµε: 

Υπόγειο Υδατικό νοτιοδυτικής Θεσσαλίας GR080030: Το υπόγειο υδατικό σύστηµα GR0800030 

πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας ανήκει στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού. Είναι κοκκώδη τύπου. 

∆ιαρρέεται από τα ποτάµια υδατικά συστήµατα, Καλέντζης, Σοφαδίτης, Μακρύρεµµα, Φαρσαλιώτης 

και Ενιπέας. Τα σηµεία παρακολούθησης καλύπτουν επαρκώς την έκταση του συστήµατος και 

πρόκειται για 138 γεωτρήσεις. Οι δειγµατοληψίες και οι χηµικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν από 

το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Υγρή υδρολογική περίοδος 2003-2004 και ξηρή υδρολογική περίοδος 2004-2005), το 

ΥΠΑΑΤ και το ΙΓΜΕ. 
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Χάρτης 15: Χάρτης υπόγειου υδατικού συστήµατος GR0800030 µε τα σηµεία δειγµατοληψίας 

 

 

Κωδικός 
Αγωγιµότητα 

(µS/cm) 
Χλωριόντα 
(Cl-) (mg/l) 

Θειϊκά(SO4-
) (mg/l) 

Νιτρικά(NO3) 
(mg/l) 

Αµµωνιακά 
(NH4) (mg/l) 

Κ629 466,8 9,6 42,4 25,1 <0,26 

Κ632 559,3 11,2 44,0 12,2 <0,26 

Πίνακας 25: Μετρήσεις ποιότητας υπογείων νερών στην περιοχή µελέτης  (πηγή: ΥΠΕΚΑ 2012) 

 

Ανάλυση πιέσεων: Στο υπόγειο υδατικό σύστηµα GR0800030 εντοπίζονται κυρίως αγροτικές 

περιοχές αρόσιµων καλλιεργειών. ∆ευτερευόντως υπάρχουν τεχνητές επιφάνειες – οικισµοί και 

δασικές περιοχές - φυσική βλάστηση. Η περιοχή του υδατικού συστήµατος έχει χαρακτηρισθεί µέσης 

τρωτότητας ευαίσθητη στη νιτρορύπανση. 

Στο υπόγειο υδατικό σύστηµα GR0800030 έχει διαγνωσθεί τάση ρύπανσης. Από τον υπολογισµό της 

µέσης συγκέντρωσης της αγωγιµότητας, των χλωριόντων (Cl-) και των θειϊκών (SO4-) υπερβαίνουν 

την ανώτερη αποδεκτή τιµή κυρίως οι γεωτρήσεις Σ607, 0821.1FI και το 75% αυτής οι γεωτρήσεις 

Σ595 και 0826.2FI. Για τα Αµµωνιακά (NH4) δεν υπάρχει καµία υπέρβαση του ορίου. Για τα Νιτρικά 

(NO3) 9 σηµεία από τα 50 υπερβαίνουν την ανώτερη αποδεκτή τιµή και άλλα 8 το 75% της ανώτερης 

αποδεκτής τιµής. Συνολικά σε 12 σηµεία από τα 50 που υπολογίσθηκε η ανώτερη αποδεκτή τιµή 
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βρέθηκε υπέρβαση της ανώτερης αποδεκτής τιµής και σε άλλα 7 υπέρβαση του 75% της ανώτερης 

αποδεκτής τιµής σε µία από τις εξεταζόµενες παραµέτρους. 

Η υπέρβαση των νιτρικών (NO3) προέρχεται από ανθρωπογενή – αγροτική δραστηριότητα και 

φανερώνει τη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων. Οι υπερβάσεις της αγωγιµότητας, των χλωριόντων 

(Cl-) και των θειϊκών (SO4-) στο υπόγειο υδατικό σύστηµα GR0800030 εκδηλώνονται σε 

µεµονωµένες περιοχές και σε αβαθείς υδροφορίες. 

 

6.3 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ∆.Ε. Μητρόπολης χωρίζεται ανάλογα µε το ανάγλυφό της σε τρεις ζώνες: α) η πεδινή περιοχή 

(υψόµετρο: 110-200 m) καλύπτει το βόρειο και ανατολικό τµήµα και είναι η πιο ανεπτυγµένη αστικά 

περιοχή, µε άφθονους φυσικούς πόρους πρόσφορους για γεωργική και βιοτεχνική χρήση, β) η 

ηµιορεινή περιοχή (υψόµετρο: 201-450 m) εκτείνεται κυρίως µεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου 

Γεωργίου και Πορτίτσας αποτελεί µια µεταβατική περιοχή µεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών και 

γ) η ορεινή περιοχή (υψόµετρο: 451-750 m) καλύπτει το νοτιοδυτικό τµήµα της ∆.Ε. και ουσιαστικά 

πρόκειται για τις παρυφές των Θεσσαλικών Αγράφων. 

Το σύνολο της περιοχής µελέτης παρουσιάζει σηµαντικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Η γεωλογική 

δοµή σε συνδυασµό µε το ανάγλυφο και τις κλιµατικές διαφοροποιήσεις, διαµορφώνουν ένα 

αξιοσηµείωτο αριθµό βιοτόπων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην πλούσια χλωρίδα, στον 

αυξηµένο ενδηµισµό και στη διαµόρφωση µεγάλου αριθµού τύπων βλάστησης.  

6.3.1 Χλωρίδα  

Η χλωρίδα της πεδινής περιοχής (Κρύα Βρύση, Γεωργικό, Ξινονέρι, Φράγκο) είναι η τυπική χλωρίδα 

του πεδινού αγροτικού ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου µε είδη τυπικά των χαµηλότερων υψοµέτρων, 

αγροτικά και χορτολιβαδικά µε χαµηλή βιοποικιλότητα και περιορισµένη βλάστηση φρυγάνων µε 

φθίνουσα πορεία. Τα φυτικά είδη της περιοχής αριθµούν περισσότερες από 100 ταξινοµικές µονάδες 

(taxa) ανώτερων φυτών µε την πλειοψηφία αυτών να είναι µονοετείς ή πολυετείς πόες.  

Ο κυρίαρχος τύπος οικοσυστήµατος είναι οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των 

οποίων καλλιεργούνται µε βαµβάκι και καλαµπόκι. Και οι δυο είναι απολύτως µηχανοποιηµένες 

καλλιέργειες, γεγονός το οποίο έχει επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στη σηµερινή οικολογική 

κατάσταση του κάµπου. Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας είχε σαν αποτέλεσµα την απλοποίηση 

της µορφής του τοπίου λόγω εκχερσώσεων και αποψίλωσης των δασικών εκτάσεων, την εκτόπιση 

της βλάστησης γύρω από τους αγρούς, τη χρήση των ίδιων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων σε πολύ 

µεγάλες και ενιαίες εκτάσεις και αντίστοιχα φαινόµενα που αποσκοπούν στην αύξηση της 

εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας. Τα δάση, τα άλση και εν γένει η δενδρώδης ή θαµνώδης βλάστηση 

είναι περιορισµένα σε ορισµένες θέσεις γύρω από τους ποταµούς και κάποια αρδευτικά κανάλια και 
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αφορά σε οικοσυστήµατα παρόχθιας βλάστησης (αζωνικές διαπλάσεις µε Platanus orientalis, Salix 

incana, Salix alba, Populus alba, Alnus glutinosa κ.ά.). 

Στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές το τοπίο αλλάζει. Εδώ κυριαρχούν τα δάση δρυός και οι 

χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αραιά, µέσα στα δρυοδάση συναντώνται επίσης αγριογκορτσιές, ακακίες, 

βάτοι, καστανιές, κρανιές, κουµαριές, κουτσουπιές, ελάτη, πλάτανοι, πρίνοι, σπάρτα, φτέρες, 

χαµοκερασιές κ.ά.. Η πλατύφυλλη δρυς (Q. frainetto ή Q. conferta) είναι το πολυτιµότερο και 

σηµαντικότερο είδος δρυός της χώρας, τόσο για την έκταση που καταλαµβάνουν τα οικοσυστήµατά 

της, όσο και για το πολύτιµο ξύλο της, ως τεχνικό και ως καυσόξυλο, τους καρπούς και το φύλλωµά 

της, που χρησιµεύουν στη διατροφή ήµερων και άγριων ζώων. 

Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την ιδιαίτερη µονάδα βλάστησης σε: 

• λιβάδια ποώδους βλάστησης - ποολίβαδα, που αποτελούν και την πλειοψηφία 

• λιβάδια θαµνώδους βλάστησης - θαµνολίβαδα,  

• µερικώς δασοσκεπή λιβάδια και  

• δασοσκεπή λιβάδια.  

Τα κύρια είδη λιβαδικών φυτών ανήκουν στις οικογένειες των αγρωστωδών και των ψυχανθών χωρίς 

να παραγνωρίζεται και η αξία ειδών που δεν ανήκουν στις παραπάνω οικογένειες. Τα ποολίβαδα 

βόσκονται από πρόβατα και βοοειδή ενώ τυχόν συστάδες θάµνων από αιγοειδή. Στα µεγάλα 

υψόµετρα τα χορτολίβαδα είναι τόποι θερινής βόσκησης ενώ σε χαµηλά υψόµετρα είναι τόποι 

ανοιξιάτικης ή φθινοπωρινής βόσκησης. Σε αρκετές ηµιορεινές περιοχές υπάρχουν θαµνολίβαδα σε 

αρκετά εκτεταµένους σχηµατισµούς. Τα ορεινά θαµνολίβαδα παρότι θεωρούνται µειωµένης αξίας 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατροφή θηραµατικών ζώων. Ο αριθµός των ειδών των 

θάµνων είναι µεγάλος και τα φυτά αειθαλή. Χαρακτηριστικούς υπότυπους αποτελούν οι εκτεταµένοι 

πρινώνες και οι δρυµώνες φυλλοβόλων δρυών. Τα θαµνολίβαδα µπορούν να προσφέρουν τροφή 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε περίοδο αιχµής την άνοιξη - αρχές καλοκαιριού και είναι κατάλληλα 

για τη βόσκηση αιγών. Τα µερικώς ή πλήρως δασοσκεπή λιβάδια παρότι µικρότερης λιβαδοπονικής 

αξίας χρειάζονται διαχειριστικές µελέτες όπου θα συνδυάζεται η διπλή χρήση τους. Γενικά µέτρα για 

τη χρήση των λιβαδιών αποτελούν η προγραµµατισµένη χρήση τους, ο εµπλουτισµός µε βελτιωµένα 

είδη, η καταπολέµηση ανεπιθύµητων ειδών και τέλος η εφαρµογή λίπανσης.  

Συνολικά στη ∆.Ε. Μητρόπολης τα κυριότερα οικοσυστήµατα που απαντώνται είναι: 

� Υποµεσογειακά οικοσυστήµατα πρίνου (Quercetum cocciferae) και πρίνου-γαύρου 

(Coccifero carpinetum) της υποζώνης Ostryo carpinion. 

Τα οικοσυστήµατα αυτά εµφανίζονται µόνο κατά θέσεις στην περιοχή µελέτης (κυρίως στην περιοχή 

Πανόραµα, στη Μητρόπολη και στη θέση Γούβα Ξινονερίου και Κρύας Βρύσης), στα χαµηλότερα 

υψόµετρα και είναι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις έντονα διαταραγµένα και υποβαθµισµένα, 
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εξαιτίας της αλόγιστης βόσκησης και της ληστρικής εκµετάλλευσης που δέχθηκαν κατά το παρελθόν 

και σε µεγάλο βαθµό δέχονται έως και σήµερα, κυρίως από τη βόσκηση αλλά και τις συχνές 

πυρκαγιές. Έτσι η σηµερινή τους εικόνα απέχει πάρα πολύ από τη φυσική, µιας και τα 

οικοσυστήµατα της χνοώδους, αλλά σε πολλές θέσεις και της πλατύφυλλης δρυός, έχουν µετατραπεί 

(µεταπέσει) σε θαµνότοπους (πουρναρότοπους), οι οποίοι εµφανίζονται σήµερα ως οικοσυστήµατα 

πρίνου (Cocciferetum) ή πρίνου - γαύρου (Coccifero carpinetum). Και οι δύο αυτοί τύποι 

οικοσυστηµάτων, µε τη δοµή, σύνθεση και συγκρότηση, που εµφανίζονται σήµερα και παρά την 

καταπληκτική τους αντοχή στη βόσκηση και γενικά σε κάθε µορφής πίεση, δεν µπορούν πλέον να 

ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στον ρυθµιστικό, προστατευτικό και βελτιωτικό του περιβάλλοντος 

ρόλο τους. Θα πρέπει να θεωρηθούν ως ασταθή οικοσυστήµατα και βέβαια να τεθούν σε διαδικασία 

ανόρθωσης και ανασυγκρότησης. Τα είδη που συγκροτούν τα οικοσυστήµατα αυτά είναι κυρίως 

θερµόφιλα είδη της υποµεσογειακής ζώνης βλάστησης, όπως : χνοώδης δρυς (Quercus pubescens), 

πρίνος (Quercus coccifera), γαύρος (Carpinus orientalis), φράξος (Fraxinus ornus), αγριγκορτσιά 

(Pyrus amygdaliformis), κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), Rhus coriaria, Cotinus coggygria, 

Crataegus oxyacantha, Rosa sp., Cistus salvifolius & parvifolius, Rubus fruticosus κ.ά. Σ’ ότι αφορά 

στην ποώδη βλάστηση εµφανίζονται κυρίως τα είδη : Melica uniflora, Dactylis glomerata, Thymus 

longicaulis, Marrubium peregrinum, Cynosurus echinatus, Ceterach officinarum, Ballota acetabulosa, 

Galium sp., Anthyllis cytisoides, Ssalvia sp., Teucrium polium, Micromeria sp., Vicia sp., Cyclamen 

hederifolium, Ranunculus sp., Hypericum sp. κλπ. 

� Παραµεσογειακά οικοσυστήµατα πλατυφύλλου δρυός (Quercetum frainettο) 

Η πλατύφυλλη δρυς (Q. frainetto ή Q. conferta) είναι το πολυτιµότερο και σηµαντικότερο είδος δρυός 

της χώρας µας, τόσο για την έκταση που καταλαµβάνουν τα οικοσυστήµατά της (σχεδόν το 1/3 των 

δασών της χώρας µας), όσο και για το πολύτιµο ξύλο της, ως τεχνικό και ως καυσόξυλο, καθώς και 

για τους καρπούς και το φύλλωµά της, που χρησιµεύουν στη διατροφή ήµερων και άγριων ζώων. 

Στην ορεινή περιοχή µελέτης (ανάντη Πορτίτσας και Αγίου Γεωργίου) καταλαµβάνουν τα 

οικοσυστήµατα της πλατύφυλλης δρυός σηµαντική έκταση. Καλύπτουν τις πλαγιές ανάντη των 

οικισµών Πορτίτσα και Αγίου Γεωργίου φθάνουν σε υψόµετρα που ποικίλουν από 900 έως και 1000 

µέτρα. 

Το βασικό πέτρωµα στο οποίο αναπτύσσονται τα οικοσυστήµατα αυτά είναι κατά κύριο λόγο 

ψαµµιτικός φλύσχης και τα εδάφη στα οποία εδράζονται είναι βαθιά έως µέτρια βαθιά, µε αργιλώδη 

έως αργιλοπηλώδη δοµή και σύνθεση. 

Τα οικοσυστήµατα αυτά έχουν υποστεί κατά το παρελθόν εντατική εκµετάλλευση, µε αλόγιστες, 

ληστρικές υλοτοµίες, κλαδονοµή και βέβαια βόσκηση, µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να φέρουν 

ακόµη και σήµερα έντονα τα σηµάδια της κακοδιαχείρισης και γενικά της αλόγιστης και 

απρογραµµάτιστης αξιοποίησης. 
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Κατά την τελευταία περίοδο σχετικής ηρεµίας αυτών των οικοσυστηµάτων, παρότι η βόσκηση δεν 

έλειψε ποτέ µέχρι σήµερα, µε την απαγόρευση των αποψιλωτικών υλοτοµιών και τη διαχείριση των 

οικοσυστηµάτων, µε σκοπό την αναγωγή και ανόρθωσή τους, έχουν δροµολογηθεί και ενθαρρυνθεί 

διαδικασίες ανόρθωσης, ανασυγκρότησης και προοδευτικής διαδοχικής πορείας (progressive 

succession), που αναµένεται να οδηγήσουν σύντοµα σε βιοκοινοτική ισορροπία αυτών των 

οικοσυστηµάτων. Σχεδόν σ’ ολόκληρη την έκταση των δρυοδασών, στον υποόροφό τους άνω των 

750 µέτρων), εµφανίζονται νεαρά άτοµα ελάτης και µάλιστα πολύ ζωτικά, τα οποία στο µέλλον και 

εφόσον δεν διαταραχθεί η σηµερινή δοµή θα παίξουν σηµαντικό ρόλο συµµετέχοντας στις συστάδες 

δρυός σε τέτοιες αναλογίες που θα τις διαφοροποιούν και θα τις µετατρέπουν σε µεικτές 

δρυός/ελάτης. Βέβαια σ’ αυτή την εξέλιξη πέρα από την ηρεµία και την καλύτερη διαχείριση, 

σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η λίµνη, που βελτίωσε αισθητά την σχετική υγρασία του αέρα. 

Με τη σηµερινή δοµή, σύνθεση και συγκρότησή τους, τα οικοσυστήµατα της πλατυφύλλου δρυός 

µπορούν να θεωρηθούν σταθερά και ικανά να προσφέρουν τις πολλαπλές ευεργετικές τους 

επιδράσεις (προστατευτικές, αισθητικές, αναψυχικές, υδρολογικές, υδρονοµικές, παραγωγικές κ.ά), 

φθάνει βέβαια να τεθούν όλα τα δρυοδάση της περιοχής υπό αναγωγή και σχετική προστασία, 

ιδιαίτερα από τη βοσκή και τις πυρκαγιές, που κατά την εαρινή κυρίως περίοδο (συσσώρευση 

φυλλάδας) µπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές.  

Άλλα, διάσπαρτα ή σε µικροοµάδες και συδενδρίες, δασοπονικά είδη, που συνοδεύουν τα 

οικοσυστήµατα της πλατυφύλλου δρυός είναι: η πεδινή σφένδαµος (Acer campestre), η ορεινή 

σφένδαµος (Acer pseudoplatanus), η τρίλοβη σφένδαµος (Acer monspessulanum), η ορεινή φτελιά 

(Ulmus glabra), η ελάτη (Abies borisii-regis) η καστανιά (Castanea sativa), η αγριοκερασιά (Prunus 

avium), η αντιδισεντερική σορβιά (Sorbus torminalis), η καρυδιά (Juglans regia), η οστριά (Ostria 

carpinifolia), ο ανατολικός γαύρος (Carpinus orientalis), η κρανιά (Cornus mas), η αγριφουντουκιά 

(Corylus avelana), είδη Pyrus και στα ρεύµατα κυρίως πλατάνια (Platanus orientalis), ιτιές (Salix 

incana, S. alba κ.ά.), είδη βάτου (Rubus sp.), αγριοτριανταφυλλιές (Rosa spp.), και διάφορα άλλα 

είδη µε µικρότερη όµως συµµετοχή. 

Σ’ ότι αφορά στην ποώδη βλάστηση, που συνοδεύει και χαρακτηρίζει τα οικοσυστήµατα της δρυός, 

αυτή αποτελείται από τα ακόλουθα κυρίως είδη : Vicia cracca, Luzula forsteri, Lathyrus laxiflorus, 

Rubus fruticosus, Helleborus cyclophyllus, Dactylis glomerata, Platanthera chlorantha, Campanula 

spathulata, Trifolium sp. Bellis perennis, Aremonia agrimonoides, Potentilla micrantha, Bunium 

ferulaceum, Geranium sp., Festuca heterophylla, Trifolium alpestre, Loranthus europaeus, 

Dorycnium pentaphyllum, Melittis melissophyllum, Crocus sp. Lotus corniculatus, Rumex acetosella, 

Digitalis laevigata κλπ. 

 

� Μεικτά οικοσυστήµατα ελάτης/δρυός, δρυός/ελάτης και κατά θέσεις µε συµµετοχή και 

της καστανιάς. 
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Τα οικοσυστήµατα αυτά δηµιουργούνται στις θέσεις επαφής των δύο ζωνών βλάστησης (δρυός και 

ελάτης και απαντώνται µόνο στο δυτικό όριο της ∆.Ε. προς τη λίµνη Πλαστήρα και σε µικρή 

εµφάνιση) και αποτελούν µεταβατικά στάδια δάσους, των οποίων η πορεία, εάν δεν διακοπεί από 

κάποιο ακραίο οικολογικό παράγοντα, θα οδηγηθεί σταδιακά στις καλύτερες θέσεις (ρεύµατα, 

βόρειες εκθέσεις, κοιλώµατα), σε απόµειξη και κυριαρχία της ελάτης. Βέβαια στις χαµηλότερες αυτές 

θέσεις η ελάτη δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις θα διατηρηθεί η 

µείξη καθώς και τα αντίστοιχα οικοσυστήµατα. Το κυρίαρχο κάθε φορά είδος, τουλάχιστον σε ότι 

αφορά στον όγκο βιοµάζας µε τον οποίο συµµετέχουν στη µεικτή συστάδα, θα είναι εξαρτηµένο από 

τις τοπικές εδαφικές και µικροκλιµατικές συνθήκες. Στις καλύτερες θέσεις θα υπερέχει η ελάτη, ενώ 

αντίθετα στις ράχες, νότιες, νοτιοανατολικές έως νοτιοδυτικές εκθέσεις θα συµµετέχει µε µεγαλύτερη 

αναλογία βιοµάζας στη µεικτή συστάδα η πλατύφυλλη δρυς. Η δυναµική αυτών των οικοσυστηµάτων 

είναι εντυπωσιακή, καθώς εύκολα διαπιστώνει κανείς µε πόση ευκολία αναγεννιέται η ελάτη κάτω 

από την κοµοστέγη της δρυός και από την άλλη πόσο καλά συναυξάνει η πλατύφυλλη δρυς µέσα σε 

νεαρά άτοµα ελάτης. 

Η συνεχιζόµενη βέβαια βόσκηση, σε συνδυασµό και µε τον υψηλό βαθµό συγκόµωσης των νεαρών 

αυτών µικροσυστάδων, δεν ευνοούν καθόλου τη φυσική αναγέννηση µε σπέρµατα δρυός, ενώ 

αντίθετα η ελάτη αναγεννιέται κανονικά και παρά την πίεση που υφίσταται από τη βόσκηση διαθέτει 

πολυάριθµα άτοµα σε όλους τους ορόφους. Παρά τον µεταβατικό τους χαρακτήρα, τα µεικτά αυτά 

οικοσυστήµατα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λειτουργούν ως σταθερά δασικά 

οικοσυστήµατα µε πολλαπλές ωφέλειες και θετικές επιδράσεις για τον άνθρωπο και το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής. 

Στην κατηγορία των µεικτών αυτών οικοσυστηµάτων ανήκουν και αυτά µε µεγαλύτερη συµµετοχή 

της καστανιάς. Η καστανιά συνοδεύει τη δρυ στην ευρύτερη περιοχή της λίµνης Πλαστήρα µε 

µεγαλύτερους ή µικρότερους πληθυσµούς, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες σταθµικές και µικροκλιµατικές 

συνθήκες. Τα συνοδά δασοπονικά είδη αυτών των οικοσυστηµάτων, καθώς και τα είδη της ποώδους 

βλάστησης, δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα των οικοσυστηµάτων δρυός και ελάτης, απλά 

εµφανίζονται σε διάφορους συνδυασµούς, ανάλογα µε τις σταθµικές συνθήκες και την κυριαρχία των 

ειδών. 

� Παρόχθια οικοσυστήµατα (πλατάνου, ιτιάς, σκλήθρου) 

Ποτάµια οικοσυστήµατα (ποταµοί του κάτω ρου) µε παρόχθια βλάστηση χαµηλών υψοµέτρων (ιτιές, 

καλαµιώνες, κ.λπ.). Εκπροσωπείται µόνο στα πρανή του Γαβριά και του ρ. Βροντάρι και η 

κατάσταση διατήρησής τους θεωρείται διαταραγµένη γιατί έχουν αλλοιωθεί πολλά από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του συστήµατος. Αποτελούνται από τα είδη Platanus orientalis, Alnus glutinosa, 

Salix incana, Salix alba κ.ά. Στα οικοσυστήµατα αυτά δηµιουργούνται άριστες συνθήκες διαµονής και 

διατροφής πληθώρας ζώων (εντόµων, ερπετών, πτηνών και θηλαστικών), γι’ αυτό και πρέπει να 

προστατευθούν αποτελεσµατικά από κάθε είδους κινδύνους και απειλές. 
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� Υπολειµµατικές εµφανίσεις παλαιών δασικών οικοσυστηµάτων  

Παλαιά δασικά οικοσυστήµατα µε την παρουσία µεµονωµένων ατόµων δένδρων που κάποτε 

συνιστούσαν δάση (δρυς, φτελιές, φράξοι, κ.λπ.). Εµφανίζονται στο λόφο της Κρύας Βρύσης 

µεταξύ των οικισµών Κρύα Βρύση και Ξινονέρι, όπου υπάρχει και τεχνητή φύτευση χαλεπίου 

πεύκης. 

