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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του 

Δήμου Πάργας» εκπονείται από τον Δήμο Πάργας στο πλαίσιο έγκρισης της επέκτασης του 

οικισμού Μεσοποτάμου (εφεξής Σχέδιο). Κατά την διαδικασία εκπόνησης του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου Φαναρίου (Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου 

Φαναρίου, Νομού Πρέβεζας. ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/2007 ΦΕΚ 479/ΑΑΠ/2007 ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/2008 

ΦΕΚ166/ΑΑΠ/2010) δεν εκπονήθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

 

Η παρούσα ΣΜΠΕ προβλέπει την καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις υπάρχουσες δράσεις και δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στο πεδίο εφαρμογής της και στην εκτίμηση των επιπτώσεων που δύναται 

να επιφέρει η εφαρμογή της επέκτασης του οικισμού στο ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό, 

ανθρωπογενές και δομημένο). Εν συνεχεία αναλύει κατευθύνει και παρουσιάζει προτάσεις, 

μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών. 

                 
Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στο Δήμο Πάργας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα 

Φαναρίου (πρώην Δήμος Φαναρίου). Ο Δήμος Πάργας υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια 

Ηπείρου και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Στο απόσπασμα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση της υπό μελέτη έκτασης, η οποία εδράζεται σε πεδινή 

περιοχή. 
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Σκοπιμότητα και στόχοι της επέκτασης του οικισμού 
 
 

Στόχος της επέκτασης του οικισμού  είναι να επιλυθούν τα πολεοδομικά θέματα και τα 

προβλήματα δόμησης στην υφιστάμενη έκταση του οικισμού Μεσοποτάμου. 

  
Από την μελέτη του ΓΠΣ Δ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ, προβλέπεται επέκταση για Α’ κατοικία στα ΒΔ του 

οικισμού, έκτασης περίπου 245,00 στρεμμάτων και μικρή επέκταση στα Νότια για 

τακτοποίηση. 

 

Για το σκοπό της μελέτης, διερευνώνται οι Διεθνείς, οι Κοινοτικοί και οι Εθνικοί στόχοι 

περιβαλλοντικής προστασίας, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να καθοριστούν οι 

βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι για την επέκταση.  

Οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι με βάση τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, είναι οι εξής: 

 

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα  

- Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής ανάπτυξης με τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας  

- Αποφυγή του περιορισμού των φυσικών χώρων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας  

 

Υδατικοί πόροι - Υγρά απόβλητα  

- Διασφάλιση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτων  

- Διασφάλιση επάρκειας ύδατος για ύδρευση, άρδευση και χρήση σε άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες  

- Περιορισμός της επικινδυνότητας σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ)  
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Έδαφος - Στερεά απόβλητα  

- Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη της ποσότητας και ποιότητάς τους  

- Αποφυγή απομάκρυνσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης εξαιτίας ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων  

- Μείωση αποβλήτων στο ελάχιστο και επαναχρησιμοποίηση μέσω ανακύκλωσης, 

λιπασματοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας  

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση - Κλιματικοί παράγοντες - Ενέργεια  

- Περιορισμός της ανάγκης μετακινήσεων - Μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών του 

τομέα των μεταφορών  

- Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  

- Περιορισμός παραγωγής αερίων θερμοκηπίου (μετριασμός κλιματικής αλλαγής)  

- Ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (μετριασμός κλιματικής αλλαγής)  

 

Πολιτιστική Κληρονομιά - Τοπίο  

- Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών 

χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

- Δημιουργία λειτουργικών χώρων και κτιρίων που δεν υποβαθμίζουν το τοπίο  

- Βελτίωση ποσότητας και ποιότητας ανοικτών χώρων, προσβάσιμων στο κοινό  
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1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ) 

Αρχικά σημειώνονται τα ακόλουθα (όπως λαμβάνονται από την πολεοδομική μελέτη): 

- Ως πληθυσμιακό στόχο για ολόκληρο τον οικισμό Μεσοποτάμου, σύμφωνα με το ΓΠΣ, 

η ομάδα δέχθηκε τα 518 άτομα, για το 2021, ενώ για την νέα γειτονιά-επέκταση η 

χωρητικότητα καθορίστηκε στους 280 κατοίκους. Με βάση αυτό τον αριθμό 

εκτιμήθηκαν οι ανάγκες για την νέα πολεοδόμηση. 

- Ακόμη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διέλευσης του επαρχιακού δρόμου μέσα από τον 

οικιστικό ιστό με διαπλάτυνση του στο τμήμα της νέας επέκτασης  ώστε να 

δημιουργηθεί παράπλευρη ζώνη για κάλυψη των τοπικών κινήσεων.  

- Η προκαταρκτική πρόταση της Α΄ φάσης προβλέπει ότι το σύνολο του οικισμού θα 

αποτελεί μία πολεοδομική ενότητα που χωρίζεται λόγω έκτασης σε δύο γειτονιές, ήτοι 

« Α.  παλιός οικισμός» και «Β.  νέα επέκταση» 

Προτείνεται «κέντρο γειτονιάς» με τις απαιτούμενες λειτουργίες και εξυπηρετήσεις (παιδικός 

σταθμός, πλατεία, παιδική χαρά, εμπορικό κέντρο,  χώρος στάθμευσης) στην «γειτονιά Β, νέα 

επέκταση».  

Όσον αφορά τον υπόλοιπο εξοπλισμό του Δήμου σε κοινόχρηστα και κοινωφελή, 

προτείνονται: 

α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 Το οικόπεδο που διατίθεται σήμερα για το δημοτικό σχολείο  δεν καλύπτει τις προδιαγραφές, 

(ακτίνα επιρροής). Έτσι, με στόχο την λειτουργία ενός δημοτικού για κάλυψη ολόκληρου του 

οικισμού, προτείνεται μεταφορά του δημοτικού σχολείου σε νέα κεντροβαρή ως προς τον 

συνολικό οικισμό θέση, στο Ο.Τ. 38,  εμβ. περίπου 1300 μ2 (με παράλληλη επισκευή του 

υπάρχοντος δημοτικού, για κάλυψη των αναγκών νηπιαγωγείου στον παλιό οικισμό),   

Ακόμη προτείνεται καθορισμός νέου χώρου νηπιαγωγείου, στο ΟΤ 41,  εμβ. περίπου 1200 

μ2, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις ακτίνων επιρροής (max R=400m). 

β) ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 

Από τον υπάρχοντα προγραμματισμό της Περιφερειακής Ενότητας δεν προβλέπεται η 

λειτουργία Κέντρου Υγείας. Οι ανάγκες περίθαλψης καλύπτονται από το Αγροτικό ιατρείο.  
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Σε επίπεδο πρόνοιας απαιτείται  η λειτουργία δύο βρεφονηπιακών σταθμών στις γειτονιές "Α" 

και "Β",  ήτοι προβλέπεται καθορισμός νέου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 41,  εμβ. 

περίπου 900 μ2 

γ) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Οι απαιτήσεις καλύπτονται ως μέγεθος  από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

δ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Για την κάλυψη των πολιτιστικών αναγκών προτείνεται η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, 

μετά από ανακαίνιση και μετατροπή του πρώην γυμνασίου. 

ε) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Προτείνεται η οριοθέτηση ζώνης διοίκησης και υπηρεσιών (ΝΠΔΔ-ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ, κλπ)  

κεντροβαρικά, στο ΟΤ 37,  εμβ. περίπου 1.240 μ2, μεταξύ των δύο γειτονιών, νότια του 

επαρχιακού δρόμου. 

στ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 

Προτείνεται η δημιουργία αντίστοιχης ζώνης στο νέο κέντρο στην περιοχή επέκτασης με 

παράλληλη θεσμοθέτηση πολεοδομικών κινήτρων (‘Κέντρο Γειτονιάς’ με αντίστοιχες χρήσεις). 

 

ζ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Προβλέπεται καθορισμός ελεύθερων χώρων στην νέα γειτονιά «Β» ως κατωτέρω : 

1. Παιδική χαρά για παιδιά έως 12 ετών εμβ. περίπου 1.360 μ2 στο ΟΤ 53 

2. Πλατεία - Ελεύθερος χώρος συγκέντρωσης και αναψυχής στο κέντρο της γειτονιάς 

στο ΟΤ 46, εμβ. περίπου 2.510 μ2 

3. Διάσπαρτες νησίδες πρασίνου, προβλέπονται σε διάφορες θέσεις, και συνδυάζονται 

με πεζόδρομους, ώστε να δημιουργείται ένα πλέγμα πρασίνου-κίνησης πεζών.  

Ακόμη μετατρέπονται σε πράσινο’ αρκετές περιοχές, κυρίως στα όρια του οικισμού, 

που λογω έντονων κλίσεων θεωρούνται ακατάλληλες για δόμηση. Η αναγκαστική αυτή 

επιλογή ανεβάζει σημαντικά το ποσοστό ‘Πρασίνου’ στον οικισμό. 
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4. Χώρος πρασίνου με λειτουργίες επιπέδου γειτονιάς και με κατάλληλο εξοπλισμό 

προτείνεται στα Βόρεια και Ανατολικά του επαρχιακού δρόμου στον ‘αρχαιολογικό 

χώρο’ (ΟΤ 68, εμβ. περίπου 60,000μ2). Ο χώρος σύμφωνα με την 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ /Α1/Φ33/68710/3063/10.11.2011 χαρακτηρίζεται ως χώρος 

πρασίνου 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΌΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ :   

Όσον αφορά τους Όρους Δόμησης προτείνονται : 

• Χρήση   : Αμιγής κατοικία. Στις πλευρές των ΟΤ. με την σχετική  σκιαγράφηση 

κέντρου γειτονιάς, επιτρέπονται χρήσεις κέντρου γειτονιάς, του άρθρου 4 του ΠΔ 

23.2/6.3.1987 με εξαίρεση τις χρήσεις κτιρίων στάθμευσης, πρατήριων βενζίνης, 

αθλητικών εγκαταστάσεων, και εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων 

• Ελάχιστο πρόσωπο  : 18μ. 

• Ελάχιστο εμβαδόν : 600 μ2 

• Μέγιστη κάλυψη  : 25%  

• ΣΔ   : 0,25 

• Στέγη υποχρεωτική 

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ-181/Δ/85) όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ/4-11-11 (ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/4-11-11).  

• Στην περιοχή της επέκτασης όλες οι εργασίες θα γίνονται ύστερα από έγκριση και υπό 

την επίβλεψη της αρμόδιας για την περιοχή ΙΒ’ ΕΠΚΑ.  
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1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

To κλίμα στην περιοχή μελέτης είναι μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες και 

θερμά καλοκαίρια επειδή υπάρχει ομαλό ανάγλυφο που δεν παρεμποδίζει την ευεργετική 

επίδραση της θάλασσας. Ταυτόχρονα όμως επειδή η περιοχή βρίσκεται στην Δυτική Ελλάδα 

δέχεται σχετικά άφθονες βροχοπτώσεις. Αναλυτικότερα, κατά τη χειμερινή περίοδο το κλίμα 

της περιοχής εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του κλίματος των εύκρατων ζωνών με συχνές 

βροχές, ήπιες θερμοκρασίες και έλλειψη παγετών χιονοπτώσεων και ισχυρών ανέμων. Κατά 

τη θερινή περίοδο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των υποτροπικών ζωνών με θερμά και ξηρά 

καλοκαίρια και μεγάλη ηλιοφάνεια. 

Από κλιματικής άποψης η περιοχή της μελέτης χαρακτηρίζεται από τον ήπιο χειμώνα, τις 

αυξημένες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και το σχετικά μικρό εύρος 

θερμοκρασίας που ανέρχεται σε 16,7 οC. 

Το μέσο ύψος βροχής κυμαίνεται με μέγιστο τον μήνα Νοέμβριο (191,8 mm) και ελάχιστο τον 

μήνα Ιούλιο (8,6 mm). Η μέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 70,98%. Η μέση ετήσια 

θερμοκρασία είναι (17,5οC). Ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος (9,7οC) και θερμότερος 

μήνας είναι ο Ιούλιος (26,4οC). 

Σύμφωνα λοιπόν με το βιοκλιματικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής μελέτης, η περιοχή έχει 

χαρακτήρα έντονο μεσο‐μεσογειακό και ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής είναι υγρός κατά 

κύριο λόγο, με χειμώνες ήπιους. 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου στο Δήμο Πάργας, στην 

Περιφέρεια Hπείρου, εντός της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αχέροντα (EL0513 ΛΑΠ 

Αχέροντος). Η περιοχή του οικισμού Μεσοποτάμου χαρακτηρίζεται από τις εκβολές και την 

πεδιάδα του Αχέροντα. Περικλείεται από βουνά και θάλασσα αποτελώντας έτσι μία αυτόνομη 

εδαφική ενότητα με ιδιαιτερότητες στο φυσικό περιβάλλον αφού συνδυάζει θάλασσα, βουνό 

και μια εύφορη πεδιάδα.  

Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά Χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Ιόνια ζώνη (Αδριατικοϊόνιος).  

Στη ΛΑΠ του Αχέροντος σημαντικό τμήμα καλύπτεται από τους σχηματισμούς της Ιόνιας 

Ζώνης. Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των 

λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή κ.λπ.) με 

σημαντικότερη εξάπλωση στην περιοχή Πρέβεζα – Λούτσα και τεταρτογενείς αποθέσεις 
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(αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και 

παράκτιοι σχηματισμοί). 

Οι κύριες υδροφορίες της λεκάνης του Αχέροντος αναπτύσσονται στους ανθρακικούς 

σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης. Σημαντικές υδροφορίες αναπτύσσονται στους κοκκώδεις 

σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την 

κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας (π.χ. πεδιάδα Παραμυθιάς, περιοχή 

Αχερουσίας λίμνης, περιοχή Πρέβεζας).Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής 

σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές 

και κτηνοτροφικές ανάγκες. 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η χλωριδική σύνθεση της ευρύτερης περιοχής μελέτης συνέχεται στα όρια κάλυψης της 

Μεσομεσογειακής Ζώνης βλάστησης Αριάς (Quercion ilicis)  τύπος βαλκανικός και 

Ανατ.Μεσογείου, σύμφωνα με την ταξινόμηση των φυτοκοινωνικών μονάδων κατά Braun – 

Blanquet. 

Για την ζώνη βλάστησης της ευρύτερης περιοχής  ισχύουν τα εξής:  

Μεσο-µεσογειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής 

Μεσογείου. Στη µεσογειακή διάπλαση του Quercion ilicis και µάλιστα στον βαλκανικό τύπο και 

στον τύπο της Ανατολικής Μεσογείου η Quercus Ilex έχει µικρότερη σηµασία και 

υποκαθιστάται συνήθως από την Q. Coccifera και την Q. Calliprinos.  

Στην άμεση περιοχή του έργου υπάρχουν, ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, καλλιέργειες 

υπαίθριων κηπευτικών όσο και θερμοκηπιακές, καθώς επίσης δασικά είδη πλατύφυλλων και 

κωνοφόρων, θάμνοι, σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις 

εκτάσεις. 

Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

Η υπό μελέτη έκταση δεν εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε 

κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 3937/2011. Με την υπ’ αριθμ. 50743/2017 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 4432Β/15.12.2017) αναθεωρήθηκε ο εθνικός κατάλογος των προστατευόμενων 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura. Πλησιέστερα στην υπό μελέτη 

δραστηριότητα εντοπίζεται η ακόλουθη προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού δικτύου Natura 2000: 

• Προστατευόμενη περιοχή "ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) 

ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ" (GR2140001), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.Α.C.) και εντοπίζεται Δυτικά στο υπό μελέτη σχέδιο.  
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Η προστατευόμενη αυτή περιοχή  είναι στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας. Στη χωρική αρμοδιότητα του 

Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας εμπίπτουν 

οι προστατευόμενες περιοχές που σημειώνονται στον παραπάνω χάρτη και απαριθμούνται 

στον επόμενο πίνακα. Οι περιοχές αυτές ανήκουν στις Π.Ε. Θεσπρωτίας (9 περιοχές που ο 

κωδικός τους αρχίζει με GR212), Κέρκυρας (9 περιοχές που ο κωδικός τους αρχίζει με 

GR223) και Πρέβεζας (2 περιοχές που ο κωδικός τους αρχίζει με GR214) και έχουν ενταχθεί 

στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής και οικολογικής 

τους αξίας. 

Δάση και δασικές εκτάσεις 

Η περιοχή του υπό μελέτη σχεδίου δεν εμπίπτει εντός δασών ή δασικών και αναδασωτέων 

εκτάσεων.  

Στην περιοχή μελέτης, δεν έχει κυρωθεί ο Δασικός Χάρτης. Η περιοχή του υπό μελέτη Σχεδίου 

εμπίπτει σε εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Άλλες περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Ως καταφύγια άγριας ζωής (Κ.Α.Ζ.) χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, 

υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της 

άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας 

πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως 

σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και 

οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών. (Ν. 

3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις) 

Υπάρχει 1 Καταφύγιο άγριας ζωής (KAZ) που αναφέρεται στο άρθρο 5 του ν.3937/2011 

(προστατευόμενες περιοχές από την Εθνική νομοθεσία) που γειτνιάζει με το μελετώμενο 

Σχέδιο 

-  Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κ925 Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης – Λούτσας πρώην Δήμου 

Φαναρίου, με εμβαδόν 899 εκτάρια 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις Γης Με την υπ’ αριθμ. οικ.4256/2007 (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ) 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Έγκριση ΓΠΣ Δήμου Φαναρίου» έχει 

εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου (τότε Δήμου 

Φαναρίου), Δήμου Πάργας της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου. 

Για την ορθότητα της παρουσίασης σημειώνονται τα μεταγενέστερα ΦΕΚ που αφορούν 

διορθώσεις σφαλμάτων και συμπληρώσεις του αρχικού ΦΕΚ: 

α. Αρ. οικ. 4256/2007/14-09-2007 Απόφαση Έγκρισης(ΦΕΚ 451/ΑΑΠΘ/2007) 

β. ΦΕΚ διόρθωσης σφαλμάτων ΦΕΚ έγκρισης Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 

479/ΑΑΠΘ/2007) 

γ. Αρ.35721/2008/17-07-2008 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας 

(ΦΕΚ334/ΑΑΠΘ/2008) 

δ. Αρ.3895/204/2010/12-04-2010 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. 

Πρέβεζας (ΦΕΚ 166/ΑΑΠΘ/2010) 

ε.Αρ.50285/3130/2011/18-11-2011 τροποποίηση της υπ’αριθμ. οικ. 4256/14-9-2007 

απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 351/ΑΑΠΘ/2011) 

στ. ΦΕΚ 39/Δ/15-02-2019: Διόρθωση σφάλματος στην 4256/2007/14-09-2007 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 451/2-10-2007 (τεύχος 

Α.Α.Π.) (ΑΔΑ:ΨΓΚΛΟΡ1Γ-Β0Φ) 

Βάσει των χωρικών ρυθμίσεων του ως άνω ΓΠΣ, Καθορίζονται νέοι οικιστικοί υποδοχείς για 

Α’ ή Β’ κατοικία με χρήσεις, μέσους Σ.Δ. και προτεινόμενους όρους δόμησης, (όπως φαίνεται 

στον πίνακα II). Η περιοχή επέμβασης (θέση Σχεδίου) εντάσσεται στους νέους αυτούς 

οικιστικούς υποδοχείς.  

Επισημαίνεται ότι οι γενικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ, προσδιορίζουν (για την περιοχή 

επέκτασης) τα ακόλουθα :  

• Χρήση : Αμιγής κατοικία με κέντρο γειτονιάς  

• σ (μέσος ΣΔ) : 0,25     

• d (πυκνότητα) : 61 άτομα/Ha,  

• λ (συντελεστής κορεσμού): 0,4    

• κ = (τ.μ. κτιρίου για κατοικία ανά μόνιμο κάτοικο) : 35 

• u = τ.μ. γηπέδου για κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο/μόνιμο κάτοικο : 25 

• Ε1 = Εμβαδόν εντός εγκεκρ. σχεδίου εκτός οδικού δικτύου κλπ:  20,4Ηα 

• C = χωρητικότητα = d*Ε1*λ  : 495 
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ΣΗΜ : Από τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά οι χρήσεις και ο μέσος Σ.Δ. 

• Για κάλυψη αναγκών σε ΚΧ και ΚΦ το Γ.Π.Σ. προτείνει (μ2 οικοπέδου): 1 αγροτικό 

ιατρείο (100 μ2), 1 Παιδικό Σταθμό (800 μ2), Πολιτιστικές χρήσεις (1000 μ2), Πλατεία 

(1000 μ2), Παιδικές Χαρές (200 μ2), και Νησίδες Πρασίνου (200 μ2) 

Ακόμη, για την πολεοδόμηση είναι υποχρεωτικοί οι όροι της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ 

ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφασης του Υπ. Πολιτισμού 

Πολιτιστική κληρονομιά  

Η θέση Σχεδίου σχετίζεται άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου που έχει 

θεσμοθετηθεί από το 1962, με την ΥΑ 15794/19-12-1961 - ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962. Έκτοτε 

εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 

ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφαση ΥΠΠΟ. 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/123388/5656/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/2011) 

για την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Εφύρας και Νεκρομαντείου. 

Και τέλος η απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/258002/154653/10557/3102/2016: Αναοριοθέτηση 

του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Εφύρας – Νεκρομαντείου Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, (ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/2016), 03-11-2016. 

Παραδοσιακοί οικισμοί: 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υπάρχουν παραδοσιακοί οικισμοί, μακριά όμως από 

την άμεση περιοχή του Σχεδίου:  

• Αγιά ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78) 

• Πάργα ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78) 

• Πρέβεζα (τμήμα πόλεως) ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78, ΦΕΚ 39/Δ/89) 

• Χρυσογιαλί (Βάλτος) ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78) 

Τοπίο: 

Α. Η κοίτη του ποταμού Αχέροντα και των παραποτάμων του, Κωκυτού και Βουβοπόταμου, 

κηρύχθηκαν με την ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/37633/74/22.12.1976 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

7/Β/13.01.1977) ως τόποι ιστορικοί και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο κωδικός του τόπου 

είναι ΑΤ3010051.Το μελετώμενο Σχέδιο βρίσκεται εκτός ορίων των τόπων αυτών. 