6.3.2 Πανίδα  

Η εξαφάνιση των δασικών οικοτόπων της πεδινής ζώνης συµπαρέσυρε το µεγαλύτερο µέρος της 

πανίδας, ιδιαίτερα τα θηλαστικά και τα πτηνά, καθώς τα ερπετά και τα αµφίβια εξακολουθούν να 

επιβιώνουν στις γεωργικές γαίες (φίδια, σαύρες) ή στους «υγρότοπους» που διατηρήθηκαν για 

λόγους εκµετάλλευσης (αρδευτικά κανάλια). Περιορισµένη παρουσία θηλαστικών και αρπακτικών 

πτηνών εντοπίζεται όπου διατηρούνται σε καλή κατάσταση οι συστάδες της δρυός. Έτσι από 

θηλαστικά εντοπίζονται κυρίως είδη που έχουν προσαρµοστεί στις ανθρωπογενείς αγροτικές, 

κτηνοτροφικές και ηµιαστικές δραστηριότητες, όπως πρόβατα, αίγες, σκυλιά, γάτες, άλογα κ.λπ.. 

Είδη της άγριας πανίδας που διαβιούσαν στην περιοχή, όπως η αγριόγατα, ο λαγός, η πεδινή 

πέρδικα, κ.λπ. σταδιακά εξαφανίστηκαν γιατί έπαψαν να βρίσκουν τροφή, τόπους για φώλιασµα και 

κρυψώνες για προστασία. 

Ως προς τα πτηνά, σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η περιοχή του θεσσαλικού 

κάµπου είναι σηµαντική για είδη των αγροτικών οικοσυστηµάτων, ενώ επίσης απαντάται ο 

µεγαλύτερος εγχώριος αριθµός αναπαραγόµενων Falco naumanni. Τα είδη που αναφέρει η 

ορνιθολογική φαίνονται στον πίνακα:  

Επιστηµονική ονοµασία Κοινή ονοµασία Εποχή Πληθυσµός 

Accipiter brevipes Σαΐνι αναπαράγεται σύνηθες 

Athene noctua Κουκουβάγια επιδηµητικό κοινό 

Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα αναπαράγεται σε αφθονία 

Ciconia ciconia Λευκοπελαργός αναπαράγεται κοινό 

Corvus monedula Κάργια επιδηµητικό σε αφθονία 

Emberiza melanocephala Αµπελουργός αναπαράγεται σε αφθονία 

Falco naumanni  Κιρκινέζι αναπαράγεται 2342 

Galerida cristata Κατσουλιέρης επιδηµητικό σε αφθονία 

Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα αναπαράγεται σε αφθονία 

Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς αναπαράγεται σύνηθες 

Miliaria calandra Τσιφτάς αναπαράγεται σε αφθονία 

Otus scops  Γκιώνης αναπαράγεται σύνηθες 

Tyto alba Τυτώ επιδηµητικό σύνηθες 

Πίνακας 26: Είδη πτηνών του θεσσαλικού κάµπου (Πηγή: http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=62) 

Ως κύριες απειλές καταγράφονται η εντατικοποίηση της γεωργίας και ιδιαίτερα για το falco naumanni 

η καταστροφή παλιών κτιρίων, καθώς οι παλιές στέγες και οι αναµονές στους πέτρινους τοίχους 

χρησιµοποιούνται από τα κιρκινέζια ως χώροι φωλιάσµατος, κάτι που είναι αδύνατο στις νέες 

κατασκευές. 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    150 

 

Η πανίδα των ηµιορεινών και ορεινών ζωνών χαρακτηρίζεται επίσης ως υποβαθµισµένη. Τα πιο 

κοινά είδη πτηνών είναι: πέρδικα, φασιανοί, ορτύκια, µπεκάτσες, τρυγόνια, σπουργίτια, κοτσύφια, 

γεράκια, κάριες, κίσσες, κουκουβάγιες κ.λπ.. Όσον αφορά στα θηλαστικά συναντώνται: αγριόχοιροι, 

λαγοί, λύκοι, αλεπούδες, νυφίτσες, σκαντζόχοιροι, κουνάβια, σκίουροι, λίγα ζαρκάδια, διάφορα είδη 

ποντικών κ.ά.. Επίσης απαντώνται σαύρες και φίδια.  

Κύριοι λόγοι περιορισµού των πληθυσµών είναι η παράνοµη θήρα και η καταστροφή των φυσικών 

τόπων διαβίωσης και αναπαραγωγής των ειδών. Επίσης, στη µείωση διαφόρων ειδών (λύκοι, 

τσακάλια κ.λπ.) συνέτεινε η επικήρυξή τους κατά το παρελθόν από το ∆ασαρχείο. Τα είδη αυτά 

επιπλέον υποφέρουν από έλλειψη άλλων ειδών που αποτελούν την τροφή τους. 

Βιβλιογραφικά, στην περιοχή µελέτης εντοπίζονται: 

• 5 είδη αµφιβίων και ερπετών του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 4 είδη 

αµφιβίων προστατευόµενα από την Ελληνική Νοµοθεσία και διεθνείς συµβάσεις και Οδηγίες 

(σύµβαση της Βέρνης, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) (Hyla arborea arborea – ∆εντροβάτραχος, Rana 

graeca – Ελληνικός Βάτραχος) 

• 2 είδη θηλαστικών του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ένα εκ των οποίων είναι 

είδος προτεραιότητας (Nyctalus lasiopterus – Μεγάλος νυχτοβάτης και Sciurus vulgaris 

ameliae – Σκίουρος Αµέλιος, Podarcis muralis albanica – Αλβανική γουστέρα, Podarcis 

muralis albanica – Αλβανική γουστέρα, Salamandra salamandra salamandra – Σαλαµάνδρα 

και Triturus alpestris alpestris (t.a. veluchiensis) – Αλπικός Τρίτωνας). 

• 28 είδη πτηνών που περιλαµβάνονται είτε σε διεθνείς συµβάσεις είτε στο Εθνικό Κόκκινο 

Βιβλίο.  

Ως σηµαντικοί κίνδυνοι για την περιοχή θεωρούνται η φωτιά (εργαλείο για την κάλυψη αναγκών της 

κτηνοτροφίας), η αλλαγή στη χρήση γης (µείωση της δασοκάλυψης από φωτιά ή υπερβόσκηση), η 

βόσκηση, η µη ελεγχόµενη θήρα, η κατασκευή δρόµων χωρίς ορθολογικό σχεδιασµό και η διάβρωση 

των εδαφών της ηµιορεινής ζώνης. 

6.3.3 Προστατευόµενες Περιοχές  

Εντός των διοικητικών ορίων της ∆.Ε. Μητρόπολης εντοπίστηκαν τµήµατα των εξής 

προστατευόµενων οικοτόπων: 

• Καταφυγίου Άγριας Ζωής Κ261 – Λογγιές  

• Βιότοπος AB3080057 – Περιοχή Κουτσούφλιανης Καρδίτσας  

• Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου λίµνης Πλαστήρα 

• Γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες - αξιόλογες περιοχές 
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Καταφύγιο Άγριας Ζωής 

Το ΚΑΖ ιδρύθηκε στη θέση Λογγιές µε την υπ’ αριθµ. 148706/23-3-83 απόφαση υπουργού Γεωργίας 

(ΦΕΚ 183 Β’/13-4-83) και καταλαµβάνει έκταση 8400 στρεµµάτων. Εντός της ∆.Ε. Μητρόπολης 

εµπίπτει µόνο ένα µικρό τµήµα στη θέση "Κρεβάτια" του δάσους Αγίου Γεωργίου. Εντός του ΚΑΖ 

απαγορεύεται επ’ αόριστον η θήρα κάθε θηράµατος οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 

δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή 

ζώνης µε φυσική βλάστηση µε κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αµµοληψία, η 

αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών 

συστηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια 

στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή 

ρυµοτοµικό σχεδιασµό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας και η 

εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων και διάνοιξης – συντήρησης δρόµων µόνο 

εάν έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων. Επίσης επιτρέπονται ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα 

ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και 

της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση 

εκτάσεων µε τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθµισης και αποκατάστασης 

υγροτοπικών εκτάσεων, δηµιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δηµιουργία 

δενδροστοιχιών κατά µήκος των αγροτικών δρόµων και ελωδών εκτάσεων, τα οποία 

προγραµµατίζουν, εγκρίνουν και εκτελούν οι αρµόδιες υπηρεσίες µέσω ειδικών µελετών διαχείρισης. 

Βιότοπος AB3080057 – Περιοχή Κουτσούφλιανης Καρδίτσας  

Βρίσκεται δυτικά του οικισµού Μητρόπολη, στα όρια µε τη ∆.Ε. Πλαστήρα. Σύµφωνα µε τη βάση 

δεδοµένων για την ελληνική φύση Filotis του Ε.Μ.Π., η συνολική έκταση του βιότοπου ανέρχεται σε 

2.903,9 στρέµµατα. Περιλαµβάνει σπάνια είδη χλωρίδας και αρκετά ενδηµικά µε πλέον αξιόλογο τη 

Bornmuellera tymphaea. Η κατάσταση του βιότοπου είναι υποβαθµισµένη (εξαιτίας των συχνών 

πυρκαγιών µιας και το µεγαλύτερο τµήµα της αποτελείται από χορτολιβαδικές εκτάσεις µε 

συνηρεφείς θαµνώνες). 

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου λίµνης Πλαστήρα 

Μικρή έκταση της ∆.Ε. Μητρόπολης εντάσσεται στο όριο της ΖΟΕ της τεχνητής λίµνης Πλαστήρα 

που καθορίστηκε µε τα από 26-1-91 Π.∆. (ΦΕΚ 315 ∆’/28-5-91) και από 22-10-98 Π.∆. (ΦΕΚ 

885∆/6-11-98). Πρόκειται για την περιοχή που γειτνιάζει µε τον ανακουφιστικό υδροταµιευτήρα στα 

δυτικά της Τ.Κ. Πορτίτσας καθώς και σε µικρή περιοχή στα βορειοδυτικά της Τ.Κ. Μητρόπολης. 

Τµήµα της περιοχής εντάσσεται στις περιοχές µε στοιχείο 2α και αποτελεί γεωργική γη ά 

προτεραιότητας και η υπόλοιπη εντάσσεται στις περιοχές µε στοιχείο 1β που αποτελούν δασικές 

εκτάσεις υπαγόµενες στη δασική νοµοθεσία. 
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Γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες - αξιόλογες περιοχές 

Άλλες αξιόλογες περιοχές που ενώ αποτελούν αξιοθέατα - τοπία φυσικού κάλλους και περιοχές 

υψηλού γεωπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα δίκτυο προστασίας είναι: 

• Το φαράγγι Βροντάρη ή φαράγγι της Ντίρας, στον οµώνυµο ποταµό µεταξύ Πορτίτσας και 

Αγίου Γεωργίου, όπου συναντάται σπάνια χλωρίδα. Σχηµατίστηκε µεταξύ δυο ρηξιγενών 

δοµών που τέµνουν κάθετα την επιµήκη εµφάνιση των ασβεστολίθων Θυµιάµατος κατά 

µήκος της εφίππευσης διαµορφώνοντας σηµαντικά υψηλά και επιβλητικά πρανή. Στην 

περιοχή αναπτύσσεται πλούσια βλάστηση δρυοδασών µε µείξη ατόµων καστανιάς. Η 

πρόσβαση στο φαράγγι είναι δύσκολη µε αποτέλεσµα µα µην υπάρχει σηµαντική αλλοίωση 

του τοπίου και των οικοσυστηµάτων της στενής περιοχής. 

• Το σπήλαιο στην Τ.Κ. Κρύας Βρύσης µε τις δύο αίθουσες σταλαγµιτών και σταλακτιτών. Το 

σπήλαιο βρίσκεται νότια του οικισµού στη θέση του παλιού λατοµείου αδρανών υλικών. 

Πρόκειται για καρστικό έγκοιλο που αναπτύχθηκε κατά µήκος µεγάλης διάκλασης στον 

ασβεστολιθικό όγκο της σειράς του Κόζιακα. ∆ιαθέτει τουλάχιστον δυο διαµερίσµατα και 

τέσσερις εισόδους. Το σπήλαιο έχει εξερευνηθεί το 1991 από κλιµάκιο της εφορείας 

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας ενώ εντοπίστηκαν κατολισθήσεις στο εσωτερικό του 

σπηλαίου, πιθανόν από τις εκρήξεις του λατοµείου. Στον πυθµένα του σπηλαίου εντοπίζεται 

ο υδροφόρος ορίζοντας του καρστικού υδροσυστήµατος της Γούβας. Σύµφωνα µε την έκθεση 

του κλιµακίου της εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας το σπήλαιο κρίνεται 

επικίνδυνο λόγω εσωτερικών κατολισθήσεων  και θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο 

αποκλεισµού των εισόδων. 

• Η Θέση Κουκουριάκος µε υψόµετρο 845 µ. και θέα τη Λίµνη Πλαστήρα προς τα δυτικά και το 

Θεσσαλικό κάµπο προς τα ανατολικά. 

• Η περιοχή Ταµπούρια µε υψόµετρο 800 µ. και θέα προς τη Λίµνη Πλαστήρα και τα Άγραφα, 

όπου λέγεται ότι ήταν το ληµέρι του Καραϊσκάκη.  

• Ο Βράχος Αγ. Παρασκευής µε υψόµετρο 600 µ. και πανοραµική θέα προς το Θεσσαλικό 

κάµπο. 

 

6.4 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.4.1 Πληθυσµιακά στοιχεία – ∆ηµογραφική φυσιογνωµία – Αστικοποίηση 

Σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ του έτους 2011, ο πραγµατικός πληθυσµός της ∆.Ε. 

Μητρόπολης ανέρχεται σε 4.310 κατοίκους, ενώ ο µόνιµος είναι µικρότερος καθώς απογράφηκαν 

4.255 κάτοικοι. Στον πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής: 
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∆ιοικητικό επίπεδο αναφοράς Μόνιµος Πληθυσµός 2011 Πραγµατικός (De Facto) Πληθυσµός 2011 

Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 113.544 119.686 

∆.Ε.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 3.332 3.678 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 342 389 

Άγιος Γεώργιος, ο 342 389 

Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 412 431 

Γεωργικόν, το 412 431 

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 421 440 

Κρύα Βρύση, η 421 440 

Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης 1.262 1.279 

Μητρόπολις, η 1.262 1.279 

Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου 451 453 

Ξινονέριον, το 451 453 

Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 83 322 

Πανόραµα, το 24 48 

Πορτίτσα, η 59 274 

Τοπική Κοινότητα Φράγκου 361 364 

Φράγκον, το 361 364 

Πίνακας 27: Πληθυσµιακά στοιχεία ∆.Ε. Μητρόπολης για το 2011 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011) 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τους ορισµούς που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.:  

• Μόνιµος πληθυσµός είναι ο αριθµός των ατόµων που έχουν τη συνήθη διαµονή τους σε κάθε 

περιφέρεια, νοµό, δήµο/ κοινότητα, δηµοτικό/κοινοτικό διαµέρισµα και αυτοτελή οικισµό 

• Πραγµατικός (De facto) πληθυσµός είναι ο αριθµός των ατόµων που βρέθηκαν παρόντα κατά 

την ηµέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νοµό, δήµο/κοινότητα, δηµοτικό/κοινοτικό 

διαµέρισµα και αυτοτελή οικισµό. 

Ακολουθούν πίνακες µε την εξέλιξη του µόνιµου πληθυσµού της ∆.Ε. όπως προκύπτει από τις 

απογραφές των ετών 1991-2001 και 2011. 

∆ιοικητικό επίπεδο αναφοράς 1991 2001 
Ποσοστιαία 
µεταβολή % 

2001 2011 
Ποσοστιαία 
µεταβολή % 

Π. Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 123215 120265 -2,394 120265 113544 -5,588 

∆. Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4304 4146 -3,671 4146 3332 -19,633 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 536 523 -2,425 523 342 -34,608 

Άγιος Γεώργιος, ο 536 523 -2,425 523 342 -34,608 

Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 538 525 -2,416 525 412 -21,524 

Γεωργικόν, το 538 525 -2,416 525 412 -21,524 

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 538 495 -7,993 495 421 -14,949 

Κρύα Βρύση, η 538 495 -7,993 495 421 -14,949 

Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης 1473 1467 -0,407 1467 1262 -13,974 

Μητρόπολις, η 1473 1467 -0,407 1467 1262 -13,974 

Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου 589 567 -3,735 567 451 -20,459 

Ξινονέριον, το 589 567 -3,735 567 451 -20,459 

Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 163 129 -20,859 129 83 -35,659 

Πανόραµα, το 1 18 1700,0 18 24 33,333 

Πορτίτσα, η 162 111 -31,481 111 59 -46,847 

Τοπική Κοινότητα Φράγκου 467 440 -5,782 440 361 -17,955 

Φράγκον, το 467 440 -5,782 440 361 -17,955 

Πίνακας 28: Πληθυσµιακή εξέλιξη µόνιµου πληθυσµού (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, ο µόνιµος πληθυσµός της ∆.Ε. Μητρόπολης παρουσιάζει 

µείωση, τόσο κατά τη δεκαετία 1991 – 2001 (-3,67%), όσο και κατά τη δεκαετία 2001 – 2011, οπότε 

το ποσοστό της µείωσης αυξήθηκε σηµαντικά φτάνοντας στο -19,63%. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ακόµα και οι οικισµοί που παρουσίασαν µικρή πληθυσµιακή µείωση κατά την πρώτη δεκαετία, στη 

συνέχεια κατέγραψαν πολύ µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση. 

∆ιοικητικό επίπεδο 1991 2001 
Ποσοστιαία 
µεταβολή % 

2001 2011 
Ποσοστιαία 
µεταβολή 

% 

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 126854 129541 2,118 129541 119686 -7,608 

∆ΗΜΟΤ. ΕΝΟΤ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4573 4759 4,067 4759 3678 -22,715 

Τοπική Κοιν. Αγίου Γεωργίου 598 609 1,839 609 389 -36,125 

Άγιος Γεώργιος, ο 598 609 1,839 609 389 -36,125 

Τοπική Κοινότητα Γεωργικού 544 552 1,471 552 431 -21,92 

Γεωργικόν, το 544 552 1,471 552 431 -21,92 

Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης 541 514 -4,991 514 440 -14,397 

Κρύα Βρύση, η 541 514 -4,991 514 440 -14,397 

Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης 1619 1587 -1,977 1587 1279 -19,408 

Μητρόπολις, η 1619 1587 -1,977 1587 1279 -19,408 

Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου 597 603 1,005 603 453 -24,876 

Ξινονέριον, το 597 603 1,005 603 453 -24,876 

Τοπική Κοινότητα Πορτίτσης 161 387 140,373 387 322 -16,796 

Πανόραµα, το 1 38 3700,0 38 48 26,316 

Πορτίτσα, η 160 349 118,125 349 274 -21,49 

Τοπική Κοινότητα Φράγκου 513 507 -1,17 507 364 -28,205 

Φράγκον, το 513 507 -1,17 507 364 -28,205 

Πίνακας 29: Πληθυσµιακή εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, ο πραγµατικός πληθυσµός της ∆.Ε. Μητρόπολης, ενώ 

παρουσιάζει αύξηση (+4,07%) κατά την δεκαετία 1991-2001, εµφανίζει σοβαρή µείωση (-22,72%) 

κατά την τελευταία δεκαετία 2001 - 2011. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται πίνακες και γραφήµατα µέσα από τα οποία παρουσιάζεται η 

πληθυσµιακή εξέλιξη του πραγµατικού πληθυσµού τα τελευταία ενενήντα χρόνια σε επίπεδο 

∆ηµοτικής Ενότητας και οικισµών. 

Πραγµατικός πληθυσµός ∆ιοικητικό επίπεδο 
αναφοράς 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

∆. Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4.490 3.971 4.542 4.715 5.283 4.620 4.294 4573 4759 3678 

Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 954 1.011 1.021 1.012 1.088 773 619 598 609 389 

Άγιος Γεώργιος, ο 949 1.011 1.021 1.012 1.088 773 619 598 609 389 

Μαυροµαντήλα 5          

Τ.Κ. Γεωργικού 336 402 449 514 614 539 532 544 552 431 

Γεωργικόν, το 
(Τσιακούσι) 

336 402 449 514 614 539 532 544 552 431 

Τ.Κ. Κρύας Βρύσης 185 257 305 389 458 439 483 541 514 440 

Κρύα Βρύση, η 185 257 305 389 458 439 483 541 514 440 

Τ.Κ. Μητρόπολης 1032 1188 1454 1460 1630 1504 1447 1619 1587 1279 

Μητρόπολις, η 
(Παληόκαστρον) 

1032 1188 1454 1460 1630 1504 1447 1619 1587 1279 

Τ.Κ. Ξινονερίου 426 475 640 678 777 699 636 597 603 453 

Ξινονέριον, το 
(Ζουλευκάρι) 

426 475 640 678 777 699 636 597 603 453 

Τ.Κ. Πορτίτσης 336 312 312 259 229 144 104 161 387 322 

Πανόραµα, το         38 48 

Πορτίτσα, η 336 312 312 259 229 144 104 161 349 274 
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Τ.Κ. Φράγκου 267 326 361 403 487 522 473 513 507 364 

Φράγκον, το 267 326 361 403 487 522 473 513 507 364 

Πίνακας 30: Πληθυσµιακή εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού από 1920 µέχρι 2011 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

 

 

∆ιάγραµµα 11: Εξέλιξη πραγµατικού πληθυσµού 1920 – 2011 (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

Συµπεράσµατα 

Οι οικισµοί της ∆.Ε. Μητρόπολης είναι όλοι προϋφιστάµενοι του 1923. Από το µεσοπόλεµο µέχρι το 

1961, παρά τις δυσµενείς συνθήκες που χαρακτήριζαν την περίοδο (β’ παγκόσµιος πόλεµος, 

εµφύλιος) παρουσίασαν τάσεις συγκράτησης του πληθυσµού ή και αυξητικές. Ωστόσο έκτοτε, η 

αστυφιλία (προς τη γειτονική Καρδίτσα και τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας) και η µετανάστευση 

επηρέασαν τους οικισµούς που εµφανίζουν µέχρι σήµερα συνεχή πτωτική πορεία. Τα στοιχεία της 

τελευταίας απογραφής (2011) δεν προοιωνίζουν ανακοπή αυτών των τάσεων. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι την τελευταία δεκαετία σηµειώθηκε µείωση και στο µόνιµο και στον πραγµατικό πληθυσµό, 

καθώς και ότι αντίστοιχη πληθυσµιακή πτώση καταγράφηκε στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας. 

Νοµός, ∆ήµος, ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα και Οικισµός 

Πραγµατικός 
Πληθυσµός 

Μόνιµος 
Πληθυσµός 

Νοικοκυριά 
(Πραγµατικός) 

Μέλη 
(Πραγµατικός) 

Νοικοκυριά 
(Μόνιµος) 

Μέλη 
(Μόνιµος) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 129541 120265 39293 117418 37976 114191 

∆ΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 4759 4146 1305 4214 1246 4024 

∆.∆. Μητρόπολης 1587 1467 450 1494 432 1441 

Μητρόπολη 1587 1467 450 1494 432 1441 

∆.∆. Αγίου Γεωργίου 609 523 181 543 169 500 

Άγιος Γεώργιος 609 523 181 543 169 500 

∆.∆. Γεωργικού 552 525 161 527 160 518 

Γεωργικόν 552 525 161 527 160 518 

∆.∆. Κρύας Βρύσης 514 495 147 507 144 496 

Κρύα Βρύση 514 495 147 507 144 496 

∆.∆. Ξυνονερίου 603 567 179 550 182 554 

Ξυνονέριον 603 567 179 550 182 554 
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∆.∆. Πορτίτσης 387 129 59 153 35 90 

Πορτίτσα 349 111 50 130 30 77 

Πανόραµα 38 18 9 23 5 13 

∆.∆. Φράγκου 507 440 128 440 124 425 

Φράγκον 507 440 128 440 124 425 

Πίνακας 31: Πραγµ. & Μόνιµος Πληθυσµός, Νοικοκυριά & Μέλη (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) 

Προκύπτει ότι στη ∆.Ε. Μητρόπολης εµφανίζεται κατά µέσο όρο αριθµός µελών ανά νοικοκυριό 3.23, 

απόδειξη ότι η πληθυσµιακή δοµή του οικισµού αποτελείται κυρίως από οικογένειες. Τέλος, στη ∆.Ε. 

εµφανίζεται σηµαντικός αριθµός δηµοτών που διαµένουν σε άλλο ∆ήµο ή οικισµό. 

Μόνιµος Πληθυσµός Νόµιµος πληθυσµός 

∆ήµοι, ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα, 
Οικισµοί  Σύνολο 

Οµοδη 
µότες 

Ετερο 
δηµότες 

Άλλο 
δαποί 

Χωρίς 
υπηκο 
ότητα – 
Αδιευκρί 
νιστη 
υπηκο 
ότητα 

Σύνολο 

∆ιαµένοντε
ς στο δήµο 
ή την 
κοινότητα 
που είναι 
δηµότες  

∆ιαµένο
ντες σε 
άλλους 
δήµους  
ή κοινό 
τητες 

∆ιαµένο 
ντες στο 
εξωτε 
ρικό  

∆ΗΜΟΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ             

4146 3903 126 117 0 6128 3903 2198 27 

∆.∆.Μητρόπολης                                                                                                          1.467 1.328 66 73 0         

Μητρόπολη,η                                                                                                             1.467 1.328 66 73 0         

∆.∆.Αγίου Γεωργίου                                                               523 512 2 9 0         

Άγιος Γεώργιος,ο                                                                                                        523 512 2 9 0         

∆.∆.Γεωργικού                                    525 506 14 5 0         

Γεωργικόν,το                                                                                                            525 506 14 5 0         

∆.∆.Κρύας Βρύσης                                                                                                        495 477 14 4 0         

Κρύα Βρύση,η                                                                                                            495 477 14 4 0         

∆.∆.Ξινονερίου                                                                                                          567 551 8 8 0         

Ξινονέριον,το                                                                                567 551 8 8 0         

∆.∆.Πορτίτσης                                                                                                           129 105 14 10 0         

Πορτίτσα,η                                                 111 103 7 1 0         

Πανόραµα,το                                                                                                             18 2 7 9 0         

∆.∆.Φράγκου                   440 424 8 8 0         

Φράγκον,το                                                                                                              440 424 8 8 0         

Πίνακας 32: Κατανοµή µόνιµου & νόµιµου πληθυσµού σε οµοδηµότες, ετεροδηµότες κ.λπ. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) 

Πυκνότητα πληθυσµού  

Η πληθυσµιακή πυκνότητα αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες για την αποτίµηση των 

συνθηκών διαβίωσης σε µια περιοχή. Σχετίζεται αφενός µε τη θεσµοθετηµένη οικοδοµική πυκνότητα 

(Σ.∆.) που προσδιορίζει εν µέρει τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής, αφετέρου µε την 

πραγµατοποιηµένη πυκνότητα που αποτυπώνει το βαθµό ανάπτυξής της. Ταυτόχρονα, επηρεάζεται 

από τα χαρακτηριστικά του οικιστικού αποθέµατος και των νοικοκυριών και συγκεκριµένα από τη 

σχέση άτοµα ανά µονάδα δοµηµένης επιφάνειας. Επηρεάζεται, τέλος, από την ανάµιξη άλλων, πλην 

κατοικίας, χρήσεων που δεν µπορούν να διαχωριστούν. 

Όσον αφορά στη διερεύνηση για την ύπαρξη φαινοµένων αστικοποίησης στην περιοχή µελέτης, η 

πυκνότητα πληθυσµού στον παρακάτω πίνακα καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν γενικά τέτοια 

φαινόµενα. 
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Επιφάνεια (τ.χµ.) 

∆ήµοι/ ∆ηµοτικά 
διαµερίσµατα 

Αστικά και 
Αγροτικά 
∆.∆/Κ.∆ 

Ορεινά 
ηµιορεινά 

και  
πεδινά     
∆.∆/Κ.∆. 

Πληθυσµός Με 
εσωτερικά 
ύδατα 

Χωρίς 
εσωτερικά 
ύδατα 

Πυκνότητα 
πληθυσµού 
ανά τ.χµ. 

Μέσος 
σταθµικός 
υψοµέτρου 

∆.Ε.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ   4146 57,894 57,894 71,61 169 

∆.∆. Μητρόπολης ΑΓ Π 1467 11,173 11,173 131,3 155 

∆.∆. Αγίου Γεωργίου ΑΓ Ο 523 18,873 18,873 27,71 280 

∆.∆. Γεωργικού ΑΓ Π 525 4,65 4,65 112,9 135 

∆.∆. Κρύας Βρύσης ΑΓ Π 495 3,65 3,65 135,62 133 

∆.∆. Ξινονερίου ΑΓ Π 567 8,824 8,824 64,26 150 

∆.∆. Πορτίτσης ΑΓ Ο 129 6,599 6,599 19,55 370 

∆.∆. Φράγκου ΑΓ Π 440 4,125 4,125 106,67 130 

Πίνακας 33: Πληθυσµός, Επιφάνεια, Πυκνότητα, Υψόµετρο ∆ηµοτικής Ενότητας (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) 

 

6.4.2 Παραγωγικοί τοµείς - Οικονοµικές δραστηριότητες - Απασχόληση  
 

Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 
Απασχολούµενοι     Άνεργοι ∆ιοικητικό 

επίπεδο 
αναφοράς 

Σύνολο        
Σύνολο 

Πρωτογενής 
Τοµέας          

NACE A-B 

∆ευτερογενής 
Τοµέας       

NACE C-F 

Τριτογενής 
Τοµέας                

NACE G-Q 

∆ε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονοµικής 
δραστηρ. 

Σύνολο               

Οικονοµικά 
µη ενεργοί                       

Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ                                                                                                         47.712 41.357 17.516 5.535 17.504 802 6.355 61.177 

∆. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ                                                                       

1.486 1.269 404 333 513 19 217 2.283 

∆.∆.Μητρόπολης                                                                                                          602 518 217 104 195 2 84 744 

∆.∆.Αγίου 
Γεωργίου               

138 123 14 36 68 5 15 353 

∆.∆.Γεωργικού                                                                                                           173 143 24 37 82 0 30 302 

∆.∆.Κρύας 
Βρύσης                                                                                                        

185 151 45 62 43 1 34 250 

∆.∆.Ξινονερίου                                                                                       180 144 26 44 68 6 36 340 

∆.∆.Πορτίτσης                                                                                                           41 39 6 11 19 3 2 77 

∆.∆.Φράγκου                                                       167 151 72 39 38 2 16 217 

Πίνακας 34: Οικονοµικώς ενεργός και µη ενεργός πληθυσµός, απασχολούµενοι κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και 

άνεργοι (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) 

 

27%

22%

35%

1%

15%

1 2 3 4 5
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∆ιάγραµµα 12: Οικονοµικώς ενεργός και µη ενεργός πληθυσµός, απασχολούµενοι κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 

και άνεργοι (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) 

Με βάση τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2001 οι απασχολούµενοι αποτελούν το 85,40% του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της ∆.Ε., ενώ το ποσοστό ανεργίας καταγράφτηκε σε 15%, ποσοστό 

που αναµένεται να έχει αυξηθεί σηµαντικά από το 2008 και έπειτα. Οι οικονοµικά µη ενεργοί κάτοικοι 

του ∆ήµου καταµετρήθηκαν σε 2.283 άτοµα. 

Πρωτογενής Τοµέας 

Ο πρωτογενής τοµέας κατέχει τη δεύτερη θέση της απασχόλησης του οικονοµικά ενεργού 

πληθυσµού της ∆.Ε. Μητρόπολης, σε ποσοστό 27,18%, µικρότερο από το ποσοστό που κατέχει ο 

πρωτογενής τοµέας στο σύνολο της Π.Ε. Καρδίτσας (36,71%). Το ποσοστό δικαιολογείται 

δεδοµένου ότι το βόρειο τµήµα της ∆.Ε. αποτελεί αγροτική περιοχή εντατικών καλλιεργειών, ενώ το 

νοτιοδυτικό είναι ηµιορεινή περιοχή, που καλύπτεται από δάση και βοσκοτόπια. Η κύρια ασχολία των 

κατοίκων εντοπίζεται στη γεωργία, µε έµφαση στην καλλιέργεια φυτών όπως το βαµβάκι, ο 

αραβόσιτος και το σιτάρι. Ωστόσο, η πληθυσµιακή µείωση, σε συνδυασµό µε τα µικρά κίνητρα για 

παραγωγικές επενδύσεις, οδηγούν στη συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα. 

∆ευτερογενής Τοµέας 

Ο δευτερογενής τοµέας παρουσίαζε το 2001 τη µικρότερη απασχόληση, φτάνοντας στο 22,40%, 

παραµένοντας ωστόσο υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο νοµού (11,60%). Οι 

κυριότεροι κλάδοι που έχουν αναπτυχθεί είναι η µεταποίηση και οι κατασκευές. Ωστόσο, ο µαρασµός 

της οικοδοµής από το 2009 και εξής αναµένεται να έχει δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στον 

τοµέα αυτό. 

Τριτογενής Τοµέας 

Ο τριτογενής τοµέας εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσοστό στη ∆.Ε. Μητρόπολης (34,52% του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού). Η δραστηριότητα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τους κλάδους 

που σχετίζονται µε το λιανικό και χονδρικό εµπόριο, τις επισκευές οχηµάτων και τη δηµόσια 

διοίκηση. Όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισµού, αυτή κινείται σε χαµηλά επίπεδα (4,91%), 

παρότι η περιοχή διαθέτει πολλές δυνατότητες λόγω του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

αλλά και λόγω της θέσης της σε σχέση µε την Λίµνη Νικ. Πλαστήρα.  

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά ο αριθµός απασχολούµενων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας και κατά θέση στο επάγγελµα σε επίπεδο ∆ηµοτικής Ενότητας και Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

Οµάδες κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας  (ΣΤΑΚΟ∆ - 91) 

∆. Ε. 
Μητρό
πολης 

Τ.Κ. Άγιου 
Γεωργίου 

Τ.Κ. 
Γεωργι 
κού 

Τ.Κ. 
Κρύας 
Βρύσης 

Τ.Κ. 
Μητρό 
πολης 

Τ.Κ. 
Ξινο 
νερίου 

Τ.Κ.  
Πορτί 
τσης 

Τ.Κ. 
Φράγκου 

Ποσοστό 
επί του 
συνόλου 

∆ΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ                                                                                                        1.486 138 173 185 602 180 41 167  

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, 
δασοκοµία.                                                        

413 16 24 47 220 26 6 74 27.79 
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Μεταποιητικές βιοµηχανίες.                                                                                                                                   97 6 16 17 30 12 7 9 6.52 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 
φυσικού αερίου και νερού.                                                                                                           

8 - - - 7 1 - - 0.5 

Κατασκευές.                                                                                                                                                     281 33 28 61 80 33 6 40 18.90 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο,  
επισκευή αυτοκινήτων, οχηµάτων, 
µοτοσυκλετών και ειδών ατοµικής 
και οικιακής χρήσης.                                                                                                                                               

161 9 36 19 71 12 2 12 10.83 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                73 12 3 8 34 6 4 6 4.91 

Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες.                                                                                                         

29 3 8 - 8 5 1 4 1.95 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί.                                                                                                                        

26 5 1 - 10 7 1 2 1.75 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες.                                                                                 

23 4 3 4 5 3 2 2 1.55 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                            

76 17 17 5 21 11 2 3 5.11 

Εκπαίδευση.                                                                                                                                                     63 13 7 4 22 13 3 1 4.23 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα.                                                                                                                                    48 5 7 4 23 6 1 2 3.23 

∆ραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή 
ατοµικού χαρακτήρα.                                                                                                                            

39 2 2 4 18 5 2 6 2.62 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό.                                   

3 - 1 - - 1 1 - 0.2 

Νέοι                                                                                                                                                          121 8 20 11 50 28 - 4 2.10 

∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν 
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας                                                                                                    

25 5 - 1 3 11 3 2 1.69 

Πίνακας 35: Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001) 

 

 

Θ έ σ η  σ τ ο   ε π ά γ γ ε λ µ α 

∆ήµοι, δηµοτικά διαµερίσµατα Σύνολο 
Εργοδότες 

Εργαζόµενοι 
για δικό τους 
λογαριασµό 

Μισθωτοί 

Συµβοηθούντα 
και µη 

αµειβόµενα 
µέλη 

νοικοκυριού 

"Νέοι" 

∆. Ε.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ                                                                                                        1.486 116 384 739 126 121 

∆.∆.Αγίου Γεωργίου                                                                            138 12 17 92 9 8 

∆.∆.Γεωργικού                                                                                                           173 14 40 93 6 20 

∆.∆.Κρύας Βρύσης                                                       185 7 63 93 11 11 

∆.∆.Μητρόπολης                                                                                                          602 58 156 267 71 50 

∆.∆.Ξινονερίου                                                                                                          180 18 32 99 3 28 

∆.∆.Πορτίτσης                                                                                                           41 1 7 33 0 0 

∆.∆.Φράγκου                                                                                                             167 6 69 62 26 4 

Πίνακας 36: Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός ανά θέση στο επάγγελµα (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2001) 

Η οικονοµική κρίση και ύφεση φαίνεται ότι επηρέασε και επηρεάζει έντονα την οικονοµία της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας µε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 

(ΑΠΑ) και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Πιο συγκεκριµένα:  

Μέχρι και το έτος 2008 η συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας αυξανόταν, µε ρυθµούς µικρότερους της 

Χώρας, καθώς και µε διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της ΑΠΑ ανά τοµέα.  
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Από το 2009 φαίνεται να παρουσιάζει πτώση ο τριτογενής και ο δευτερογενής τοµέας, συνεχίζοντας 

την πτωτική εξέλιξη και το 2010, ενώ στον πρωτογενή τοµέα η πτώση αρχίζει το 2010 µε µεγάλη 

όµως ένταση. Ο τριτογενής τοµέας κυριαρχεί ως δραστηριότητα µε συνεχή αυξητική τάση 

συµµετοχής στη συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας (71%), ενώ σηµαντική συµµετοχή στην ΑΠΑ 

παρουσιάζει και ο δευτερογενής τοµέας (21%), καθώς και ο πρωτογενής τοµέας, συµµετέχοντας στη 

συνολική ΑΠΑ της Περιφέρειας µε ένα ποσοστό της τάξης του 9%, σηµαντικά µεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο σε επίπεδο Χώρας. Η εξέλιξη της συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στην συνολική ΑΠΑ 

της Περιφέρειας παρουσιάζει διαχρονικές διακυµάνσεις, τόσο λόγω των διακυµάνσεων της 

παραγόµενης ΑΠΑ του τοµέα, όσο και λόγω των διακυµάνσεων της ΑΠΑ των άλλων δύο τοµέων.  

Στον πρωτογενή τοµέα κυριαρχεί η φυτική παραγωγή. Στο δευτερογενή τοµέα κυρίαρχη 

δραστηριότητα είναι η µεταποίηση και δεύτερη κατά σειρά οι κατασκευές, οι οποίες παρουσιάζουν 

σηµαντική κάµψη από το 2007 µέχρι και το 2010, µε ιδιαίτερα έντονη κάµψη µεταξύ 2009 και 2010. 

 

6.5 ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ 

Οι υφιστάµενες χρήσεις γης και κτιρίων διαµορφώνονται τόσο από τα δοµικά στοιχεία εδαφικής 

έκτασης της ∆Ε ως υποδοχέα οικονοµικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, όσο 

και από την κυρίαρχη χρήση που χαρακτηρίζει κάθε τυπική οικιστική περιοχή, δηλαδή τις περιοχές 

κατοικίας. 

∆ιοικητικό επίπεδο 
αναφοράς 

Σύνολο 
εκτάσεων 

Καλλιεργούµενες 
εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις 
Βοσκότοποι ∆άση 

Εκτάσεις 
καλυπτόµενες 

από νερά 

Εκτάσεις 
οικισµών 
(κτίρια, 
δρόµοι, 
κ.λπ.) 

Άλλες 
εκτάσεις 

∆.E. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 57,8 39,2 3,5 14,1 0,0 1,1 0,0 
Πίνακας 37: Κατανοµή της ∆.Ε. σε γενικευµένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2000) 
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∆ιάγραµµα 13: Κατανοµή της ∆.Ε. σε γενικευµένες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2000) 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
∆ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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∆.E. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 57,8 32,7   3,5  6,5 10,3 2,4 1,3  1,1     

Πίνακας 38: Κατανοµή της ∆.Ε. σε βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2000) 

 

74%

24%

2% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 
∆ιάγραµµα 14: Κατανοµή της ∆.Ε. σε βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2000) 
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77%

0%

0% 8%

0% 15%

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αρόσιμη γη

Μόνιμες καλλιέργειες

Βοσκότοποι - Μεταβατικές δασώδεις 

/ θαμνώδεις εκτάσεις

Βοσκότοποι - Συνδιασμοί θαμνώδους 

και / ή ποώδους βλάστησης

Βοσκότοποι - Εκτάσεις με αραιή ή 

καθόλου βλάστηση 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές

 
∆ιάγραµµα 15: Κατανοµή γεωργικών περιοχών της ∆.Ε. (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2000) 

 

 
∆ιάγραµµα 16: Κατανοµή δασών και ηµιφυσικών περιοχών της ∆.Ε. (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2000) 

Από τους παραπάνω πίνακες και τα διαγράµµατα γίνεται φανερή η κυριαρχία της γεωργικής γης σε 

ποσοστό 74% της ∆.Ε. Μητρόπολης. Συγκεκριµένα το 77% της αγροτικής είναι αρόσιµη γη και το 8% 

είναι βοσκότοποι. Τα δάση αποτελούν το 24% της έκτασης της ∆.Ε., ενώ η αστική δόµηση 

καταλαµβάνει 1.100 στρέµµατα (1.90% της συνολικής έκτασης).   

 

6.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

6.6.1 Μεταφορική Υποδοµή  

Οι συγκοινωνίες της ∆.Ε. Μητρόπολης βασίζονται κυρίως στο οδικό δίκτυο.  

Υπάρχον Οδικό ∆ίκτυο  

Το βασικό οδικό δίκτυο, που διατρέχει την περιοχή µελέτης είναι το εξής: 
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• Υπ’ αριθµ. 2 επαρχιακή οδός Καρδίτσα – Μητρόπολη προς Αγρίνιο δια Μεσενικόλα, αυχένα 

Τσαρδακίου και Καστανιάς (Φ.Ε.Κ. 47 Α’/1956). 

• Υπ’ αριθµ. 7 επαρχιακή οδός Καρδίτσα – Κρύα Βρύση – Άγιος Γεώργιος από 4ο χλµ 

επαρχιακής οδού 2 και δια Ξινονερίου (Φ.Ε.Κ. 47 Α’/1956). 

• Υπ’ αριθµ. 8 επαρχιακή οδός Μητρόπολη – Μοσχάτο – αυχένας Τσαρδακίου (Φ.Ε.Κ. 47 

Α’/1956). 

Από τα πλέον βασικά οδικά έργα της ευρύτερης περιοχής είναι το υπό κατασκευή οδικό έργο της 

Εθνικής Οδού Ε65, που θα συµβάλει στην αύξηση της συνοχής του εθνικού χώρου, µε την 

σηµαντική µείωση της χρονοαπόστασης µεταξύ των εξυπηρετούµενων περιοχών αφενός και του  

αστικού κέντρου της  Αθήνας.  

Το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι γενικά σε καλή κατάσταση. Όλοι οι δρόµοι που ενώνουν τις τοπικές 

κοινότητες µε την έδρα της ∆.Ε. Μητρόπολης (Μητρόπολη) είναι ασφαλτοστρωµένοι, αλλά 

παρουσιάζουν συχνά αρκετά προβλήµατα, λόγω κακής ποιότητας οδοστρώµατος (λακκούβες, µη 

οµαλό οδόστρωµα κλπ) και λόγω πολυετούς χρήσης. 

Όσον αφορά γενικά τις τοπικές κοινότητες, οι δρόµοι των οικισµών είναι σε µέτρια έως κακή 

κατάσταση, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του οδικού δικτύου είναι τσιµεντοστρωµένο.  

Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχει εκτεταµένο και πυκνό δίκτυο αγροτικών δρόµων που συνδέει τους 

οικισµούς µε τα αγροτεµάχια και µε τα βοσκοτόπια. Οι δρόµοι αυτοί είτε είναι χαλικοστρωµένοι είτε 

χωµάτινοι και η κατάσταση τους χαρακτηρίζεται γενικά µέτρια.  

Προγραµµατιζόµενο Οδικό ∆ίκτυο 

Γενικά, στα προγραµµατιζόµενα οδικά έργα για την περιοχή της ∆Ε Μητρόπολης εντάσσονται έργα 

σύνδεσης της ∆.Ε. Μητρόπολης µε όµορες ∆.Ε.. Ενδεικτικά αναφέρεται η οδική σύνδεση Αµπελικού 

(∆Ε Ιτάµου), Αγ Γεωργίου και Πορτίτσας (∆Ε Μητρόπολης) και Μοσχάτου (∆Ε Πλαστήρα), η οδική 

σύνδεση Ρούσσο – Κρύα Βρύση – Καρδίτσα καθώς και η σύνδεση Αµπελικό – Ξινονέρι. 

Στα προγραµµατιζόµενα έργα για την περιοχή µελέτης (∆Ε Μητρόπολης) εντάσσεται και ο 

ποδηλατόδροµος Καρδίτσα – Μητρόπολη – Φράγκο – Παλαιοκκλήσι – Καρδίτσα. Πρόκειται για µια 

κυκλική διαδροµή στην οποία το τµήµα Καρδίτσα – Μητρόπολη – Παλαιοκκλήσι περιλαµβάνει 

αποκλειστικά αγροτικούς δρόµους που επιτρέπουν και την κίνηση ποδηλάτων, ενώ στο τµήµα 

Παλαιοκκλήσι – Καρδίτσα υπάρχει ξεχωριστή λωρίδα κίνησης ποδηλάτου δίπλα στην επαρχιακή οδό 

Καρδίτσας – Μουζακίου.  

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, µε το υπ. αριθµ. 123465/2856/18.07.13 έγγραφό της, 

έκανε γνωστό ότι στην έκταση της ∆.Ε. Μητρόπολης η Υπηρεσία έχει δηµοπρατήσει την κατασκευή 

ισόπεδου οδικού κόµβου στο 4ο χλµ. της οδού Καρδίτσας – Μητρόπολης (υπ. αριθµ. 2 επαρχιακή 
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οδός) και συγκεκριµένα στη διασταύρωση µε την οδό Κρύα Βρύση – Άγιος Γεώργιος (υπ. αριθµ.7 

επαρχιακή οδός) 

Συγκοινωνίες 

Οι οικισµοί της ∆.Ε. Μητρόπολης επικοινωνούν µε την Καρδίτσα, έδρα του ∆ήµου, µε αστικά 

λεωφορεία και µε την Αθήνα µε λεωφορεία του ΚΤΕΛ, µέσω Καρδίτσας. 

 

6.6.2. Ύδρευση  

Η κύρια πηγή υδρευτικού νερού στην Π.Ε. Καρδίτσας είναι ο ταµιευτήρας Πλαστήρα. Οι εκροές του 

ταµιευτήρα, µετά την αναρρυθµιστική λίµνη, διοχετεύεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του 

Συνδέσµου Ύδρευσης και στη συνέχεια διανέµεται στο δίκτυο ύδρευσης. Μελλοντικά, προβλέπεται η 

υδροδότηση και άλλων τοπικών διαµερισµάτων της Π.Ε. Καρδίτσας από τον ταµιευτήρα Σµοκόβου, 

καθώς και παρεµβάσεις και επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου του Συνδέσµου Ύδρευσης. 

Ο Σύνδεσµος Ύδρευσης ιδρύθηκε το 1965 και αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που 

υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Τα µέλη του Συνδέσµου είναι οι 

ακόλουθοι δήµοι:  

• Καρδίτσας (∆ΕΥΑ Καρδίτσας, Καρδιτσοµάγουλα, Αρτεσιανό, Παλλαιοκκλήσι, Ρουσσό, 

Αγιοπηγή) 

• Μητρόπολης (Μητρόπολη, Ξινονέρι, Κρύα Βρύση, Γεωργικό, Φράγκο) 

• Κάµπου (Σταυρός, Πρόδροµος, Μυρίνη, Μακρυχώρι, Αγ. Θεόδωρος, Πτελοπούλα, Μέλισσα) 

• Σοφάδων (∆ΕΥΑ Σοφάδων, Μασχολούρι, Καρποχώρι, Άµπελος, Ανώγι, Αγία Παρασκευή) 

• Σελλάνων (Προάστιο, Πεδινό, Καλογριαννά, Αγία Τριάδα) 

• Άρνης (Ματαράγκα, Ερµήτσι) 

• Παµίσου (Μαγούλα, Παλαιοχώρι, Κρανιά, Ριζοβούνι) 

• Παλαµά (Μάρκο, Γοργοβίτες) 

• Πελιναίων Τρικάλων (Σερβωτά). 

Το δίκτυο του Συνδέσµου χωρίζεται σε τρεις βασικούς κλάδους:  

• κλάδος Καρδίτσας, µήκους 8.200 m, ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά την πόλη της 

Καρδίτσας και που το 1993 ενισχύθηκε και µε δεύτερο παράλληλο αγωγό του ίδιου µήκους 

• βόρειος κλάδος, µήκους 46.200 m, που εξυπηρετεί 14 Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 

• ανατολικός κλάδος, µήκος 70.630 m, που εξυπηρετεί 22 Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
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Το εν λόγω δίκτυο έχει ξεπεράσει την ηλικία λειτουργίας, αφού έχει κατασκευαστεί πριν από 40 

χρόνια. Αποτελείται από σιδηροσωλήνες που έχουν οξειδωθεί, καθώς έχουν περάσει το όριο ζωής 

τους, και από σωλήνες αµιαντοτσιµέντου επίσης πεπαλαιωµένους, ενώ σήµερα βρίσκονται σε 

εξέλιξη εργασίες κατασκευής νέων αγωγών για τον κλάδο της Καρδίτσας καθώς και του βόρειου 

κλάδου.  

Η κατανάλωση νερού είναι ιδιαίτερα υψηλή, κάτι που σύµφωνα µε τους υπευθύνους του Συνδέσµου 

οφείλεται:  

• στην αλόγιστη χρήση νερού για αρδευτικούς σκοπούς κατά τη θερινή περίοδο 

• σε σηµαντικές διαρροές στα εσωτερικά δίκτυα των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 

• στις απώλειες του κυρίου κλάδου 

• στην κακή εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων των δήµων απέναντι στο Σύνδεσµο.  

Συγκεκριµένα, η κατά κεφαλή κατανάλωση νερού για το δίκτυο του Συνδέσµου κυµαίνεται στα 700 

L/κατ./d, τιµή που θεωρείται πολύ µεγάλη για την βιβλιογραφία (η αντίστοιχη τιµή για την Αττική είναι 

200 L/κάτ./d). Την µεγαλύτερη κατανάλωση έχει ο κλάδος της Καρδίτσας, µε 650 Lt/κάτ./d, στη 

συνέχεια ο βόρειος κλάδος, µε 600 L/κάτ./d, και τέλος ο ανατολικός µε 420 Lt/κάτ./d. Στο βόρειο 

κλάδο οι µεγαλύτερες καταναλώσεις παρατηρούνται στη Μητρόπολη και στην Κρανιά, όπου 

προσεγγίζουν τα 1000 L/κάτ./d. Στον ανατολικό κλάδο, οι µεγαλύτερες καταναλώσεις παρατηρούνται 

στο Γεωργικό, όπου φτάνουν στα 900 L/κάτ./d. 