Β.Η ζώνη του Παράκτιου Χώρου Ιονίου Πελάγους Π.Ε. Πρέβεζας συνδυάζει φυσικό 

περιβάλλον (παραλίες, χλωρίδα, πανίδα, φυσικό τοπίο) και ανθρωπογενές περιβάλλον 
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(Ιστορικό Κέντρο πόλης Πρέβεζας, Αρχαιολογικούς Χώρους, μνημεία, πολιτιστικά και ιστορικά 

στοιχεία).Η Ζώνη Παράκτιου Χώρου Ιονίου Πελάγους Π.Ε. Πρέβεζας χαρακτηρίζεται από το 

Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου απόφαση Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2018) ως  Τοπίο Περιφερειακής Αξίας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Στην άμεση περιοχή του Σχεδίου, παρόλο που ο Δήμος Πάργας και η Δημοτική Ενότητα 

Φαναρίου παρουσιάζει μείωση πληθυσμού την τελευταία εικοσαετία, αντιθέτως η Δημοτική 

Κοινότητα Καναλακίου και ο οικισμός Μεσοποτάμου παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού. Σε 

απόλυτα νούμερα η Δ.Κ. Καναλακίου από 2.501 κατοίκους που είχε κατά την απογραφή του 

1991, στην απογραφή του 2011 παρατηρούμε αύξηση με πληθυσμό 2.513 κατοίκους. 

Ποσοστιαία, η αύξηση αυτή είναι 0,5%.  Ο οικισμός Μεσοπόταμος έχει μεγαλύτερη αύξηση 

μέσα στην τελευταία εικοσαετία, από 506 κατοίκους το 1991, σε 533 κατοίκους κατά την 

απογραφή του 2011. Η αύξηση αυτή ποσοστιαία είναι 5,3%. 

 

Απασχόληση - Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Η Περιφέρεια υστερεί σε σχέση με τις επιδόσεις της στην αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ27, 

αλλά σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει επιδόσεις που προσεγγίζουν το μέσο επίπεδο της 

χώρας. Το μερίδιο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας ηλικίας 15-64 ετών, ανέρχεται στο 67,72% (Eurostat 2012), επίπεδο που 

κυμαίνεται στο μέσο επίπεδο της χώρας (67,93%) και σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το 

μέσο όρο της ΕΕ27 (71,73%), χωρίς να παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές από το 2008-2012. 

Οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 

σε σχέση με τους άνδρες (59,4% έναντι 75,89% των ανδρών). 

Η κατά βασικό κλάδο κατανομή της απασχόλησης σε συσχέτιση με την αντίστοιχη σε 

Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δείχνει διογκωμένο πρωτογενή τομέα και σχετικά 

περιορισμένη απασχόληση στον τριτογενή. Η Ήπειρος συνεισφέρει το 4% της απασχόλησης 

του πρωτογενή τομέα σε επίπεδο χώρας. Αύξηση της εξειδίκευσης στον πρωτογενή τομέα 

μεταξύ 1991 και 2011 εκτιμάται ότι επήλθε επίσης στους Δήμους Πάργας, Ζηρού, Πρέβεζας 

και Αρταίων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

• Υγεία 

Όσον αφορά την υγεία, η δευτεροβάθμια φροντίδα στην περιοχή της Πρέβεζας παρέχεται από 

1 Νοσοκομείο με συνολική δυναμικότητα 188 κλίνες. 

- Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας 

Επίσης στο Δήμο Πάργας υπάρχουν 2 Κέντρα Υγείας. Στην Πάργα και στο Καναλλάκι. Τα 

προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης υπήρχε δυσλειτουργία των δύο αυτών Κέντρων 

Υγείας (με την λειτουργία εναλλάξ μονές-ζυγές μέρες) που στην πραγματικότητα μείωναν την 

δυναμικότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε 1 Κέντρο Υγείας. Το τελευταίο έτος φαίνεται 

η κατάσταση να έχει επανέλθει στην καθημερινή λειτουργία και των δύο Κέντρων 

Υγείας.Παρέχοντας έτσι στον πληθυσμό ικανοποιητική πρωτοβάθμια φροντίδα. 

• Εκπαίδευση 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Πάργας δεν υπάρχει. Η κατάσταση των Ανώτερων/ 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

πίνακα. 

 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελείται από 113 

Γυμνάσια και 67 Λύκεια. Η  Δημοτική Κοινότητα Φαναρίου έχει δύο Λύκεια (1 ΓΕΛ και 1 ΤΕΛ) 

και ένα Γυμνάσιο στο Καναλάκι. Στο Μεσοπόταμο καλύπτεται πλήρως μόνο η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση με 1 Νηπιαγωγείο και 1 Δημοτικό Σχολείο. 

• Συγκοινωνίες – Μεταφορές 

 

Στην άμεση περιοχή του Σχεδίου υπάρχει ανισόπεδος κόμβος που συνδέει τον υφιστάμενο 

οικισμό με την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. 

• Ενέργεια 
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Η άμεση περιοχή του Σχεδίου καλύπτεται πλήρως από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. 

• Ύδρευση 

Οι πάροχοι νερού για τις υπηρεσίες Παροχής Νερού Ύδρευσης ‐ Διυλισμένου ή Καθαρού 

Πόσιμου Νερού και Αποχέτευσης (συλλογή και επεξεργασία λυμάτων μέχρι δευτεροβάθμια 

επεξεργασία) είναι κατά κανόνα Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης‐Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή 

υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπου δεν έχουν δημιουργηθεί ΔΕΥΑ. 

Με το νέο νόμο για τη συγχώνευση, έχουν δημιουργηθεί σήμερα (2011) οργανισμοί 

αυτοδιοίκησης σημαντικά μεγαλύτεροι (Καλλικρατικοί ΟΤΑ) από τους προηγούμενους 

(Καποδιστριακοί ΟΤΑ). Σε αρκετές περιπτώσεις, η επέκταση των ορίων αρμοδιότητας του 

Καλλικρατικού ΟΤΑ συνοδεύεται και με επέκταση της αρμοδιότητας ή τη συγχώνευση και των 

ΔΕΥΑ και των δημοτικών υπηρεσιών νερού που αντιστοιχούσαν στους Καποδιστριακούς ΟΤΑ 

που συγχωνεύθηκαν. Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου φαίνεται να λειτουργούν 17 ΔΕΥΑ, 

ενώ για τις περιοχές που δεν καλύπτουν οι ΔΕΥΑ οι υπηρεσίες ύδρευσης παρέχονται από 

τους Δήμους (Καποδιστριακούς). 

Η εικόνα του νομού για τα υδρευτικά δίκτυα δείχνει ότι αυτά είναι ανεπαρκή για να καλύψουν 

τις υφιστάμενες ανάγκες. Αιτία, ο κατακερματισμός των πιστώσεων σε μικρά υδρευτικά έργα 

χωρίς καμία στρατηγική, και η έλλειψη μιας συνολικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού. 

 Η ανεπάρκεια του δικτύου ύδρευσης συνίσταται κυρίως: 

Στην εποχιακή – ελλειμματική παροχή νερού σε ορισμένες περιοχές λόγω της αυξημένης 

ζήτησης κατά τους θερινούς μήνες. 

Στην παλαιότητα μεγάλου τμήματος του δικτύου ύδρευσης το οποίο χρήζει 

αντικατάστασης. Ειδικότερα τα προβλήματα που αναφέρονται από τους ΟΤΑ σχετικά με το 

δίκτυο είναι : 

• Παλαιότητα σημαντικών τμημάτων 

• Ανάγκες επέκτασης 

• Ανεπάρκεια δεξαμενών 

• Βελτίωση δικτύων 

• Βελτίωση αντλιοστασίων 

Αντίθετα με την εικόνα του Νομού, στην Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου και στον οικισμό 

Μεσοποτάμου το υδρευτικό δίκτυο κρίνεται ικανοποιητικό. 

• Άρδευση 

Η Υπηρεσία Άρδευσης – Αδιύλιστο μη Πόσιμο νερό, παρέχεται κυρίως από τους Τοπικούς 

Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), οι οποίοι εκτείνονται στα όρια ενός ή 
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περισσοτέρων Δήμων και τους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) με 

εποπτικό κυρίως ρόλο στη λειτουργία ορισμένων ΤΟΕΒ. Στην  Ήπειρο λειτουργούν περίπου 

40 ΤΟΕΒ και ένας ΓΟΕΒ. Στην άμεση περιοχή μελέτης υπάρχει ο ΤΟΕΒ Φαναρίου. 

 

• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Στην Δημοτική Κοινότητα Φαναρίου δεν υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.  

 

• Αστικών Απορριμμάτων 

Στην Περιφέρειακή Ενότητα Πρέβεζας έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν Χ.Υ.Τ.Α.  

Στην Ήπειρο δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι ενεργοί ΧΑΔΑ. Από τους 40 ανενεργούς ΧΑΔΑ 

που είχαν καταγραφεί, έχουν αποκατασταθεί οι 39, ενώ στο στάδιο ολοκλήρωσης (έως 30 11-

2015) βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης ενός ΧΑΔΑ.  

Οι 38 ΧΑΔΑ έχουν ενταχθεί στην πράξη ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ" με κωδικό MIS 373255 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον – Αειφόρος 

Ανάπτυξη" από τις 02/02/2012. Η πράξη τροποποιήθηκε στις 10/05/2013 με συνολικό 

προϋπολογισμό 2,778,970.65€ με εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 

1,778,970.65€. Στην εν λόγω πράξη περιλαμβάνονται τα έργα αποκατάστασης για 2 ΧΑΔΑ 

του Δ. Σουλίου, 4 του Δ. Ηγουμενίτσας, 1 του Δ. Φιλιατών, 2 του Δ. Πρέβεζας, 3 του Δ. Ζηρού, 

1 του Δ. Πάργας, 6 του Δ. Πωγωνίου, 5 του Δ. Κόνιτσας, 2 του Δ. Μετσόβου, 2 του Δ. 

Ζαγορίου, 1 του Δ. Β. Τζουμέρκων, 1 του Δ. Ζίτσας, 1 του Δ. Γ. Καραϊσκάκη, 1 του Δ. Ν. 

Σκουφά, 2 του Δ. Κ. Τζουμέρκων και 4 του Δ. Αρταίων.11  

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη 

αποκατάσταση των χώρων, όπως:  

• Έργα Διαμόρφωσης – Στεγανοποίησης Απορριμματικού Ανάγλυφου  

• Έργα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων  

• Έργα Διαχείρισης Στραγγισμάτων  

• Έργα Διαχείρισης Βιοαερίου  

• Έργα Αποκατάστασης – Προστασίας του Χώρου 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Με δεδομένο ότι, στην περιοχή μελέτης δεν παρατηρείται συγκέντρωση βιομηχανικών – 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, δεν υπάρχουν σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων ρύπων 

στην περιοχή. 
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Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης βρίσκεται γενικά σε 

άριστη κατάσταση. Οι δραστηριότητες μεταποίησης που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή 

είναι σχετικά μικρού μεγέθους και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

 
ΥΔΑΤΑ  

Σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29.12.2017) "Έγκριση της 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων", η υπό μελέτη δραστηριότητα ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) 

Αχέροντα (EL0513), του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΥΔ EL05). 

Η περιοχή του Σχεδίου ανήκει στην ΛΑΠ του π.Αχέροντα του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ηπείρου. Στη ΛΑΠ του Αχέροντος σημαντικό τμήμα καλύπτεται από τους σχηματισμούς της 

Ιόνιας Ζώνης. Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα 

βυθίσματα των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, 

κροκαλοπαγή κ.λπ.) με σημαντικότερη εξάπλωση στην περιοχή Πρέβεζα – Λούτσα και 

τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - 

πλευρικά κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί). Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται 

τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, 

αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες. Οι κύριες υδροφορίες της λεκάνης του Αχέροντος 

αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης. Σημαντικές υδροφορίες 

αναπτύσσονται στους κοκκώδεις σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων το δυναμικό 

των οποίων εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας (π.χ. πεδιάδα 

Παραμυθιάς, περιοχή Αχερουσίας λίμνης, περιοχή Πρέβεζας). 

Από τα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα (ΥΣ) που καταγράφηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 

Διαχείρισης, πλησιέστερα στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται το ρ. ΑΧΕΡΩΝ Π. 

(ΜΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΚΩΚΤΟΣ (ΒΟΥΒΟΣ) (EL0513R000202044N) σε 

απόσταση περί τα 200m βόρεια της υπό μελέτη έκτασης και το ρ. ΑΧΕΡΩΝ Π. 

(ΜΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) 1 (EL0513R000201043N), σε απόσταση περί τα 900 km νοτιοανατολικά 

της υπό μελέτη έκτασης.  

 
Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης τόσο η χημική κατάσταση των δύο 

ρεμάτων κρίνεται καλή και η οικολογική κατάσταση κρίνεται μέτρια. Η εκτίμηση της 
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κατάστασης των δύο ποτάμιων υδατικών συστημάτων που γειτνιάζει το μελετώμενο Σχέδιο 

αποτυπώνεται παρακάτω. 

 
• Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ)  
 

Αναφορικά με τα υπόγεια ύδατα, στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το Υπόγειο Υδατικό 

Σύστημα (ΥΥΣ), "Σύστημα Κορώνης" (EL0500130), στο οποίο εμπίπτει η υπό μελέτη έκταση. 

Το ΥΥΣ "Σύστημα Κορώνης" (EL0500130) ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού 

Αχέροντα (ΛΑΠ EL0513) και έχει έκταση 214,96 km2. Αποτελείται από τεταρτογενείς 

αποθέσεις και νεογενή ιζήματα. Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 

από υψηλές τιμές υδραυλικής αγωγιμότητας και αποθηκευτικής ικανότητας. Οι Νεογενείς 

αποθέσεις διαμορφώνουν αξιόλογους υπό πίεση υδροφόρους ορίζοντες.  

Αναφορικά με την κατάσταση του υπόψη ΥΥΣ, δεν εντοπίζονται τοπικές επιβαρύνσεις εξαιτίας 

ανθρωπογενών πιέσεων, και η χημική και οικολογική τους κατάσταση κρίνεται καλή. 

Ακολουθούν Σχήματα όπου απεικονίζεται η ποσοτική και η ποιοτική κατάσταση του ανωτέρω 

ΥΥΣ. 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου 

Σύμφωνα με τo Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05) ΦΕΚ 2684 Β / 6.07.2018 η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει 

σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, γειτνιάζει με την Ζώνη: 

• GR05RAK0005 "Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης 

Μαργαριτίου" 

 

1.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 

Λόγω των περιορισμών του τοπογραφικού αναγλύφου δεν εξετάστηκαν/μελετήθηκαν 

εναλλακτικές λύσεις σε άλλες θέσεις καθώς η επέκταση του οικισμού προς την συγκεκριμένη 

κατεύθυνση κρίνεται ως ενδεδειγμένη.  

Επίσης η μηδενική λύση (μη Σχέδιο) κρίνεται μη βιώσιμη για τους λόγους σκοπιμότητας 

υλοποίησης που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο. 
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1.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προσδιορίζονται, 

εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα, οι 

πρωτογενείς, δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-, μεσο-, μακροπρόθεσμες, 

μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στους ακόλουθους τομείς του 

βιοτικού, του ανθρωπογενούς και του αβιοτικού περιβάλλοντος της περιοχής εφαρμογής της 

υπό μελέτη επέκτασης του οικισμού Μεσοποτάμου (εφεξής : Σχέδιο): 

 

  

• Βιοτικό Περιβάλλον  

• Βιοποικιλότητα  

• Χλωρίδα  

• Πανίδα  

• Ανθρωπογενές περιβάλλον  

• Πληθυσμός  

• Ανθρώπινη υγεία  

• Πολιτιστική κληρονομιά  

• Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον  

• Αβιοτικό περιβάλλον  

• Στερεά / Υγρά απόβλητα  

• Έδαφος  

• Ύδατα  

• Ατμόσφαιρα  

• Θόρυβος  

• Κλίμα  

• Τοπίο 

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα  

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή του προτεινόμενου 

Σχεδίου. Στην υπό μελέτη έκταση δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές ή κάποιος άλλος 

προστατευόμενος ή φυσικός σχηματισμός που να διαταράσσεται από τις προτάσεις 

επανασχεδιασμού του χώρου. Περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις ασθενής έντασης, 
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ενδεχομένως να υπάρξουν στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου 

από την απομάκρυνση βλάστησης. Οι εν λόγω επεμβάσεις δύναται να επιφέρουν αμελητέα 

διατάραξη των οικοσυστημάτων της περιοχής. 

Πληθυσμός – Ανθρώπινη υγεία  

Η υλοποίηση του υπό μελέτη σχεδίου δεν δύναται να επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση στην 

ανθρώπινη υγεία. Πρόκειται να επηρεάσει θετικά τις συνθήκες διαβίωσης του τοπικού 

πληθυσμού. 

 

Πολιτιστική κληρονομιά  

Τμήμα της ευρύτερης περιοχής της ακρόπολης της αρχαίας Εφύρας, εντάσσεται στην περιοχή 

επέκτασης του οικισμού Μεσοποταμου. Όμως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/258002/154653/10557/3102 απόφαση ΥΠΠΟ 

(ΦΕΚ 221/2016) αποφασίστηκε η έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού 

χώρου Εφύρας - Νεκρομαντείου,Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, 

προκειμένου για την εξαίρεση της νότιας επέκτασης του οικισμού Μεσοποτάμου, η οποία δεν 

δυσχεραίνει την προστασία του αρχαιολογικού χώρου. 

Έτσι, από την εφαρμογή του υπό μελέτη σχεδίου δεν επέρχεται καμία επίπτωση στην 

πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. 

Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

Το προτεινόμενο Σχέδιο εκτιμάται ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο στην ποιότητα των 

συνθηκών διαβίωσης όσο και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

Στερεά / Υγρά απόβλητα - Έδαφος  

Αναμένεται αύξηση της ποσότητας των υγρών και στερεών αποβλήτων λόγω της επέκτασης 

του οικισμού. Θα συνεχιστεί η ορθή διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων όπως 

γίνεται έως τώρα στον υφιστάμενο οικισμό. 

Ο Δήμος Πάργας και η Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου κατόπιν εφαρμογής του 

προτεινόμενου σχεδίου, θα συνεχίσει να διαθέτει με ασφάλεια τα στερεά και υγρά απόβλητα, 

καθώς και τα αστικά λύματα αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα 

φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Επίσης, δεν υπάρχουν αυξημένες 

πιθανότητες ρύπανσης των εδαφών. Θα υπάρξουν ενδεχομένως περιορισμένες τοπικές 
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επιπτώσεις από την απομάκρυνση φυτοκάλυψης σε περίπτωση επέκτασης της 

δραστηριότητας εντός των υπό μελέτη έκτασης. 

Ύδατα  

Aναμένεται αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας νερού για την κάλυψη των υδρευτικών 

αναγκών Επομένως σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης της δραστηριότητας, αναμένονται 

ενδεχομένως επιπτώσεις στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων της περιοχής και στην 

κατανάλωση νερού. Σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται επιβάρυνση στη «χημική, οικολογική 

κατάσταση και οικολογικό δυναμικό» σε επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα συστήματα από τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου. 

Ατμόσφαιρα / Κλίμα /Θόρυβος  

Από την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται μικρή αύξηση των εκπεμπόμενων 

αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου όμως σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται 

οιανδήποτε μεταβολή του μικροκλίματος της περιοχής.  

Επίσης, από την εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται μικρή  μεταβολή του ακουστικού 

περιβάλλοντος της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση οι πηγές θορύβου δεν θα είναι μεγαλύτερες 

από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. 

Τοπίο  

Αναμένεται να επηρεαστεί το τοπίο της περιοχής. Αναμένεται επιβάρυνση της αισθητικής του 

τοπίου με την κατάληψη νέων εκτάσεων. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα είναι Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με πλήρη τίτλο: 

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έγκριση της επέκτασης του 

ορίου οικισμού Μεσοποτάμου Δ.Ε. Φαναρίου Δήμου Πάργας»  

 

2.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η παρούσα ΣΜΠΕ προβλέπει την καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις υπάρχουσες δράσεις και δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στο πεδίο εφαρμογής της και στην εκτίμηση των επιπτώσεων που δύναται 

να επιφέρει η πολεοδομική επέκταση του ορίου οικισμού Μεσοποτάμου στο ευρύτερο 

περιβάλλον (φυσικό, ανθρωπογενές και δομημένο). Εν συνεχεία αναλύει κατευθύνει και 

παρουσιάζει προτάσεις, μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών.  

 

2.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ  

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συντάσσεται σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) "Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων»" και το ΦΕΚ 

3759/Β/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «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».. 

Ειδικότερα για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ ακολουθούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της ΚΥΑ 107017/28.8.2006.  

Για την εκπόνηση της παρούσας ΣΜΠΕ ελήφθησαν υπόψη όλες οι ισχύουσες Κοινοτικές και 

Εθνικές Οδηγίες που καθορίζουν τους όρους, τα μέτρα, τους περιορισμούς, τις απαιτήσεις και 

τις υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία όλων των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, όπως τη διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα 

επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων, υγρών και στερεών ρύπων καθώς και του θορύβου για 
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κάθε χωρική ενότητα που περιλαμβάνει περιοχές φυσικού κάλλους ή ειδικής προστασίας 

περιοχής.  

 

2.4 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Φορέας του έργου είναι ο Δήμος Πάργας 

 

 

2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  

 

Την παρούσα μελέτη εκπόνησε ο Δήμος Πάργας  με την συνδρομή των υπηρεσιών που του 

παρασχέθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο με βάση την αριθμ.πρωτ.9938/15-9-2021  

σύμβαση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. 