Αναφορικά µε τις υποδοµές ύδρευσης της ∆Ε Μητρόπολης τα µεγαλύτερα προβλήµατα 

αντιµετωπίζουν οι ΤΚ Αγίου Γεωργίου και Πορτίτσας, οι οποίες υδρεύονται από τη Λίµνη Πλαστήρα 

µε ξεχωριστό συγκρότηµα άντλησης και διύλισης. Υπάρχουν αγωγοί µήκους είκοσι (20) χιλιοµέτρων 

σε δύσβατες περιοχές και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση για έλεγχο. 

Επίσης, στην Τοπική Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου χρειάζεται επέκταση του δικτύου ύδρευσης. 

Στην Τοπική Κοινότητα του Γεωργικού τους καλοκαιρινούς µήνες εµφανίζονται κάποια προβλήµατα 

στην υδροδότηση. Επίσης η συνύπαρξη νέου και παλαιού δικτύου κάνει την κατάσταση πιο 

προβληµατική.  

Στις υπόλοιπες Τ.Κ. της ∆.Ε. Μητρόπολης δεν έχουν αναφερθεί προβλήµατα στο δίκτυο ύδρευσης. 

Γενικότερα, οι ανάγκες στον τοµέα της ύδρευσης για τη ∆Ε εντοπίζονται κυρίως στον εκσυγχρονισµό 

του υπάρχοντος δικτύου. 

 

6.6.3.  Άρδευση 

Από την περιοχή της ∆.Ε. διέρχεται η κύρια αρδευτική διώρυγα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού. Το αρδευτικό 

έργο Ταυρωπού (ΤΟΕΒ Ταυρωπού) εξυπηρετεί µε επιφανειακή άρδευση και ελεύθερη ζήτηση 

120000 στρεµµάτων, σε µια περιοχή περιµέτρου 160000 στρεµµάτων γύρω από την Καρδίτσα. Το 
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δίκτυο αποτελείται από διώρυγα προσαγωγής, κεντρικές και πρωτεύουσες διώρυγες τραπεζοειδούς 

διατοµής, δευτερεύουσες ορθογωνικής διατοµής και τριτεύουσες στα δυτικά µικρές ορθογωνικές και 

στα ανατολικά ελλειψοειδούς διατοµής (καναλέττα). Η υδροδότηση γίνεται από τον ΥΗΣ Πλαστήρα 

και η ρύθµιση των παροχών σε αναρρυθµιστική δεξαµενή 600.000 m3, η οποία βρίσκεται σε 

υψόµετρο +188,10m(δυτικά της Μητρόπολης). Το έργο άρχισε να λειτουργεί σταδιακά από το 1965 

και ολοκληρώθηκε το 1973. Το 1987 έγινε επέκταση του έργου σε 2500 στρέµµατα στη ζώνη Α΄ 

Καναλίων. Το 1992 έγινε επέκταση στις Β΄ και Γ΄ ζώνες µε αρδεύσιµη έκταση 7100 στρέµµατα. Η 

λειτουργία του δικτύου είναι εύρυθµη, αλλά παρουσιάζονται υψηλές δαπάνες συντήρησης, ιδιαίτερα 

στα καναλέττα. Επίσης εκτιµάται ότι το δίκτυο παρουσιάζει σηµαντικές απώλειες νερού. 

Οι εκροές του ταµιευτήρα κατευθύνονται προς τον υδροηλεκτρικό σταθµό, και στη συνέχεια σε µια 

αναρρυθµιστική λίµνη που βρίσκεται στη ∆.Ε. Μητρόπολης. Από την τελευταία ξεκινούν τέσσερις 

διαφορετικοί αγωγοί. Ο πρώτος εξυπηρετεί το κύριο αρδευτικό έργο του Πλαστήρα, έκτασης 150000 

στρεµµάτων, που περιλαµβάνει αρδεύσιµες εκτάσεις των ∆.Ε. Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης και 

Ιθώµης. Ο δεύτερος µεταφέρει νερό µέσω άντλησης προς τρία ορεινά χωριά της ∆.Ε. Πλαστήρα 

(Μεσενικόλας, Μορφοβούνι, Μοσχάτο), τα οποία βρίσκονται στα δυτικά της αναρρυθµιστικής λίµνης, 

αρδεύοντας εκτάσεις 3 000 στρεµµάτων. Ο τρίτος εξυπηρετεί µε απευθείας άντληση δύο χωριά της 

∆.Ε. Μητρόπολης που δεν εντάσσονται στο κύριο αρδευτικό έργο του Πλαστήρα (Ξινονέρι, Ρούσσο). 

Τέλος, ο τέταρτος αγωγός είναι ένα τεχνητό κανάλι, που έχει διανοιχτεί περιµετρικά του αρδευτικού 

δικτύου του Πλαστήρα (νότια του αρδευτικού δικτύου), εξυπηρετώντας την ∆.Ε. Μητρόπολης, 

Παλαµά, Ιτάµου, Άρνης και Φύλλου. Στη συνέχεια, η περίσσεια νερού οδηγείται µέσω του Πηνειού 

την Π.Ε. Λάρισας.  

Κατά την αρδευτική περίοδο από τα νερά φυγής του έργου Ταυρωπού αρδεύονται 130000 στρέµµατα 

στο νοµό Καρδίτσας και 85.000 στρέµµατα στη Λάρισα (ΤΟΕΒ Πηνειού). Τα νερά παροχετεύονται, 

µέσω επενδεδυµένης διώρυγας, από την υδροληψία στην κύρια ∆ιώρυγα του έργου Ταυρωπού στους 

ποταµούς Καλέντζη και Λείψιµο. Επίσης µέσω υπερχειλιστή στην αναρρυθµιστική λίµνη Μητρόπολης 

τα νερά διοχετεύονται απευθείας στην κοίτη του ποταµού Γαβριά και εν συνεχεία στον ποταµό 

Καράµπαλη και Καλέντζη. Με πρόχειρα φράγµατα αλλά και µόνιµες κατασκευές από σκυρόδεµα µε 

θυροφράγµατα, το νερό παροχετεύεται στις δευτερεύουσες τάφρους, από όπου µε άντληση 

χρησιµοποιείται για άρδευση. Από τον Λείψιµο και µέσω θυροφράγµατος στο ύψος των Γοργοβιτών 

το νερό παροχετεύεται στον Οργόζινο και από εκεί καταλήγει στο Σοφαδίτη, από όπου 

χρησιµοποιείται για άρδευση από τον ΤΟΕΒ Τιτανίου. Επίσης τα νερά που στραγγίζουν από το έργο 

Ταυρωπού στην Τάφρο Μέγα (βόρειος κλάδος), αλλά και ποσότητα που καταλήγει σε αυτόν από τις 

αρδευτικές διώρυγες του έργου, χρησιµοποιείται για άρδευση της περιοχής του ΤΟΕΒ Σελάνων. Η 

άρδευση γίνεται από το δευτερεύον στραγγιστικό δίκτυο και µε πρόχειρα φράγµατα που ανυψώνουν 

το νερό. Χρησιµοποιώντας ανάστροφα το στραγγιστικό δίκτυο και λόγω των µικρών κλίσεων, το νερό 

ανυψώνεται µε µικρά φράγµατα και φτάνει µέχρι την Ιτέα στα ανατολικά, στο Καρποχώρι και στη 

Μέλισσα στα νότια (ανάντη δηλαδή από το έργο Ταυρωπού). Η παροχευτικότητα της λίµνης 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    167 

 

Πλαστήρα σε αρδευτικό νερό κυµαίνεται περί τα 1.500.000 m3/ηµέρα για την αρδευτική περίοδο 

(στοιχεία αρδευτικής περιόδου 2013) από τα οποία σχεδόν τα 300.000 m3/ηµέρα κινούνται για 

άρδευση εκτός του κατασκευασµένου δικτύου Ταυρωπού. 

Στον τοµέα της άρδευσης, οργανωµένο αρδευτικό δίκτυο κλειστών αγωγών δεν υπάρχει στη ∆Ε 

Μητρόπολης. Οι ανάγκες σε άρδευση στη ∆Ε καλύπτονται µε ανοιχτά αυλάκια αλλά και µε δηµόσιες 

και ιδιωτικές γεωτρήσεις, µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικής ποσότητας νερού.  

 

6.6.4. Αποχέτευση Οµβρίων - Ακαθάρτων  

Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχει µονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) και τα 

λύµατα οδηγούνται σε απορροφητικούς σηπτικούς βόθρους ανά κατοικία ή δραστηριότητα. Στην 

ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας λειτουργεί η ΕΕΛ Καρδίτσας που δέχεται τα λύµατα της πόλης της 

Καρδίτσας, της Καρδιτσοµαγούλας και τα λύµατα του οικισµού του Αρτεσιανού. Επίσης βρίσκονται 

σε φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης των έργων η κατασκευή της ΕΕΛ Σοφάδων, Παλαµά, Λίµνης 

Πλαστήρα και Μουζακίου. Η απουσία αποχετευτικού δικτύου στους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης 

έχει ως αποτέλεσµα την κατείσδυση σηµαντικού οργανικού ρυπαντικού φορτίου στα νερά της 

περιοχής, µιας και το µεγαλύτερο τµήµα των προσχωσιγενών αδρόκοκκων σχηµατισµών αποτελεί τη 

ζώνη πλευρικού εµπλουτισµού των υδροφορέων της ευρύτερης περιοχής της νοτιοδυτικής 

Θεσσαλίας. 

Στους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο οµβρίων, παρά µόνο 

ορισµένα αποσπασµατικά τµήµατα στον οικισµό της Μητρόπολης, τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος 

τους είναι ανοιχτά (δεν υπάρχουν ούτε σχάρες) και συνεπώς επικίνδυνα.   

Επίσης, στους οικισµούς της ∆Ε Μητρόπολης δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Η 

αποχέτευση γίνεται µε σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους.  

 

6.6.5. Απορρίµµατα – Ανακύκλωση 

Σχετικά µε τη διαχείριση απορριµµάτων, η ∆.Ε. Μητρόπολης δεν διαθέτει χώρο υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Η διάθεση των οικιακών απορριµµάτων γίνεται στο Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων που 

βρίσκεται στη θέση Παλαιόκληµα Παλαιοσαµαρίνας.  

Η χωρητικότητα του Χ.Υ.Τ.Α. Τρικάλων ανέρχεται σε 805.041,74 m3 σε µία έκταση 577,5 στρέµµατα, 

η δυναµικότητά του ανέρχεται σε 40.000 tn/yr και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2009. Παράλληλα 

µε τον Χ.Υ.Τ.Α. λειτουργούν οι Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Καρδίτσας, 

Σοφάδων, Πλαστήρα, Καλαµπάκας και Πύλης. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι η Ανώνυµη 

Εταιρεία Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής ∆υτικής Θεσσαλίας (Π.Α.∆Υ.Θ. Α.Ε.) 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    168 

 

Η µεταφορά των απορριµµάτων από τους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης γίνεται µετά από 

συγκέντρωση από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα (από κάδους) και οδηγούνται στον Σταθµό 

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή της πόλης της Καρδίτσας όπου συµπιέζονται 

και διαθέτονται στο ΧΥΤΑ Τρικάλων. 

Ο ∆ήµος Καρδίτσας συµµετέχει στην Π.Α.∆.Υ.Θ. Α.Ε. (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή ∆υτικής 

Θεσσαλίας), που έχει την αρµοδιότητα της εφαρµογής προγράµµατος ανακύκλωσης και διαχείρισης 

των απορριµµάτων. 

 

6.6.6. Ενέργεια 

Σχετικά µε την ενεργειακή υποδοµή, κάθε τοπική κοινότητα έχει δίκτυο ηλεκτροδότησης και 

τροφοδοτούνται µε ρεύµα οι περισσότερες οικίες. Η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρισµό όσον 

αφορά τους οικισµούς θεωρείται επαρκής, χωρίς να αναφέρονται προβλήµατα διακοπών του 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στο Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο που λειτουργεί 

στην τοπική κοινότητα του Μοσχάτου του γειτονικού ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα.  

Επίσης, στη ∆.Ε. Μητρόπολης υπάρχει µικρός αριθµός µονάδων παραγωγής εναλλακτικών µορφών 

ενέργειας (φωτοβολταικά πάρκα) διάσπαρτα εντός της γης υψηλής παραγωγικότητας.  

 

6.6.7. Τηλεπικοινωνίες 

Η κατάσταση στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών για τη ∆.Ε. Μητρόπολης είναι ικανοποιητική. Όλες οι 

συνδέσεις είναι ψηφιακές. Τέλος, η ∆Ε Μητρόπολης διαθέτει δίκτυο οπτικών ινών για ίντερνετ 

υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.  

 

6.7 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Στη ∆.Ε. Μητρόπολης υπάρχει σηµαντικός αριθµός αρχαιολογικών χώρων και κηρυγµένων 

µνηµείων, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί σύµφωνα µε τις υπουργικές 

αποφάσεις χαρακτηρισµού τους.  

Αριθµός Υπουργικής Απόφασης Αριθµός ΦΕΚ Τίτλος ΦΕΚ 

ΥΑ 1154/4-3-1964 ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964 Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών 
Χώρων εις Νοµούς Φθιώτιδος και 
Καρδίτσης. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2975/64496/8-11-1982 ΦΕΚ 45/Β/3-2-1983 Χαρακτηρισµός ως ιστορικού 
διατηρητέου οικισµού του χωριού 
Άγ. Γεώργιος  

ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/84/1536/2-2-1987 ΦΕΚ 109/Β/9-3-1987 Χαρακτηρισµός ως έργου τέχνης 
του κτιρίου ιδιοκτησίας 
Αλεξάνδρας Zαχαρία στον Άγιο 
Γεώργιο. 
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ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/37242/1311/9-12-
1999 

ΦΕΚ 2253/Β/31-12-1999 Χαρακτηρισµός Ι. Ν. Αγίου 
Γεωργίου, ∆ήµου Μητροπόλεως 
ως ιστορικού διατηρητέου 
µνηµείου. 

ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10532/513/17-3-
2000 

ΦΕΚ 520/Β/11-4-2000 Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου 
στη θέση "Λιανοκόκκαλα" 
Μοσχάτου και Μητρόπολης Ν. 
Καρδίτσας. 

Πίνακας 39: Κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων (Πηγή: ΥΠΠΟΤ) 

Στη ∆.Ε. Μητρόπολης υπάρχουν ακόµη πολλά αξιοθέατα και µνηµεία που δεν είναι κηρυγµένα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα Ρωµαϊκά Λουτρά στο Γεωργικό καθώς και το αναξιοποίητο σπήλαιο στην 

Κρύα Βρύση. 

Α. Αρχαιολογικοί Χώροι Κηρυγµένοι 

Από την έρευνα των µελετητών στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού 

και του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. εντοπίστηκε σηµαντικός αριθµός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων 

στη ∆Ε Μητρόπολης. Σύµφωνα µε την ΥΑ 1154/4-3-1964 (ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964) «Περί κηρύξεως 

Αρχαιολογικών Χώρων εις Νοµούς Φθιώτιδος και Καρδίτσης» οι αρχαιολογικοί χώροι για την ∆Ε 

Μητρόπολης είναι:  

• Ο Ι.Ν. Προφήτη Ηλία και λείψανα αρχαίου κτίσµατος στο λόφο Προφήτη Ηλία του οικισµού 

Φράγκο 

• Ο Μυκηναϊκός Τάφος Γεωργικού - Ξινονερίου 

Στα όρια των κτηµατικών εκτάσεων των τοπικών κοινοτήτων Γεωργικού και Ξινονερίου, 2χλµ 

νοτιοανατολικά της Μητρόπολης και 5 χλµ νοτιοδυτικά της Καρδίτσας, στη θέση «Κούφια Ράχη» 

βρίσκεται ο µεγάλος µυκηναϊκός θολωτός τάφος. Κατασκευάστηκε στον τελευταίο χαµηλό λόφο µιας 

λοφοσειράς που αρχίζει από την πεδιάδα και ενώνεται µε τον ορεινό όγκο των Αγράφων στα δυτικά. 

Στον κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο υπάρχει πρόσβαση από αγροτικούς δρόµους τόσο από το 

Γεωργικό όσο και από το Ξινονέρι. Ο µυκηναϊκός θολωτός τάφος θεωρείται από τους πιο πρώιµους. 

Αποτελείται από τρία βασικά µέρη: το δρόµο (δηλαδή το διάδροµο πρόσβασης), το στόµιο (την 

είσοδο) και τον κτιστό νεκρικό θάλαµο, κυκλικής κάτοψης. Ο θάλαµος καλύπτεται µε τη θόλο που 

οικοδοµείται κατά τον εκφορικό τρόπο. Ο τάφος αποκαλύφθηκε συληµένος το 1917. Από το 

εντυπωσιακό αυτό µνηµείο σώζεται ακέραιος ο κυκλικός θάλαµος και η θόλος, µετά την 

αποκατάσταση. Έχουν δε διάµετρο και ύψος 8,8µ. αντίστοιχα. Η είσοδος προς το θάλαµο έχει 

πλάτος 2,4 µ., µήκος 10,35µ. και εν µέρει είναι στεγασµένη µε τεράστιες πλάκες. Έξω από τον τάφο 

βρέθηκαν εκτεταµένοι λιθοσωροί µε πολλές ποταµίσιες πέτρες. Κάτω από τις κροκάλες, µετά την 

αφαίρεσή τους, βρέθηκαν µικρά αγγεία, πήλινα ειδώλια και πλακίδια ιππέων και άλλα ειδώλια 

ανδρών και γυναικών. Πιθανότατα ο χώρος χρησιµοποιούνταν ως ιερό των προγόνων από τις αρχές 

του 5ου αι. π.Χ. και µετά (Ν.Α. Καρδίτσας, 2007). Αξιοσηµείωτο είναι ότι µετά τον αναδασµό γης το 

µεγαλύτερο µέρος του τύµβου ανήκει στην κοινότητα Ξινονερίου και το υπόλοιπο στην κοινότητα 

Γεωργικού. Tο αγροτεµάχιο Ξινονερίου είναι κοινοτική έκταση, ενώ του Γεωργικού ιδιωτική. 
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Πρόσφατα, έχει εκπονηθεί µελέτη για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή 

µεταλλικού στεγάστρου για την κάλυψη του αρχαιολογικού χώρου.  

• Αρχαιολογικός χώρος Πορτίτσας στη θέση Ύψωµα "Βιµπιρότρυπα" 

• Αρχαιολογικός χώρος Μητροπόλεως: ερείπια και αρχαία λείψανα στο ύψωµα δυτικώς της 

Μητροπόλεως και στη σύγχρονη κώµη, τάφοι και τύµβοι στη θέση "Μαλάµατα", και τύµβοι 

ευρύτερης περιοχής 

Η θέση της αρχαίας Μητρόπολης είχε εντοπισθεί ήδη από πολύ παλιά στο σηµερινό οµώνυµο 

οικισµό, χάρη σε έναν ενεπίγραφο γωνιόλιθο που είναι εντοιχισµένος σε σπίτι του οικισµού. Η αρχαία 

Μητρόπολη βρισκόταν στους πρόποδες των Αγράφων, στη θέση της σηµερινής οµώνυµης 

κωµόπολης που παλαιότερα έφερε την ονοµασία «Παλιόκαστρο». Η αρχαία Μητρόπολη υπήρξε µια 

πόλη που δηµιουργήθηκε στις αρχές µάλλον του 4ου αι. π.Χ., σύµφωνα µε τις αρχαίες φιλολογικές 

και άλλες πηγές, από το συνοικισµό τριών µικρών και άσηµων οικισµών της περιοχής. Η Μητρόπολη 

υπήρξε µια από τις τρεις πιο σηµαντικές και ισχυρές τειχισµένες αρχαίες πόλεις στα όρια του Νοµού 

Καρδίτσας (οι άλλες δυο ήταν το Κιέριον και οι Γόµφοι). Τη µεγαλύτερη ανάπτυξη η πόλη φαίνεται 

πως την είχε κατά την ελληνιστική και ρωµαϊκή εποχή. Η πόλη συµµετείχε ενεργά στο Κοινό των 

Θεσσαλών. Η δύναµη που απέκτησε κατά τα τέλη του 3ου και τις αρχές 2ου αι. π.Χ. συντέλεσε ώστε 

αρκετές φορές πολίτες της Μητρόπολης να εκλεγούν στο αξίωµα του Στρατηγού του Κοινού των 

Θεσσαλών. Πέρα από τα παλαιά ευρήµατα των αρχών του 20ου αι., τα οποία µεταφέρθηκαν στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια των σωστικών ανασκαφικών εργασιών τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν αποκαλυφθεί πολλά αρχαιολογικά στοιχεία από την αρχαία Μητρόπολη. 

Στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. χρονολογείται το παλιότερο αργυρό νόµισµα της Μητρόπολης, ενώ µέσα 

στον 3ο αι. π.Χ. χρονολογούνται οι άλλες χάλκινες νοµισµατικές εκδόσεις της. Στη µια όψη των 

νοµισµάτων αυτών απεικονίζεται η κύρια θεότητα της πόλης Αφροδίτη ή το σύµβολό της το περιστέρι 

(Σαµαρόπουλος, 1992). 

Τµήµατα της αµυντικής οχύρωσης της Μητρόπολης των κλασικών χρόνων έχουν ανασκαφεί σε 

οικόπεδα στα δυτικά και σε αγρούς στα ανατολικά της σύγχρονης κωµόπολης. ∆υστυχώς µεγάλα 

τµήµατα του τείχους καταστράφηκαν τόσο στις αρχές του περασµένου αιώνα εξαιτίας της 

οικοδοµικής δραστηριότητας όσο και τη δεκαετία του 1970 κατά την εκτέλεση του έργου του 

αναδασµού της γης. Σε ορισµένες θέσεις, ωστόσο, αποκαλύφθηκαν τµήµατα της ευθυντηρίας και της 

ανωδοµής των πύργων και των µεσοπύργιων διαστηµάτων, τα οποία ήταν κατασκευασµένα µε 

τετραγωνισµένους µεγάλους ογκόλιθους από ψαµµίτη λίθο, ενώ στο εσωτερικό υπήρχε γέµισµα. Το 

τείχος ήταν καλοκτισµένο, µε µέσο πάχος 3,5 µ. Η πορεία του στην περιοχή ήταν κυκλική, ένα 

µεγάλο δεκαεξάπλευρο που η κάθε πλευρά του είχε µήκος περίπου 160 µ. Στα ΝΑ έφθανε ως το 

ρέµα του Λαπαρδά, ενώ στα Β∆ ακουµπούσε στα ριζά των παρακείµενων λόφων.  
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Παράλληλα µε τα πολλά αρχιτεκτονικά λείψανα ιδιωτικών και δηµόσιων αρχαίων οικοδοµηµάτων και 

τα τµήµατα οδών που φανερώνουν έναν οργανωµένο πολεοδοµικό ιστό, έχουν αποκαλυφθεί πήλινοι 

αγωγοί που αποτελούν µέρος του δικτύου ύδρευσης της αρχαίας πόλης και αρκετά ψηφιδωτά 

δάπεδα, όπως αυτό της αρπαγής της Ευρώπης ή άλλα µε γεωµετρικά θέµατα. Τα εργαστήρια 

κεραµικής µε τους κλιβάνους τους, που βρέθηκαν σε διάφορα σηµεία της περιοχής της Μητρόπολης, 

βεβαιώνουν τις βιοτεχνικές δραστηριότητες των Μητροπολιτών. Ερευνήθηκαν, επίσης, αρκετοί τάφοι 

των οργανωµένων νεκροταφείων της αρχαίας πόλης τόσο µέσα και γύρω από τον οικισµό όσο και 

στην ύπαιθρο χώρα. Οι αρχαίοι τάφοι είτε ήταν κιβωτιόσχηµοι, κατασκευασµένοι µε πλάκες, λίθους ή 

κεράµους είτε ήταν σαρκοφάγοι, πήλινοι ή από ψαµµίτη λίθο. Ως σήµατα πάνω από τους τάφους 

τοποθετούσαν τις επιτύµβιες στήλες, αρκετές από τις οποίες έφεραν επιγραφές (Ν.Α. Καρδίτσας, 

2007). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι που εντοπίζονται στην περιοχή 

µελέτης δεν είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι, η σήµανση και προβολή τους είναι ελλιπής και 

συνεπώς δεν είναι επισκέψιµοι.  

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, µε το υπ. αριθµ. 1964/19.08.13 έγγραφό της, εκτός από τις 

παραπάνω κηρυγµένες αρχαιότητες, µας ενηµέρωσε για την ύπαρξη ευρύτερων περιοχών 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για τις περιοχές: 

1. Νοτιοανατολικό Νεκροταφείο Αρχαίας Μητρόπολης 

2. Περιοχή Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Πορτίτσας 

3. Οικιστικά κατάλοιπα αρχαίας πόλης 

4. Ενδείξεις αρχαίου Νεκροταφείου. 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, σύµφωνα µε την ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2975/64496/8-11-1982 (ΦΕΚ 

45/Β/3-2-1983) χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός διατηρητέος οικισµός ο Άγιος Γεώργιος Καρδίτσας 

(Κοινότητα Αγ. Γεωργίου) γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της τοπικής παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής και είναι ο µοναδικός οικισµός που διατηρείται αναλλοίωτος στην περιοχή των 

Θεσσαλικών Αγράφων. Η Πολεοδοµική διάρθρωση του οικισµού δεν προέρχεται από µια 

σχεδιασµένη ενέργεια αλλά εκφράζει ένα ζωντανό οργανισµό, κατασκευασµένη µε αισθητική 

ευαισθησία και λειτουργικότητα. Τα σπίτια του οικισµού είναι βασικά διώροφα, κτισµένα µε ευτελή 

υλικά και σκεπασµένα µε βυζαντινά κεραµίδια. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το µεγάλο ξύλινο 

χαγιάτι που συνήθως καταλαµβάνει ολόκληρη την πρόσοψη του σπιτιού. Το ισόγειο χρησίµευε ως 

αποθήκη και ο πρώτος όροφος ως κατοικία. Αξιόλογες είναι επίσης ορισµένες λεπτοµέρειες της 

αρχιτεκτονικής του οικισµού, όπως η περίφραξη των σπιτιών που γίνεται µε ξύλινους ακατέργαστους 

πασσάλους, οι βοηθητικοί χώροι που κατασκευάζονται µε πλεκτά ξύλα, το παλάµισµα και το 

ασβέστωµα που πλαισιώνει τα παράθυρα και τις πόρτες κλπ. 
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Β. Βυζαντινές Αρχαιότητες 

Από την έρευνα των µελετητών στα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού 

για τον εντοπισµό κηρυγµένων βυζαντινών αρχαιοτήτων εντός των οικισµών της ∆.Ε. Μητρόπολης, 

το µνηµείο που εντοπίστηκε στην περιοχή είναι ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου.   

Σύµφωνα µε την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/37242/1311/9-12-1999 (ΦΕΚ 2253/Β/31-12-1999), ο Ιερός 

Ναός Αγίου Γεωργίου, ∆ήµου Μητροπόλεως Ν. Καρδίτσας, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο 

µνηµείο µε περιβάλλοντα χώρο προστασίας 200 µ. γύρω του. Πρόκειται για τρίκλιτη καµαροσκεπή 

βασιλική µε µεταγενέστερο επιµήκη νάρθηκα στη δυτική πλευρά. Στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου 

υπάρχει ανάγλυφη επιγραφή µε δύο χρονολογίες 1832 και 1909. Εσωτερικά ο ναός είναι 

κατάγραφος µε τοιχογραφίες οι οποίες µε βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά χρονολογούνται στο 

τέλος του 18ου αιώνα. 

Επίσης στον οικισµό της Πορτίτσας υπάρχουν τρία µνηµεία, τα οποία προστατεύονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»: 

• Ο ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου στον οικισµό της Πορτίτσας που χρονολογείται στα 1843, 

µε νεώτερες επισκευές και τοιχογραφήθηκε στα 1854 

• Ο ναός του Αγίου Αθανασίου στον οικισµό της Πορτίτσας που χρονολογείται στα 1834 και 

σώζει τοιχογραφίες. 

• Ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου στον οικισµό της Πορτίτσας που χρονολογείται το 1834 µε 

νεώτερες επισκευές.  

Γ. Νεώτερα Κηρυγµένα Μνηµεία  

Στη ∆Ε Μητρόπολης εντοπίζεται µικρός αριθµός χαρακτηρισµένων ιστορικά διατηρητέων µνηµείων. 

Πρόκειται για: 

• Το Κτίριο Α. Ζαχαρία στον Αγ. Γεώργιο 

Σύµφωνα µε την ΥΑ ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/84/1536/2-2-1987 (ΦΕΚ 109/Β/9-3-1987) χαρακτηρίζεται το 

κτίριο ιδιοκτησίας Αλεξάνδρας Ζαχαρία στον Άγιο Γεώργιο Καρδίτσας ως έργο τέχνης που χρειάζεται 

ειδική κρατική προστασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 1469/1950 γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγµα 

τοπικής αρχιτεκτονικής και µέρος ενός αξιόλογου αρχιτεκτονικού και πολεοδοµικού συνόλου. 

Πρόκειται για διώροφο κτίσµα, του 1902, όπως είναι χαραγµένο σε γωνιόλιθο της πρόσοψης, 

κτισµένο µε γκριζοπράσινες ψαµολιθικές πέτρες της περιοχής και στεγασµένο µε ξύλινη στέγη 

καλυµµένη µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου. Σε πολλούς γωνιόλιθους της πρόσοψης υπάρχουν 

λιθανάγλυφα σχέδια που παριστάνουν ανθρωπόµορφες µάσκες, πουλιά, λουλούδια, κυπαρίσσια 

κ.λπ., που είναι αξιόλογα δείγµατα λαϊκής λιθογλυπτικής. H πρόσοψή του είναι πλατυµέτωπη και 

συµµετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονά της. Στο κέντρο της προβάλλει ένας ξύλινος εξώστης 
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που στηρίζεται στο ισόγειο σε δύο πεσσούς και στον όροφο, σε τρεις ξύλινους στύλους. O 

σκεπαστός αυτός εξώστης διακοσµείται στο πάνω µέρος του µε ξυλόγλυπτα διακοσµητικά στοιχεία. 

Το εσωτερικό του κτιρίου είναι απλό, µε ενδιαφέροντα τζάκια, χαρακτηριστικά δείγµατα της περιοχής. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία το καθένα χωριστά αλλά και στο σύνολό τους, συνθέτουν την έννοια του 

έργου τέχνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 1469/1950.  

∆. Σπηλαιολογία  

Με το υπ’ αρίθµ. πρωτ. 1984/09-08-13 έγγραφό της, η Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας – 

Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδος µας πληροφόρησε ότι εντός των ορίων της περιοχής µελέτης 

εντοπίζεται το σπήλαιο της Κρύας Βρύσης. Το σπήλαιο βρίσκεται νότια του οµώνυµου χωριού, σε 

ασβεστολιθικό ύψωµα, όπου διανοίχθηκε λατοµείο αδρανών υλικών. Πρόκειται για καρστικό έγκοιλο 

κατά µήκος διακλάσεως, το οποίο διανοίγεται σε ασβεστόλιθους ιουρασικής ηλικίας της σειράς του 

Κόζιακα. ∆ιαθέτει τουλάχιστον δύο διαµερίσµατα και τέσσερις εισόδους. Στο εσωτερικό του έχουν 

παρατηρηθεί από αυτοψίες της Εφορίας δύο φάσεις κατολισθήσεων, η µια εκ των οποίων 

πιθανότατα σχετίζεται µε τη λειτουργία του λατοµείου. Στον πυθµένα του δεύτερου διαµερίσµατος 

εντοπίστηκε ο υδροφόρος ορίζοντας. Στο έγγραφό της η υπηρεσία τονίζει πως το σπήλαιο κρίνεται 

επικίνδυνο λόγω των εκτεταµένων κατολισθήσεων που παρατηρήθηκαν στο εσωτερικό του και θα 

πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα αποκλεισµού των εισόδων του µε την τοποθέτηση µεταλλικών 

θυρών. 

 

6.8 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το σενάριο τάσεων δεν προβλέπει καµιά σχεδιασµένη παρέµβαση, αλλά υποθέτει τη συνέχιση της 

σηµερινής κατάστασης και αναπτυξιακής διαδικασίας όπως αυτή επηρεάζεται από ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες. Όσον αφορά συγκεκριµένες περιβαλλοντικές ή µη παραµέτρους οι γενικές 

προβλέψεις έχουν ως εξής: 

• Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κτηνοτροφία και την ανεξέλεγκτη 

ανάπτυξή της µέσω της αυθαίρετης χωροθέτησης τους δηµιουργώντας σηµαντικό αριθµό 

προβληµάτων στην περιοχή, αφενός ρυπαίνοντας το φυσικό περιβάλλον µε τα απόβλητα των 

µονάδων και αφετέρου δηµιουργώντας ένα αρνητικό περιβάλλον για τον αναπτυξιακό 

σχεδιασµό της περιοχής.  

• Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από την εντατική γεωργία µε τη 

αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων που καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα, 

γεγονός που θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.  

• Η έλλειψη εγκεκριµένου χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού για τις 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που ανήκουν στη διοικητική περιφέρειας της ∆.Ε. 

Μητρόπολης, θα οδηγούσε σταδιακά στην καταστροφή των οικοσυστηµάτων.      
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• Η έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού θα απαξίωνε σταδιακά τους οικιστικούς χώρους και 

αντίστοιχα την αξία της ακίνητης περιουσίας. Τόσο οι τεχνικές όσο και οι κοινωνικές υποδοµές 

δε θα επαρκούσαν µε αποτέλεσµα αφενός την υποβάθµιση του χώρου όσο και της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων, ενώ η έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών στους µικρούς κυρίως 

οικισµούς θα οδηγούσε στην εγκατάλειψή τους από τους κατοίκους.  

• Η έλλειψη ενός σχεδίου χρήσεων γης όπως το ΣΧΟΟΑΠ θα λειτουργούσε ανασταλτικά στην 

προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή.   

Ειδικότερα µε την µη εφαρµογή του σχεδίου και συνέχιση της σηµερινής κατάστασης αναµένονται: 

• Μειωµένες δηµόσιες επενδύσεις, σε αναλογία µε τις δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες, και 

ακόµη πιο περιορισµένες ιδιωτικές λόγω έλλειψης σχεδίου χρήσεων γης και χωροθέτησης 

δραστηριοτήτων. 

• Άναρχη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές µε 

αποτέλεσµα τη σύγκρουση χρήσεων γης, περιβαλλοντική υποβάθµιση, σπατάλη γεωργικής και 

«ωφέλιµης» γης, αισθητική ρύπανση και µη αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων της 

περιοχής. 

• Υποβάθµιση τουρισµού και µηδενική ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών του. 

• Υποβάθµιση των οικισµών, χωρίς να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών σε κοινόχρηστο 

και κοινωφελή εξοπλισµό. 

• Κίνδυνος υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου, των πολιτιστικών και φυσικών 

πόρων ακόµη και από την λειτουργία υφιστάµενων δραστηριοτήτων (πίστα moto - cross). 

• Περιβαλλοντική υποβάθµιση των παραρεµάτιων περιοχών λόγω µη κατασκευής ΕΕΛ και 

γενικότερος κίνδυνος υποβάθµισης των υδάτινων πόρων (από τις απευθείας διαθέσεις 

οικιακών και βιοτεχνικών υγρών λυµάτων). 

• ∆ιατήρηση ως µη οριοθετηµένος, ο οικισµός του Αγίου Γεωργίου µε κίνδυνο την επεκτεινόµενη 

και διάσπαρτη δόµηση και αποτέλεσµα την σπατάληση φυσικών πόρων για την δηµιουργία 

υποδοµών - δικτύων εξυπηρέτησης. 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόµενου σχεδιασµού στο περιβάλλον της 

περιοχής αφορά στην προβλεπόµενη εξέλιξή της σε σχέση µε τη µηδενική λύση. Ο έλεγχος των 

χρήσεων γης και ο καθορισµός των ζωνών προστασίας των ευαίσθητων περιοχών της ∆.Ε. 

Μητρόπολης λειτουργεί σαφώς θετικά για την περιοχή, ωστόσο στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά 

όλα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του χώρου και αξιολογούνται οι άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις 

που θα έχει το σχέδιο. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η έκταση, ο χαρακτήρας, η ένταση, η διάρκεια, 

οι δυνατότητες ανάταξης και αντιµετώπισης και η συνεργιστική και σωρευτική δράση τους και 

εξετάζονται για κάθε περιβαλλοντική παράµετρο. Η εκτίµηση των επιπτώσεων αξιολογείται 

διαφορετικά για κάθε στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αποτυπώνεται σε 

µορφή µήτρας ως συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή. Η αξιολόγηση και εκτίµηση γίνεται 

καταρχήν ποιοτικά ωστόσο προβλέπεται στους δείκτες παρακολούθησης και ο ποσοτικός έλεγχος 

αυτών, όπως αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια. 

Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός επηρεάζει άµεσα την πλειονότητα των 

περιβαλλοντικών παραµέτρων. Κατά συνέπεια, η εκτίµηση των επιπτώσεων του χωροταξικού και 

πολεοδοµικού σχεδιασµού καθώς και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών στόχων και η συνεκτίµησή 

τους µαζί µε τους αναπτυξιακούς, κρίνεται απαραίτητη µέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικού 

σχεδιασµού. 

Οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, 

σηµαντικές ή όχι, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες, 

µόνιµες ή προσωρινές.  

Στις επόµενες ενότητες οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν µέχρι αυτό το σηµείο συντίθενται και 

αξιολογούνται ώστε να εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες στρατηγικές επιπτώσεις του προτεινόµενου 

σχεδίου στο περιβάλλον. 

 

7.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

Η µεθοδολογία εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ του 

∆ήµου Μητρόπολης βασίστηκε στο «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για τη Στρατηγική συνοχής 2007-2013» 

(Φεβρουάριος 2006) (Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional 

Development Network, February 2006). Ο προσδιορισµός των επιπτώσεων στοχεύει στον 

εντοπισµό των πιθανών µεταβολών στις παραµέτρους του περιβάλλοντος. 
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Αρχικά γίνεται καθορισµός των περιβαλλοντικών τοµέων, στόχων και δεικτών που είναι σχετικοί και 

µπορεί να επηρεαστούν από το υπό µελέτη σχέδιο. Στη συνέχεια γίνεται µια πρώτη εκτίµηση των 

θετικών/αρνητικών επιπτώσεων συγκεκριµένων στόχων και προτεραιοτήτων σε σχέση µε τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που θεωρήθηκαν σηµαντικοί για το υπό εξέταση σχέδιο και προτείνονται 

εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους διάστασης.  

Για την µεταβολή κάθε περιβαλλοντικής συνιστώσας προσδιορίζονται έξι ιδιότητες που 

συναποτελούν την ταυτότητα της επίπτωσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι:  

• Η κατεύθυνση της επίπτωσης αν δηλαδή θα υπάρξει θετική ή αρνητική µεταβολή  

• Η έκταση – γεωγραφική εξάπλωση της επίπτωσης 

• Η ένταση της επίπτωσης (µικρή, µεσαία ή µεγάλη) 

• Ο µηχανισµός εµφάνισης (πρωτογενής ή δευτερογενής επίπτωση) 

• Ο χρονικός ορίζοντας της µεταβολής (βραχυ-, µέσο- ή µακροπρόθεσµη αλλαγή) 

• Η συσσώρευση ή/και η συνέργια που η υπό χαρακτηρισµό µεταβολή µπορεί να παρουσιάσει 

είτε µε άλλες επιπτώσεις του σχεδίου είτε µε άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής. 

Το επόµενο βήµα είναι η αποτίµηση των επιπτώσεων από συγκεκριµένες δράσεις σε σχετικούς 

περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες και προτείνονται µέτρα αποφυγής ή αντιµετώπισης των 

επιπτώσεων αυτών.  

Οι πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις που εκτιµάται ότι µπορούν να εµφανιστούν λόγω της εφαρµογής 

του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων θα αξιολογηθούν µε βάση την 

έντασή τους και την θετική ή την αρνητική τους επίδραση στον περιβαλλοντικό τοµέα. Οι επιπτώσεις 

αυτές αξιολογούνται βάσει της κλίµακας που δίνεται στην επόµενη παράγραφο. 

• Εφ όσον µια συγκεκριµένη ιδιότητα του ΣΧΟΟΑΠ έχει θετικό αντίκτυπο σε κάποιον από τους 

εξεταζόµενους περιβαλλοντικούς τοµείς τότε βαθµολογείται µε  

• Εφ όσον µια συγκεκριµένη ιδιότητα του Σχεδίου έχει ουδέτερο αντίκτυπο σε κάποιον από τους 

εξεταζόµενους περιβαλλοντικούς τοµείς τότε βαθµολογείται µε - 

• Εφ όσον µια συγκεκριµένη ιδιότητα του Σχεδίου έχει αρνητικό αντίκτυπο σε κάποιον από τους 

εξεταζόµενους περιβαλλοντικούς τοµείς τότε βαθµολογείται µε  

Τέλος, γίνεται εκτίµηση των σωρευτικών επιπτώσεων του προγράµµατος. Αφού εκτιµηθούν οι 

επιπτώσεις του σχεδίου στο σύνολό τους, συσχετίζονται µε την υφιστάµενη κατάσταση και τα άλλα 

παράλληλης εξέλιξης σχέδια και εκτιµώνται και καταγράφονται οι πλέον σηµαντικές συνολικές 

σωρευτικές επιπτώσεις.  
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Για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου δηµιουργήθηκε µήτρα στην οποία 

εκτιµάται το εάν αναµένονται ουσιαστικές µεταβολές στην κάθε περιβαλλοντική παράµετρο η οποία 

αποτελεί και περιβαλλοντικό δείκτη. 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και σε συνδυασµό µε την ευαισθησία του 

περιβάλλοντος ως προς τη συγκεκριµένη µεταβολή αξιολογείται η αναγκαιότητα λήψης µέτρων είτε 

προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης αρνητικών επιπτώσεων είτε προς µεγιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού οφέλους από τις θετικές επιπτώσεις.  

 

7.3 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

Ως µεταβολές στρατηγικού επιπέδου σε µια από τις παραµέτρους που εξετάζονται θεωρούνται οι 

διαφοροποιήσεις που αναµένονται στο επίπεδο αναφοράς της συγκεκριµένης παραµέτρου σε µια 

περιοχή ευρύτερη αυτής της εφαρµογής του Σχεδίου. Μεταβολές µικρότερης έκτασης και τοπικού 

µόνο χαρακτήρα θα αντιµετωπιστούν στα πλαίσια των επιµέρους ΜΠΕ που θα διεξαχθούν στα 

πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση των έργων του σχεδίου.  

Στο µακροσκοπικό επίπεδο της εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης είναι δυνατόν να 

εκτιµηθούν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους πιο κάτω τοµείς:  

• Βιοποικιλότητα  

• Πληθυσµός 

• Ανθρώπινη Υγεία 

• Πανίδα – χλωρίδα  

• Έδαφος - µείωση της ρύπανσης και απώλειας εδαφών 

• Απορρίµµατα  

• Ύδατα 

• Ατµόσφαιρα  

• Κλιµατικοί παράγοντες  

• Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

• Πολιτιστική κληρονοµιά 

• Τοπίο 

• Σχέσεις µεταξύ των ανωτέρω παραγόντων 

Κάποιοι από τους τοµείς αυτούς έχουν συνάφεια µεταξύ τους και µπορούν να εξεταστούν από 

κοινού. Τέτοια συνάφεια µπορεί να υπάρξει µεταξύ των τοµέων: 

• Βιοποικιλότητα και χλωρίδα – πανίδα 

• Πληθυσµός και Ανθρώπινη υγεία 

• Έδαφος και Απορρίµµατα 
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• Ατµόσφαιρα και κλιµατικοί παράγοντες 

• Πολιτιστική κληρονοµιά και τοπίο.  

Για τους προαναφερθέντες περιβαλλοντικούς τοµείς επιλέγονται οι εξειδικευµένοι βασικοί 

περιβαλλοντικοί στόχοι που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε Μητρόπολης. 

 Περιβαλλοντικός Τοµέας Περιβαλλοντικός Στόχος 

1 
Βιοποικιλότητα Χλωρίδα 

– Πανίδα 

• Προστασία βιοποικιλότητας και βιοτόπων και αποφυγή µη 
αντιστρέψιµων απωλειών 

• Επίπτωση στον αριθµό, τον τύπο και την κατάσταση διατήρησης 
των οικοτόπων 

• Αποφυγή της διάσπασης βιοτόπων  

• Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και την πανίδα, τις 
φυσικές περιοχές και τα προστατευόµενα είδη  

2 
Πληθυσµός και 

Ανθρώπινη υγεία 

• Βελτίωση βασικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού µέσω της 
περίθαλψης, της µείωσης της φτώχειας και της ανεργίας 

• Επίδραση στην πληθυσµιακή σύνθεση της περιοχής 

• Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους εργασίας 

• Προστασία ανθρώπινης υγείας 

3 
Μείωση ρύπανσης των 
εδαφών και µείωση των 

απορριµµάτων  

• Βελτίωση της κατάστασης και της έκτασης των υποβαθµισµένων 
περιοχών 

• Πρόκληση απωλειών εδάφους 

• Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη ποσότητας και 
ποιότητας  

• Μείωση απορριµµάτων στο ελάχιστο και επαναχρησιµοποίηση 
µέσω ανακύκλωσης, λιπασµατοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας 

• Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης υλικών   

4 
Μείωση ρύπανσης 

νερών  

• Μείωση της ρύπανσης των υδάτων σε επίπεδα αβλαβή για τα 
φυσικά συστήµατα 

• Επιπτώσεις στις απολήψεις νερού 

• Μείωση στην παραγωγή υγρών αποβλήτων 

• Μείωση κινδύνου πληµµυρών  

5 
Μείωση ρύπανσης αέρα 

µείωση εκποµπών 
θερµοκηπίου- ενέργεια  

• Μείωση αέριας ρύπανσης σε επίπεδα αβλαβή για τα φυσικά 
συστήµατα  

• Μείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων 

• Μείωση αεριών θερµοκηπίου 

• Μείωση της ρύπανσης από συµβατικές πηγές ενέργειας 

• Επιρροή  στην ποιότητα της ατµόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον 

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή των εκποµπών CO2 

6 
Υλικά περιουσιακά 

στοιχεία 
• Βελτίωση της  πρόσβασης στις αγορές 

• Προώθηση αειφόρου κατασκευής  

7 
Πολιτιστική κληρονοµιά 

και τοπίο 

• Προστασία και ανάδειξη κτηρίων, µνηµείων και χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος  

• Προστασία και ανάδειξη αστικού τοπίου  

• Επίδραση στον αριθµό των περιοχών και των µνηµείων 
(πολιτιστικών, ιστορικών – αρχιτεκτονικών) από την εφαρµογή του 
σχεδίου. 

• Αλλοίωση στις παραδόσεις και την πολιτιστική ταυτότητα 

• Επίδραση στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοπίου  

Πίνακας 40: Πίνακας Περιβαλλοντικών Στόχων 

Οι τυχόν επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης εκτιµώνται ως προς τα 

εξής επιµέρους χαρακτηριστικά: 
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- Χαρακτήρας επιπτώσεων (αρνητικές – ουδέτερες – θετικές). Αφορά στο είδος των επιπτώσεων 

– επιδράσεων και αποδίδει το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της εκτιµώµενης περιβαλλοντικής 

µεταβολής. 

o Θετικές: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που συνεπάγονται ευνοϊκές µεταβολές και αναβάθµιση 

της κατάστασης του περιβάλλοντος. Ως αναβάθµιση χαρακτηρίζεται η θετική εξέλιξη του φυσικού 

περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών που διαµορφώνουν το ανθρωπογενές περιβάλλον και 

η βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών µέσων, όπως του τοπίου, της ατµόσφαιρας, των 

υδάτων κλπ. 

o Ουδέτερες: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που δεν προκαλούν σηµαντική µεταβολή της 

κατάστασης του περιβάλλοντος. 

o Αρνητικές: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

- Ένταση επιπτώσεων (Ισχυρές, µέτριες, ασθενείς). Ο εν λόγω χαρακτηρισµός σχετίζεται άµεσα 

µε την εξέταση των παραµέτρων εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφορά στο 

µέγεθος της επίπτωσης. 

- Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς επιπτώσεων (Τοπικό, ευρύτερο). Ο εν λόγω χαρακτηρισµός 

σχετίζεται άµεσα µε την εξέταση των παραµέτρων εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και αφορά στη χωρική εξάπλωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης µεταβολής. 

- Χρονικός ορίζοντας εµφάνισης (Βραχυπρόθεσµη, µακροπρόθεσµη) και παραµονής 

επιπτώσεων (Προσωρινή-Μόνιµη). Αφορά στον χρόνο που αναµένεται να µεσολαβήσει µεταξύ 

υλοποίησης του σχεδίου και εµφάνισης της περιβαλλοντικής µεταβολής (βάσει του οποίου η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως άµεση – βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη) και 

αφετέρου ο χρόνος παραµονής, δηλαδή το εάν πρόκειται για προσωρινή ή µόνιµη επίπτωση. 

- Aθροιστικότητα ή συνέργεια. Αφορά τη δυνατότητα της περιβαλλοντικής µεταβολής να 

αλληλεπιδράσει µε άλλες επιπτώσεις, µε τρόπο που να µεταβάλλεται η τελική ένταση ή έκτασή 

της και παρουσιάζεται υπό µορφή "ναι" ή "όχι". 

- ∆υνατότητα αντιµετώπισης ή περαιτέρω βελτίωσης. Παρουσιάζεται υπό µορφή "ναι" ή "όχι". 

Η επίπτωση εµπεριέχει δυνατότητες πρόληψης, αναστροφής ή ουσιαστικής ελαχιστοποίησης. Για 

θετικού χαρακτήρα επιπτώσεις, παρουσιάζεται η ύπαρξη ή µη δυνατότητας για περαιτέρω 

βελτίωση. 

Στη συνέχεια εντοπίζονται οι δυνατότητες πρόληψης και αναστροφής των επιπτώσεων ώστε να 

δοθεί η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν τα µέτρα αντιµετώπισης που θα ληφθούν 

στις περιβαλλοντικές µελέτες των επιµέρους έργων.  
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7.4 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

H αξιολόγηση γίνεται µε βάση την σηµερινή κατάσταση στην περιοχή και τις υφιστάµενες χρήσεις σε σχέση µε την υπό διαµόρφωση κατάσταση. H αξιολόγηση εστιάζεται στο πώς το ΣΧΟΟΑΠ της ∆Ε 

Μητρόπολης θα επηρεάσει τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί όσον αφορά τον χαρακτήρα των επιπτώσεων στους επιµέρους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε µορφή µήτρας 

Ασθενείς   Θετικές ↑ Βραχυχρόνιες        ○ 

Μέτριες   Ουδέτερες − Μακροχρόνιες ∞ ΈΝΤΑΣΗ 

Ισχυρές     

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Αρνητικές ↓   

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

    

                      

Τοπικό Τ. Ναι   Ναι Ν 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Ευρύτερο Ε.   