 

Μαιανδρουπόλεως 11 Τ.Κ. 11524 Αθήνα, 
Τηλ.: 210-6980680 Fax: 210-6980686 e-mail: mail@tomh-ae.gr 

(Υπεύθυνη παροχής των παραπάνω υπηρεσιών για την ΤΟΜΗ ΑΜΕΜΕΥ – Πανίδη 
Αικατερίνη Περιβαλλοντολόγος) 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

3.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

Στόχος της επέκτασης του οικισμού  είναι να επιλυθούν τα πολεοδομικά θέματα και τα 

προβλήματα δόμησης στην υφιστάμενη έκταση του οικισμού Μεσοποτάμου 

  
Από την μελέτη του ΓΠΣ Δ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ, προβλέπεται επέκταση για Α’ κατοικία στα ΒΔ του 

οικισμού, έκτασης περίπου 245,00 στρεμμάτων και μικρή επέκταση στα Νότια για 

τακτοποίηση. 

 

Για το σκοπό της μελέτης, διερευνώνται οι Διεθνείς, οι Κοινοτικοί και οι Εθνικοί στόχοι 

περιβαλλοντικής προστασίας, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να καθοριστούν οι 

βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι για την επέκταση.  

Οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι με βάση τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών και Εθνικών 

πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, είναι οι εξής: 

 

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα  

- Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής ανάπτυξης με τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας  

- Αποφυγή του περιορισμού των φυσικών χώρων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας  

 

Υδατικοί πόροι - Υγρά απόβλητα  

- Διασφάλιση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτων  

- Διασφάλιση επάρκειας ύδατος για ύδρευση, άρδευση και χρήση σε άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες  

- Περιορισμός της επικινδυνότητας σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ)  

 

Έδαφος - Στερεά απόβλητα  
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- Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη της ποσότητας και ποιότητάς τους  

- Αποφυγή απομάκρυνσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης εξαιτίας ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων  

- Μείωση αποβλήτων στο ελάχιστο και επαναχρησιμοποίηση μέσω ανακύκλωσης, 

λιπασματοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας  

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση - Κλιματικοί παράγοντες - Ενέργεια  

- Περιορισμός της ανάγκης μετακινήσεων - Μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών του 

τομέα των μεταφορών  

- Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  

- Περιορισμός παραγωγής αερίων θερμοκηπίου (μετριασμός κλιματικής αλλαγής)  

- Ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (μετριασμός κλιματικής αλλαγής)  

 

Πολιτιστική Κληρονομιά - Τοπίο  

- Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών 

χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

- Δημιουργία λειτουργικών χώρων και κτιρίων που δεν υποβαθμίζουν το τοπίο  

- Βελτίωση ποσότητας και ποιότητας ανοικτών χώρων, προσβάσιμων στο κοινό  

 

 

3.2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ Ή ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ 

 

Για τον σκοπό της μελέτης θα διερευνηθούν στην παρούσα ενότητα οι διεθνείς ή κοινοτική ή 

εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να 

καθοριστούν και οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι για το μελετώμενο Σχέδιο. 

Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιμέρους πολιτικές σχεδιασμού του 

χώρου και η ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

καθιστά αναγκαία την παρουσίαση κατ΄ αρχάς των βασικότερων σχετικών κατευθύνσεων.  
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Γενικά οι θεματικές στρατηγικές για το περιβάλλον υλοποιούνται μέσω της εφαρμογής των 

Κοινοτικών Οδηγιών, Στρατηγικών και Ανακοινώσεων που εκδίδονται από την ΕΕ και 

ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, επιμέρους 

πολιτικές για το περιβάλλον αποτυπώνονται σε εθνικό επίπεδο με την ανάπτυξη σχετικών 

Εθνικών Σχεδίων Δράσης. 

Οι σημαντικότεροι γενικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν άμεσα ή έμμεσα 

το συγκεκριμένο Σχέδιο ανά περιβαλλοντικό τομέα παρουσιάζονται στις επόμενες 

παραγράφους. 

 

3.2.1 Βιοποικιλότητα  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε το Μάρτιο 2010 τα σχετικά συμπεράσματα 

των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, σύμφωνα με τα οποία ανανεώθηκε και διευρύνθηκε ο 

ευρωπαϊκός στόχος για τη βιοποικιλότητα ως ακολούθως:  

• Μακροπρόθεσμο όραμα: μέχρι το 2050, η βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει, δηλαδή το φυσικό της κεφάλαιο, θα πρέπει να 

προστατευθούν, αποτιμηθούν και αποκατασταθούν, λόγω της εγγενούς αξίας της 

βιοποικιλότητας αλλά και της ουσιώδους συμβολής τους στην ανθρώπινη ευημερία και 

οικονομική ευμάρεια, έτσι ώστε να αποτραπούν καταστροφικές αλλαγές που οφείλονται στην 

απώλεια βιοποικιλότητας.  

• Πρωταρχικός στόχος: η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της 

υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020 και η αποκατάστασή 

τους, στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή 

της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.  

Με βάση το νέο αυτό στόχο και στο πλαίσιο του ευρύτερου οράματος για το 2050, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με τίτλο: «Η 

ασφάλεια της ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με 

ορίζοντα το 2020». 

Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ορίζει το πλαίσιο δράσης για την 

επόμενη δεκαετία και περιλαμβάνει έξι αλληλοϋποστηριζόμενους και αλληλένδετους ειδικούς 

στόχους, οι οποίοι εξυπηρετούν τον πρωταρχικό στόχο για το 2020. Όλοι μαζί θα συμβάλουν 

στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης οικοσυστημικών 

υπηρεσιών.  
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Η ΕΕ διαθέτει νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας. Θεμελιώδεις είναι 

οι οδηγίες για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 

2000:  

• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (L 206/ 22.7.1992) «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».  

• Οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ L 103/25.4.1979) «περί της διατηρήσεως 

των αγρίων πτηνών».  

 

Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για τα έτη 2014 - 2029 και του 

πενταετούς Σχεδίου Δράσης πραγματοποιήθηκε με την ΥΑ 40332/8-9-2014 (ΦΕΚ 

Β΄2383/2014).  

Η Στρατηγική απαρτίζεται από 13 Γενικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε 

Ειδικούς Στόχους και εξειδικεύεται με το πρώτο πρόγραμμα Δράσης πενταετούς διάρκειας. 

Ειδικότερες κατευθύνσεις σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα και το χωρικό σχεδιασμό 

αναφέρονται στο Γενικό Στόχο 5 «Ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας 

και προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων σε όλες τις πολιτικές και σε 

όλα τα επίπεδα σχεδιασμού (αναπτυξιακού, χωροταξικού και πολεοδομικού) και θέσπιση 

κινήτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» ενώ για τις αστικές περιοχές ο Γενικός Στόχος 

εξειδικεύεται στον Ειδικό Στόχο 5.3 «Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων 

οικιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».  

Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την προστασία και διαχείριση της φύσης και της 

βιοποικιλότητας αφορά κυρίως στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες έγινε 

η εναρμόνιση των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ: 

 

• ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ Β΄ 645/2008) «Τροποποίηση των υπ' 

αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 

29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της 

Οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  

• ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ Β΄ 1289/1998) «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας».  

• ΥΑ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ Β΄757/1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 

πτηνοπανίδας».  
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• KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ B΄ 1495/2010) «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».  

• ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 415/2012) «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».  

 

Ο Νόμος 3937/2011 για τη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», όπως τροποποιήθηκε με το 

Νόμο 4685/2020, στοχεύει στην επικαιροποίηση των κατευθύνσεων και του θεσμικού 

πλαισίου του Ν.1650/1986 (όπως ισχύει) για την προστασία του περιβάλλοντος. Η 

σημαντικότερη χωρική διάσταση του νόμου είναι η «θεσμική κατοχύρωση» των περιοχών 

Natura 2000, με την παρουσίαση του εθνικού καταλόγου περιοχών που έχουν ενταχθεί στο 

Κοινοτικό δίκτυο και τον καθορισμό ελάχιστων ρυθμίσεων για την προστασία και διαχείρισή 

τους. Ο εθνικός κατάλογος περιοχών του Δικτύου Natura 2000 αναθεωρήθηκε σύμφωνα με 

πρόσφατη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4432/2017). 

 

3.2.2 Υδατικοί πόροι  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει στις άμεσες προτεραιότητές της, την υψηλή ποιότητα 

των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων. Η περιβαλλοντική πολιτική των υδάτων 

αφορά κυρίως την εφαρμογή δύο Οδηγιών, της 2000/60/ΕΚ «Οδηγία Πλαίσιο των Υδάτων» 

(ΟΠΥ) και της 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας».  

Με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και τις επιμέρους συμπληρωματικές 

Οδηγίες, τέθηκαν σε επίπεδο ΕΕ οι βάσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας 

και διαχείρισης των υδάτων. Άμεσος στόχος είναι να σταματήσει η υποβάθμιση της ποιότητας 

των νερών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποκτήσουν ως το 2015 όλα τα νερά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση «καλή ποιότητα» που θα ανταποκρίνεται σε αυστηρά οικολογικά και 
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χημικά πρότυπα. Σε σύγκριση με προγενέστερες αντιλήψεις η νέα αυτή πολιτική εισάγει 

καινοτόμες θέσεις όπως μεταξύ άλλων είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση, η διαχείριση σε 

επίπεδο υδρολογικής λεκάνης (και διασυνοριακής), η αναγνώριση των αναγκών σε νερό των 

οικοσυστημάτων και η σημασία της συμμετοχής του πολίτη στο σχεδιασμό, τη λήψη των 

αποφάσεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα νερά. Κεντρική ιδέα 

αποτελεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών, η έννοια των οποίων επαναπροσδιορίζεται ώστε να περιλάβει τα 

εσωτερικά επιφανειακά (ποταμοί, λίμνες), τα υπόγεια ύδατα, τα μεταβατικά (δέλτα, εκβολές 

ποταμών) και τα παράκτια οικοσυστήματα.  

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας αποσκοπεί 

στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με 

στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την 

πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.  

Επιπλέον, για τα θαλάσσια ύδατα θεσπίστηκε η Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια 

Στρατηγική που στοχεύει στην προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών, τη διατήρηση 

των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους 

εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. 

Το 2008 υπεγράφη το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

της Μεσογείου (2009/89/CE L34 4.2.2009), στη σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, χωρίς να έχει γίνει ακόμη 

νομοθετική κύρωση του πρωτοκόλλου. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

αποτελεί συνιστώσα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, την οποία ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2007.  

Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 

3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/2003) «Προστασία και διαχείριση υδάτων - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου». Ακόμη, έχει εκδοθεί και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54/2007) «Καθορισμός μέτρων 

και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».  

Σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007, «κάθε Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) εκπονεί Σχέδιο Διαχείρισης κάθε 

6 χρόνια (το πρώτο καταρτίζεται και εγκρίνεται μέχρι 22.12.2009, αναθεωρείται και 
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ενημερώνεται το αργότερο μέχρι 22.12.2015 και στη συνέχεια κάθε 6 χρόνια). Το Σχέδιο 

Διαχείρισης περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μέτρων και Πρόγραμμα Παρακολούθησης». 

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, 

ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το 2010 με την ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β’1108/21-

7-2010). Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στη διαχείριση του 

κινδύνου των πλημμυρών περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

7824/16-11-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δ/νση 

Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη.  

Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων εφαρμόζεται η Οδηγία 91/271/EOK 

(τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΚ) που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 

5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-1997) με τίτλο «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των 

Αστικών Λυμάτων».  

Η Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων υδάτων, 

διατυπώνεται στο N.3983/2011, (ΦΕΚ Α΄ 144/2011)με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο η Οδηγία 2008/56/ΕΚ 

 

3.2.3 Έδαφος – Στερεά απόβλητα  

Ο σημαντικότερος στόχος προστασίας των εδαφών είναι η προστασία από τον κίνδυνο που 

προκαλεί η διαδικασία της απερήμωσης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που 

πλήττονται από το φαινόμενο της ερημοποίησης ως συνδυασμένο αποτέλεσμα των 

βιογεωκλιματικών χαρακτηριστικών της και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων. 

Με το Ν. 2468/1997 επικυρώθηκε από την Ελλάδα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 

καταπολέμηση της ερημοποίησης.  

Σημαντική παράμετρο που επηρεάζει την κατάσταση του εδαφικού παράγοντα αποτελούν 

επίσης τα απόβλητα. Η Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα 

απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», εκφράζει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων. Κύριος στόχος της πολιτικής είναι η μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης και η μείωση της χρήσης φυσικών πόρων μέσω 

της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων ως πρώτες ή βοηθητικές 

ύλες. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο εθνικό μας δίκαιο είναι υποχρεωτική και 

γίνεται προκειμένου:  

• να αποσαφηνισθούν βασικές έννοιες, όπως οι ορισμοί των αποβλήτων, της 

ανάκτησης, της διάθεσης κλπ  
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• να ενισχυθούν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων.  

 

Με το Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ Α΄ 24/2012) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ρυθμίζεται συνολικά η διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να 

προστατεύεται το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία και να εξοικονομούνται οι φυσικοί πόροι, 

μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης υλικών ή/και 

ενέργειας από τα απόβλητα. Με το νέο νόμο θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες διαχείρισης για όλα 

τα είδη αποβλήτων, με ενσωμάτωση ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα. Κύριος 

στόχος είναι η μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας 

των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η 

επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς 

επαναχρησιμοποίηση, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζεται 

κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης:  

α) πρόληψη  

β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση  

γ) ανακύκλωση  

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και  

ε) διάθεση.  

Για την επίτευξη των παραπάνω και τη βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης, τα απόβλητα 

πρέπει να συλλέγονται χωριστά εάν αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό, 

πριν να τύχουν εργασιών ανάκτησης που θα έχουν τα καλύτερα συνολικά περιβαλλοντικά 

αποτελέσματα. 

Στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχει εκδοθεί επιπλέον και πλήθος 

αποφάσεων στην ελληνική νομοθεσία με σημαντικότερες τις:  

• ΠΥΣ 39/31.08.2020 (ΦΕΚ 185/Α/29.09.2020 «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».  

• ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».  

• ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ Β΄ 383/2006) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘για τα 

επικίνδυνα απόβλητα’ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' 
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αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων» (Β΄ 604).  

 

3.2.4 Κλιματικοί παράγοντες – Ατμοσφαιρική ρύπανση  

Ο στόχος για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής συμπίπτει με το στόχο που 

απορρέει από την εφαρμογή του Πρωτοκόλου του Κιότο και έχει ως χρονική περίοδο 

αναφοράς το διάστημα 2008-2012. Η Ελλάδα ενσωματώνει στο Εθνικό Δίκαιο το πακέτο 

προτάσεων της Επιτροπής, γνωστό ως «ενέργεια-κλίμα» ή «σχέδιο 20-20-20», λόγω του ότι 

θέτει στόχους για την ενέργεια και το κλίμα στην ΕΕ για το έτος 2020: τη μείωση κατά 20% 

των αερίων θερμοκηπίου, τη βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας και την 

αύξηση κατά 20% της προσφοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πακέτο «ενέργεια-

κλίμα» ενσωματώνει τις πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, τη 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση 

της ασφάλειας του εφοδιασμού και την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για την 

καινοτομία.  

Η Εθνική Στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής αποτυπώνεται στο 

Εθνικό Πρόγραμμα για τη Μείωση των Εκπομπών Φαινομένου Θερμοκηπίου όπως εγκρίθηκε 

με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)5/27-2-2003 (ΦΕΚ 58Α / 5.3.03). Το Πρόγραμμα 

αυτό στηρίζεται στην ανάλυση της συνεισφοράς των επί μέρους τομέων στις εκπομπές των 

αερίων του θερμοκηπίου, ενώ λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς και τις προοοπτικές που 

αναδεικνύουν οι εθνικές ιδιαιτερότητες, κυρίως σε ότι αφορά τη διάρθρωση του ελληνικού 

ενεργειακού συστήματος, που κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις εκπομπές. H 

Ελλάδα δεσμεύτηκε να μην αυξήσει τις εκπομπές των 6 αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 

25% (μέσος όρος πενταετίας 2008-2012) με βάση τις εκπομπές του 1990.  

Οι εθνικοί στόχοι που αφορούν σε θέματα ενέργειας περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 20% στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας 

(Οδηγία 2009/28/ΕΚ) και 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, τη συμμετοχή κατά 10% των 

βιοκαυσίμων στις μεταφορές και 4% μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του 

θερμοκηπίου από όλες τις δραστηριότητες, εκτός αυτών που εξαιρούνται από την Οδηγία 

2003/87/ΕΚ για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών.  

Οι βασικοί άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

συνοψίζονται ως εξής:  

• Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας: Αποσκοπεί στον 

περιορισμό των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον ενεργειακό τομέα. Η ενσωμάτωση 
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του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, στην ηλεκτροπαραγωγή και στους τομείς τελικής ζήτησης, 

αποτελούν τίς δύο κεντρικές κατηγορίες δράσεων. Η προώθηση της συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού/θερμότητας αποτελεί μια άλλη κατηγορία δράσεων, ενώ περιλαμβάνονται και 

πρόσθετα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και τη σειρά φόρτισης των μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής.  

• Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας: Περιλαμβάνει την προώθηση 

τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας, νέων αποδοτικών συσκευών και εξοπλισμού, συντήρηση 

εξοπλισμού, καθώς και πρόσθετα μη τεχνικά-μέτρα για τη μείωση της τελικής ενεργειακής 

ζήτησης με έμφαση στον τομέα των μεταφορών.  

• Μέτρα περιορισμού άλλων αερίων του θερμοκηπίου: Ο άξονας αυτός επικεντρώνεται 

κυρίως στη βιομηχανία και τη γεωργία και αποσκοπεί στη δραστική μείωση των αερίων του 

φθορίου, καθώς και τη συγκράτηση ή και μείωση των εκπομπών του μεθανίου και του 

υποξειδίου του αζώτου.  

• Θεσμικά μέτρα: Στόχος είναι η εναρμόνιση της χώρας με τις κοινές πολιτικές και τα 

μέτρα που επεξεργάζεται η ΕΕ, η λειτουργία ενός μηχανισμού ελέγχου της πορείας και της 

απόδοσης των μέτρων συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης Εθνικής Επιτροπής για τις 

Κλιματικές Αλλαγές.  

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης των απαραίτητων 

πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια προς το 2030. Μόλις το εν λόγω μίγμα πολιτικών 

καταστεί σαφές και διαγεγραμμένο, αναμένεται να συνεισφέρει τόσο στην αντιμετώπιση των 

κλιματικών απειλών όσο και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ενεργειακής 

ασφάλειας στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο στα τέλη Μαρτίου του 

2013, δρομολογώντας μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το τι πρέπει να 

περιλαμβάνει. 

 

Οι στόχοι για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συμπίπτουν με τους στόχους 

της Οδηγίας 2001/81/EC “National Emissions Ceilings Directive” (NECD) για τη χρονική 

περίοδο μέχρι το 2010, και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται στο πλαίσιο της κοινής 

στρατηγικής και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.  

Στην Ελλάδα, ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, 

αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, 

μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο, σύμφωνα με τα όρια ποιότητας 
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ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο 

στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων.  

Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

είναι:  

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας 

του αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000).  

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, 

οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 

34/30.5.2002, ΦΕΚ125/Α/ 5-6-02). 

 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου 

του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05).  

•  Εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ 

ΗΠ 38638/2016, ΦΕΚ 1334Β/21.9.05).  

• Εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον 

υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα 

(ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07).  

• Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 

για την Ευρώπη, η οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της 

(1999/30/ΕΚ, 2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την 

καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης από μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα.  

 

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση είναι:  

• Αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας: Ο άξονας αυτός 

περιλαμβάνει τις δράσεις που περιέχονται και στο Εθνικό Πρόγραμμα για την 

Κλιματική Μεταβολή και αποσκοπεί κυρίως στον περιορισμό των εκπομπών SO2 και 

δευτερευόντως ΝΟx και αιωρουμένων σωματιδίων για τις οποίες ο ενεργειακός τομέας 

φέρει την κύρια ευθύνη. Οι δύο βασικές κατευθύνσεις γύρω από τις οποίες 

περιστρέφονται τα μέτρα αφορούν τη διείσδυση του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, τόσο 

στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στους τομείς τελικής ζήτησης.  
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• Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα: Ο άξονας 

αυτός επικεντρώνεται κυρίως στις εκπομπές ΝΟx και αιωρουμένων σωματιδίων και 

περιλαμβάνει τις δράσεις που περιέχονται στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον 

κτιριακό τομέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2000». Οπως έχει ήδη αναφερθεί με το πρόγραμμα αυτό 

επιδιώκεται ταυτόχρονα η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, η αντιμετώπιση 

της Κλιματικής Μεταβολής αλλά και η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο 

αστικό περιβάλλον.  

• Μέτρα για τον τομέα των μεταφορών: Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει 

ταυτότητα μέτρων με το Εθνικό Πρόγραμμα για την Κλιματική Μεταβολή, όπως τα 

μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας, η ανανέωση του στόλου οχημάτων, η προώθηση 

αεριοκίνησης, η βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και η ενίσχυση των μαζικών 

μέσων μεταφοράς. Οι ειδικότεροι στόχοι στην περίπτωση αυτή είναι ο περιορισμός 

των εκπομπών NOx και CO, καθώς και η περαιτέρω μείωση αιωρουμένων σωματιδίων 

και μολύβδου. 

• Μέτρα για τη βιομηχανία: Εκτός από τις δράσεις που αφορούν τη χρήση 

ενέργειας (υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο, εξοικονόμηση ενέργειας, 

προώθηση συμπαραγωγής) ο άξονας αυτός περιλαμβάνει μέτρα για την 

αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η εφαρμογή Βέλτιστων 

Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία και συστημάτων Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης.  

• Θεσμικά και οργανωτικά μέτρα: Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δράσεις για την 

πλήρη εναρμόνιση της χώρας με τις κοινές πολιτικές και τα μέτρα που επεξεργάζεται 

η ΕΕ, τη θεσμοθέτηση μέτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την 

επέκταση του δικτύου σταθμών μέτρησης των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων, και 

την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών.  