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Όχι     

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Όχι Ο 

                        

Παρέµβαση Βιοποικιλότητα Πληθυσµός  
Ανθρώπινη 

υγεία 
Πανίδα - 
Χλωρίδα Έδαφος Ύδατα Ατµόσφαιρα 

Κλιµατικοί 
παράγοντες 

Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 

Πολιτιστική 
κληρονοµιά Τοπίο 

Οικιστική Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Ρύθµιση των χρήσεων γης ↑  ∞   Τ.    Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.   Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.   Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↑ ↓  ∞   Τ.   Ν ↑   ∞   Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν 

Οριοθέτηση οικισµού Άγιος Γεώργιος ↑   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑  ∞   Τ.    Ν - - - ↑   ∞   Τ.    Ν - - 

Εξασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων 

↑   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.   Ν - ↑  ∞  Τ.   Ν - ↑   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν 

Κήρυξη του οικισµού Πορτίτσα σε Παραδοσιακό 
Οικισµό 

- ↑   ∞   Τ.   Ν - - - - - - ↑   ∞   Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν 

Χρήσεις γης - Οργανωµένες ζώνες παραγωγικών χρήσεων 

ΠΕΠ∆ Γεωργική γη ↑   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑  ∞  Τ.  Ν - - - ↑  ∞   Τ.    Ν - - 

ΠΕΠ∆ Εκτάσεις βόσκησης - ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - - - ↑   ∞   Τ.    Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν 

ΠΕΠ∆ Περιοχή ήπιου τουρισµού και αναψυχής  - ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - - - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - 

ΠΕΠ∆ ΖΟΕ λίµνης Πλαστήρα ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - - - - - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

ΠΕΧ Νεκροταφείου (νέα κοιµητήρια) - - ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑   ∞   Τ.    Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν 

ΠΕΧ Μνηµειακό πράσινο ↑   ∞   Τ.    Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - ↑  ∞   Τ.   Ν 

ΠΕΧ Πίστα Motocross ↓   ∞  Τ.   Ν ↑  ∞  Τ.  Ν ↓   ∞  Τ.   Ν ↓   ∞  Τ.   Ν ↓   ∞  Τ.   Ν - ↓   ∞  Τ.   Ν - ↑   ∞   Τ.    Ν - ↓   ∞  Τ.   Ν 

ΠΕΧ Ανενεργά Λατοµεία (αποκατάσταση) ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞   Τ.    Ν - - - - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

ΠΕΧ Ενδεικτική εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ - - ↓  ∞  Τ.  Ν ↓   ∞  Τ.   Ν ↓   ∞  Τ.   Ν ↓   ∞  Τ.   Ν ↓   ∞  Τ.   Ν - - - ↓   ∞  Τ.   Ν 

ΠΕΧ Ενδεικτική θέση ΕΕΛ  - - ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν - - - - - 

Περιβάλλον 

Καθορισµός ΠΕΠ (ΑΠ) Αναδασωτέες εκτάσεις ↑   ∞   Τ.  Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.   Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ ∆άση και ∆ασικές  εκτάσεις ↑   ∞   Τ.  Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.   Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ (ΑΠ) Άλσος Μητρόπολης  ↑   ∞   Τ.  Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.   Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ (ΑΠ) Ζωνών ρεµάτων / 
παρόχθιων οικοσυστηµάτων / οικολογικοί διάδροµοι 

↑  ∞   Τ.    Ν - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.   Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ (ΑΠ) Περιοχές προστασίας 
γεωπεριβάλλοντος 

↑  ∞   Τ.    Ν - - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.    Ν ↑   ∞   Τ.    Ν - - - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ  (ΑΠ) Οδικού δικτύου - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - - ↑  ∞  Τ.   Ν - - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ  (ΑΠ) ∆ΕΗ υψηλής τάσης - ↑  ∞  Τ.  Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - - - - - 

Καθορισµός ΠΕΠ Γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας 

↑  ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑   ∞   Τ.    Ν - - - - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

Καθορισµός ΠΕΠ  Αρχαιολογικών χώρων και 
µνηµείων 

↑   ∞   Τ.    Ν - - ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - - ↑   ∞   Τ.  Ν ↑   ∞   Τ.  Ν 
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Ασθενείς   Θετικές ↑ Βραχυχρόνιες        ○ 

Μέτριες   Ουδέτερες − Μακροχρόνιες ∞ ΈΝΤΑΣΗ 

Ισχυρές     

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Αρνητικές ↓   

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

    

                      

Τοπικό Τ. Ναι   Ναι Ν 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Ευρύτερο Ε.   

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

Όχι     

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Όχι Ο 

                        

Παρέµβαση Βιοποικιλότητα Πληθυσµός  
Ανθρώπινη 

υγεία 
Πανίδα - 
Χλωρίδα Έδαφος Ύδατα Ατµόσφαιρα 

Κλιµατικοί 
παράγοντες 

Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 

Πολιτιστική 
κληρονοµιά Τοπίο 

Τεχνικές Υποδοµές 

Βελτίωση Οδικού ∆ικτύου ↓   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞   Τ.    Ν - ↓  ∞  Τ.  Ν ↓  ∞  Τ.  Ν - ↓  ∞  Τ.   Ν - ↑   ∞   Τ.    Ν - ↓  ○  Τ.  Ν 

Βελτίωση Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών - ↑  ∞   Τ.    Ν - - - - ↓  ∞  Τ.   Ν - - - - 

Βελτίωση δικτύου ύδρευσης-άρδευσης - - ↑  ∞  Τ.  Ν - - ↑  ∞   Τ.    Ν - - - - - 

Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης και διαχείρισης 
απορριµµάτων 

- - ↑  ∞  Τ.  Ν - ↑   ∞   Τ.  Ν ↑  ∞   Τ.    Ν - - - - - 

Βελτίωση δικτύων ενέργειας (υπογειοποίηση 
δικτύων) 

- - ↑  ∞  Τ.  Ν - - - - - - - ↑  ∞  Τ.  Ν 

∆ίκτυα εναλλακτικών µετακινήσεων - - - - - - ↑  ∞  Τ.   Ν - - ↑   ∞   Τ.    Ν ↑  ∞  Τ.  Ν 

Πίνακας 41: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών στόχων (πηγή: Ιδία επεξεργασία οµάδας µελέτης) 
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7.5 ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) της εφαρµογής του 

ΣΧΟΟΑΠ ∆.Ε. Μητρόπολης. 

 

7.5.1 Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Ως βιοποικιλότητα µιας περιοχής ορίζεται το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών, των 

οικοσυστηµάτων και των πολιτισµών της. Τα µέλη µιας φυσικής βιοκοινότητας εξελίσσονται 

παράλληλα προσαρµοζόµενα στο πέρασµα του χρόνου στις αλλαγές του βιοτικού και αβιοτικού τους 

περιβάλλοντος (τροποποιήσεις τοπικού κλίµατος, εισαγωγή/αφαίρεση ανταγωνιστικών ατόµων – 

ειδών στην περιοχή κ.α.). Η γενετική ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει τους περισσότερους 

πληθυσµούς των διαφορετικών ειδών προσφέρει συνήθως, τουλάχιστον σε ένα ποσοστό του 

πληθυσµού, επαρκείς δυνατότητες προσαρµογής σε βαθµιαίες αλλαγές των περιβαλλοντικών 

συνθηκών. Ωστόσο όταν οι παραπάνω αλλαγές είναι ριζικές και συµβαίνουν απότοµα (καταστροφή 

φυσικού περιβάλλοντος, εισαγωγή ξενικών ανταγωνιστικών ειδών στο οικοσύστηµα κ.α.) τα άτοµα 

αδυνατούν να προσαρµοστούν άµεσα και κατά συνέπεια οι πληθυσµοί τους απειλούνται. 

Το ΣΧΟΟΑΠ Μητρόπολης έχει σαν στόχο την προστασία και ανάδειξη των βιοτόπων, των 

ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και της βιοποικιλότητας της περιοχής δίνοντας ανάλογα µέτρα και 

κατευθύνσεις. 

Θετικές αναµένονται οι επιπτώσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων µε την παράλληλη εφαρµογή µέτρων 

και λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος µε την θεσµοθέτηση και διαχωρισµό 

των επιτρεποµένων χρήσεων στις καταλληλότερες περιοχές. Επίσης στο πλαίσιο του σχεδίου δεν 

προτείνονται παρεµβάσεις που οδηγούν σε κατασπατάληση του εξωαστικού χώρου ενώ σε κάθε 

περίπτωση δίνεται προτεραιότητα ως προς την οικολογική αξία των οικοτόπων. 

Αρνητικές, αλλά µικρής έντασης και έκτασης,  αναµένονται οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα από 

την βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου µέσω εκτόπισης αυτών 

(οικοσυστηµάτων) και κατάληψη του χώρου από το κατάστρωµα των οδών και των συνοδών 

τεχνικών έργων. Οι επιπτώσεις αυτές αναµένονται µικρές δεδοµένου του κυρίως πεδινού χαρακτήρα 

της περιοχής µελέτης αλλά και την ολοκλήρωση των περισσοτέρων έργων οδοποιίας της περιοχής 

(Επ. οδός Καρδίτσα - Μητρόπολη - Λίµνη Πλαστήρα).  

Η υφιστάµενη πίστα moto - cross γειτνιάζει µε τον βιότοπο corine AB3080057 – Περιοχή 

Κουτσούφλιανης Καρδίτσας και για την κατασκευή της δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης µε αποτέλεσµα να υπάρχει σε µικρό τµήµα αυτής κατάληψη δασικής έκτασης µε 

εκτόπιση του οικοσυστήµατος. Βέβαια η εν λόγω περιοχή έχει καταστραφεί επανειληµµένα από 

πυρκαγιές στο πρόσφατο παρελθόν εκτοπίζοντας - καταστρέφοντας το µεγαλύτερο τµήµα των 
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οικοσυστηµάτων (Υποµεσογειακά οικοσυστήµατα πρίνου (Quercetum cocciferae) και πρίνου-γαύρου 

(Coccifero carpinetum) της υποζώνης Ostryo carpinion). 

 

7.5.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία  

Το προτεινόµενο Σχέδιο δεν επηρεάζει µε άµεσο τρόπο τον πληθυσµό και τη δηµόσια υγεία.  

Έµµεσα όµως τα µέτρα και οι κατευθύνσεις που προτείνονται µέσω του ΣΧΟΟΑΠ Μητρόπολης 

αναµένεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής καθώς 

έχουν σαν προτεραιότητα την προστασία, ενίσχυση και αναβάθµιση του αστικού χώρου και του 

περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. 

Η εφαρµογή του Σχεδίου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος µέσω 

των προτεινόµενων αστικών αναπλάσεων ενώ αρνητικές αναµένονται (σε µικρό βαθµό λόγω µικρής 

έκτασης της δραστηριότητας αλλά και της µεγάλης απόστασης της προτεινόµενης ΑΕΚΚ από το 

δοµηµένο περιβάλλον) οι επιπτώσεις από την λειτουργία της εγκατάστασης ΑΕΚΚ και πίστας moto-

cross, κυρίως λόγω παραγόµενης σκόνης.  

Ως εκ τούτου, το προτεινόµενο σχέδιο επηρεάζει πρωτίστως θετικά τους παράγοντες που επιφέρουν 

αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης υγείας. 

 

7.5.3 Επιπτώσεις στα νερά και το έδαφος 

Στους οικισµούς της ∆.Ε. Μητρόπολης δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο οµβρίων, παρά µόνο 

ορισµένα αποσπασµατικά τµήµατα στον οικισµό της Μητρόπολης, τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος 

τους είναι ανοιχτά (δεν υπάρχουν ούτε σχάρες) και συνεπώς επικίνδυνα. Επίσης, στους οικισµούς 

της ∆Ε Μητρόπολης δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων. Η αποχέτευση γίνεται σε 

σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους.  

Στα πλαίσια του σχεδίου προτείνεται η δηµιουργία αποχετευτικού δικτύου για την αποχέτευση των 

λυµάτων και την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου των όµβριων υδάτων σε όλους τους 

οικισµούς, µε την σύνδεση όλων των οικισµών µε την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της 

Καρδίτσας ή διερεύνηση της κατασκευής µονάδας ΕΕΛ στην περιοχή (προτεινόµενη θέση 

"Καροκύθια"), καθώς και την περίφραξη και φωτισµό όλων των υδρευτικών εγκαταστάσεων των 

Τοπικών Κοινοτήτων, χλωρίωση του νερού σε όλες τις δεξαµενές και τοποθέτηση υδροµέτρων στις 

εξόδους των δεξαµενών ύδρευσης για την εξακρίβωση των διαρροών του δικτύου. 

 Με την εφαρµογή του σχεδίου προκύπτουν έµµεσες θετικές επιπτώσεις για την προστασία των 

υπόγειων και επιφανειακών νερών της ∆Ε Μητρόπολης µιας και τα λύµατα δεν θα διατίθενται πλέον 

στους υδάτινους αποδέκτες της περιοχής.  
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Παράλληλα, ο έλεγχος των χρήσεων γης, ειδικά όσον αφορά σε ρυπογόνες δραστηριότητες θα 

προστατεύσει τον υδροφόρο ορίζοντα και τα επιφανειακά νερά της περιοχής.  

Αναµένονται επίσης θετικές επιπτώσεις από την εφαρµογή µέτρων οικονοµικής φύσης όπως η 

ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών που προϋποθέτουν σηµαντικό περιορισµό της χρήσης 

φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων και στροφή προς φυσικούς τρόπους λίπανσης. 

Αρνητικές επιδράσεις αναµένονται στις περιοχές που θα αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες (π.χ. 

ΑΕΚΚ) και θα κατασκευαστούν νέα έργα υποδοµής χωρίς την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων και 

δράσεων προστασίας και χωρίς την τήρηση της νοµοθεσίας, των περιβαλλοντικών όρων και των 

απαραίτητων µέτρων πρόληψης της ρύπανσης από απορρίµµατα και υγρά και στερεά απόβλητα. 

Άµεσες θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του νερού αναµένονται από τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων όπως είναι η οδηγία 

– πλαίσιο για τα νερά, η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική κλπ. καθώς και µε το εγκεκριµένο 

διαχειριστικό σχέδιο των υδάτων της Περ. Θεσσαλίας 

 

7.5.4 Επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα  

Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος δεν αναµένεται να επηρεαστεί από τις πολεοδοµικές 

ρυθµίσεις της περιοχής. Αντίθετα, ο καθορισµός των ΠΕΠ, ΠΕΠ∆, ΠΕΧ και ο έλεγχος των χρήσεων 

γης θα προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον και θα περιορίσουν χρήσεις και δραστηριότητες που 

δύναται να επιβαρύνουν το ατµοσφαιρικό περιβάλλον.  

Αρνητικά αποτελέσµατα ενδέχεται να προκύψουν µόνο σε περιπτώσεις ανάπτυξης νέων 

δραστηριοτήτων και κατασκευής νέων έργων (ΑΕΚΚ) χωρίς την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων και 

δράσεων προστασίας και χωρίς την τήρηση της νοµοθεσίας (πίστα moto-cross), των 

περιβαλλοντικών όρων και των απαραίτητων µέτρων πρόληψης της ρύπανσης. Οι επιπτώσεις 

αναφέρονται κυρίως σε επιβάρυνση της ατµόσφαιρας λόγω παραγωγής σκόνης από την 

εγκατάσταση της ΑΕΚΚ και την λειτουργία της πίστας moto-cross. 

Το προτεινόµενο σχέδιο ενθαρρύνει τη χρήση των ΑΠΕ µέσα από την εκµετάλλευση των 

κτηνοτροφικών αποβλήτων για παραγωγή βιοκαύσιµου και βιοαερίου, τα φωτοβολταϊκά πάρκα και 

τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στα δηµόσια κτίρια, στους δηµόσιους χώρους και στις 

εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα βελτιώνοντας το ευρύτερο ατµοσφαιρικό 

περιβάλλον από την παραγωγή CO2. 

 

7.5.5 Επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Στις περιοχές συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων, νέων οικιστικών υποδοχέων, 

κατασκευής ή/και βελτίωσης µεταφορικών και κοινωνικών υποδοµών και αποκατάστασης του 
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φυσικού περιβάλλοντος αναµένεται αύξηση της αξίας της γης ανάλογα φυσικά µε τη φύση των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. 

 

7.5.6 Επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον  

Το ΣΧΟΟΑΠ αναµένεται να επηρεάσει θετικά όσον αφορά στην προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς αφού προβλέπονται δράσεις προς ανάδειξη και προστασία µνηµείων και 

χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Επίσης η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, η εφαρµογή προγραµµάτων πολιτιστικού και 

περιηγητικού τουρισµού και η βελτίωση των πολιτιστικών υποδοµών θα έχει ως αποτέλεσµα µόνιµες 

και στρατηγικού χαρακτήρα επιπτώσεις προς τη θετική κατεύθυνση όσον αφορά την προστασία και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 

7.5.7 Επιπτώσεις στο τοπίο 

Θετικές επιπτώσεις αναµένονται από τον καθορισµό της δόµησης, την οργάνωση των χρήσεων γης 

ώστε να µην υπάρχουν συγκρούσεις ασύµβατων χρήσεων, τα έργα αποκατάστασης σε 

υποβαθµισµένες περιοχές και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου. 

Η εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στο τοπίο 

της περιοχής µέσω των προτάσεων αποκατάστασης των παλιών λατοµικών χώρων και τις 

προτεινόµενες χρήσεις σε αυτούς (χωµατοκάλυψη, περίφραξη, δενδροφύτευση κ.α.).  

Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου εντός των οικιστικών υποδοχέων αναµένεται να υπάρξει από 

την εφαρµογή µέτρων αστικών αναπλάσεων που προτείνονται στα πλαίσια του σχεδίου. 

Αρνητικές αναµένονται στο µέλλον οι επιπτώσεις στο τοπίο για την πίστα moto-cross (συνεχίζοντας 

την σηµερινή κατάσταση) εφόσον δεν τηρηθεί η διαδικασία αδειοδότησης της ώστε στο µέλλον να 

κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδοµές (χώρος θεατών, τουαλέτες, χώρος πάρκινγκ, θέσεις 

συγκέντρωσης απορριµµάτων, χώροι επισκευής µηχανών, πύργοι ελέγχου κ.λ.π.) για την ορθή 

λειτουργία της αλλά και τα απαραίτητα σχεδιαστικά στοιχεία (διαµόρφωση πίστας) ώστε να 

εναρµονίζεται µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Αρνητικές αναµένονται επίσης οι επιπτώσεις στο αστικό κυρίως τοπίο από την λειτουργία της 

προτεινόµενης ΑΕΚΚ εφόσον δεν γίνει επιλογή της ορθότερης θέσης από τις ενδεικτικές 

προτεινόµενες (π.χ. εάν χωροθετηθεί πλησίον στον οικιστικό υποδοχέα της Κρύας Βρύσης ή του 

Ξινονερίου). 

Τέλος αρνητικές αναµένονται οι επιπτώσεις στο τοπίο από την κατασκευή και βελτίωση νέων οδικών 

έργων, κυρίως της ηµιορεινής ζώνης, λόγω κατασκευής ορυγµάτων και διαµόρφωσης πρανών. 
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Μακροπρόθεσµα θα υπάρξει η αποκατάσταση και ενσωµάτωση των έργων στο τοπίο εφόσον 

τηρηθούν όλα τα προτεινόµενα µέτρα αποκατάστασης που θα προταθούν από την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

 

7.6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ∆ΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα µέτρα πρόληψης, 

περιορισµού και αντιµετώπισης των πιθανών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

εφαρµογή του Σχεδίου. 

Σε γενικές γραµµές, το ΣΧΟΟΑΠ Μητρόπολης αναµένεται να έχει θετική επίδραση στο σύνολο των 

περιβαλλοντικών παραµέτρων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο σχεδιασµός του έχει γίνει µε στόχο 

την αειφορία και την αντιµετώπιση της ποικιλίας των θεµάτων που χρόνια τώρα δεν επιλύονται και 

δρουν σωρευτικά στην υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της 

ανάπτυξης της περιοχής εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ Μητρόπολης. 

Σχετικά µε τις δυσµενείς επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, θα γίνει 

ανάλυση των µέτρων πρόληψης, περιορισµού και αντιµετώπισης των προβλεπόµενων δυσµενών 

επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν κατά την εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων από το 

σχέδιο. Η ανάλυση θα γίνει σε επίπεδο περιβαλλοντικής παραµέτρου. 

Επίσης, η Οδηγία προβλέπει και την κατάρτιση συστήµατος παρακολούθησης, έτσι ώστε να ελεγχθεί 

η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών στο πλαίσιο εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ Μητρόπολης, για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 

 

7.6.1 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Το προτεινόµενο σχέδιο δεν συνδέεται µε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις υψηλής έντασης. Για την 

εξασφάλιση της εφαρµογής των µέτρων που προτείνονται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

του φυσικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η συνεχής επόπτευση από το ∆ήµο καθώς και 

ενηµέρωση και συµµετοχή των πολιτών.  

Στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην ∆ήµου Μητρόπολης προτείνονται για την προστασία της βιοποικιλότητας 

της περιοχής τα εξής: 

• Αποµάκρυνση των παράνοµων χρήσεων και των καταπατήσεων που έχουν εγκατασταθεί 

στα φυσικά οικοσυστήµατα, µε αποτέλεσµα την πρόκληση ρύπανσης. 

• Καθαρισµός των παραρρεµάτιων περιοχών µε τρόπο ώστε να µην καταστρέφονται τα νεαρά 

φυτά και η αυτοφυής βλάστηση.  
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• Συνεχής αύξηση των χώρων πρασίνου εντός των οικιστικών υποδοχέων µετά από εκπόνηση 

ειδικών µελετών, ώστε να µη διαταραχθεί η οικολογική - περιβαλλοντική ισορροπία. 

• Ενίσχυση της πυροπροστασίας (τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλεών σε περιοχές συχνής 

εµφάνισης πυρκαγιών, επιτήρηση τους θερινούς µήνες) 

• Έλεγχος ευστάθειας των πρανών και ενίσχυσή τους µε έργα φυτοπροστασίας ή/και τεχνητά 

µέσα όπου είναι απαραίτητο. 

Για να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν 

αυστηρά περιοριστικά µέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας σε σχέση µε τον ενεργειακό τοµέα και την προστασία των υδάτινων πόρων. Επίσης, θα 

πρέπει να ληφθούν µέτρα αποκατάστασης της φυτοκάλυψης µε κατάλληλα είδη χλωρίδας και 

προστασίας της πανίδας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ήδη «πληγωµένες» περιοχές, 

όπως ο λόφος της Γούβας µε τα παλιά λατοµεία αδρανών υλικών, οι ευαίσθητες περιοχές, στις 

ζώνες όπου θα επιτρέπονται οι αναπτυξιακές επενδύσεις και τα έργα, όπου οι παρεµβάσεις θα 

πρέπει να είναι ήπιες και να συµπεριλαµβάνουν έργα προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Επίσης, στις περιοχές όπου προβλέπονται ψυχαγωγικές, αθλητικές και τουριστικές δραστηριότητες 

θα πρέπει να προβλεφθούν µέτρα περιορισµού της ρύπανσης και ηχορύπανσης από τους 

επισκέπτες, καθώς και µέτρα επιτήρησης των χώρων αυτών για να µην υπάρξουν επιπρόσθετες 

επιπτώσεις λόγω της αµέλειας των επισκεπτών. 

Συνεργατικά η υλοποίηση του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τη 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής δεν αναµένεται να έχει στρατηγικού χαρακτήρα αρνητικές 

επιπτώσεις αλλά µάλλον θετικές, οι οποίες θα περιοριστούν σε τοπικό - σηµειακό επίπεδο (οι 

αρνητικές). 

 

7.6.2 Πληθυσµός και ανθρώπινη υγεία 

Μέσα στους στόχους του ΣΧΟΟΑΠ είναι: η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση της ποιότητας των µετακινήσεων και των 

καθηµερινών λειτουργιών των πολιτών και η αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος µέσα 

στο οποίο ζουν. Τα µέτρα που προτείνονται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας 

αφορούν: 

• Την παρακολούθηση από την πολιτεία της τήρησης της νοµοθεσίας και των εγκεκριµένων 

Περιβαλλοντικών Όρων από όλους τους εµπλεκόµενους των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

στην περιοχή. 
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• Την µετρίαση χρήσης αγροχηµικών και φυτοφαρµάκων στις καλλιέργειες και η σταδιακή 

προώθηση της βιολογικής γεωργίας. 

• Την βελτίωση - αναβάθµιση του οδικού δικτύου και την αναβάθµιση των συγκοινωνιακών 

µεταφορών. 

• Την πρόβλεψη της οµαλής και εύρυθµης πρόσβασης και διέλευσης των οχηµάτων και ειδικά 

των βαρέων οχηµάτων, αποφεύγοντας, στο βαθµό που αυτό είναι αυτό δυνατό, τις διελεύσεις 

από τους οικισµούς. 

 

7.6.3 Νερά και έδαφος 

Για την πρόληψη της ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθµισης των υδατικών πόρων κρίνεται 

απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου της ποιότητας του νερού της υπόγειας υδροφορίας, καθώς και 

ελέγχου της εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων στις υφιστάµενες δραστηριότητες. Ο προτεινόµενος 

έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις εγκαταστάσεις εντός 

των ορίων της µελέτης, αλλά και σε εκείνες που την επιβαρύνουν από περιβαλλοντική άποψη (πχ 

τυροκοµεία). 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου (ΣΧΟΟΑΠ Μητρόπολης και Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλλότητας) έχουν προβλεφθεί δράσεις προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της 

περιοχής. Επίσης προβλέπονται µέτρα πρόληψης της ρύπανσης και δράσης εξοικονόµησης και 

επαναχρησιµοποίησης των υδατικών πόρων. Ορίζεται η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής για τη 

συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των λυµάτων ως έργο πρώτης προτεραιότητας. Παρόλα αυτά, 

οµοίως µε την περίπτωση του εδάφους, αναµένονται επιπτώσεις από τις αναπτυξιακές 

δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται µε την ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών 

υδάτων και την µείωση της ποσότητας των υδάτων λόγω της ανάπτυξης της µεταποιητικής 

δραστηριότητας και των καλλιεργειών.  