 

3.2.5 Πολιτιστική κληρονομιά - Τοπίο  

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και 

αρχαιολογικής κληρονομιάς και των ιστορικών τόπων, διέπεται από τον Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 

Α΄ 153/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς». Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας είναι επαρκές και υλοποιείται μέσω της 

κήρυξης ζωνών προστασίας σε όλες τις αναγνωρισμένες περιοχές ιστορικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και με τη θεσμοθέτηση μέτρων και όρων κατά την 

αποκάλυψη νέων αρχαιολογικών ευρημάτων.  
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Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου (υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000) 

αντιμετωπίζει το τοπίο με ιδιαίτερη ευρύτητα. Έτσι, η έννοια του τοπίου επεκτείνεται πέρα από 

το «φυσικό» ή το «όμορφο» και περιλαμβάνει τόσο τις αστικές περιοχές όσο και την ύπαιθρο 

ενώ αναφέρεται εξίσου στις «υποβαθμισμένες» περιοχές, στις περιοχές «υψηλής ποιότητας» 

που ήδη αναγνωρίζονται ως εξαιρετικού κάλλους, αλλά και στη μεγάλη πλειονότητα των 

«καθημερινών» περιοχών. Επιπλέον, ο ορισμός της Σύμβασης υπερβαίνει την οπτική 

εμπειρία που συναρτάται με μια περιοχή, ώστε να περιλάβει το σύνολο των παραγόντων που 

γίνονται αντιληπτοί με ενιαίο τρόπο από τον άνθρωπο μέσω του συνόλου των αισθήσεων, της 

μνήμης, της ιστορίας κλπ. Παράλληλα η Σύμβαση αναγνωρίζει την αξία του τοπίου ως 

σημαντικoύ πόρου περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα και αποδίδει μεγάλη 

σημασία στο ρόλο της δημόσιας διαβούλευσης για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την 

προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου. 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου κυρώθηκε με το Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης για το Τοπίο» (ΦΕΚ Α΄ 30/2010). Σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης 

βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την υιοθέτηση των διαδικασιών και για την 

ανάπτυξη των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων με στόχο την οριζόντια ενσωμάτωση 

του τοπίου στις πολιτικές ανάπτυξης και διαχείρισης του χώρου.  

 

3.2.6 Σύνοψη περιβαλλοντικών στόχων  

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, στις προηγούμενες ενότητες, οι βασικοί 

περιβαλλοντικοί στόχοι, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών 

και στρατηγικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη είναι οι εξής: 

 

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα  

- Διασφάλιση συμβατότητας των δραστηριοτήτων οικιστικής ανάπτυξης με τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας  

- Αποφυγή του περιορισμού των φυσικών χώρων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας  

 

Υδατικοί πόροι - Υγρά απόβλητα  

- Διασφάλιση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασης των υδάτων  

- Διασφάλιση επάρκειας ύδατος για ύδρευση, άρδευση και χρήση σε άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες  
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- Περιορισμός της επικινδυνότητας σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ)  

 

Έδαφος - Στερεά απόβλητα  

- Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη της ποσότητας και ποιότητάς τους  

- Αποφυγή απομάκρυνσης του εδάφους και της φυτοκάλυψης εξαιτίας ανθρωπογενών 

παρεμβάσεων  

- Μείωση αποβλήτων στο ελάχιστο και επαναχρησιμοποίηση μέσω ανακύκλωσης, 

λιπασματοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας  

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση - Κλιματικοί παράγοντες - Ενέργεια  

- Περιορισμός της ανάγκης μετακινήσεων - Μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών 

του τομέα των μεταφορών  

- Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  

- Περιορισμός παραγωγής αερίων θερμοκηπίου (μετριασμός κλιματικής αλλαγής)  

- Ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (μετριασμός κλιματικής αλλαγής)  

Πολιτιστική Κληρονομιά - Τοπίο  

- Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας ιστορικών κτιρίων, 

αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

- Δημιουργία λειτουργικών χώρων και κτιρίων που δεν υποβαθμίζουν το τοπίο  

- Βελτίωση ποσότητας και ποιότητας ανοικτών χώρων, προσβάσιμων στο κοινό  
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3.3 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρ. 519/2017 απόφαση του ΣτΕ, η ΚΥΑ 24208/2009 (ΦΕΚ Β΄ 

1138), περί έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τον Τουρισμό, η οποία αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 67659/2013 (ΦΕΚ Β΄3155) και δεν 

αναβίωσε μετά την ακύρωση της αποφάσεως που την αντικατέστησε (ΣτΕ 3632/2015 ), έχει 

παύσει να ισχύει και να επιφέρει έννομες συνέπειες. Μετά την ακύρωση του Ειδικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και μέχρι την έγκριση 

νέου, για το οποίο οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, εξακολουθεί να είναι δυνατή η 

ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις τυχόν προβλέψεις των 

υφισταμένων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και του 

κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικών 

σχεδίων. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη η ισχύουσα τουριστική νομοθεσία και τα επιμέρους 

νομοθετήματα που ενδεχομένως υπάρχουν στην κάθε περιοχή. 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου 2014‐2020 – 2η αναθεώρηση 

(Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε 

διαμόρφωση/εξέλιξη) 

Βασική στρατηγική επιλογή αποτελεί η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, με 

έμφαση στην καινοτομία και τις ΤΠΕ, η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών 

(υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης), καθώς και η ενίσχυση των υποδομών μεταφορών σε 

συνάρτηση πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (με επικέντρωση στις ΜΜΕ), 

με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ, αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της. 

Οι προσπάθειες θα εστιαστούν στην ανάπτυξη «έξυπνης εξειδίκευσης» για την ενίσχυση της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε δυναμικούς κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με 

υψηλή προστιθέμενη αξία (γεωργική παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων, υδατοκαλλιέργειες, υγεία, τουρισμός). Παράλληλα, η Περιφέρεια θα ενισχύσει τη 

διάδοση της γνώσης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την αναβάθμιση 

των συσχετιζόμενων με τη διάδοση των ΤΠΕ υποδομών και την υποβοήθηση της νέας και 

νεανικής βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με βάση ένα διεθνή ορίζοντα στον 
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χώρο αυτό. Σε αυτή την προσπάθεια πρωτεύοντα ρόλο θα διαδραματίσει η ακαδημαϊκή 

κοινότητα που αποτελεί σημαντικό παράγοντα παραγωγής γνώσης και που χαρακτηρίζει την 

Περιφέρεια λόγω των διεθνούς εμβέλειας και κύρους Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων, τα οποία τοποθετούν την Ήπειρο σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην 

κατεύθυνση ανάπτυξης της Οικονομίας της Γνώσης. 

Ως προς το περιβάλλον βασική επιδίωξη αποτελεί η προστασία του και η γενικότερη μετάβαση 

σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού 

και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Έμφαση δίδεται στη διαχείριση και 

πρόληψη των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή με επενδύσεις σε έργα προσαρμογής σε 

αυτή, καθώς και έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η προώθηση των 

ΑΠΕ και η εξοικονόμηση ενέργειας – ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτελούν βασικές 

προτεραιότητες από τις οποίες αναμένεται να προκύψει και νέα «πράσινη» 

επιχειρηματικότητα. 

Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων επιδιώκεται η αποτελεσματική 

διαχείριση των αποβλήτων, η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και διαχείρισης των 

υδάτων, καθώς και η προώθηση της αστικής αναζωογόνησης. Προτεραιότητα ‐και χρονικά‐ 

αποτελεί η υλοποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας που άπτονται του κοινοτικού 

κεκτημένου και των υποχρεώσεων τήρησης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και οι  οποίες δεν θα 

καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου 2007‐ 2013. 

Στον τομέα των μεταφορών προτεραιότητα αποτελεί η διασύνδεση των υποδομών που 

αποτελούν τμήμα ΔΕΔ‐Μ με τα αστικά κέντρα και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και 

τουριστικού ενδιαφέροντος, η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών που θα ενισχύσουν 

σημαντικά την προσπελασιμότητα της ευρύτερης περιοχής και τη θέση της στο ευρύτερο 

σύστημα μεταφορών της Αδριατικής ‐ Ιονίου, καθώς και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

Στις άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνεται, επίσης, η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων στον 

τομέα της ενέργειας, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι. 

Σε σχέση με την κοινωνική συνοχή, προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της οικονομικής κρίσης και των αποτελεσμάτων που έχει επιφέρει. Στις προθέσεις της 

Περιφέρειας συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή ενός πλαισίου πολιτικών για την αγορά εργασίας 

με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, την αποτροπή της φτώχειας και την ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης. Το πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνει πολιτικές για την ενεργό ένταξη στην 

αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, την κοινωνική 
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ένταξη και στήριξη ευπαθών ομάδων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και 

την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Άμεση προτεραιότητα αποτελούν η βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας και η διασφάλιση της πρόσβασης σε υποδομές 

και σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό 

αποκλεισμό, καθώς και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους 

των απομακρυσμένων αγροτικών κοινοτήτων, των αραιοκατοικημένων περιοχών και των 

ορεινών περιοχών μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

Τέλος προτεραιότητα αποτελεί και η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης. Βάσει 

των προαναφερόμενων, το ΕΠ εστιάζεται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας (οι οποίοι 

αντιστοιχούν στους σχετικούς ΣΣ). Ειδικότερα και σε συσχέτιση με τους Θ.Σ της ΕΕ2020: 

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη 

της καινοτομίας. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη 

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και 

καταπολέμηση διακρίσεων. 

Η εταιρικότητα διατρέχει το Πρόγραμμα, από την έναρξη σχεδιασμού του, στην εξειδίκευση 

που θα ακολουθήσει αλλά και στην υλοποίηση. 

 

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) Ηπείρου 

Με το ΦΕΚ ΑΑΠ 286/28.11.2018 δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού 

Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού». Με την απόφαση 

αυτή εγκρίθηκε και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού 

Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το ΠΧΠ Ηπείρου στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιτελικού στρατηγικού 

προγράμματος χωρικών πολιτικών για την Περιφέρεια, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό 

πλαίσιο χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών επιλογών για το 

χρονικό ορίζοντα ισχύος του. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναπτυξιακές καθυστερήσεις αλλά και αξιοσημείωτες δυνατότητες 

που μπορούν να αξιοποιηθούν, με σχέδιο, ώστε η αντίφαση αυτή να επιλυθεί, 



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης  

του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας 

 

   Σελ. 45 

 

 

  

απελευθερώνοντας τη δυναμική που διαθέτει το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό σε 

συνδυασμό με τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής και τις 

υλοποιηθείσες μεταφορικές υποδομές που ήραν την επί μακρόν γεωγραφική απομόνωσή της. 

Το ΠΧΠ θέτει τις προτεραιότητες και το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Ηπείρου, τους 

βασικούς αναπτυξιακούς άξονες και πόλους ανάπτυξης της Περιφέρειας, τις κατευθύνσεις 

χωρικής οργάνωσης του οικιστικού δικτύου, των παραγωγικών δραστηριοτήτων, των δικτύων 

υποδομών, του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου καθώς 

και στοιχεία εφαρμογής, επιχειρησιακής οργάνωσης και παρακολούθησης του ΠΧΠ. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου  

Κέντρα 6ου επιπέδου Τα κέντρα 6ου επιπέδου αναλαμβάνουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό 

ρόλο στις περιοχές επιρροής τους, με στόχο την επιβράδυνση της τάσης αστικοποίησης και 

εγκατάλειψης των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Περιφέρειας και την κατά το δυνατόν 

ισόρροπη κατανομή του πληθυσμού στα μεγαλύτερα και μεσαία αστικά/ημιαστικά κέντρα. 

Συνεπικουρούνται σε πολλές περιπτώσεις από τα κέντρα 7ου επιπέδου, με τα οποία 

σχηματίζουν δυναμικά οικιστικά δίπολα και δίκτυα οικισμών (πολύπολα) όπως περιγράφεται 

κατωτέρω, τα οποία δύνανται να ενισχύσουν συνδυαστικά τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις 

τους. Στην Π.Ε. Πρέβεζας, οικιστικά κέντρα με περιορισμένες αστικές λειτουργίες, πέραν της 

πόλης της Πρέβεζας, είναι το δίπολο Καναλάκι-Πάργα, το Κανάλι που λόγω εγγύτητας και 

νέας διοικητικής συγκρότησης έλκεται σε σημαντικό βαθμό για εξυπηρετήσεις από την 

Πρέβεζα, και η Φιλιππιάδα (που μαζί με Θεσπρωτικό - Λούρο συνιστούν ένα δυναμικό 

οικιστικό δίκτυο που κυριαρχεί στην πρωτογενή παραγωγή της ανατολικής μεσόγειας ζώνης 

της Π.Ε. Πρέβεζας - αγροτικές δραστηριότητες και υδατοκαλλιέργειες σε εσωτερικά ύδατα)…. 

Το δίπολο Καναλάκι-Πάργα αποτελεί δυναμικό οικιστικό δίκτυο που κυριαρχεί στην παραλιακή 

ζώνη της Π.Ε. Πρέβεζας, με αναπτυξιακές προοπτικές. Το Καναλάκι αποτελεί το κέντρο ενός 

μεγάλου αριθμού οικισμών της ενδοχώρας και της παράκτιας ζώνης που εντάσσονται στη Δ.Ε. 

Φαναρίου και με την Πάργα συμπληρωματικό κέντρο ασκούν επιρροή και στο Μαργαρίτι και 

την Πέρδικα της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η Πάργα αποτελεί περίπτωση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

καθώς ο πληθυσμός της πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο και σε σημαντικό 

βαθμό συσπειρώνει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση του παράκτιου χώρου της Περιφέρειας. 
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Σχετικά με τις βασικές κοινωνικές υποδομές οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την 

επίτευξη βιώσιμων οικιστικών συνθηκών, εντοπίζονται οι κάτωθι ανάγκες ανά Καλλικρατικό 

δήμο: 

 • Λύκεια στους Δήμους Δωδώνης και Ζαγορίου.  

 • Κέντρα υγείας στους Δήμους Ζαγορίου, Ζίτσας και Ν. Σκουφά.  

• Υποδομές κοινωνικής πρόνοιας στους Δήμους Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζηρού, Ζίτσας, Γ. 

Καραϊσκάκη, Μετσόβου, Πάργας, Ν. Σκουφά, Σουλίου, Βόρειων Τζουμέρκων και Κεντρικών 

Τζουμέρκων. 

 

Χωρικός προσδιορισμός των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων 

 

Παράκτια ζώνη Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Για τη ζώνη αυτή, που περιλαμβάνει τους Δήμους 

Πάργας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, και ειδικότερα για τις Δ.Ε. Πρέβεζας και Ζαλόγγου του 

Δ. Πρέβεζας και Δ.Ε. Συβότων και Πέρδικας του Δ. Ηγουμενίτσας, ο τουρισμός αποτελεί 

δυναμικό και ανερχόμενο κλάδο η προώθησή του οποίου μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω 

κοινών δράσεων και συνεργασιών. Η ζώνη αυτή συνδέεται με τη Λευκάδα που είναι διεθνής 

τουριστικός προορισμός και το Άκτιο που αποτελεί διεθνή πύλη αερομεταφορών. Στην 

ενότητα αυτή οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης στρέφονται στην αξιοποίηση μέσω της 

ορθολογικής διαχείρισης των αναπτυξιακών πόρων της περιοχής. Ειδικότερα προτείνεται η 

ανάπτυξη-αναβάθμιση του τουρισμού, αλλά και της γεωργικής παραγωγής με ορθολογική 

αξιοποίηση των αρδευόμενων εκτάσεων. Η μεταποιητική δραστηριότητα θα πρέπει να 

στηρίξει την ανάπτυξή της στην τουριστική ζήτηση και στην τοπική αγροτική παραγωγή με 
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διατροφικά προϊόντα ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ Δήμου Πρέβεζας κ.α), υποστηρίζοντας 

παράλληλα την αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος. Προτεραιότητα 

αποτελεί επίσης η προστασία - ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 

(Νικόπολη, Αχέροντας κ.α) οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της 

περιοχής.  

 

Ζώνες τοπίων Διεθνούς, Εθνικής και Περιφερειακής αξίας  

Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και ενίσχυση 

προβολής της ιδιαιτερότητάς του. 

Προωθείται η συγκρότηση και ανάδειξη δικτύων, οι κόμβοι των οποίων συνίστανται από 

διακριτούς και ενδιαφέροντες προορισμούς: 

Παραμεθόρια ορεινή Ήπειρος (ενότητες Πωγωνοχωρίων, Ζαγοροχωρίων και 

Μαστοροχωρίων) 

Κεντρική Πίνδος (Μέτσοβο, Τζουμέρκα) 

Γεωπάρκο Βίκου – Αώου και ευρύτερη περιοχή του Γράμμου (διασυνοριακή 

συνεργασίαΕλλάδα – Αλβανία) 

Επιπλέον, προτείνεται η προστασία και ανάδειξη μνημείων και παρδοσιακών συνόλων, 

οικισμών (π.χ. στις περιοχές Κόνιτσας – Μαστοροχωρίων – Γράμμου, την περιοχή των 

Τζουμέρκων καθώς και το ανατολικό Ζαγόρι), καθώς και η δημιουργία ενιαίου αρχαιολογικού 

πάρκου στη Νικόπολη 

Οι ζώνες τοπίου που εντοπίζονται στην Περιφέρεια χαρακτηρίζονται και αξιολογούνται με 

βάση την αξία τους σε Διεθνούς, Εθνικής και Περιφερειακής αξίας ή σε Ιδιαίτερα 

Υποβαθμισμένων και δίδονται οι αντίστοιχες κατευθύνσεις. 
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Ζώνη Παράκτιου Χώρου Ιονίου Πελάγους της Π.Ε. Πρέβεζας: (α) Προωθείται ο περιορισμός 

νέων οικιστικών χωροθετήσεων (παραθεριστική κατοικία) και η αυστηροποίηση του ελέγχου 

της εκτός σχεδίου δόμησης κατοικίας. (β) Κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση του οικιστικού 

κεφαλαίου των εγκαταλελειμμένων ή φθινόντων οικισμών της ενδοχώρας, στους οποίους 

απαιτείται κατά προτεραιότητα να κατευθυνθεί η ζήτηση για παραθεριστική κατοικία. (γ) 

Απαιτείται η λήψη μέτρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στη δραστική μείωση 

του ρυπαντικού φορτίου από βιοτεχνικά και αγροτικά απόβλητα σε όλους τους υδάτινους 

αποδέκτες του δέλτα του Αχέροντα.
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

4.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στο Δήμο Πάργας και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα 

Φαναρίου (πρώην Δήμος Φαναρίου). Ο Δήμος Πάργας υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια 

Ηπείρου και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Στα αποσπάσματα χαρτών που 

ακολουθούν (πηγή: www.mapportal.ypen.gr) παρουσιάζεται η θέση της υπό μελέτη έκτασης, 

η οποία εδράζεται σε πεδινή περιοχή. Η περιοχή καταλαμβάνει την νοτιοδυτική πλαγιά 

χαμηλού λόφου, βόρεια του υπάρχοντος οικισμού, και δυτικά της δημοτικής οδού που συνδέει 

την τοπική κοινότητα Μεσοποτάμου με την τοπική κοινότητα Θεμέλου. 
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4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Αρχικά σημειώνονται τα ακόλουθα (όπως λαμβάνονται από την πολεοδομική μελέτη): 

- Ως πληθυσμιακό στόχο για ολόκληρο τον οικισμό Μεσοποτάμου, σύμφωνα με το ΓΠΣ, 

η ομάδα δέχθηκε τα 518 άτομα, για το 2021, ενώ για την νέα γειτονιά-επέκταση η 

χωρητικότητα καθορίστηκε στους 280 κατοίκους. Με βάση αυτό τον αριθμό 

εκτιμήθηκαν οι ανάγκες για την νέα πολεοδόμηση. 

- Ακόμη αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διέλευσης του επαρχιακού δρόμου μέσα από τον 

οικιστικό ιστό με διαπλάτυνση του στο τμήμα της νέας επέκτασης  ώστε να 

δημιουργηθεί παράπλευρη ζώνη για κάλυψη των τοπικών κινήσεων.  

- Η προκαταρκτική πρόταση της Α΄ φάσης προβλέπει ότι το σύνολο του οικισμού θα 

αποτελεί μία πολεοδομική ενότητα που χωρίζεται λόγω έκτασης σε δύο γειτονιές, ήτοι 

« Α.  παλιός οικισμός» και «Β.  νέα επέκταση» 

Προτείνεται «κέντρο γειτονιάς» με τις απαιτούμενες λειτουργίες και εξυπηρετήσεις (παιδικός 

σταθμός, πλατεία, παιδική χαρά, εμπορικό κέντρο,  χώρος στάθμευσης) στην «γειτονιά Β, νέα 

επέκταση».  

Η συνολική έκταση της περιοχής επέκτασης ανέρχεται σε 24 Ηα εκ των οποίων τα 5,99Ηα 

καταλαμβάνονται από τον ‘Αρχαιολογικό Χώρο’, τα 0,52 από τον περιφερειακό του 
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‘Αρχαιολογικού Χώρου’ πεζόδρομο, και τα 0,65Ηα από τον επαρχιακό δρόμο που διασχίζει 

την περιοχή.   

Συνεπώς το εναπομένον ‘λειτουργικό’ τμήμα της περιοχής επέκτασης ανέρχεται συνολικά σε 

16,84Ηα. που προσαυξάνεται σε 19 Ηα, με την εκτίμηση ότι τμήμα 35% περίπου του 

‘Αρχαιολογικού Χώρου’, θα καλύψει λειτουργικές ανάγκες, (πάρκο).   

Όσον αφορά τον υπόλοιπο εξοπλισμό του Δήμου σε κοινόχρηστα και κοινωφελή, 

προτείνονται: 

α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 Το οικόπεδο που διατίθεται σήμερα για το δημοτικό σχολείο  δεν καλύπτει τις προδιαγραφές, 

(ακτίνα επιρροής). Έτσι, με στόχο την λειτουργία ενός δημοτικού για κάλυψη ολόκληρου του 

οικισμού, προτείνεται μεταφορά του δημοτικού σχολείου σε νέα κεντροβαρή ως προς τον 

συνολικό οικισμό θέση, στο Ο.Τ. 38,  εμβ. περίπου 1300 μ2 (με παράλληλη επισκευή του 

υπάρχοντος δημοτικού, για κάλυψη των αναγκών νηπιαγωγείου στον παλιό οικισμό),   

Ακόμη προτείνεται καθορισμός νέου χώρου νηπιαγωγείου, στο ΟΤ 41,  εμβ. περίπου 1200 

μ2, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις ακτίνων επιρροής (max R=400m). 

β) ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 

Από τον υπάρχοντα προγραμματισμό της Περιφερειακής Ενότητας δεν προβλέπεται η 

λειτουργία Κέντρου Υγείας. Οι ανάγκες περίθαλψης καλύπτονται από το Αγροτικό ιατρείο.  

Σε επίπεδο πρόνοιας απαιτείται  η λειτουργία δύο βρεφονηπιακών σταθμών στις γειτονιές "Α" 

και "Β",  ήτοι προβλέπεται καθορισμός νέου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 41,  εμβ. 

περίπου 900 μ2 

γ) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

Οι απαιτήσεις καλύπτονται ως μέγεθος  από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

δ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Για την κάλυψη των πολιτιστικών αναγκών προτείνεται η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, 

μετά από ανακαίνιση και μετατροπή του πρώην γυμνασίου. 

ε) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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Προτείνεται η οριοθέτηση ζώνης διοίκησης και υπηρεσιών (ΝΠΔΔ-ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ, κλπ)  

κεντροβαρικά, στο ΟΤ 37,  εμβ. περίπου 1.240 μ2, μεταξύ των δύο γειτονιών, νότια του 

επαρχιακού δρόμου. 

στ) ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ 

Προτείνεται η δημιουργία αντίστοιχης ζώνης στο νέο κέντρο στην περιοχή επέκτασης με 

παράλληλη θεσμοθέτηση πολεοδομικών κινήτρων (‘Κέντρο Γειτονιάς’ με αντίστοιχες χρήσεις). 

ζ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Προβλέπεται καθορισμός ελεύθερων χώρων στην νέα γειτονιά «Β» ως κατωτέρω : 

1. Παιδική χαρά για παιδιά έως 12 ετών εμβ. περίπου 1.360 μ2 στο ΟΤ 53 

2. Πλατεία - Ελεύθερος χώρος συγκέντρωσης και αναψυχής στο κέντρο της γειτονιάς 

στο ΟΤ 46, εμβ. περίπου 2.510 μ2 

3. Διάσπαρτες νησίδες πρασίνου, προβλέπονται σε διάφορες θέσεις, και συνδυάζονται 

με πεζόδρομους, ώστε να δημιουργείται ένα πλέγμα πρασίνου-κίνησης πεζών.  

Ακόμη μετατρέπονται σε πράσινο’ αρκετές περιοχές, κυρίως στα όρια του οικισμού, 

που λογω έντονων κλίσεων θεωρούνται ακατάλληλες για δόμηση. Η αναγκαστική αυτή 

επιλογή ανεβάζει σημαντικά το ποσοστό ‘Πρασίνου’ στον οικισμό. 

4. Χώρος πρασίνου με λειτουργίες επιπέδου γειτονιάς και με κατάλληλο εξοπλισμό 

προτείνεται στα Βόρεια και Ανατολικά του επαρχιακού δρόμου στον ‘αρχαιολογικό 

χώρο’ (ΟΤ 68, εμβ. περίπου 60,000μ2). Ο χώρος σύμφωνα με την 

ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ /Α1/Φ33/68710/3063/10.11.2011 χαρακτηρίζεται ως χώρος 

πρασίνου 

Ανάγκες Υποδομής 

Η περιοχή αποτελεί αυτοτελή πολεοδομική ενότητα, και ως κύρια χρήση ορίζεται αυτή της 

αμιγούς κατοικίας με επιμέρους χρήσεις (κατ το Άρθρο 2, Π.Δ. 23.2/6.3.1987): 

- Κατοικία  

- Ξενώνες μικρού δυναμικού (20 κλίνες) 

- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των κατοίκων π.χ. 

παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κλπ) 
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- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

- Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- Αθλητικές εγκαταστάσεις 

- Θρησκευτικοί χώροι 

- Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις. 

 

Το προβλεπόμενο «Κέντρο Γειτονιάς» της  πολεοδομικής ενότητας της μπορεί να περιλάβει 

τις εξής χρήσεις (άρθρο 4, Π.Δ. 23.2/6.3.1987):  

- Κατοικία  

- Ξενοδοχεία, ξενώνες και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

- Εμπορικά καταστήματα  

- Τράπεζες  

- Διοίκηση (επιπέδου γειτονιάς) 

- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 

- Κτίρια εκπαίδευσης 

- Εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, χώροι συνάθροισης κοινού 

- Θρησκευτικοί χώροι 

- Γήπεδα στάθμευσης 

- Πολιτιστικά κτίρια 

Ειδικότερα ανά χρήση προτείνονται : 

• Οι χώροι υπαίθριας αναψυχής (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι περιπάτου), 

προβλέπονται συμφωνα με τα σταθερότυπα  ΥΠΕΧΩΔΕ, ανάλογα με τη χωρητικότητα 

και τις υφιστάμενες εξυπηρετήσεις του υπάρχοντος οικισμού.  

Γενικά χωροθετούνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σε ακατάλληλες λογω έντονων 

κλίσεων θέσεις της περιοχής επέκτασης, και στην ζώνη αρχαιολογικού χώρου, και για 

το υπόλοιπο τμήμα γίνεται προσπάθεια συνδυασμού του με το κέντρο γειτονιάς. 

• Προβλέπονται χώροι στάθμευσης στην περιοχή του κέντρου γειτονιάς  

• Αθλητικές εγκαταστάσεις δεν προβλέπονται γιατί επαρκούν οι υπάρχουσες.  

Όσον αφορά τα κοινωφελή, στους τομείς της πρόνοιας και της εκπαίδευσης, απαιτείται 

πρόβλεψη για νέο παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, ως minimum απαιτήσεις εξοπλισμού, της 

υπό διαμόρφωση νέας πολεοδομικής ενότητας, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις 

ακτίνων επιρροής (max R=400m). 
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Για το δημοτικό σχολείο προτείνεται νέος χώρος για την μεταφορά του υπάρχοντος σε 

κεντροβαρή θέση με στόχο την λειτουργία ενός δημοτικού για κάλυψη ολόκληρου του 

οικισμού, δίπλα στον υπάρχοντα χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων. Απαιτείται οικόπεδο min. 

εμβαδού 1.000,00μ2 

Σύμφωνα με τα πρότυπα η ελάχιστη βιώσιμη μονάδα γυμνασίου (δυναμικό 3Χ30= 90 

παιδιών), αντιστοιχεί σε πληθυσμό 1.800 ατόμων (χρήστες γυμνασίου 5% του πληθυσμού). 

Συνεπώς δεν προτείνεται χωροθέτηση γυμνασίου  
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Λόγω των περιορισμών του τοπογραφικού αναγλύφου δεν εξετάστηκαν/μελετήθηκαν 

εναλλακτικές λύσεις σε άλλες θέσεις καθώς η επέκταση του οικισμού προς την συγκεκριμένη 

κατεύθυνση κρίνεται ως ενδεδειγμένη.  

Επίσης η μηδενική λύση (μη Σχέδιο) κρίνεται μη βιώσιμη για τους λόγους σκοπιμότητας 

υλοποίησης που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο. 

 

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

6.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

To κλίμα στην περιοχή μελέτης είναι μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες και 

θερμά καλοκαίρια επειδή υπάρχει ομαλό ανάγλυφο που δεν παρεμποδίζει την ευεργετική 

επίδραση της θάλασσας. Ταυτόχρονα όμως επειδή η περιοχή βρίσκεται στην Δυτική Ελλάδα 

δέχεται σχετικά άφθονες βροχοπτώσεις. Αναλυτικότερα, κατά τη χειμερινή περίοδο το κλίμα 

της περιοχής εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του κλίματος των εύκρατων ζωνών με συχνές 

βροχές, ήπιες θερμοκρασίες και έλλειψη παγετών χιονοπτώσεων και ισχυρών ανέμων. Κατά 

τη θερινή περίοδο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των υποτροπικών ζωνών με θερμά και ξηρά 

καλοκαίρια και μεγάλη ηλιοφάνεια. 

Από κλιματικής άποψης η περιοχή της μελέτης χαρακτηρίζεται από τον ήπιο χειμώνα, τις 

αυξημένες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και το σχετικά μικρό εύρος 

θερμοκρασίας που ανέρχεται σε 16,7 οC. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για την 

περίοδο 1997-2017 (μετεωρολογικός σταθμός στο Άκτιο) το μέσο ύψος βροχής κυμαίνεται με 

μέγιστο τον μήνα Νοέμβριο (191,8 mm) και ελάχιστο τον μήνα Ιούλιο (8,6 mm). Η μέση ετήσια 

σχετική υγρασία είναι 70,98%. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι (17,50C). Ψυχρότερος μήνας 

είναι ο Ιανουάριος (9,70C) και θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (26,40C). 

Η μέση ελάχιστη κυμαίνεται από 5,10C τον Ιανουάριο σε 18,80 C τον Αύγουστο ενώ η μέση 

μέγιστη κυμαίνεται μεταξύ 13,90C τον Ιανουάριο και 31,30C τον Αύγουστο. Η απόλυτη 

ελάχιστη παρατηρηθείσα θερμοκρασία τα τελευταία είκοσι σχεδόν χρόνια είναι -4,6 Ο C ενώ 

η απόλυτη μέγιστη παρατηρηθείσα είναι 42,40C. 

Στο ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζεται ο βιοκλιματικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης, 

ο οποίος έχει συνταχθεί μετά από μελέτη των γεωγραφικών συνθηκών, του ανάγλυφου 

(οροσειρές και κατεύθυνσή τους, ορεινοί όγκοι, έκθεση κλιτύων, υψόμετρα, κλειστά 



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης  

του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας 

 

   Σελ. 61 

 

 

  

λεκανοπέδια, λεκάνες απορροής και κοιλάδες, πεδιάδες) και των ορίων των φυσικών 

κλιμακικών διαπλάσεων, οι οποίες εκφράζουν ιδιαίτερες βιοκλιματικές συνθήκες. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η οριογράφηση των βιοκλιματικών ορόφων και των χαρακτήρων 

του μεσογειακού βιοκλίματος και συγχρόνως γίνεται η σύνδεση και συσχέτιση των 

μετεωρολογικών κλιματικών στοιχείων με τη φυσική βλάστηση. Σύμφωνα λοιπόν με το 

ακόλουθο  Σχήμα η περιοχή μελέτης έχει χαρακτήρα έντονο μεσο‐μεσογειακό.  
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Επίσης, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα (χάρτης βιοκλιματικών ορόφων), ο βιοκλιματικός 

όροφος της περιοχής είναι υγρός κατά κύριο λόγο, με χειμώνες ήπιους. 
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6.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου στο Δήμο Πάργας, στην 

Περιφέρεια Hπείρου, εντός της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Αχέροντα (EL0513 ΛΑΠ 

Αχέροντος). Ο ποταμός Αχέροντας (έκταση υδρολογικής λεκάνης 705 km2) πηγάζει νότια του 

όρους Τόμαρου και δυτικά του Όρους Σουλίου και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Το συνολικό 

μήκος του ποταμού είναι 52 km. Παραπόταμοι του Αχέροντα είναι ο Κωκυτός και το ρέμα 

Ντάλα που πηγάζουν από το Κεφαλόβρυσο Παραμυθιάς ο πρώτος και μεταξύ ορέων 

Παραμυθιάς και Σουλίου ο δεύτερος. 

Η περιοχή του οικισμού Μεσοποτάμου χαρακτηρίζεται από τις εκβολές και την πεδιάδα του 

Αχέροντα. Περικλείεται από βουνά και θάλασσα αποτελώντας έτσι μία αυτόνομη εδαφική 

ενότητα με ιδιαιτερότητες στο φυσικό περιβάλλον αφού συνδυάζει θάλασσα, βουνό και μια 

εύφορη πεδιάδα.  
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Γεωμορφολογία περιοχής μελέτης - Απόσπασμα από Google Earth 3D
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6.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά Χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στην Ιόνια ζώνη (Αδριατικοϊόνιος). Η Ιόνια ζώνη εκτείνεται κατά 

μήκος της δυτικής παραλίας της Ηπειρωτικής ελλάδας με διεύθυνση βορρά προς νότο και 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου, την Αιτωλοακαρνανία, το δυτικό μέρος της 

Πίνδου, την Αχαΐα, την Ηλεία δυτικά του Ωλωνού (Ερύμανθος) και τα νησιά του Ιονίου 

πελάγους (εκτός από όσα υπάγονται στην ζώνη των Παξών). Η επικρατέστερη άποψη σχετικά 

με την παλαιογεωγραφική και τη γεωτεκτονική εξέλιξη της Ιόνιας ζώνης αναφέρει ότι αυτή 

αποτελούσε κατά τον Μεσοζωικό αιώνα μια υποθαλάσσια αύλακα, που χώριζε το ύβωμα της 

Απούλιας ζώνης στα δυτικά από το ύβωμα της ζώνης Γαβρόβου – Τριπόλεως στα ανατολικά. 
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Παλαιογεωγραφικά διαιρέθηκε σε τρεις ενότητες ή υποζώνες με σημαντικές ιζηματολογικές 

διαφορές: την εσωτερική (ανατολική), την εξονική (μέση) και την εξωτερική (δυτική). 

Οι ιζηματογενείς σχηματισμοί της Ιόνιας ζώνης έχουν μέγιστο πάχος 10km και αποτέθηκαν σε 

λεκάνη διάνοιξης ελεγχόμενη από ρήγματα του ωκεανού της Πίνδου. Η γενική 

στρωματογραφική διάπλαση της Ιόνιας ζώνης αποτελείται κατά σειρά ηλικίας από Τριαδικούς 

εβαπορίτες, οι οποίοι μεταβιβάζονται σε ανθρακικά ιζήματα περιβάλλοντος ρηχής θαλάσσιας 

πλατφόρμας κατά το Κατώτερο Τριαδικό – Ανώτερω Ιουρασικό. Οι ασβεστόλιθοι του 

κατώτερου Ιουρασικού υπέρκεινται των ασβεστολίθων και των πελαγικών ασβεστολίθων με 

πυριτόλιθους του μέσο – Κάτω ιουρασικού έως ηωκαίνου, με στρωματογραφικό πάχος 2,5 – 

4 km. Μια μεταβατική στρώση με μάργες, πάχους 20- 50m σηματοδοτεί τη διαδοχική αλλαγή 
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στην ιζηματογένεση από πελαγικούς ασβεστόλιθους σε τουρβιδιτικό φλύσχη του κατώτερου 

Ηωκαίνου / Κατώτερου Ολιγοκαίνου έως Κατώτερου Μειοκαίνου (στρωματογραφικό πάχος 2-

3 km). Η μεταβατική ζώνη καταγράφει την αλλαγή στο καθεστώς απόθεσης με αύξηση στο 

πάχος των ιζημάτων, που προέρχονται από το ανατολικό περιθώριο της λεκάνης ως 

αποτέλεσμα της Αλπικής τεκτονικής δραστηριότητας. 

 

 

Στη ΛΑΠ του Αχέροντος σημαντικό τμήμα καλύπτεται από τους σχηματισμούς της Ιόνιας 

Ζώνης. Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των 

λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή κ.λπ.) με 

σημαντικότερη εξάπλωση στην περιοχή Πρέβεζα – Λούτσα και τεταρτογενείς αποθέσεις 

(αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και 

παράκτιοι σχηματισμοί). 
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Οι κύριες υδροφορίες της λεκάνης του Αχέροντος αναπτύσσονται στους ανθρακικούς 

σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης. Σημαντικές υδροφορίες αναπτύσσονται στους κοκκώδεις 

σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων το δυναμικό των οποίων εξαρτάται από την 

κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας (π.χ. πεδιάδα Παραμυθιάς, περιοχή 

Αχερουσίας λίμνης, περιοχή Πρέβεζας).Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικής 

σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, αρδευτικές 

και κτηνοτροφικές ανάγκες. 

 

Στο ΥΔ Ηπείρου υπάρχει σημαντική σεισμική δραστηριότητα όπως φαίνεται από τον 

ακόλουθο χάρτη, στον οποίο παρουσιάζονται οι σεισμοί που καταγράφηκαν στην Ελλάδα την 

περίοδο 1964 –2004 με Μ>4 (ISC, NOA). Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά εστιακά βάθη. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρείται 

σημαντικήσυγκέντρωση σεισμικών συμβάντων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού 

εστιακού βάθους (μέχρι 40 km ‐ κόκκινο χρώμα). 
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Στον ακόλουθο χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των επίκεντρων των μεγαλύτερων και 

καταστρεπτικότερων σεισμών του Ελληνικού χώρου την περίοδο 1900 – 2004. Παρατηρούμε 

ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (κόκκινο περίγραμμα) έχει καταγραφεί μόνο ένας μεγάλος 

σεισμός στην Κέρκυρα στο διάστημα αυτό. 
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6.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

6.4.1 Γενικά στοιχεία 

Ο Ντάφης (1973) στην "Ταξινόμηση της Δασικής Βλαστήσεως της Ελλάδος", βασιζόμενος 

κυρίως στο σύστημα του Braun-Blanquet και ακολουθώντας τη διάρθρωση της βλάστησηςτης 

ΝΑ Ευρώπης του  Horvat  (1962) με μικρές μόνο αποκλίσεις, διακρίνει  τις ακόλουθες ζώνες 

βλάστησης 

 

1.Ευμεσογειακή  ζώνη  βλάστησης  (Quercetalia  ilicis)  (0  έως  600  m,  παραλιακή,  λοφώδης 

και υποορεινή). 

2.Παραμεσογειακή  ζώνη  βλάστησης  (Quercetaliapubescentis)  (600  έως  1200  m, 

λοφώδης, υποορεινή) 

.3.Ζώνη  δασών  οξιάς-ελάτης  και  ορεινών  παραμεσογειακών  κωνοφόρων  (Fagetalia) (800 

έως1600 m, ορεινή, υπαλπική). 

4.Ζώνη  ψυχρόβιων  κωνοφόρων  (Vaccinio-Piceetalia)  (1600  έως  1700  m,  

ορεινή,υπαλπική). 

5.Εξωδασική ζώνη  υψηλών  ορέων  ή  αλπικήζώνη (Astragalo-Acantholimonetalia), (1700 

έως 2900 m). 
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Η χλωριδική σύνθεση της ευρύτερης περιοχής μελέτης συνέχεται στα όρια κάλυψης της 

Μεσομεσογειακής Ζώνης βλάστησης Αριάς (Quercion ilicis)  τύπος βαλκανικός και 
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Ανατ.Μεσογείου, σύμφωνα με την ταξινόμηση των φυτοκοινωνικών μονάδων κατά Braun – 

Blanquet. 

 

Για την ζώνη βλάστησης της ευρύτερης περιοχής  τα εξής:  

Μεσο-µεσογειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής 

Μεσογείου. Στη µεσογειακή διάπλαση του Quercion ilicis και µάλιστα στον βαλκανικό τύπο και 

στον τύπο της Ανατολικής Μεσογείου η Quercus Ilex έχει µικρότερη σηµασία και 

υποκαθιστάται συνήθως από την Q. Coccifera και την Q. Calliprinos.  

 

 

Στην άμεση περιοχή του έργου υπάρχουν, ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, καλλιέργειες 

υπαίθριων κηπευτικών όσο και θερμοκηπιακές, καθώς επίσης δασικά είδη πλατύφυλλων και 

κωνοφόρων, θάμνοι, σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις 

εκτάσεις. 

 

6.4.2 Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών 

 

Η υπό μελέτη έκταση δεν εμπίπτει εντός ορίων προστατευόμενων περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε 

κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 3937/2011. Με την υπ’ αριθμ. 50743/2017 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 4432Β/15.12.2017) αναθεωρήθηκε ο εθνικός κατάλογος των προστατευόμενων 

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura. Πλησιέστερα στην υπό μελέτη 

δραστηριότητα εντοπίζεται η ακόλουθη προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού δικτύου Natura 2000: 

• Προστατευόμενη περιοχή "ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) 

ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ" (GR2140001), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.Α.C.) και εντοπίζεται Δυτικά στο υπό μελέτη σχέδιο.  

 

Η προστατευόμενη αυτή περιοχή  είναι στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας. Στη χωρική αρμοδιότητα του 

Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας εμπίπτουν 

οι προστατευόμενες περιοχές που σημειώνονται στον παραπάνω χάρτη και απαριθμούνται 

στον επόμενο πίνακα. Οι περιοχές αυτές ανήκουν στις Π.Ε. Θεσπρωτίας (9 περιοχές που ο 

κωδικός τους αρχίζει με GR212), Κέρκυρας (9 περιοχές που ο κωδικός τους αρχίζει με 
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GR223) και Πρέβεζας (2 περιοχές που ο κωδικός τους αρχίζει με GR214) και έχουν ενταχθεί 

στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 λόγω της ιδιαίτερης βιολογικής και οικολογικής 

τους αξίας. 
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Όρια περιοχής  Natura   στην περιοχή του Σχεδίου (πηγή: https://kalamas-acherontas.gr/perioxes-eythinis/ekvoles-stena-aheronta/, Επίσημη 

Ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας
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6.4.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Η περιοχή του υπό μελέτη σχεδίου δεν εμπίπτει εντός δασών ή δασικών και αναδασωτέων 

εκτάσεων.  