Τα µέτρα που πρέπει, επιπλέον των οριζόµενων από το Σχέδιο, να ληφθούν είναι: 

• Η χωροθέτηση των νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε περιοχές που δεν θα θίγουν τα 

υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και η αποµάκρυνση των δραστηριοτήτων αυτών από τις ήδη 

επιβαρηµένες περιοχές, 

• Η παρακολούθηση της τήρησης των νοµικών διατάξεων σχετικά µε τη χρήση και διαχείριση 

των υδάτων από τη βιοµηχανία και τον αγροτικό τοµέα, 

• Η τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε τη χρήση νερού και την 

επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και η εντατικοποίηση των ελέγχων της εφαρµογής 

τους, 
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• Η παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις περιοχές συγκέντρωσης 

δραστηριοτήτων, 

Όσον αφορά το έδαφος πιέσεις προβλέπονται να προκύψουν και από τα νέα κατασκευαστικά έργα 

που θα γίνουν κατά την επέκταση των υποδοµών και των οικονοµικών δραστηριοτήτων κάθε τύπου. 

Ιδιαίτερα έντονες αναµένονται να είναι οι πιέσεις στα σηµεία όπου θα συγκεντρώνουν λειτουργίες ή 

επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. 

Προκειµένου οι πιέσεις αυτές να είναι πιο ήπιες, καθώς ανασταλτικά µέτρα θα οδηγήσουν στην 

αναστολή της ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρµοστούν τα ακόλουθα: 

• Αυστηρά περιοριστικά µέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας των νέων έργων, 

• Τήρηση των σχετικών νοµικών διατάξεων και των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, 

• Αποκαταστάσεις των χώρων επέµβασης µε φυτεύσεις και αναπλάσεις, 

• Έργα αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, 

• Εντατικοί έλεγχοι στις µεταποιητικές µονάδες σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων (όλων 

των κατηγοριών) και την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων γενικότερα, και 

• Εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης απορριµµάτων στους πόλους αναψυχής και 

αθλητισµού και στις ευαίσθητες φυσικές περιοχές όπου ήδη έχουν επισκεψιµότητα ή 

αναµένεται να αυξηθεί. 

 

7.6.4 Ατµόσφαιρα 

Η ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής µελέτης είναι σχετικά καλή. Παρόλα αυτά η ατµόσφαιρα 

αναµένεται να επηρεαστεί δυσµενώς στις περιοχές οικονοµικών/επιχειρηµατικών/εµπορικών 

δραστηριοτήτων (εκατέρωθεν οδών) και στις περιοχές τουριστικής δραστηριότητας και αναψυχής. 

Σχετικά µε τις παραµέτρους αυτές τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισµό των 

επιπτώσεων αφορούν: 

• Συχνοί έλεγχοι των εµπλεκόµενων για την τήρηση των κείµενων νοµικών διατάξεων και των 

εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων (λατοµική ζώνη / επιχειρήσεις - ΑΕΚΚ και πίστα moto-

cross), 

• Αυστηρό έλεγχο στα οχήµατα για κατοχή ισχύουσας κάρτας ελέγχου καυσαερίων, 

• Πρόβλεψη της οµαλής και εύρυθµης πρόσβασης των οχηµάτων και ειδικά των βαρέων 

οχηµάτων, αποφεύγοντας, στο βαθµό που αυτό είναι αυτό δυνατό, τις διελεύσεις από 

περιοχές οικιστικών υποδοχέων. 
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• Ορθολογική χρήση ψεκασµών στη γεωργία (πχ. απαγόρευση ψεκασµών µε ισχυρούς 

ανέµους). 

 

7.6.5 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Γενικά, από το σύνολο των µέτρων και κατευθύνσεων που προβλέπονται από το ΣΧΟΟΑΠ 

Μητρόπολης, αναµένεται ότι θα υπάρξει αύξηση της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων. 

Βέβαια, ρυθµίσεις όπως αυτή του καθορισµού των χρήσεων γης, της απαγόρευσης αναιτιολόγητης 

επέκτασης των οικισµών, θα προκαλέσουν αντιδράσεις αρχικά από τους θιγόµενους. 

Για την περαιτέρω άµβλυνση των όποιων επιπτώσεων από την εφαρµογή του προτείνονται τα 

παρακάτω:  

• Ουσιαστική διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς και πολίτες ώστε να υπάρχει η 

απαιτούµενη κοινωνική συναίνεση µε τις προτεινόµενες αλλαγές χρήσεων. 

• Έλεγχοι των αρµόδιων υπηρεσιών για την εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου. 

 

7.6.6 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Το Σχέδιο προβλέπει µια σειρά µέτρων προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων της αρχαιολογικής, 

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονοµιάς. Γενικά, δεν προβλέπονται δυσµενείς επιπτώσεις καθώς 

υπάρχει πρόνοια προστασίας και ανάδειξής τους. 

 

7.6.7 Τοπίο 

Τα µέτρα που θα πρέπει να εφαρµοστούν είναι ένας συνδυασµός των µέτρων που έχουν προταθεί 

σχετικά µε τη βιοποικιλότητα και χλωρίδα, το έδαφος και τα ύδατα και αυτών που ήδη προβλέπονται 

από το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ∆.Ε. Μητρόπολης. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε 

οι περιοχές που είναι ήδη επιβαρηµένες περιβαλλοντικά να µη χρησιµοποιηθούν για τη 

συγκέντρωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, µε την αιτιολογία ότι είναι έτσι και αλλιώς 

υποβαθµισµένες. Ειδικά για τους χώρους αυτούς (περιοχή παλιών λατοµείων Γούβας) προτείνεται η 

αποκατάσταση κάθε χώρου µε εργασίες όπως διαµόρφωση επιφανειών χωµατοκάλυψη, 

υδροσπορές, εγκατάσταση φυτών, περίφραξη κ.λ.π. καθώς επίσης να προταθούν ορισµένες νέες 

χρήσεις που θα µπορούσαν να προστεθούν µετά την αποκατάσταση (π.χ. σκοπευτήριο). 
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7.7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 

απαιτούν την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου 

ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισµού και αντιµετώπισης.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις στρατηγικού επιπέδου, 

αλλά ούτε και τοπικής εµβέλειας από την εφαρµογή του σχεδίου.  

Η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή των κατευθύνσεων του 

ΣΧΟΟΑΠ, είναι µια σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία, προκειµένου να υπάρξουν αξιόπιστα και 

αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα, θα πρέπει να συνδυαστούν: 

• Η δηµιουργία και λειτουργία ενός µηχανισµού παρακολούθησης της εφαρµογής του 

ΣΧΟΟΑΠ. 

• Η παρακολούθηση των µελετών που απαιτούνται για την εφαρµογή µετά την έγκριση του 

ΣΧΟΟΑΠ. 

• Ο έλεγχος και η προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής µελέτης και 

ιδιαίτερα στις προστατευόµενες περιοχές. 

Η πλειονότητα των µέτρων που προτείνει η µελέτη ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης έχουν στόχο την 

ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ουσιαστικά επισηµαίνουν την ανάγκη 

τήρησης της διαδικασίας εκτίµησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και εν γένει, 

την εφαρµογή της Νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων, τόσο στα δηµόσια όσο και στα 

ιδιωτικά έργα. Το προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης αφορά στη συλλογή πληροφοριών, στη 

διαχείριση αυτών και στην υιοθέτηση µεθόδων διάχυσης της πληροφορίας σε όλες τις συναρµόδιες 

αρχές και στο ευρύ κοινό. Οι πληροφορίες αναφέρονται ουσιαστικά σε ένα σύνολο ενδεικτικών 

προτεινόµενων δεικτών παρακολούθησης που κατηγοριοποιούνται ανά περιβαλλοντική παράµετρο. 

Προκειµένου να παρακολουθείται το είδος και το µέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

απαιτείται η εφαρµογή ενός συστήµατος παρακολούθησης, το οποίο θα επιτρέπει την κατά το 

δυνατό άµεση συσχέτιση της εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ µε την περιβαλλοντική κατάσταση του 

συνόλου της χωρικής ενότητας. Άλλωστε, η απαίτηση ενός τέτοιου εργαλείου προκύπτει από την 

απαίτηση ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε σχέδιο και πρόγραµµα της Ε.Ε..  

Ο φορέας υλοποίησης, που είναι ο ∆ήµος Καρδίτσας, θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε να 

ποσοτικοποιηθούν οι προτεινόµενοι δείκτες, όσον αφορά στις τιµές βάσης, µε στόχο την 

αποτελεσµατική παρακολούθηση της εφαρµογής του ΣΧΟΟΑΠ. Το σύστηµα παρακολούθησης 

πρέπει να επιτρέπει τόσο την ποσοτική εκτίµηση της εξέλιξης της κατάστασης του περιβάλλοντος, 
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όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών µέτρων, όπου και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο, πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής απαραίτητα συστατικά: 

• σύστηµα συλλογής πληροφοριών 

• σύστηµα διαχείρισης των πληροφοριών  

• µεθόδους διάχυσης της πληροφορίας σε όλες τις συναρµόδιες αρχές και στο ευρύ κοινό. 

Η συλλογή πληροφοριών µπορεί να βασίζεται σε δύο πηγές:  

• στην πρωτογενή παραγωγή περιβαλλοντικής πληροφορίας από µετρήσεις περιβαλλοντικών 

παραµέτρων  

• στην εκτίµηση περιβαλλοντικών δεικτών. 

Οι προτεινόµενοι δείκτες παρακολούθησης ανά περιβαλλοντική παράµετρο παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Για κάθε δείκτη κρίνεται απαραίτητο να οριστεί τόσο η συχνότητα µέτρησης 

όσο και η προτεραιότητα. Οι δείκτες Ά προτεραιότητας πρέπει να παρακολουθούνται υποχρεωτικά.  

Περιβαλλοντική παράµετρος ∆είκτες παρακολούθησης Συχνότητα µέτρησης 

Μεταβολή της έκτασης των οικοτόπων (%)                                    1/∆εκαετία 

Ποσοστό των προστατευόµενων περιοχών που 
παρακολουθούνται 

 1/έτος  

Ποσοστό των προστατευόµενων περιοχών που 
βελτιώθηκε η κατάστασή τους 

 1/έτος 

Ποσοστό κατάτµησης περιοχών διαβίωσης πανίδας  1/έτος 

Βαθµός κατάτµησης οικοσυστηµάτων                                                                                        1/έτος 

Απώλειες ειδών πανίδας (%) 1/έτος 

Ρυθµός µείωσης ή αύξησης των πληθυσµών των 
προστατευόµενων ειδών (κατά είδος εάν είναι 
εφικτό)                 

 1/έτος 

Ισοζύγια πρασίνου  1/έτος (Α προτεραιότητας) 

km² ή στρ. αποκατεστηµένων/ αναφυτεµένων 
εκτάσεων 

1/εξάµηνο (Α προτεραιότητας) 

Έκταση δάσους και δασικών εκτάσεων  1/Πενταετία 

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα - 
πανίδα 

Ποσοστό αναδασωτέας  έκτασης σε σχέση µε την 
έκταση του δάσους (%) 

1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Επίπεδα θορύβου  1/τρίµηνο (Α προτεραιότητας) 

Επίπεδα εκποµπής αερίων ρύπων (ιδιαίτερα για το 
όζον, τα αιωρούµενα σωµατίδια και τα οξείδια του 
αζώτου όπου υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων) 

1/ τρίµηνο (Α προτεραιότητας) 

Αριθµός καταγγελιών το έτος ως προς τα όρια 
θορύβου  

 1/έτος 

Πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία 

Προσδόκιµα έτη υγιούς ζωής                                                                                                             1/∆εκαετία 

Αριθµός γεωτεχνικών µελετών/πλήθος υποδοµών  1/έτος 

Αριθµός αποκαταστάσεων χώρων/αριθµό 
επεµβάσεων 

 1/έτος 

Έδαφος 

Αριθµός αναπλάσεων                      1/έτος (Α προτεραιότητας) 
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Αριθµός έργων προστασίας εδάφους από την 
διάβρωση/αριθµό επεµβάσεων (για τις ηµιορεινές 
περιοχές) 

 1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Αλλαγή χρήσεων γης  1/έτος 

Αλλαγές στις παραµέτρους των µετρήσεων της 
ποιότητας των υδάτων 

 1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Βελτίωση ποιότητας επιφανειακών υδάτων  1/έτος  

Βελτίωση ποιότητας υπόγειων νερών  1/έτος  

Χρήση νερού κατά τοµέα (%)  1/έτος 

Ποσοστό ανακύκλωσης νερού  1/έτος 

Αριθµός κυρώσεων για παραβάσεις της Νοµοθεσίας 
περί διαχείρισης υδάτων και επεξεργασίας και 
διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

 1/έτος 

Ύδατα 

Ποσοστό πληθυσµού συνδεδεµένο σε ΕΕΛ (µετά τη 
κατασκευή ΕΕΛ ή σύνδεσης µε αυτή της Καρδίτσας 

1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Μεταβολή σε tn/έτος των εκποµπών στην 
ατµόσφαιρα 

 1/πενταετία 

Ποσοστά αυξοµείωσης ρύπων  1/µήνα (Α προτεραιότητας) 

Εκποµπές ανά πηγή/κατά κεφαλή  1/έτος  

Ποσοστό αυξοµείωσης των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου 

 1/έτος 

Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ανά πηγή (%)  1/έτος  

Ηµέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας  1/έτος 

Επιβατική κίνηση ανά µέσο  1/έτος 

Εµπορευµατική κίνηση ανά µέσο  1/έτος 

Κυκλοφοριακοί φόρτοι 1/εξάµηνο (Α προτεραιότητας) 

Αέρας και κλιµατικοί 
παράγοντες 

Πλήθος εφαρµογής µέτρων πρόληψης και 
περιορισµού της ρύπανσης 

 1/έτος 

Ποσοστό µεταβολής των χρήσεων γης  1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Ποσοστό µεταβολής της αξίας των ακινήτων  1/έτος Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
Ποσοστό καταβολής αποζηµιώσεων ή εφαρµογής 
αντισταθµιστικών µέτρων 

 1/έτος 

Αριθµός νέων οριοθετήσεων και κηρύξεων 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων 

 1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Αριθµός κτιρίων που κηρύχτηκαν διατηρητέα  1/έτος 
Ιστορική - Πολιτιστική 

κληρονοµιά 
Βαθµός εφαρµογής των παρεµβάσεων που 
προβλέπονται 

 1/έτος 

Βαθµός αποκατάστασης τοπίου (έκταση 
αποκατάστασης και βαθµός) 

 1/έτος (Α προτεραιότητας) 

Αριθµός ελέγχων εφαρµογής Οδηγιών Σχεδιασµού 
Αποκατάστασης τοπίου 

 1/έτος Τοπίο 

Ποσοστό εφαρµογής µέτρων αποκατάστασης ή 
ενσωµάτωσης στο τοπίο της περιοχής παρέµβασης 

 1/έτος 

Πίνακας 42: ∆είκτες παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος 

 

Εν συνεχεία θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης των δεικτών αυτών µε τις υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες και τα υφιστάµενα δίκτυα παρακολούθησης, ώστε να προκύψουν ρεαλιστικές και 

εφικτές προτάσεις παρακολούθησης. 
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Θα πρέπει βέβαια στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι υπάρχει σηµαντική δυσκολία αν όχι αδυναµία, 

άµεσης και ακριβούς σύνδεσης της αναµενόµενης επίπτωσης ανά κατηγορία δράσης και του 

µετρούµενου δείκτη. Στη διαµόρφωση της τιµής, του προφίλ και της εικόνας του δείκτη συµβάλλουν 

σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο περισσότερες από µια από τις προγραµµατιζόµενες 

παρεµβάσεις, καθώς και οι υφιστάµενες δραστηριότητες και οι δράσεις που προβλέπονται από άλλα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 

Ωστόσο, η παρακολούθηση των δεικτών, η κατανόηση και η ανάλυση των τάσεων τους σε 

συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των λειτουργικών παρεµβάσεων είναι δυνατό να δώσουν αξιόλογα 

συµπεράσµατα. Ακόµη, γίνεται προσπάθεια να παρουσιασθούν οι «προδιαγραφές» του συστήµατος 

παρακολούθησης µε τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες τεκµηρίωσης στην προσέγγιση 

διαµόρφωσης του συστήµατος παρακολούθησης. Το σύστηµα παρακολούθησης διαµορφώνεται ανά 

περιβαλλοντικό θεµατικό πεδίο (κατ’ αντιστοιχία µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους), ως προς τα 

οποία έχουν εκτιµηθεί οι πιθανές σηµαντικές δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

7.7.1 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Από το 1994 και σε εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ξεκίνησε στην Ελλάδα η καταγραφή όλων των 

ειδών χλωρίδας και πανίδας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Καταγραφή, Αναγνώριση, 

Εκτίµηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της 

Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν 419 προστατευόµενες περιοχές 

σύµφωνα µε τη Βάση ∆εδοµένων Natura 2000 (Ν.3937/2011). Για κάθε περιοχή, τα όριά της 

απεικονίζονται σε τοπογραφικό χάρτη (1:100.000) και έχει συνταχθεί Πληροφοριακό ∆ελτίο µε γενικά 

στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε τους τύπους οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που 

εµφανίζονται σε αυτήν ενώ εντός του 2015 ξεκίνησε η αποτύπωση των προστατευόµενων περιοχών 

σε κλίµακα 1:5.000 (ηπειρωτική χώρα). Το αντίστοιχο πληροφοριακό δελτίο οικοτόπων στο οποίο 

αναφέρονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά συµπεριλαµβανοµένης χλωρίδας και πανίδας έχει 

διαµορφωθεί για όλους τους αναγνωρισµένους οικοτόπους. Έτσι δηµιουργήθηκαν µία βιβλιογραφική 

βάση δεδοµένων και µία φυτοκοινωνιολογική βάση (6.200 releves). 

Πληροφορίες για τους ελληνικούς οικοτόπους σε συγκεκριµένες περιοχές περιέχει επίσης η 

“Τράπεζα στοιχείων για την Ελληνική Φύση - ΦΙΛΟΤΗΣ” η οποία δηµιουργήθηκε από οµάδα 

επιστηµόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε συνεργασία και άλλων ειδικών επιστηµόνων. 

Στη βάση αυτή περιλαµβάνονται: 

� 449 Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

� 430 ελληνικοί βιότοποι του ευρωπαικού προγράµµατος CORINE 

� 206 πρόσθετοι βιότοποι, σηµαντικοί για απειλούµενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας 
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� 5596 είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας 

� Όλα τα είδη και υποείδη της ελληνικής σπονδυλωτής πανίδας, κυρίως του χερσαίου χώρου (138 

θηλαστικά, 480 πτηνά, 132 ερπετά, 15 αµφίβια, 128 ιχθύες του γλυκού νερού) 

� 438 είδη και υποείδη της ελληνικής εντοµοπανίδας (λεπιδόπτερα και ορθόπτερα). 

H πανευρωπαϊκή βάση δεδοµένων «CORINE Biotopes Sites Database» περιλαµβάνει για την 

Ελλάδα τα στοιχεία των βιοτόπων CORINE. Η καταγραφή των οικοτόπων αποτελεί αξιόλογη 

προσπάθεια, υπάρχουν, ωστόσο, µεγάλες ελλείψεις οι οποίες αντανακλούν κυρίως την ανεπαρκή 

καταγραφή των ελληνικών οικοτόπων. 

To EKBY, στο πλαίσιο προγράµµατος συνεργασίας µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε (1999-2001), ανέπτυξε 

εφαρµογή µε τίτλο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ». Σκοπός ήταν η 

παραγωγή ενός εύχρηστου εργαλείου για την ενιαία διαχείριση περιγραφικών και χαρτογραφικών 

δεδοµένων των προστατευόµενων περιοχών, δηλαδή την εύκολη πρόσβαση στα δεδοµένα και την 

εύκολη εξαγωγή πληροφοριών. 

Φυσικά, τα στοιχεία των παραπάνω βάσεων θα πρέπει να ενηµερώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα στο πλαίσιο έργων και µελετών που υλοποιούνται από αρµόδιους φορείς. 

Για την ευρύτερη περιοχή µελέτης γενικότερα υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τα Τοπία Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους, τους Βιότοπους CORINE και τους Βιοτόπους Natura. 

Προτείνεται ωστόσο η συλλογή της υπάρχουσας πληροφορίας από όλες τις πηγές πληροφόρησης, η 

συστηµατική καταγραφή των συνδέσεων πληροφόρησης και η τακτική ενηµέρωση των στοιχείων 

έτσι ώστε να συνδέονται τυχόν αλλαγές µε την υλοποίηση και τη λειτουργία των προβλεπόµενων 

παρεµβάσεων. 

Από την ενέργεια αυτή αναµένεται να προκύψουν στοιχεία για µια σειρά δεικτών που έχουν 

προταθεί, όπως ο πληθυσµός ειδών χλωρίδας και πανίδας (κατά είδος) και µεταβολές αυτών 

(ρυθµός µείωσης ή αύξησης των πληθυσµών των προστατευόµενων ειδών) και οι συνδεόµενές 

απώλειες ειδών, µεταβολές εκτάσεων οικοτόπων κλπ. 

Επιπλέον, σε κάθε είδους παρέµβαση στο πλαίσιο του Σχεδίου προτείνεται, εφόσον η παρέµβαση 

γειτνιάζει µε προστατευόµενη περιοχή ή αφορά σε αυτήν, να συγκεντρώνονται στοιχεία φύλαξης και 

σήµανσης αυτών, στοιχεία γειτνίασης, καθεστώς παρακολούθησης και δράσεις βελτίωσης. 

 

7.7.2 Πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία 

Όσον αφορά τον πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

παράµετρο αυτή είναι οι οχλήσεις από παράγοντες όπως είναι ο θόρυβος, η ατµοσφαιρική ρύπανση 

και η ελλιπής διαχείριση αποβλήτων (υγρών και στερεών). 
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Η ηχορύπανση από την άλλη πλευρά προκαλείται κυρίως από δραστηριότητες όπως: η εκτέλεση 

κατασκευαστικών έργων διαφόρων τύπων, η βιοµηχανική/βιοτεχνική δραστηριότητα, η 

κυκλοφοριακή ροή κλπ. Λόγω του χαρακτήρα των οικιστικών υποδοχέων της περιοχής ο θόρυβος 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα.  

Άλλες επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία είναι η παραγωγή αποβλήτων 

από τις προβλεπόµενες παρεµβάσεις σε συνδυασµό µε την ελλιπή διαχείρισή τους. Για το σκοπό 

αυτό από το Σχέδιο  προτείνονται µέτρα όπως είναι η κατασκευή των υποδοµών επεξεργασίας 

αποβλήτων, η προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης αποβλήτων, η 

αποκατάσταση των χώρων απόθεσης επικίνδυνων και βιοµηχανικών αποβλήτων, η αξιοποίηση των 

γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων κλπ. 

Για την πρόληψη των επιπτώσεων από τα µέτρα αυτά προτείνεται η καταγραφή: 

• Επίπεδα θορύβου 

• Επίπεδα εκποµπής αερίων ρύπων (ιδιαίτερα για το όζον, τα αιωρούµενα σωµατίδια και τα 

οξείδια του αζώτου όπου υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων αλλά και κατά την περίοδο της 

άνοιξης που γίνεται εκτεταµένη χρήση αγροχηµικών) 

 

7.7.3 Νερά και έδαφος 

Τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη προγράµµατα από το ΥΠΕΚΑ που αφορούν στην 

παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων και τα οποία είναι: 

α) Το εθνικό πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, που αφορά στον έλεγχο της 

ποιότητας των νερών ποταµών και λιµνών, σύµφωνα µε την κατά περίπτωση οριζόµενη χρήση 

νερών. 

β) Το πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων νερών στο πλαίσιο της Οδηγίας 

91/767 για την µείωση της νιτρορύπανσης, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν επτά ευπρόσβλητες 

ζώνες ως προς τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Σε όλους τους υγροτόπους Ramsar 

προωθούνται προς υλοποίηση ειδικά προγράµµατα. 

γ) Η εθνική βάση δεδοµένων “Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ” για υδρολογικά και µετεωρολογικά δεδοµένα. 

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων παρακολούθησης της Οδηγίας για τη ΣΠΕ και σε συνδυασµό µε τα 

υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης θα πρέπει να προσδιορισθούν επακριβώς τα σηµεία µέτρησης 

για τα επιφανειακά, υπόγεια, πόσιµα, καθώς επίσης και οι παράµετροι οι οποίες καταγράφονται. 

Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υδάτων επηρεάζεται από πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες, οι οποίες µπορεί να λαµβάνουν χώρα και εκτός των ορίων της γεωγραφικής 

περιοχής και εποµένως οι δείκτες ποιότητας υδάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για 

αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεµβάσεων του Σχεδίου, θα πρέπει να 
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λαµβάνονται υπόψη και άλλες ποιοτικές πληροφορίες (π.χ στοιχεία για δραστηριότητες, 

παρεµβάσεις και έργα άλλων προγραµµάτων κλπ). 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60ΕΚ) έχει 

δηµιουργηθεί το εθνικό σύστηµα παρακολούθησης και έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η σύνταξη του 

σχεδίου διαχείρισης του υδατικού διαµερίσµατος της Θεσσαλίας. 