Στην περιοχή μελέτης, δεν έχει κυρωθεί ο Δασικός Χάρτης. Όπως παρουσιάζεται και στο 

ακόλουθο απόσπασμα, η περιοχή του υπό μελέτη Σχεδίου εμπίπτει σε εκτάσεις που δεν 

διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
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6.4.4 Άλλες περιοχές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιοχές που είναι προστατευόμενες από την εθνική 

νομοθεσία και ειδικότερα τα Εθνικά Πάρκα, οι Περιοχές Οικοανάπτυξης και οι περιοχές 

προστασίας της φύσης που βρίσκονται στα ευρύτερα όρια της υπό μελέτη Περιοχής , στην 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

Εντοπίζονται οι ακόλουθες περιοχές (χωρίς κάποια να γειτνιάζει με την άμεση περιοχή 

μελέτης: 

- Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού 

- Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 

- Περιοχή Προστασίας της Φύσης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και 

Καλαμά 

- Περιοχή Οικοανάπτυξης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

- Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων 

Στον Χάρτη του ακόλουθου σχήματος, παρουσιάζονται γραφικά τα εξωτερικά όρια των 

παραπάνω προστατευόμενων περιοχών. 
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Καταφύγια Άγριας Ζωής 

 

Ως καταφύγια άγριας ζωής (Κ.Α.Ζ.) χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, 

υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της 

άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας 

πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως 

σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και 

οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών. (Ν. 

3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις) 

 

Υπάρχει 1 Καταφύγιο άγριας ζωής (KAZ) που αναφέρεται στο άρθρο 5 του ν.3937/2011 

(προστατευόμενες περιοχές από την Εθνική νομοθεσία) που γειτνιάζει με το μελετώμενο 

Σχέδιο, όπως παρουσιάζεται στα ακόλουθα απόσπασματα χάρτη. 

-  Καταφύγιο Άγριας Ζωής Κ925 Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης – Λούτσας πρώην Δήμου 

Φαναρίου, με εμβαδόν 899 εκτάρια 
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6.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

6.5.1 Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις Γης 

Με την υπ’ αριθμ. οικ.4256/2007 (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ηπείρου «Έγκριση ΓΠΣ Δήμου Φαναρίου» έχει εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) 

Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου (τότε Δήμου Φαναρίου), Δήμου Πάργας της Περιφερειακής 

Ενότητας Πρεβέζης, Περιφέρειας Ηπείρου. 

Για την ορθότητα της παρουσίασης σημειώνονται τα μεταγενέστερα ΦΕΚ που αφορούν 

διορθώσεις σφαλμάτων και συμπληρώσεις του αρχικού ΦΕΚ: 

α. Αρ. οικ. 4256/2007/14-09-2007 Απόφαση Έγκρισης(ΦΕΚ 451/ΑΑΠΘ/2007) 

β. ΦΕΚ διόρθωσης σφαλμάτων ΦΕΚ έγκρισης Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας (ΦΕΚ 

479/ΑΑΠΘ/2007) 

γ. Αρ.35721/2008/17-07-2008 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. Πρέβεζας 

(ΦΕΚ334/ΑΑΠΘ/2008) 

δ. Αρ.3895/204/2010/12-04-2010 συμπλήρωση διατάξεων Γ.Π.Σ. Δήμου Φαναρίου, Ν. 

Πρέβεζας (ΦΕΚ 166/ΑΑΠΘ/2010) 

ε.Αρ.50285/3130/2011/18-11-2011 τροποποίηση της υπ’αριθμ. οικ. 4256/14-9-2007 

απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 351/ΑΑΠΘ/2011) 

στ. ΦΕΚ 39/Δ/15-02-2019: Διόρθωση σφάλματος στην 4256/2007/14-09-2007 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 451/2-10-2007 (τεύχος 

Α.Α.Π.) (ΑΔΑ:ΨΓΚΛΟΡ1Γ-Β0Φ) 

 

Βάσει των χωρικών ρυθμίσεων του ως άνω ΓΠΣ, Καθορίζονται νέοι οικιστικοί υποδοχείς για 

Α’ ή Β’ κατοικία με χρήσεις, μέσους Σ.Δ. και προτεινόμενους όρους δόμησης, (όπως φαίνεται 

στον πίνακα II). Η περιοχή επέμβασης (θέση Σχεδίου) εντάσσεται στους νέους αυτούς 

οικιστικούς υποδοχείς.  

Επισημαίνεται ότι οι γενικές κατευθύνσεις του ΓΠΣ, προσδιορίζουν (για την περιοχή 

επέκτασης) τα ακόλουθα :  

• Χρήση : Αμιγής κατοικία με κέντρο γειτονιάς  

• σ (μέσος ΣΔ) : 0,25     

• d (πυκνότητα) : 61 άτομα/Ha,  

• λ (συντελεστής κορεσμού): 0,4    

• κ = (τ.μ. κτιρίου για κατοικία ανά μόνιμο κάτοικο) : 35 

• u = τ.μ. γηπέδου για κοινωνικό εξοπλισμό και πράσινο/μόνιμο κάτοικο : 25 
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• Ε1 = Εμβαδόν εντός εγκεκρ. σχεδίου εκτός οδικού δικτύου κλπ:  20,4Ηα 

• C = χωρητικότητα = d*Ε1*λ  : 495 

 

ΣΗΜ : Από τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά οι χρήσεις και ο μέσος Σ.Δ. 

 

• Για κάλυψη αναγκών σε ΚΧ και ΚΦ το Γ.Π.Σ. προτείνει (μ2 οικοπέδου): 1 αγροτικό 

ιατρείο (100 μ2), 1 Παιδικό Σταθμό (800 μ2), Πολιτιστικές χρήσεις (1000 μ2), Πλατεία 

(1000 μ2), Παιδικές Χαρές (200 μ2), και Νησίδες Πρασίνου (200 μ2), 

 

Ακόμη, για την πολεοδόμηση είναι υποχρεωτικοί οι όροι της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ 

ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφασης του Υπ. Πολιτισμού 
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6.5.2 Πολιτιστική κληρονομιά  

Τα σημαντικότερα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρεβέζης που καταδεικνύουν την πολιτιστική αξία και σπουδαιότητα της περιοχής 

παρουσιάζονται ακολούθως: 

• Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης‐ερείπια της 

αρχαίας Νικόπολης (πόλη της νίκης) την οποία 

έχτισε ο Οκταβιανός Αύγουστος για να τιµήσει 

τους θεούς για τη νίκη του κατά του Αντωνίου 

στη ναυµαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.  

• Το νεκροµαντείο της αρχαίας Εφύρας, κοντά 

στο χωριό Μεσοπόταµο, που ήταν το πιο 

φηµισµένο νεκροµαντείο της αρχαίας 

Ελλάδας. Η σηµερινή κατάσταση του 

νεκροµαντείου µοιάζει µε ένα µεγαλοπρεπές 

ταφικό µνηµείο, όµοιο µε µαυσωλείο, όπως 

διαµορφώθηκε από το τέλος του 5ου π.Χ. αι. 

Βόρεια του νεκροµαντείου βρίσκονται τα 

ερείπια της ακρόπολης της αρχαίας Εφύρας. 

• Ο αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης‐ερείπια της 

αρχαίας Κασσώπης, που ήταν χτισµένη πάνω 

στο οροπέδιο του Ζαλόγγου. Εχουν διασωθεί τα 

ερείπια των τειχών και αρκετών 

οικοδοµηµάτων, η αγορά, δύο θέατρα και το 

πρυτανείο. 

• Τα ερείπια των τειχών της αρχαίας πόλης της 

Κασσωπαίας Χώρας, της Ελάτειας ή Ελάτριας, 

σηµαντικό τµήµα των οποίων χτίστηκε κατά 

τους ελληνιστικούς χρόνους. 

• Τα ερείπια των τειχών της αρχαίας 

Πανδοσίας, κοντά στο χωριό Καστρί, µιας 

από τις µεγαλύτερες και σηµαντικότερες 

αρχαίες ακροπόλεις. 

• Το µοναστήρι του Ζαλόγγου, που είναι 

αφιερωµένο στον Αγιο ∆ηµήτριο και η ίδρυσή 

του ανάγεται στον 8ο αι. και ο ιερός βράχος του 

Ζαλόγγου µε το τεράστιο γλυπτό που θυµίζει το 

χορό των γυναικών του Σουλίου. 

• Το βενετικό κάστρο της Ρηνιάσας, στο οποίο 

κατέφυγαν για να σωθούν πολλοί Σουλιώτες 

από τα στρατεύµατα του Αλή Πασά. 

• Το µοναστήρι Πούντας, που είναι 

αφιερωµένο στην Αγία Παρασκευή και 

βρίσκεται µεταξύ των οικισµών Μεσοπόταµο 

και Καναλλάκι. 

• Οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου και του Αγίου 

Ιωάννου στην Πρέβεζα και ο ναός των Αγίων 

Αποστόλων στην Πάργα. 

• Κήρυξη του ποταµού Αχέροντος ως τόπου 

ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

 

 

Από τα ανωτέρω, η θέση Σχεδίου σχετίζεται άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του 

Νεκρομαντείου που έχει θεσμοθετηθεί με την ΥΑ 15794/19-12-1961 - ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 
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Η θέση Σχεδίου σχετίζεται άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του Νεκρομαντείου που έχει 

θεσμοθετηθεί από το 1962, με την ΥΑ 15794/19-12-1961 - ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962. Τμήμα της 

ευρύτερης περιοχής της ακρόπολης της αρχαίας Εφύρας, εντάσσεται στην περιοχή επέκτασης 

του οικισμού Μεσοποταμου  

Έκτοτε εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 

ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ12/50673/2987/20.10.1998 απόφαση ΥΠΠΟ. 
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ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/123388/5656/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/2011) 

για την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Εφύρας και Νεκρομαντείου. 

Και τέλος η απόφαση 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/258002/154653/10557/3102/2016: Αναοριοθέτηση 

του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Εφύρας – Νεκρομαντείου Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, (ΦΕΚ 221/ΑΑΠ/2016), 03-11-2016. 

Παραδοσιακοί οικισμοί: 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υπάρχουν παραδοσιακοί οικισμοί, μακριά όμως από 

την άμεση περιοχή του Σχεδίου:  

• Αγιά ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78) 

• Πάργα ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78) 

• Πρέβεζα (τμήμα πόλεως) ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78, ΦΕΚ 39/Δ/89) 

• Χρυσογιαλί (Βάλτος) ‐ (ΦΕΚ 594/Δ/78) 

Τοπίο: 

Α. Η κοίτη του ποταμού Αχέροντα και των παραποτάμων του, Κωκυτού και Βουβοπόταμου, 

κηρύχθηκαν με την ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/37633/74/22.12.1976 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

7/Β/13.01.1977) ως τόποι ιστορικοί και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο κωδικός του τόπου 

είναι ΑΤ3010051.Το μελετώμενο Σχέδιο βρίσκεται εκτός ορίων των τόπων αυτών. 
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Β.Η ζώνη του Παράκτιου Χώρου Ιονίου Πελάγους Π.Ε. Πρέβεζας συνδυάζει φυσικό 

περιβάλλον (παραλίες, χλωρίδα, πανίδα, φυσικό τοπίο) και ανθρωπογενές περιβάλλον 

(Ιστορικό Κέντρο πόλης Πρέβεζας, Αρχαιολογικούς Χώρους, μνημεία, πολιτιστικά και ιστορικά 

στοιχεία).Η Ζώνη Παράκτιου Χώρου Ιονίου Πελάγους Π.Ε. Πρέβεζας χαρακτηρίζεται από το 

Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου απόφαση Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2018) ως  Τοπίο Περιφερειακής Αξίας. 
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6.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

6.6.1 Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης 

Από το 2011 και με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», ο νομός Πρέβεζας αποτελεί 

την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου (με έδρα την Πρέβεζα). Με τη 

συνένωση και συγχώνευση των Δήμων, όπως προέβλεπε το Πρόγραμμα, οι νέοι δήμοι του Νομού 

Πρέβεζας είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

 

 

Το μέγεθος του μόνιμου πληθυσμού των Δήμων (Καλλικράτη) της Π.Ε. Πρέβεζας κατά φύλο το 

2011 και το 2001, όπως προσδιορίζεται από τις Απογραφές των ετών αυτών, παρουσιάζεται στον 

Πίνακα που ακολουθεί.  

Ο πληθυσμός της Π.Ε.Πρέβεζας ανέρχεται σε 57.720 κατοίκους αντιπροσωπεύοντας το 17,28% 

του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου και μόλις το 0,60 % του πληθυσμού της χώρας. Ο 

πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση κατά 4,89 % έναντι 14 % της Περιφέρειας Ηπείρου και 24,7 % 

της χώρας. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού στο νομό τη περίοδο 1951- 2001 

είναι 0,08 % και υπολείπεται αρκετά από τον αντίστοιχο της χώρας (0,61 %),ενώ υπερτερεί 

ελάχιστα του αντίστοιχου της Περιφέρειας Ηπείρου (0,06 % ). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι 

μέσα στα τελευταία 50 χρόνια (1951 – 2001) ο πληθυσμός του νομού παρέμεινε σχεδόν στάσιμος, 

με μια μικρή αύξηση της τάξης του 5,52 % ενώ ο συνολικός πληθυσμός της χώρας στο ίδιο χρονικό 

διάστημα αυξήθηκε κατά 37,68 %, έναντι αύξησης 8,09 % του πληθυσμού της Ηπείρου. 
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Ο Δήμος Πάργας είναι Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στην Περιφέρεια Ηπείρου, 

ο οποίος συστάθηκε το 2010 με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», από τη συνένωση των 2 

προϋπαρχόντων Δήμων, Πάργας και Φαναρίου, οι οποίοι είχαν συσταθεί το 1997 με το Σχέδιο 

«Καποδίστριας»  και αποτέλεσαν στη συνέχεια τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Έδρα του 

Δήμου είναι το Καναλλάκι και ιστορική έδρα, η Πάργα. 

Διοικητική διαίρεση Δήμου Πάργας 
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Στο επίπεδο των περιφερειακών ενοτήτων, οι πληθυσμιακές εξελίξεις είναι θετικότερες στην 

Π.Ε. Ιωαννίνων (κυρίως λόγω του ομώνυμου αστικού κέντρου, καθώς και της πληθυσμιακής 

δυναμικής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων), ενώ καταγράφεται περίπου πληθυσμιακή 

στασιμότητα στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και μείωση στον πληθυσμό της Π.Ε. Άρτας 

(της οποίας το κύριο αστικό κέντρο, η Άρτα, φαίνεται ότι δεν καταφέρνει να συγκρατήσει τον 

πληθυσμό που εγκαταλείπει τις λοιπές περιοχές της Π.Ε. καθ’ όλη την εικοσαετία 1991‐2011). 

 

Τη δεκαετία 1961 – 1971 ο πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας παρουσιάζει αύξηση 

10,12 %  έναντι 6,67 % της Περιφέρειας Ηπείρου και  9,90 % της χώρας. Τη δεκαετία, όμως, 

1961 – 1971 ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε κατά 9,5 % έναντι μείωσης  11.99 % της 

Περιφέρειας Ηπείρου και αύξησης 4,53 % της χώρας. Τη δεκαετία 1981 – 1991 έχουμε μείωση 

του πληθυσμού του νομού κατά 1,19 % έναντι σημαντικής αύξησης του πληθυσμού κατά 11 

% στο σύνολο της χώρας και αύξηση κατά  4,58 % στο σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου. Τη 

δεκαετία 1991 – 2001 έχουμε αύξηση   του πληθυσμού του νομού κατά 4,85 %   έναντι 

αύξησης κατά 4,68 % του πληθυσμού της Ηπείρου και αντίστοιχης αύξησης κατά  5,33 %   του 

πληθυσμού της χώρας. Τέλος, τη δεκαετία 2001 – 2011 παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού 

του νομού κατά  1,24  %  έναντι αύξησης 4,15 %  της Ηπείρου και 6,84 % αύξησης  του 

πληθυσμού της χώρας. Επισημαίνουμε τέλος, τη μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής του 

πληθυσμού του νομού στο σύνολο της χώρας από 0,74 % το 1951 σε 0,60 % το 2011. 
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Η πυκνότητα του πληθυσμού στη Π.Ε. Πρέβεζας το έτος 2011 διαμορφώνεται σε 

57,29  κατοίκους ανά τ. χιλ., έναντι 38,45 κατοίκων σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου, 83,07 

κατοίκων σε επίπεδο χώρας και 116,60 κατοίκων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρώπη 

των 25 κρατών – μελών ). Γενικά η Π.Ε. Πρέβεζας είναι μία αραιοκατοικημένη Περιφερειακή 

Ενότητα, η πιο πυκνοκατοικημένη όμως στην Ήπειρο. Στην περίοδο 1961 – 2011, ο αστικός 

πληθυσμός ακολουθεί ανοδική πορεία, με ρυθμούς όμως βραδύτερους από ότι στο σύνολο 

της χώρας. Το ποσοστό του αστικού πληθυσμού από 21,7 % το 1961 φτάνει στο 28 % το 

2011. 

Ο ημιαστικός πληθυσμός στη Π.Ε. είναι χαμηλός και αφορά κυρίως τους οικισμούς 

Φιλιππιάδας, Θεσπρωτικού, Λούρου, Καναλακίου,  Πάργας και βρίσκεται περίπου στα ίδια 

επίπεδα με τον αντίστοιχο ημιαστικό πληθυσμό της χώρας. Σημαντική αύξηση παρουσίασε 

την περίοδο 1991 – 2001 κυρίως στα οικιστικά κέντρα της Πάργας, του Καναλακίου και του 

Λούρου υπερβαίνοντας μάλιστα το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας. Ο Αγροτικός πληθυσμός 

του νομού για ολόκληρη την περίοδο 1961 – 1991 παραμένει σταθερός, γύρω στο 70 % του 

συνολικού πληθυσμού, ενώ στη συνέχεια εμφανίζει ραγδαία πτώση και φτάνει το 2001 στο 

59,6 % και το 2011 στο 51,40 % του συνολικού πληθυσμού . Παραμένει ωστόσο, σημαντικά 

υψηλός σε σχέση με την χώρα. 

Το 2011 ο αστικός πληθυσμός μαζί με τον ημιαστικό αντιπροσώπευε το 48,60 % του 

συνολικού πληθυσμού του νομού ( 28.850 κάτοικοι ) και παρουσίασε αύξηση 7,06 % την 

δεκαετία 2001 – 2011. Αντίστοιχα  ο αγροτικός πληθυσμός το 2001 αντιπροσώπευε το 51,40 

του συνολικού πληθυσμού του νομού ( 30.506 κάτοικοι ) και παρουσίασε μείωση 9,79 % την 

περίοδο 2001 – 2011. 

Στην άμεση περιοχή του Σχεδίου, παρόλο που ο Δήμος Πάργας και η Δημοτική Ενότητα 

Φαναρίου παρουσιάζει μείωση πληθυσμού την τελευταία εικοσαετία, αντιθέτως η Δημοτική 

Κοινότητα Καναλλακίου και ο οικισμός Μεσοποτάμου παρουσιάζει παρουσιάζει αύξηση του 

πληθυσμού. Σε απόλυτα νούμερα η Δ.Κ. Καναλλακίου από 2.501 κατοίκους που είχε κατά την 

απογραφή του 1991, στην απογραφή του 2011 παρατηρούμε αύξηση με πληθυσμό 2.513 

κατοίκους. Ποσοστιαία, η αύξηση αυτή είναι 0,5%.  Ο οικισμός Μεσοπόταμος έχει μεγαλύτερη 

αύξηση μέσα στην τελευταία εικοσαετία, από 506 κατοίκους το 1991, σε 533 κατοίκους κατά 

την απογραφή του 2011. Η αύξηση αυτή ποσοστιαία είναι 5,3%. 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

  2011 2001 1991 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 10.934.097 10.223.392 

        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 336.856 336.392 327.300 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 57.491 58.144 57.068 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 11.866 12.597 13.074 

∆ηµοτική Ενότητα Φαναρίου  7.962 8.751 9.325 

∆ηµοτική Κοινότητα Καναλλακίου 2.513 2.498 2.501 

Μεσοπόταµος 533 458 506 
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6.6.2 Απασχόληση - Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

 

Η Περιφέρεια υστερεί σε σχέση με τις επιδόσεις της στην αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ27, 

αλλά σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει επιδόσεις που προσεγγίζουν το μέσο επίπεδο της 

χώρας. Το μερίδιο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της 

Περιφέρειας ηλικίας 15-64 ετών, ανέρχεται στο 67,72% (Eurostat 2012), επίπεδο που 

κυμαίνεται στο μέσο επίπεδο της χώρας (67,93%) και σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το 

μέσο όρο της ΕΕ27 (71,73%), χωρίς να παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές από το 2008-2012. 

Οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 

σε σχέση με τους άνδρες (59,4% έναντι 75,89% των ανδρών). 

Η κατά βασικό κλάδο κατανομή της απασχόλησης σε συσχέτιση με την αντίστοιχη σε 

Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δείχνει διογκωμένο πρωτογενή τομέα και σχετικά 

περιορισμένη απασχόληση στον τριτογενή. Η Ήπειρος συνεισφέρει το 4% της απασχόλησης 

του πρωτογενή τομέα σε επίπεδο χώρας. Αύξηση της εξειδίκευσης στον πρωτογενή τομέα 

μεταξύ 1991 και 2011 εκτιμάται ότι επήλθε επίσης στους Δήμους Πάργας, Ζηρού, Πρέβεζας 

και Αρταίων. 

 

6.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

• Υγεία 

Όσον αφορά την υγεία, η δευτεροβάθμια φροντίδα στην περιοχή της Πρέβεζας παρέχεται από 

1 Νοσοκομείο με συνολική δυναμικότητα 188 κλίνες. 

- Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας 

Επίσης στο Δήμο Πάργας υπάρχουν 2 Κέντρα Υγείας. Στην Πάργα και στο Καναλλάκι. Τα 

προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης υπήρχε δυσλειτουργία των δύο αυτών Κέντρων 

Υγείας (με την λειτουργία εναλλάξ μονές-ζυγές μέρες) που στην πραγματικότητα μείωναν την 

δυναμικότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε 1 Κέντρο Υγείας. Το τελευταίο έτος φαίνεται 

η κατάσταση να έχει επανέλθει στην καθημερινή λειτουργία και των δύο Κέντρων 

Υγείας.Παρέχοντας έτσι στον πληθυσμό ικανοποιητική πρωτοβάθμια φροντίδα. 

 

• Εκπαίδευση 
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Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο Πάργας δεν υπάρχει. Η κατάσταση των Ανώτερων/ 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

πίνακα. 

 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελείται από 113 

Γυμνάσια και 67 Λύκεια. Η  Δημοτική Κοινότητα Φαναρίου έχει δύο Λύκεια (1 ΓΕΛ και 1 ΤΕΛ) 

και ένα Γυμνάσιο στο Καναλάκι. Στο Μεσοπόταμο καλύπτεται πλήρως μόνο η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση με 1 Νηπιαγωγείο και 1 Δημοτικό Σχολείο. 

• Συγκοινωνίες - Μεταφορές 

Η κυριότερη Εθνική Οδός που διασχίζει την περιοχή μελέτης του ΥΔ Ηπείρου είναι η Εγνατία 

Οδός/Α2 και η Ιόνια Οδός (Α5). Και οι δύο αυτές οδοί απέχουν πολύ από την άμεση περιοχή 

μελέτης. Κοντά στην περιοχή μελέτης υπάρχει η Εθνική οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. 

Το υπάρχον οδικό δίκτυο βρίσκεται σε κατάσταση παρόμοια με εκείνη του μέσου όρου της 

Ελλάδας . Η γεωγραφική θέση του νομού έχει πολλά πλεονεκτήματα ως προς τις δυνατότητες 

ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών . Ο νομός όμως συμμερίζεται τη σχετική απομόνωση 

της Βορειοδυτικής Ελλάδας απ’ την υπόλοιπη χώρα και εμφανίζει περιοχές με τοπικά 

προβλήματα σύνδεσης με το νομαρχιακό και διαπεριφερειακό δίκτυο μεταφορών . Έτσι , η 

συγκοινωνιακή απομόνωση της περιοχής δεν έχει αρθεί ακόμη . Τα τελευταία χρόνια το οδικό 

δίκτυο του νομού έχει βελτιωθεί σημαντικά παρά ταύτα ακόμη δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητικό. . 

Στην άμεση περιοχή του Σχεδίου υπάρχει ανισόπεδος κόμβος που συνδέει τον υφιστάμενο 

οικισμό με την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. 

• Ενέργεια 

Στην περιοχή της Ηπείρου υπάρχουν τρείς μεγάλοι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: (α) 

ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Πηγών Αωού με συνολική ισχύ 210MW ο οποίος βρίσκεται στο 

Μέτσοβο επί των πηγών του ποταμού Αωού, (β) ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λούρου με 
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συνολική ισχύ 10,3MW 210MW ο οποίος βρίσκεται στη Φιλιππιάδα και (γ) ο Υδροηλεκτρικός 

Σταθμός Πουρναρίου Ι και ΙΙ με συνολική ισχύ 333,6MW ο οποίος βρίσκεται στην Άρτα επί των 

Τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου . 

 

Πέραν των προαναφερθέντων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν ακόμη 

αρκετές Μονάδες ΑΠΕ με Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ. 



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης  

του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας 

 

   Σελ. 101 

 

 

  

 

Το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εκτείνεται σε όλο το Ν. Πρέβεζας. Αποτελείται 

από δίκτυο υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης. Η ενέργεια που διανέμεται παράγεται από τους 

σταθμούς που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η άμεση περιοχή του Σχεδίου 

καλύπτεται πλήρως από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να υπάρχουν 

προβλήματα. 

 

• Ύδρευση 

Οι πάροχοι νερού για τις υπηρεσίες Παροχής Νερού Ύδρευσης ‐ Διυλισμένου ή Καθαρού 

Πόσιμου Νερού και Αποχέτευσης (συλλογή και επεξεργασία λυμάτων μέχρι δευτεροβάθμια 

επεξεργασία) είναι κατά κανόνα Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης‐Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ή 

υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπου δεν έχουν δημιουργηθεί ΔΕΥΑ. 

Με το νέο νόμο για τη συγχώνευση, έχουν δημιουργηθεί σήμερα (2011) οργανισμοί 

αυτοδιοίκησης σημαντικά μεγαλύτεροι (Καλλικρατικοί ΟΤΑ) από τους προηγούμενους 

(Καποδιστριακοί ΟΤΑ). Σε αρκετές περιπτώσεις, η επέκταση των ορίων αρμοδιότητας του 

Καλλικρατικού ΟΤΑ συνοδεύεται και με επέκταση της αρμοδιότητας ή τη συγχώνευση και των 

ΔΕΥΑ και των δημοτικών υπηρεσιών νερού που αντιστοιχούσαν στους Καποδιστριακούς ΟΤΑ 
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που συγχωνεύθηκαν. Στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου φαίνεται να λειτουργούν 17 ΔΕΥΑ, 

ενώ για τις περιοχές που δεν καλύπτουν οι ΔΕΥΑ οι υπηρεσίες ύδρευσης παρέχονται από 

τους Δήμους (Καποδιστριακούς). 

Η εικόνα του νομού για τα υδρευτικά δίκτυα δείχνει ότι αυτά είναι ανεπαρκή για να καλύψουν 

τις υφιστάμενες ανάγκες. Αιτία, ο κατακερματισμός των πιστώσεων σε μικρά υδρευτικά έργα 

χωρίς καμία στρατηγική, και η έλλειψη μιας συνολικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού. 

 Η ανεπάρκεια του δικτύου ύδρευσης συνίσταται κυρίως: 

Στην εποχιακή – ελλειμματική παροχή νερού σε ορισμένες περιοχές λόγω της αυξημένης 

ζήτησης κατά τους θερινούς μήνες. 

Στην παλαιότητα μεγάλου τμήματος του δικτύου ύδρευσης το οποίο χρήζει 

αντικατάστασης. Ειδικότερα τα προβλήματα που αναφέρονται από τους ΟΤΑ σχετικά με το 

δίκτυο είναι : 

• Παλαιότητα σημαντικών τμημάτων 

• Ανάγκες επέκτασης 

• Ανεπάρκεια δεξαμενών 

• Βελτίωση δικτύων 

• Βελτίωση αντλιοστασίων 

Αντίθετα με την εικόνα του Νομού, στην Δημοτική Κοινότητα Καναλλακίου και στον οικισμό 

Μεσοποτάμου το υδρευτικό δίκτυο κρίνεται ικανοποιητικό. 

 

• Άρδευση 

Η Υπηρεσία Άρδευσης – Αδιύλιστο μη Πόσιμο νερό, παρέχεται κυρίως από τους Τοπικούς 

Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), οι οποίοι εκτείνονται στα όρια ενός ή 

περισσοτέρων Δήμων και τους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) με 

εποπτικό κυρίως ρόλο στη λειτουργία ορισμένων ΤΟΕΒ. Στην  Ήπειρο λειτουργούν περίπου 

40 ΤΟΕΒ και ένας ΓΟΕΒ. Στην άμεση περιοχή μελέτης υπάρχει ο ΤΟΕΒ Φαναρίου. 
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• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Αναλυτικά, στο ΥΔ Ηπείρου λειτουργούν 14 ΕΕΛ, εκ των οποίων οι 4 εξυπηρετούν οικισμούς 

κάτω των 2000 ισοδύναμων κατοίκων και βρίσκονται στην Κέρκυρα. Κατά σειρά μεγέθους 

πρόκειται για τις ΕΕΛ Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Άρτας. Ακολουθούν οι ΕΕΛ Ηγουμενίτσας, 

Πρέβεζας, Πάργας, στη συνέχεια οι ΕΕΛ Μελιτειέων, Αγίου Μάρκου, Φιλιππιάδας και 

Μετσόβου, καθώς και οι ΕΕΛ Κυνοπιαστών, Παλαιοκαστριτών, Μπενιτσών, και Αγίου 

Στεφάνου που βρίσκονται στο νομό Κερκύρας. Στην Δημοτική Κοινότητα Φαναρίου δεν 

υπάρχει Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Στον χάρτη που ακολουθεί στο ακόλουθο 

Σχήμα παρουσιάζεται η θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ενώ στον πίνακα 

που ακολουθεί παρουσιάζεται ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ανά μονάδα ΕΕΛ. 
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• Επεξεργασία Αστικών Απορριμμάτων 

Στην Περιφέρειακή Ενότητα Πρέβεζας έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν όλοι οι Χ.Υ.Τ.Α. 

που προβλέπονταν στην τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, όπως περιγράφονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 
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• ΧΑΔΑ  
 

Στην Ήπειρο δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι ενεργοί ΧΑΔΑ. Από τους 40 ανενεργούς ΧΑΔΑ 

που είχαν καταγραφεί, έχουν αποκατασταθεί οι 39, ενώ στο στάδιο ολοκλήρωσης (έως 30 11-

2015) βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης ενός ΧΑΔΑ.  

Οι 38 ΧΑΔΑ έχουν ενταχθεί στην πράξη ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ" με κωδικό MIS 373255 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον – Αειφόρος 

Ανάπτυξη" από τις 02/02/2012. Η πράξη τροποποιήθηκε στις 10/05/2013 με συνολικό 

προϋπολογισμό 2,778,970.65€ με εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. 

1,778,970.65€. Στην εν λόγω πράξη περιλαμβάνονται τα έργα αποκατάστασης για 2 ΧΑΔΑ 

του Δ. Σουλίου, 4 του Δ. Ηγουμενίτσας, 1 του Δ. Φιλιατών, 2 του Δ. Πρέβεζας, 3 του Δ. Ζηρού, 

1 του Δ. Πάργας, 6 του Δ. Πωγωνίου, 5 του Δ. Κόνιτσας, 2 του Δ. Μετσόβου, 2 του Δ. 

Ζαγορίου, 1 του Δ. Β. Τζουμέρκων, 1 του Δ. Ζίτσας, 1 του Δ. Γ. Καραϊσκάκη, 1 του Δ. Ν. 

Σκουφά, 2 του Δ. Κ. Τζουμέρκων και 4 του Δ. Αρταίων.11  

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη 

αποκατάσταση των χώρων, όπως:  

• Έργα Διαμόρφωσης – Στεγανοποίησης Απορριμματικού Ανάγλυφου  

• Έργα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων  

• Έργα Διαχείρισης Στραγγισμάτων  

• Έργα Διαχείρισης Βιοαερίου  

• Έργα Αποκατάστασης – Προστασίας του Χώρου 
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6.8 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Με δεδομένο ότι, στην περιοχή μελέτης δεν παρατηρείται συγκέντρωση βιομηχανικών – 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, δεν υπάρχουν σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων ρύπων 

στην περιοχή. 

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης βρίσκεται γενικά σε 

άριστη κατάσταση. Οι δραστηριότητες μεταποίησης που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή 

είναι σχετικά μικρού μεγέθους και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας 

του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

 

6.9 ΥΔΑΤΑ  

6.9.1 Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Hπείρου 

Σύμφωνα με την Αριθμ. οικ. 907/2017 (ΦΕΚ 4664/Β/29.12.2017) "Έγκριση της 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων", η υπό μελέτη δραστηριότητα ανήκει στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) 

Αχέροντα (EL0513), του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΥΔ EL05). 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου έχει έκταση 10 026 km2, από τα οποία τα 641 km2 ανήκουν 

στην Κέρκυρα. Ο υδροκρίτης του διαμερίσματος ορίζεται ανατολικά από τον όρμο Κοπραίνης 

του Αμβρακικού Κόλπου, και συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Βάλτου, Αθαμανικών, 

οροσειράς βόρειας Πίνδου, Βόιου, και Γράμμου. Στη συνέχεια τα όρια του διαμερίσματος 

ορίζονται από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου είναι από τα πιο 

ορεινά διαμερίσματα της χώρας, δεδομένου ότι οι ορεινές περιοχές του είναι το 70% της 

συνολικής έκτασης, ενώ οι πεδινές μόνο το 15%. Έχει έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις 

πρανών και βαθιές χαράδρες (π.χ. Βίκος, Άραχθος, Αχέροντας). Τα υψηλότερα βουνά του 

είναι ο Σμόλικας (2.617 m), τα Τζουμέρκα (2.500 m), ο Γράμμος (2.500 m), η Τύμφη (2 540 

m), η Νεμέρτσκα (2.200 m), o Τόμαρος (2.100 m), η Μουργκάνα (1.900 m) κ.ά. 

 

Η περιοχή του Σχεδίου ανήκει στην ΛΑΠ του π.Αχέροντα του Υδατικού Διαμερίσματος 

Ηπείρου. Στη ΛΑΠ του Αχέροντος σημαντικό τμήμα καλύπτεται από τους σχηματισμούς της 

Ιόνιας Ζώνης. Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα 

βυθίσματα των λεκανών νεογενείς σχηματισμοί (μάργες, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, 

κροκαλοπαγή κ.λπ.) με σημαντικότερη εξάπλωση στην περιοχή Πρέβεζα – Λούτσα και 
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τεταρτογενείς αποθέσεις (αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - 

πλευρικά κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί). Στις εμφανίσεις του φλύσχη αναπτύσσονται 

τοπικής σημασίας υδροφορίες, μικρής δυναμικότητας που καλύπτουν τοπικές υδρευτικές, 

αρδευτικές και κτηνοτροφικές ανάγκες. Οι κύριες υδροφορίες της λεκάνης του Αχέροντος 

αναπτύσσονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς της Ιονίου ζώνης. Σημαντικές υδροφορίες 

αναπτύσσονται στους κοκκώδεις σχηματισμούς των τεταρτογενών αποθέσεων το δυναμικό 

των οποίων εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας (π.χ. πεδιάδα 

Παραμυθιάς, περιοχή Αχερουσίας λίμνης, περιοχή Πρέβεζας). 

 

Σχήμα: Απόσπασμα Χάρτη Επιφανειακών Υδάτινων Συστημάτων (ΕΥΣ) στο ΥΔ EL05. 
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Από τα Ποτάμια Υδατικά Συστήματα (ΥΣ) που καταγράφηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου 

Διαχείρισης, πλησιέστερα στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται το ρ. ΑΧΕΡΩΝ Π. 

(ΜΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΚΩΚΤΟΣ (ΒΟΥΒΟΣ) (EL0513R000202044N) σε απόσταση 

περί τα 200m βόρεια της υπό μελέτη έκτασης και το ρ. ΑΧΕΡΩΝ Π. (ΜΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) 1 

(EL0513R000201043N), σε απόσταση περί τα 900 km νοτιοανατολικά της υπό μελέτη 

έκτασης.  
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Στη ΛΑΠ Αχέροντος (EL0513), τα συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία που προκύπτουν από το 

άθροισμα 

των επιμέρους διάχυτων, σημειακών και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων είναι 1.724,53 τόνοι/έτος 

BOD, 

969,35 τόνοι/έτος N και 155,40 τόνοι/έτος Ρ. 

 

 

 
 
 

 

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης τόσο η χημική κατάσταση των δύο 

ρεμάτων κρίνεται καλή και η οικολογική κατάσταση κρίνεται μέτρια. Η εκτίμηση της 

κατάστασης των δύο ποτάμιων υδατικών συστημάτων που γειτνιάζει το μελετώμενο Σχέδιο 

αποτυπώνεται παρακάτω. 
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Σχήμα: Οικολογική κατάσταση των Επιφανειακών Υδάτινων Συστημάτων (ΕΥΣ) στο ΥΔ EL05. 
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Σχήμα: Χημική κατάσταση των Επιφανειακών Υδάτινων Συστημάτων (ΕΥΣ) στο ΥΔ EL05. 
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• Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ)  

 

Αναφορικά με τα υπόγεια ύδατα, στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα 

(ΥΥΣ), "Σύστημα Κορώνης" (EL0500130), στο οποίο εμπίπτει η υπό μελέτη έκταση. 

 

Το ΥΥΣ "Σύστημα Κορώνης" (EL0500130) ανήκει στη λεκάνη απορροής του ποταμού 

Αχέροντα (ΛΑΠ EL0513) και έχει έκταση 214,96 km2. Αποτελείται από τεταρτογενείς 

αποθέσεις και νεογενή ιζήματα. Οι Τεταρτογενείς αποθέσεις στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται 
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από υψηλές τιμές υδραυλικής αγωγιμότητας και αποθηκευτικής ικανότητας. Οι Νεογενείς 

αποθέσεις διαμορφώνουν αξιόλογους υπό πίεση υδροφόρους ορίζοντες.  

Αναφορικά με την κατάσταση του υπόψη ΥΥΣ, δεν εντοπίζονται τοπικές επιβαρύνσεις εξαιτίας 

ανθρωπογενών πιέσεων, και η χημική και οικολογική τους κατάσταση κρίνεται καλή. 

Ακολουθούν Σχήματα όπου απεικονίζεται η ποσοτική και η ποιοτική κατάσταση του ανωτέρω 

ΥΥΣ. 
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6.9.2 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του 

Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου 

Σύμφωνα με τo Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού 

Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05) ΦΕΚ 2684 Β / 6.07.2018 η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε 

Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, γειτνιάζει με την Ζώνη: 

• GR05RAK0005 "Χαμηλές περιοχές λεκάνης π. Αχέροντα και κλειστής λεκάνης 

Μαργαριτίου" 
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Απόσπασμα Χάρτη κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμοών των υδατικών 

διαμερισμάτων Ηπείρου 

 

 

  

Θέση Σχεδίου 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ως περιβαλλοντική επίπτωση θεωρείται η οποιαδήποτε αλλαγή των περιβαλλοντικών 

συνθηκών του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, θετική ή αρνητική, η οποία μπορεί 

να προκληθεί από το εξεταζόμενο Σχέδιο. Η εκτίμηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και της βαρύτητάς τους έχει άμεση σχέση με την κλίμακα και τη φύση του 

σχεδίου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά σε περιοχή επέκτασης περί τα 240 

στρέμματα. 

Στο κεφάλαιο αυτό προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις 

στο περιβάλλον και ειδικότερα, οι πρωτογενείς, δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, 

βραχυ-, μεσο-, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις 

στους ακόλουθους τομείς του βιοτικού, του ανθρωπογενούς και του αβιοτικού περιβάλλοντος 

της περιοχής εφαρμογής του υπό μελέτη Σχεδίου:  

 

Βιοτικό Περιβάλλον  

• Βιοποικιλότητα  
• Χλωρίδα  
• Πανίδα  

Ανθρωπογενές περιβάλλον  

• Πληθυσμός  
• Ανθρώπινη υγεία  
• Υλικά περιουσιακά στοιχεία  
• Πολιτιστική κληρονομιά  
• Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον  

 

 
Αβιοτικό περιβάλλον  

• Στερεά / Υγρά απόβλητα  
• Έδαφος  
• Ύδατα  
•  Ατμόσφαιρα  
• Θόρυβος  
• Κλίμα  
• Τοπίο
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Οι ανωτέρω τομείς καθορίστηκαν τόσο από τα περιεχόμενα της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της 

εναρμόνισης στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΑ 107017/2006, καθώς και την τροποποίηση αυτής 

ΥΑ 40238/2017 όσο και από την αναγκαιότητα συνάφειας του σχεδίου με τις κατευθύνσεις 

άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και με τους όρους βιωσιμότητας του σχεδίου.  

Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι προτάσεις, κατευθύνσεις και μέτρα για την 

πρόληψη, τον περιορισμό και την κατά το δυνατό αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών 

δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και το σύστημα παρακολούθησης των 

σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου. 

 

7.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Η εκτίμηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου της υπό μελέτη έκτασης 

εφαρμογής του, πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή και χρήση κατάλληλων κριτηρίων 

αξιολόγησης σε κάθε ένα από τους παραπάνω περιβαλλοντικούς τομείς.  

Τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Στη συνέχεια επεξηγούνται οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και το 

χαρακτηρισμό των σχετικών δυνητικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ 

107017/2006.  

Σε σχέση με το είδος των εκτιμώμενων δυνητικών επιπτώσεων γίνεται διάκριση σε: 

 

• Θετική επίπτωση: Ως θετική επίπτωση επί ενός περιβαλλοντικού μέσου ή κριτηρίου 

αξιολόγησης χαρακτηρίζεται η επίπτωση εκείνη η οποία επιφέρει ευνοϊκές μεταβολές στη 

φυσική κατάσταση, ή/και την περιβαλλοντική αξία, ή/και την παραγωγική δυνατότητα, ή/και τη 

χρήση του περιβαλλοντικού μέσου ή του κριτηρίου αξιολόγησης.  

• Ουδέτερη επίπτωση: Ως ουδέτερη επίπτωση επί ενός περιβαλλοντικού μέσου ή 

κριτηρίου αξιολόγησης χαρακτηρίζεται η επίπτωση εκείνη η οποία δεν επιφέρει μεταβολές, 

θετικές ή αρνητικές, στη φυσική κατάσταση, ή/και την περιβαλλοντική αξία, ή/και την 

παραγωγική δυνατότητα, ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού μέσου ή του κριτηρίου 

αξιολόγησης.  

• Αρνητική επίπτωση: Ως αρνητική επίπτωση επί ενός περιβαλλοντικού μέσου ή 

κριτηρίου αξιολόγησης χαρακτηρίζεται η επίπτωση εκείνη η οποία επιφέρει μη ευνοϊκές 

μεταβολές στη φυσική κατάσταση, ή/και την περιβαλλοντική αξία, ή/και την παραγωγική 

δυνατότητα, ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού μέσου ή του κριτηρίου αξιολόγησης.  

 

Σε σχέση με το μέγεθος των εκτιμώμενων δυνητικών επιπτώσεων γίνεται διάκριση σε: 

 

 

• Ασθενής: Ως ασθενής επίπτωση επί ενός περιβαλλοντικού μέσου ή κριτηρίου 

αξιολόγησης χαρακτηρίζεται η επίπτωση εκείνη η οποία προξενεί μη σημαντικές, μη 

μετρήσιμες και τοπικά περιορισμένες διαφοροποιήσεις στη φυσική κατάσταση, ή/και την 
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περιβαλλοντική αξία, ή/και την παραγωγική δυνατότητα, ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού 

μέσου ή του κριτηρίου αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις όπου η ασθενής, μη σημαντική, θετική ή 

αρνητική επίπτωση επί ενός περιβαλλοντικού μέσου είναι σχεδόν μηδενική, στα πλαίσια της 

παρούσης η επίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως αμελητέα και συμβολίζεται με (α).  