Τα Σχέδια διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµού συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Άρθρου 10 του Π∆ 51/2007 και τα περιεχόµενά τους θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του Παραρτήµατος VII του Π∆ 51/2007, συµπεριλαµβανοµένου του Προγράµµατος 

Μέτρων (Άρθρο 12, Π∆ 51/2007) και του Προγράµµατος Παρακολούθησης (Άρθρο 11, Π∆ 51/2007) 

των υδάτων, ενώ απαραίτητη διαδικασία αποτελεί η δηµοσιοποίηση των Σ∆ΛΑΠ και η έκθεσή τους 

σε δηµόσια διαβούλευση (Άρθρο 15, Π∆ 51/2007). 

Αποτελεί µια συνολική και καινοτόµο προσπάθεια προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων 

και αποτελεί το πιο βασικό θεσµικό εργαλείο που εισάγεται στον τοµέα του νερού σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), µε παρόµοια εργαλεία να υιοθετούνται και σε διεθνές επίπεδο εδώ και 

πολλά χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την τάση προς ολοκληρωµένο περιβαλλοντικό σχεδιασµό και 

αειφορική διαχείριση, µε στόχο τη µακροπρόθεσµη προστασία όλων των υδάτων (επιφανειακών και 

υπόγειων) και των οικοσυστηµάτων και δηµιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο: 

• αποτρέπει την περαιτέρω υποβάθµιση και προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση όλων 

των υδατικών πόρων. 

•  προωθεί τη βιώσιµη διαχείριση των υδάτων, µέσω της µακροπρόθεσµης προστασίας των 

διαθέσιµων υδατικών πόρων. 

• ενισχύει την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος µε την εφαρµογή µέτρων για τη µείωση 

της απόρριψης ρυπαντικών ουσιών και την εξάλειψη της απόρριψης ορισµένων επικίνδυνων 

ρυπαντών που προσδιορίζονται και επικαιροποιούνται σε ειδικούς καταλόγους ουσιών 

προτεραιότητας. 

• διασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και την σταδιακή 

αποκατάσταση της ποιότητάς τους. 

• συµβάλλει στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινοµένων, πληµµύρων και 

ξηρασίας 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεσπίζεται µια σειρά ρυθµίσεων, που επιχειρούν: 

• να επιτύχουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της καλής κατάστασης των επιφανειακών 

και των υπόγειων υδάτων µέχρι το 2015. 
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• να ενοποιήσουν και να συµπληρώσουν την προηγούµενη αποσπασµατική ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία για τα νερά. 

• να προσεγγίσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδατικής περιφέρειας 

(περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού), η οποία νοείται αποτελούµενη από µία ή 

περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής µαζί µε τα συναφή υπόγεια ύδατα, ορίζοντας για 

την άσκησή της την αρµόδια αρχή. 

• να ασκήσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων βάσει προγραµµάτων –  σχεδίων 

διαχείρισης υδατικής περιφέρειας. 

• να εξασφαλίσουν την κοινωνική συναίνεση µέσω προώθησης συµµετοχικών διαδικασιών. 

• να προωθήσουν ορθολογικές αναλύσεις κόστους 

Οι δείκτες παρακολούθησης της οικολογικής και χηµικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και 

της ποσοτικής και χηµικής κατάστασης των υπογείων υδάτων (που προτείνεται ως Α 

προτεραιότητας)  είναι αυτοί που ορίζονται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά. 

Όσον αφορά το έδαφος, προτείνεται µέσα από την παρακολούθηση αλλαγών στις χρήσεις γης, να 

καταγράφονται οι αλλαγές που σχετίζονται µε την υλοποίηση των έργων/παρεµβάσεων υποδοµών. 

Μέσα από τις καταγραφές αυτές θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων 

αντιµετώπισης. 

Άλλοι δείκτες που προτείνεται να ενταχθούν στο σύστηµα παρακολούθησης ως Α προτεραιότητας 

και σχετίζονται µε την υλοποίηση έργων/ παρεµβάσεων είναι: 

• Αριθµός αναπλάσεων 

• Αριθµός έργων προστασίας εδάφους από την διάβρωση/ αριθµό επεµβάσεων (ηµιορεινών 

περιοχών) 

Για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, θα ήταν χρήσιµη αν είναι δυνατή η καταγραφή και 

διατήρηση των αντίστοιχων στοιχείων κατά την έναρξη υλοποίησης των έργων. 

 

7.7.4 Ατµόσφαιρα 

Στην περιοχή δεν υπάρχει σταθµός µέτρησης και παρακολούθησης του θορύβου και των 

ατµοσφαιρικών ρύπων. Έτσι προτείνεται σε µηνιαία βάση η παρακολούθηση ατµοσφαιρικών 

παραγόντων µε τη χρήση κινητής µονάδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώ ανά εξάµηνο να γίνεται 

µέτρηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά µήκος των επαρχιακών οδών της περιοχής µελέτης (3 

επαρχιακοί οδοί). 
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Επιπλέον δείκτες που προτείνεται να περιλαµβάνονται στο σύστηµα παρακολούθησης και οι οποίοι 

µπορεί να παρακολουθούνται σε περιφερειακό επίπεδο και µε τη χρήση των αποτελεσµάτων από 

ελέγχους του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, είναι: 

• Αριθµός παραβάσεων που σχετίζονται µε υπερβάσεις εκποµπών αερίων ρύπων 

• Ποσοστό σοβαρών παραβάσεων/ σύνολο των παραβάσεων 

• Ποσοστό κυρώσεων /σύνολο παραβάσεων 

• Πλήθος εφαρµογής µέτρων πρόληψης και περιορισµού της ρύπανσης. 

 

7.7.5 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Όσον αφορά τα υλικά περιουσιακά στοιχεία µπορούν να παρακολουθούνται οι αλλαγές στις χρήσεις 

γης (κατά προτεραιότητα) µέσα από διάφορα προγράµµατα που εκπονούνται (π.χ µέσα από τα 

στοιχεία του CORINE LAND COVER, αεροφωτογραφήσεις κλπ), οι µεταβολές στην αξία της γης στα 

διάφορα σηµεία της περιοχής µελέτης και οι περιπτώσεις καταβολής αποζηµιώσεων ή εφαρµογής 

αντισταθµιστικών µέτρων στην περιοχή. 

 

7.7.6 Πολιτιστικό περιβάλλον 

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά συµπεριλαµβανοµένων όλων των ιστορικών και 

αρχιτεκτονικών στοιχείων στο Σχέδιο προβλέπεται η ανάδειξη και αξιοποίηση των σηµείων 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής. Ως στοιχείο παρακολούθησης της παραµέτρου αυτής θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το πλήθος και ο βαθµός αλλαγής των στοιχείων αυτών, καθώς και ο 

αριθµός των νέων οριοθετήσεων και κηρύξεων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων (Α 

προτεραιότητας). 

 

7.7.7 Τοπίο 

Μέσω του Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/2010) θεσπίζεται µια σειρά από µέτρα που αποσκοπούν στην 

προώθηση της προστασίας των τοπίων, τη διαχείριση και το σχεδιασµό τους, και την οργάνωση της 

Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήµατα τοπίων. Ειδικότερα προβλέπεται: 

Α. Αύξηση ευαισθητοποίησης 

Κάθε κράτος µέλος της Ε.Ε. αναλαµβάνει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση µεταξύ της κοινωνίας των 

πολιτών, των ιδιωτικών οργανισµών, και των δηµοσίων αρχών σχετικά µε την αξία των τοπίων, το 

ρόλο τους και τις µεταβολές σε αυτά.  

Β. Κατάρτιση και Εκπαίδευση. 

Κάθε µέλος της Ε.Ε.  αναλαµβάνει να προάγει: 
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α. την εκπαίδευση ειδικών στην εκτίµηση και στις λειτουργίες των τοπίων, 

β. τα πολυτοµεακά εκπαιδευτικά προγράµµατα στην πολιτική των τοπίων, στην προστασία, στη 

διαχείριση και στο σχεδιασµό, για επαγγελµατίες στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και για 

ενδιαφερόµενους οργανισµούς, 

γ. τους σχολικούς και πανεπιστηµιακούς κύκλους µαθηµάτων, οι οποίοι, στις σχετικές θεµατικές 

ενότητες, ασχολούνται µε τις αξίες που προσδίδονται στα τοπία και στα θέµατα τα οποία εγείρονται 

από την προστασία τους, τη διαχείριση και το σχεδιασµό τους. 

Γ. Αναγνώριση και εκτίµηση 

1. Με την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφερόµενων κρατών µελών, όπως συµφωνείται ρητά στο 

άρθρο 5, σηµείο γ, και µε την προοπτική να βελτιωθεί η γνώση των τοπίων του, κάθε µέλος της Ε.Ε.  

αναλαµβάνει: 

α. i. Να αναγνωρίζει τα δικά του τοπία σε ολόκληρη την επικράτειά του. 

ii. Nα αναλύει τα χαρακτηριστικά τους και τις δυνάµεις και τις πιέσεις που τα µετασχηµατίζουν. 

iii. Nα σηµειώνει τις µεταβολές. 

β. Nα εκτιµά τα τοπία που έχουν αναγνωριστεί κατ αυτόν τον τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις 

συγκεκριµένες αξίες που τους έχουν αποδοθεί από τις ενδιαφερόµενες πλευρές και τον πληθυσµό 

που αφορούν. 

2. Αυτές οι διαδικασίες αναγνώρισης και εκτίµησης καθοδηγούνται από ανταλλαγές εµπειριών και 

µεθοδολογίας, που οργανώνονται µεταξύ των Μερών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε το άρθρο 

8. 

∆. Στόχοι ποιότητας τοπίων 

Κάθε Μέρος αναλαµβάνει να ορίσει τους στόχους ποιότητας τοπίων για τα τοπία που έχουν 

αναγνωριστεί και εκτιµηθεί, έπειτα από δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε το άρθρο 5, σηµείο γ. 

Ε. Εφαρµογή 

Για να τεθούν σε εφαρµογή οι πολιτικές τοπίων, κάθε Μέρος αναλαµβάνει να εισαγάγει τα µέσα που 

αποσκοπούν στην προστασία, στη διαχείριση και /ή στο σχεδιασµό του τοπίου. 

Η παρακολούθηση του τοπίου θα µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω των προτεινόµενων δεικτών: 

• Βαθµός αποκατάστασης τοπίου (περιλαµβάνει και την έκταση αποκατάστασης) ως Α 

προτεραιότητας και  

• Ποσοστό εφαρµογής µέτρων αποκατάστασης ή ενσωµάτωσης στο τοπίο της περιοχής 

παρέµβασης (µη υποχρεωτικός) 

Παρόλο που οι δείκτες που προτείνονται έχουν ποσοτικό χαρακτήρα, εν τούτοις ποιοτικές 

πληροφορίες και παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν µε τις αλλαγές τοπίου κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης των παρεµβάσεων είναι αυτές που θα αποτελέσουν την κύρια πληροφόρηση ως προς 

τις δηµιουργούµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές. 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται υπό τη µορφή γενικών κατευθύνσεων τα µέτρα, οι προτάσεις και 

κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

εφαρµογή του υπό µελέτη Σχεδίου, το οποίο θα περιλαµβάνεται στην κανονιστική πράξη 

περιβαλλοντικής έγκρισης του υπό µελέτη Σχεδίου. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, τα στοιχεία κανονιστικής 

πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου περιλαµβάνουν τα εξής: 

i. Προτάσεις κατευθύνσεων και µέτρων για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, 

αντιµετώπιση των σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

ii. Προτάσεις για το σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

την εφαρµογή του σχεδίου (monitoring). 

Η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ σύµφωνα µε το Άρθρο 7, παράγραφος 10 της ανωτέρω ΚΥΑ 

περιλαµβάνει πληροφορίες και στοιχεία: 

α) σχετικά µε τη διαβούλευση µε τις δηµόσιες αρχές και το ενδιαφερόµενο κοινό,  

β) για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο σχέδιο ή πρόγραµµα από την ενσωµάτωση 

της περιβαλλοντικής διάστασης,  

γ) για τους όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του 

περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου ή προγράµµατος, 

δ) για το προβλεπόµενο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος,  

ε) για το χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης.  

Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εν λόγω απόφασης. 

Ως γενική κατεύθυνση για την εφαρµογή του Σχεδίου είναι η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

σχετικά µε την αδειοδότηση των έργων. 

Το ίδιο το Σχέδιο περιέχει ήδη κάποιες δράσεις που µπορούν να λειτουργήσουν βελτιωτικά για τις 

πιθανές επιπτώσεις. 

Σε γενικές γραµµές τα προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση των πιθανών σηµαντικών 

επιπτώσεων του σχεδίου και των συνολικών επιπτώσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Επίπτωση Πιθανή Αντιµετώπιση 

Απώλεια Βιοποικιλότητας 

∆ιαφύλαξη των χαρακτηρισµένων περιοχών προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

Προστασία θεσµοθετηµένων χρήσεων πρασίνου. 

Έλεγχος κινήσεων και επισκεπτών και επαρκής ενηµέρωσή τους. 

Αύξηση των χώρων πρασίνου. 

Υποβάθµιση συνθηκών υγείας, Βελτίωση τοπικών υποδοµών υγείας. 
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πληθυσµού   

Ρύπανση ή καταστροφή εδαφών, 

νερού και αέρα  
Ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Υποβάθµιση πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και τοπίου 

Έργα ανάπλασης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς 

και τοπίου. 

Ενέργεια 

Ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

Υλοποίηση προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας τόσο στα 

νοικοκυριά όσο και στις υπηρεσίες του ∆ήµου.  

Πίνακας 43: Προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης σηµαντικών επιπτώσεων 

 

Για το σύνολο των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν, καθώς και για τα συνοδά έργα αυτών, θα 

πρέπει να εφαρµόζεται η Νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και να 

εκπονούνται οι σχετικές µελέτες (ΠΠΕΑ, ΜΠΕ) και στη συνέχεια να εφαρµόζονται τα οριζόµενα 

µέτρα, οι περιορισµοί και οι όροι από τις σχετικές εγκρίσεις και τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται εάν λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες στο 

σχεδιασµό των παρεµβάσεων: 

• Σχεδιασµός των παρεµβάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται συνολικά οι 

δυσµενείς επιδράσεις στο γύρω περιβάλλον. 

• Οι οικολογικά ευαίσθητες περιοχές να παραµένουν ανεπηρέαστες. 

• Η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονοµιά και τα µνηµεία παραµένουν ανεπηρέαστα. 

• Οι περιοχές που αντιµετωπίζουν ήδη περιβαλλοντικές πιέσεις δεν επηρεάζονται περαιτέρω. 

• Οι περιοχές µε περιβαλλοντική υποβάθµιση και σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα θα 

πρέπει να αντιµετωπίζονται κατά προτεραιότητα. 

• Ελαχιστοποίηση των δυσµενών επιπτώσεων στο τοπικό οικοσύστηµα και το έδαφος µε την 

κατάληψη µόνο των απαιτούµενων, για την υλοποίηση, εκτάσεων κατά την κατασκευαστική 

φάση και την πρόβλεψη µέτρων προστασίας / αποκατάστασης. 

• Τήρηση των ορίων που προβλέπονται για την εκποµπή ατµοσφαιρικών ρύπων και τη 

διάθεση υγρών απόβλητων. 

• Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον όπως είναι οι τεχνολογίες 

ανακύκλωσης και εξοικονόµησης υδατικών πόρων, µείωσης/αποφυγής της διάθεσης 

αποβλήτων (υγρών και στερεών) στο περιβάλλον. 

Για τη µείωση των περιστατικών καταπατήσεων εκτάσεων (σε δασικές περιοχές), συγκρούσεων 

χρήσεων γης, υποβάθµισης του αισθητικού περιβάλλοντος και τοπίου κλπ είναι δυνατή η λήψη και 

µελέτη αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών φωτογραφιών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
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9. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης δεν παρουσιάστηκαν 

συγκεκριµένες δυσκολίες. 

Έτσι, οι δυσκολίες σύνταξης αφορούσαν κυρίως στην έλλειψη αναλυτικών προδιαγραφών αλλά και 

την έλλειψη εκτενούς διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες εκτιµάται ότι 

ξεπεράστηκαν µε χρήση των υφισταµένων προδιαγραφών της ελληνικής νοµοθεσίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και µε χρήση στοιχείων και εµπειρίας από διάφορους διαδικτυακούς 

τόπους.  

Σε κάθε περίπτωση, έγινε προσπάθεια, η παρούσα µελέτη να καλύψει ικανοποιητικά τόσο τις 

τυπικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας, όσο και τις ουσιαστικές ανάγκες ενός Σχεδίου-Προγράµµατος 

(ΣΧΟΟΑΠ) και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. 
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10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές µελέτες και έρευνες, οι οποίες 

θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

προτάσεων στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ της ∆.Ε. Μητρόπολης.  

Το ισχύον εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στις απαιτούµενες διαδικασίες (µελέτες, 

εγκρίσεις) για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνει: 

• Εγκύκλιος 37/1995 (Αρ.Πρωτ.: 3429/11.9.1995) «Περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων 

Έργων». 

• Εγκύκλιος 38/05 (Αρ.Πρωτ.: 3434/15-11-2005) Συµπλήρωση, αναµόρφωση και 

επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 «Περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων». 

• Νόµος 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005) «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων 

συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

• Νόµος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

Στην Εγκύκλιο 38/2005 ορίζονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκπόνηση 

µελετών ∆ηµόσιων Έργων όπως Οδικά έργα, Λιµενικά έργα, Υδραυλικά έργα και Κτιριακά έργα. 

Επισηµαίνεται ότι για την περιοχή της ∆.Ε. Μητρόπολης δεν απαιτούνται τέτοιου είδους πρόσθετες 

βασικές µελέτες και έρευνες για την έγκριση του σχεδίου. 

 

Για τη Μελετητική Οµάδα της ΣΜΠΕ 

 

 

                                                    Κωνσταντίνος Παλαιοχωρίτης 

                                                        Γεωλόγος M.sc – G.I.S. 

 

 

             Ελέγχθηκε, η Επιβλέπουσα                                  Θεωρήθηκε, η ∆ιευθύντρια 

 

 

          Φωτεινή Μούστου                              Περσεφόνη Ράγκου               

               Μηχανικός Χωροταξίας,                                                              Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

   Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε. 
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
� Βάση ∆εδοµένων για την Ελληνική Φύση "Φιλότις", ΕΜΠ - www.itia.ntua.gr/filotis 

� Γεωργούλα Αικατερίνη, Κανδήλα Θωµαή (2013) - Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης 

� Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) - www.ekby.gr 

� Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) - www.ornithologiki.gr 

� ΕΠΕΜ Α.Ε. (1997) - Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) Περιοχής Λίµνης Ν. Πλαστήρα 

Ν. Καρδίτσας 

� Επίσηµη Εφηµερίδα L 164 της 25/6/2004 σ. 19-40. 

� Κασιούµης, Κ., 1994. - Η Προστασία της Φύσης στην Ελλάδα. Θεσµικό Πλαίσιο, 

Προστατευόµενες Περιοχές και Αρµοδιότητες Προστασίας. Περιοδ. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά 

Θέµατα. Τόµ. 5, Τεύχ. 3/94. Θεσσαλονίκη. 

� Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ≪τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων≫. Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 327 της 22/12/2000 

σ. 1 – 73. 

� Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε ≪την εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων≫. Επίσηµη Εφηµερίδα L 

197 της 21/7/2001 σ. 30-37. 

� Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε ≪την περιβαλλοντική ευθύνη 

όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας≫. Επίσηµη Εφηµερίδα 

L 143 της 30/4/2004 σ. 56-75. 

� Οδηγία 2008/50 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί ≪της ποιότητας του ατµοσφαιρικού 

αέρα και καθαρότερου αέρα για την Ευρώπη≫. Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 152 της 11-6-2008 σ. 

1-44. 

� Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε ≪πρότυπα ποιότητας 

περιβάλλοντος στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά µε την τροποποίηση και 

τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συµβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 

84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου≫. Επίσηµη Εφηµερίδα L 348 της 24/12/2008 σ. 84 – 97. 

� Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί ≪της προώθησης της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 

οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ≫. Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 140 της 5-6-2009 σ. 16-62. 

� Παλαιοχωρίτης Κων/νος (2013) - Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Μητρόπολης. 

� ΥΠΕΚΑ (2012) - Εθνική βάση δεδοµένων για τους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας του ∆ικτύου 
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Natura 2000. 

� ΥΠΕΚΑ (2012) - Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των 

Υδατικών ∆ιαµερισµάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τις 

Προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του Ν. 3199/2003 και του Π.∆. 51/2007 

� ΥΠΕΧΩ∆Ε, Περιβαλλοντική Πληροφορία – www.minenv.gr/4/41/g4100.html 

� Υπουργείο Πολιτισµού – http://odyseus.culture.gr. 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ) 

 

1. Χάρτης ευρύτερης περιοχής 

2. Γεωµορφολογικός - Υδρολογικός χάρτης 

3. Γεωλογικός χάρτης 

4. Χάρτης στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος 

5. Χάρτης κάλυψης - χρήσεων γης 

6. Χάρτης πρότασης χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος 

7. Χάρτης ∆οµικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

 
Φωτό 1: Οικοσυστήµατα µεταβατικών λοφωδών περιοχών (παλιούρα, άτοµα δρυός, κουτσουπιές) 

 

 

Φωτό 2: Πηγές Κρύας Βρύσης 
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Φωτό 3: Χαρακτηριστική µορφή τοπίου µεταβατικών ηµιορεινών περιοχών προς την πεδιάδα της Καρδίτσας 

(χορτολιβαδικές εκτάσεις) 

 

 

Φωτό 4: Χαρακτηριστική µορφή τοπίου µεταβατικών ηµιορεινών περιοχών προς την πεδιάδα της Καρδίτσας (δασικά 

υποβαθµισµένα οικοσύστηµα δρυός διακοπτόµενα απο καλλιέργειες) 
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Φωτό 5: Χώρος προς αποκατάσταση παλιού λατοµείου αδρανών υλικών 

 

Φωτό 6: Χώρος προς αποκατάσταση παλιού λατοµείου αδρανών υλικών - Ενδεικτική θέση ΑΕΚΚ 
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Φωτό 7: Χώρος προς αποκατάσταση παλιού λατοµείου αδρανών υλικών - Ενδεικτική θέση ΑΕΚΚ 

 

Φωτό 8: Χώρος προς αποκατάσταση παλιού λατοµείου αδρανών υλικών - Ενδεικτική θέση ΑΕΚΚ 
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Φωτό 9: Η υφιστάµενη πίστα moto-cross δυτικά της Μητρόπολης 

 

Φωτό 10: Η υφιστάµενη πίστα moto-cross και ο πύργος ελέγχου 
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Φωτό 11: Ο οικισµός του Αγίου Γεωργίου και ανάτη δασικές εκτάσεις δρυός 

 

Φωτό 12: Άλσος Ξινονερίου µε άτοµα δρυός, χαλεπίου πεύκης και ακακίας 
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Φωτό 13: Το φαράγγι "Βροντάρι" 

 

Φωτό 14: Ο οικισµός της Πορτίτσας - δάση δρυός 
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Φωτό 15: Κοίτη ποταµού Γαβριά - παρόχθια βλάστηση καλαµιώνων, πλατάνων και  ιτιάς 

 

Φωτό 16: Κοίτη ποταµού Γαβριά εντός οικισµού Μητρόπολης 
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Φωτό 17: Χαρακτηριστικό παραδοσιακό κτίσµα της περιοχής (Μητρόπολη) 

 

Φωτό 18: Θολωτός τάφος Γεωργικού 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ∆.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ            Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΝ∆ΗΛΑ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΡΑΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    216 

 

 

Φωτό 19: Χαρακτηριστική εικόνα κοινοχρήστου χώρου πλατείας 
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Υ∆ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1)
 : ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Όνοµα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Επώνυµο : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας : ΖΩΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ 

Ηµεροµηνία Γέννησης(2)
 : 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1975 

Τόπος Γέννησης : ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας : ΑΖ781916 Τηλ : 2441300296 

Τόπος Κατοικίας : ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ Οδός : ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθ: 24 Τ.Κ.: 43100 

Αριθ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax) : 2441300296 
∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµ. 

(E-mail) : 
oldvil@gmail.com 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι είµαι κάτοχος µελετητικού πτυχίου κατηγορίας 20 

(γεωλογικές µελέτες) τάξης Β και κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης Β µε αριθµό µητρώου 

17578. Η ισχύς του πτυχίου είναι έως 19/10/2016 και έτος κτήσης το 2004. 

 
 

Καρδίτσα 22/06/2015  
 
 
 

Ο ∆ηλών 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1)
 : ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Όνοµα : ΑΡΙΣΤΕΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ Επώνυµο : ΡΑΠΤΗ 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ -ΡΑΠΤΗ 

Ηµεροµηνία Γέννησης(2)
 : 23  ΜΑΙΟΥ 1981 

Τόπος Γέννησης : ΜΑΡΟΥΣΙ 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας : AE 029379 Τηλ : 210 8030440 

Τόπος Κατοικίας : ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Οδός : ΠΑΙΚΟΥ  Αριθ: 04 Τ.Κ.: 15235 

Αριθ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax) : 210 6002506 
∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµ. 

(E-mail) : 
Christina_rapti@hotmail.com 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι είµαι κάτοχος µελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 

(περιβαλλοντικές µελέτες) τάξης Α µε αριθµό µητρώου 23183. Η ισχύς του πτυχίου µου είναι έως 

05/12/2024. 

 
 

Χαλάνδρι 22/06/2015  
 
 
 

Η ∆ηλούσα 
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ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
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