• Μέτρια επίπτωση: Ως μέτρια επίπτωση επί ενός περιβαλλοντικού μέσου ή κριτηρίου 

αξιολόγησης, θετική ή αρνητική, χαρακτηρίζεται η επίπτωση εκείνη η οποία προξενεί 

μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στη φυσική κατάσταση, ή/και την περιβαλλοντική αξία, ή/και την 

παραγωγική δυνατότητα, ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού μέσου ή του κριτηρίου 

αξιολόγησης, χωρίς όμως εκ των διαφοροποιήσεων αυτών να προκύπτουν ουσιώδεις αλλαγές 

στα παραπάνω χαρακτηριστικά του.  

• Ισχυρή ή Μεγάλη ή Σημαντική επίπτωση: Ως ισχυρή, μεγάλη ή σημαντική 

επίπτωση, θετική ή αρνητική, επί ενός περιβαλλοντικού μέσου ή κριτηρίου αξιολόγησης 

χαρακτηρίζεται η επίπτωση εκείνη η οποία προξενεί μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στη φυσική 

κατάσταση, ή/και την περιβαλλοντική αξία, ή/και την παραγωγική δυνατότητα, ή/και τη χρήση 

του περιβαλλοντικού μέσου ή του κριτηρίου αξιολόγησης, προξενώντας ταυτόχρονα 

ουσιώδεις αλλαγές στα παραπάνω χαρακτηριστικά του.  

 

Σε σχέση με την προέλευση των εκτιμώμενων δυνητικών επιπτώσεων γίνεται διάκριση σε: 

 

 

Σε σχέση με τη διάρκεια των εκτιμώμενων δυνητικών επιπτώσεων γίνεται διάκριση σε: 
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Σε σχέση με τη μονιμότητα των εκτιμώμενων δυνητικών επιπτώσεων γίνεται διάκριση σε: 

 

 

 

Τέλος εξετάζεται η συνέργεια των επιπτώσεων μεταξύ των λοιπών τομέων περιβαλλοντικού 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εξετάζονται στην παρούσα ΣΜΠΕ, το οποίο αποτελεί 

σημαντικό ζητούμενο της Οδηγίας ΣΠΕ.  

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πιθανές άμεσες και έμμεσες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάθε περιβαλλοντικό τομέα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

τυχόν αλληλεπιδρούν. Ο χαρακτηρισμός των επιπτώσεων γίνεται και με τη βοήθεια σχετικού 

πίνακα που ενσωματώνει την παραπάνω μεθοδολογία, και παρατίθεται στις επί μέρους 

Ενότητες αξιολόγησης των δυνητικών επιπτώσεων που ακολουθούν. 

 

7.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

7.3.1 Βιοποικιλότητα / Χλωρίδα / Πανίδα  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα της βιοποικιλότητας / χλωρίδας / πανίδας της περιοχής.  

 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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Επίδραση στην έκταση προστατευόµενων 

περιοχών και οικοτόπων  

0  -  -  -  -  

Επίδραση στη διατήρηση και προστασία 

προστατευόµενων περιοχών και οικοτόπων  

0  -  -  -  -  

Συνέχεια/κατάτµηση οικοσυστηµάτων  - (α)  Π  ΜΑ  Μ  Σ  

Προστασία/διατήρηση δασικών εκτάσεων  0  -  -  -  -  
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   Σελ. 126 

 

 

  

Επιπτώσεις στη χλωρίδα  - (α)  Π  ΒΡ  Π  Σ  

 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ως προς το είδος και το 

μέγεθος χαρακτηρίζονται από ουδέτερες έως αρνητικές, αλλά αμελητέες ασθενής έντασης, ως 

προς την προέλευσή τους πρωτογενείς και ως προς διάρκειά τους μακροπρόθεσμες και 

μόνιμες, βραχυπρόθεσμες και προσωρινές. Τέλος οι αρνητικές επιπτώσεις στην 

βιοποικιλότητα / χλωρίδα / πανίδα παρουσιάζουν συνέργεια με το τοπίο. 

Παρατηρήσεις – σχόλια: Η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή 

του προτεινόμενου Σχεδίου. Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές 

ή κάποιος άλλος προστατευόμενος ή φυσικός σχηματισμός που να διαταράσσεται από τις 

προτάσεις επανασχεδιασμού του χώρου. Περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις ασθενής 

έντασης, ενδεχομένως να υπάρξουν στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής εφαρμογής 

του σχεδίου από την απομάκρυνση βλάστησης. Οι ανωτέρω επεμβάσεις δύναται να 

επιφέρουν αμελητέα διατάραξη των οικοσυστημάτων της περιοχής. Ειδικότερα με την 

υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου:  

• Δεν δύναται να προκληθεί μείωση του πληθυσμού κάποιου είδους πανίδας ή χλωρίδας 

της περιοχής.  

• Δεν δύναται να προκληθεί μείωση ή εξαφάνιση σπάνιων ειδών άμεσα ή έμμεσα.  

• Δεν δύναται να προκληθεί καταστροφή του οικοτόπου της Οδηγίας 42/1992/ΕΟΚ.  

 

7.3.2 Πληθυσμός - Ανθρώπινη υγεία  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα του πληθυσμού και της ανθρώπινης υγείας. 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  
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Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας  

 
0 - - - - 

Αύξηση των θέσεων εργασίας  

 
+ Π ΜΑ Μ Σ 

Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και της 
απασχόλησης  

+  Π  ΜΑ  Μ  Σ  



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης  

του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας 

 

   Σελ. 127 

 

 

  

 

Επίδραση στην πληθυσμιακή μεταβολή και 
την πληθυσμιακή σύνθεση  

 

+  Π ΜΑ Μ  Σ 

Ενίσχυση ποιότητας ζωής – υγεία  

 
+  Π  ΜΑ  Μ Σ  

 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στον πληθυσμό – ανθρώπινη υγεία, ως προς το 

είδος και το μέγεθος χαρακτηρίζονται από ουδέτερες έως θετικές, ασθενής έως ισχυρής 

έντασης, ως προς την προέλευσή τους πρωτογενείς και δευτερογενείς και ως προς διάρκειά 

τους μακροπρόθεσμες και μόνιμες. Τέλος, οι θετικές επιπτώσεις παρουσιάζουν θετική 

συνέργεια με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, με το χωροταξικό σχεδιασμό και τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία. 

Παρατηρήσεις – σχόλια: Η υλοποίηση του υπό μελέτη σχεδίου δεν δύναται να επιφέρει καμία 

αρνητική επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Σε κάθε περίπτωση, η προτεινόμενη επέκταση του 

οικισμού θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον οικισμό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η 

υλοποίηση της πρότασης της επέκτασης πρόκειται να επηρεάσει θετικά, τις υφιστάμενες 

θέσεις εργασίας, τα βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μέσω της μείωσης της ανεργίας 

και τις συνθήκες διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού. 

  

7.3.3 Υλικά περιουσιακά στοιχεία  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα των υλικών περιουσιακών στοιχείων. 

ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Προστασία ιδιωτικής και δημόσιας 
περιουσίας 

 

+ Π ΜΑ  Μ Σ 

Προστασία υλικών περουσιακών στοιχείων 

 
+ Π ΜΑ Μ Σ 

Κοινωνική – οικονομική ευημερία 

 
+  Π  ΜΑ  Μ  Σ  
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Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, ως προς το 

είδος και το μέγεθος χαρακτηρίζονται θετικές ισχυρής έντασης, ως προς την προέλευσή τους 

πρωτογενείς και ως προς διάρκειά τους μακροπρόθεσμες και μόνιμες. Τέλος οι θετικές 

επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν συνέργεια με το χωροταξικό 

σχεδιασμό, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και τον πληθυσμό – ανθρώπινη υγεία. 
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7.3.4 Πολιτιστική κληρονομιά  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
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Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικού 
κεφαλαίου 

 

0 - - - - 

Διαφύλαξη και ανάδειξη μνημείων 
πολιτιστικής – ιστορικής – αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς 

 

0 - - - - 

Κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδομών 
(μουσεία, συνεδριακά κέντρα κτ.λ.) 

 

0 - - - - 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιάς, ως προς το είδος 

χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

Παρατηρήσεις – σχόλια: Όπως αναφέρθηκε τμήμα της ευρύτερης περιοχής της ακρόπολης 

της αρχαίας Εφύρας, εντάσσεται στην περιοχή επέκτασης του οικισμού Μεσοποταμου. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ 

Φ57/258002/154653/10557/3102 απόφαση ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 221/2016) αποφασίστηκε η έγκριση 

αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Εφύρας - 

Νεκρομαντείου,Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου για 

την εξαίρεση της νότιας επέκτασης του οικισμού Μεσοποτάμου, η οποία δεν δυσχεραίνει την 

προστασία του αρχαιολογικού χώρου. 

 

7.3.5 Κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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Ανάπτυξη τοπικής οικονοµίας – Αύξηση έµµεσης 
απασχόλησης 

 

+  Π/∆  ΜΑ  Μ  Σ  

Αναβάθµιση υποδοµών +  Π ΜΑ  Μ  Σ  

Ποιότητα συνθηκών διαβίωσης +  Π ΜΑ  Μ  Σ  

      

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ως προς 

το είδος και το μέγεθος χαρακτηρίζονται θετικές από ασθενής έως ισχυρής έντασης, ως προς 

την προέλευσή τους πρωτογενείς και δευτερογενείς και ως προς διάρκειά τους 

μακροπρόθεσμες και μόνιμες. Τέλος, οι θετικές επιπτώσεις παρουσιάζουν θετική συνέργεια 

με το χωροταξικό σχεδιασμό, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και τον πληθυσμό – ανθρώπινη 

υγεία. 

 

7.3.6 Στερεά / Υγρά απόβλητα - Έδαφος  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα των στερεών / υγρών αποβλήτων - εδάφους. 

ΣΤΕΡΕΑ/ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - Ε∆ΑΦΟΣ 
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Ποσότητα των στερεών αποβλήτων 

 
-  Π  ΜΑ  Μ  -  

Ποσότητα των υγρών αποβλήτων 

 
-  Π  ΜΑ  Μ  -  
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Ασφαλής διάθεση στερεών και υγρών 
αποβλήτων και αστικών λυμάτων 

 

0 - - - - 

Ενίσχυση της ανακύκλωσης και της 
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων 

0 - - - - 

Επίδραση στα φυσικά και χημικά 
χαρακτηρισιτκά του εδάφους 

0 - - - - 

Προστασία ρύπανσης (αστικού χαρακτήρα) 
εδάφους 

0 - - - - 

Ερημοποίηση και διάβρωση 0 - - - - 

 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στερεά και υγρά απόβλητα καθώς και στο 

έδαφος, ως προς το είδος και το μέγεθος χαρακτηρίζονται αρνητικές ασθενής έντασης, ως 

προς την προέλευσή τους πρωτογενείς και ως προς διάρκειά τους μακροπρόθεσμες και 

μόνιμες. Τέλος, οι επιπτώσεις στο έδαφος και στα στερεά και υγρά απόβλητα δεν 

παρουσιάζουν συνέργεια με άλλους τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Παρατηρήσεις – σχόλια: Με την παρούσα ΣΜΠΕ προτείνεται αύξηση του ποσοστού κάλυψης 

των υπό μελέτη ακινήτων, αναμένεται μικρή αύξηση της ποσότητας των υγρών και στερεών 

αποβλήτων της μονάδας. Θα συνεχιστεί η ορθή διαχείριση των υγρών και στερεών 

αποβλήτων του οικισμού όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία. Η υπό μελέτη δραστηριότητα κατόπιν εφαρμογής του προτεινόμενου 

σχεδίου, θα συνεχίσει να διαθέτει με ασφάλεια τα στερεά και υγρά απόβλητα, καθώς και τα 

αστικά λύματα αυτής. Θα πραγματοποιείται ορθή διαχείριση των αποβλήτων και σε καμία 

περίπτωση δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του 

εδάφους. Επίσης, δεν υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ρύπανσης των εδαφών εξαιτίας του 

προτεινόμενου σχεδιασμού του χώρου. Θα υπάρξουν ενδεχομένως περιορισμένες τοπικές 

επιπτώσεις από την απομάκρυνση φυτοκάλυψης. 

7.3.7 Ύδατα  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στα ύδατα. 
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Υ∆ΑΤΑ 
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Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
 

0 - -  - - 

Ποσότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
 

-  Π  ΜΑ  Μ  -  

Κατανάλωση νερού 
 

-  Π  ΜΑ  Μ  -  

Εξοικονόµηση υδατικών πόρων -  Π  ΜΑ  Μ  -  

 

 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στα ύδατα ως προς το είδος και το μέγεθος 

χαρακτηρίζονται αρνητικές ασθενής έντασης, ως προς την προέλευσή τους πρωτογενείς και 

ως προς διάρκειά τους  μακροπρόθεσμες και μόνιμες. Τέλος, οι επιπτώσεις στα ύδατα δεν 

παρουσιάζουν συνέργεια με άλλους τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Παρατηρήσεις – σχόλια: Με την μελετώμενη επέκταση προτείνεται αύξηση του ποσοστού 

κάλυψης των υπό μελέτη ακινήτων, αναμένεται μικρή αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας 

νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Αναμένονται ενδεχομένως επιπτώσεις στην 

ποσότητα των υπόγειων υδάτων της περιοχής και στην κατανάλωση νερού, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν αναμένεται επιβάρυνση στη «χημική, οικολογική κατάσταση και οικολογικό 

δυναμικό» σε επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα συστήματα από τις προτεινόμενες 

παρεμβάσεις του Σχεδίου. 

7.3.8 Ατμόσφαιρα / Κλίμα /Θόρυβος  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα της περιοχής, αλλά και στο ακουστικό 

περιβάλλον. 
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΚΛΙΜΑ - ΘΟΡΥΒΟΣ 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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Εκπομπές αερίων ρύπων και αερίων του 
θερμοκηπίου  

 

0 - -  - - 

Μεταβολή μικροκλίματος  

 
0 - - - - 

Επίδραση στην ποιότητα του ακουστικού 
περιβάλλοντος  
 

0 - - - - 

 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, το κλίμα και το θόρυβο από 

την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. 

Παρατηρήσεις – σχόλια: Από την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου δεν αναμένεται 

αύξηση των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου και σε καμία 

περίπτωση δεν αναμένεται οιανδήποτε μεταβολή του μικροκλίματος της περιοχής. Επίσης, 

από την εφαρμογή του σχεδίου δεν αναμένεται και καμία μεταβολή του ακουστικού 

περιβάλλοντος της περιοχής. Επίσης, η στάθμη θορύβου δεν αναμένεται να υπερβαίνει τα 

55dB(A) μετρούμενη στα όρια του νέου οικισμού.  

7.3.9 Τοπίο  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων τοπίο από την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου. 

ΤΟΠΙΟ 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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Αισθητική αστικού περιβάλλοντος 

 

- Π ΜΑ Μ Σ 

Ανάδειξη ανοικτών χώρων και χώρων πρασίνου 

 

- Π ΜΑ Μ Σ 

 

Χαρακτηρισμός Επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις στο τοπίο ως προς το είδος και το μέγεθος 

χαρακτηρίζονται αρνητικές μέτριας έντασης, ως προς την προέλευσή τους πρωτογενείς και 

ως προς διάρκειά τους μακροπρόθεσμες και μόνιμες. Τέλος οι αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο 

παρουσιάζουν συνέργεια με τη βιοποικιλότητα / χλωρίδα / πανίδα. 

 

7.3.10 Σύνοψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο βιοτικό, 

ανθρωπογενές και αβιοτικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης από την εφαρμογή του 

προτεινόμενου σχεδίου. 
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7.4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται σε επίπεδο κατευθύνσεων οι προτάσεις και τα μέτρα τα 

οποία είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που 

εκτιμάται ότι θα προκληθούν από την εφαρμογή της προτεινόμενης επέκτασης οικισμού.  

Λόγω του είδους και του μεγέθους του έργου, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από 

την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, όπως αναλυτικά περιεγράφηκε στην ενότητα 7.3. 

Ωστόσο, ενδεικτικά μέτρα που προτείνεται να ληφθούν κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου 

Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι τα ακόλουθα:  

• Η προστασία του υφιστάμενου οικοσυστήματος.  

• Η ορθολογική διαχείριση των υδάτων.  

• Η ορθολογική διαχείριση και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.  

• Αυστηρή τήρηση των επιμέρους περιβαλλοντικών όρων που θα αφορούν την 

κατασκευή και λειτουργία των μελλοντικών έργων επέκτασης.  

• Αποκατάσταση των χώρων επέμβασης με νέες φυτεύσεις, μεταφυτεύσεις και 

αναπλάσεις.  

• Ορθολογική Διαχείριση των απορριμμάτων κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας με 

προγράμματα διαλογής και ανακύκλωσης.  

 

• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των στερεών 

αποβλήτων, αποφυγή διάθεσης τοξικών αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών ή αλάτων στο 

έδαφος.  

• Ορθολογική διαχείριση των επεξεργασμένων στερεών αποβλήτων.  

• Ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης των υγρών 

αποβλήτων και αποφυγή διάθεσης αποβλήτων στο περιβάλλον.  

• Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης και εξοικονόμησης υδάτων.  

• Ενσωμάτωση κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας.  

• Εφαρμογή σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.  

 



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης  

του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας 

 

   Σελ. 138 

 

 

  

Λόγω του είδους και του μεγέθους του έργου, δεν προτείνεται η εφαρμογή κάποιου νέου 

συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης πέραν αυτού που απορρέει από την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  
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8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης για την περιβαλλοντική έγκριση 

του σχεδίου και περιλαμβάνει:  

 

α) τις προτάσεις/κατευθύνσεις/μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το 

δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον  

 

β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring).  

 

Η κανονιστική πράξη που θα προκύψει από την έλεγχο της παρούσας ΣΜΠΕ θα λάβει υπόψη 

της την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, και ειδικότερα:  

 

 

• Το Ν. 998/1979 (Α’ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 

της Χώρας», όπως ισχύει.  

• Το Ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς».  

• Το Ν. 3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 

23ηςΟκτωβρίου2000», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3481/2006 (Α’ 162).  

• Το Ν. 3378/2005 (Α’ 203) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».  

• Το Ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων ....»  

 

• Το Ν. 3937/2011 (Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

• Το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος... Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  
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• Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (Β’ 1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 

τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ14849/853/Ε103/2008(Β’ 645).  

• Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 125) «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», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.40238/25.10.2017 ΚΥΑ(Β’ 3759).  

 

• Την ΚΥΑΗ.Π.37338/1807/Ε.103/2010 (Β’ 1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 

την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας79/409/ΕΟΚ...», όπως τροποποιήθηκε με την 

ΚΥΑΗ.Π.8353/276/Ε103/2012(Β’ 415) και ισχύει.  

• Την ΚΥΑ 50743/2017 (Β’ 4432) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».  

• Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».  

 

8.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ  

 

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα  

• Να λαμβάνονται υπόψη η οικολογική σημασία της εκάστοτε περιοχής υλοποίησης έργων ή 

δραστηριοτήτων, και ιδίως το εάν περιλαμβάνουν είδη χλωρίδας ή πανίδας ή τύπους 

οικοτόπων που τελούν υπό καθεστώς προστασίας (π.χ. Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ 

όπως εκάστοτε ισχύουν).  

• Ο σχεδιασμός, η χωροταξική ένταξη και η χωροθέτηση των όποιων έργων τα οποία είναι 

δυνατόν να εκτελεστούν στο μέλλον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προστασία της 

βιοποικιλότητας της περιοχής.  

• Πρέπει να ακολουθείται η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

Πληθυσμός – Ανθρώπινη υγεία  
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• Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να ελαχιστοποιείται η προκαλούμενη 

περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.  

• Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες 

– επιχειρήσεις.  

• Να εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης ρίσκου και αποφυγής ατυχημάτων.  

• Να γίνεται ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών που θα αναπτυχθούν.  

 

Στερεά Απόβλητα  

• Να ενθαρρύνονται παρεμβάσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, για την μείωση του συνολικού όγκου των προς διάθεση αποβλήτων.  

• Να προωθούνται έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την χρήση καθαρών 

τεχνολογιών, πρακτικών μείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης επικινδύνων 

αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων, ή άλλων ρύπων στο έδαφος.  

• Για την συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία 

Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ «για τα απόβλητα» και στο Ν. 4042/2012, να εφαρμόζεται το οικείο 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Υδατικοί πόροι  

• Οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων 

για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι 

συμβατό με το Αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

(ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας.  

• Να γίνεται προγραμματισμός και σωστή διαχείριση του νερού που χρησιμοποιούν οι 

εγκαταστάσεις.  

 

Πολιτιστική κληρονομιά  

• Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Σχεδίου, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (Α’ 153) «περί προστασίας των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».  
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Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επέκτασης  

του οικισμού Μεσοποτάμου της Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας 

 

   Σελ. 142 

 

 

  

Τοπίο  

• Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων 

και δράσεων του Σχεδίου να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που 

το απαρτίζουν.  

 

Ατμόσφαιρα – Κλίμα – Ενέργεια  

• Να προωθηθεί η χρήση καθαρών τεχνολογιών, η εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης 

και υιοθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

8.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στο 7ο κεφάλαιο, λόγω του είδους και του μεγέθους του έργου, δεν 

προτείνεται η εφαρμογή κάποιου νέου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης πέραν 

αυτού που απορρέει από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.  

 

9. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Δεν προέκυψαν σοβαρές δυσκολίες κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης πέραν αυτών 

που οφείλονται στο γεγονός ότι οι μελέτες ΣΜΠΕ αποτελούν μια νέα μορφή περιβαλλοντικής 

μελέτης, αφού ενσωματώθηκε σχετικά πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία. 

 

10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Η μελέτες που εκπονήθηκαν στη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι οι ακόλουθες:  

- Τοπογραφική αποτύπωση, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και Πολεοδομική 

μελέτη επέκτασης οικισμού Μεσοποτάμου 

 

 


