
2'1f, 
ΠΟΙ\ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 

«ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑ. ΚΟΤΛΙΔΑΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. Π. Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ
ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Γ. Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ, 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ Ε.Μ.Π. 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ lo 

1. Εισαγωγή ..................................................................... 4 
1.1. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου .................... ... ... ... . ..... .4 

1.2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α' για έργα και 

δραστηριότητες πρώτης κατηγορίας ................... .............. .4. 
1.3. Κύριες επιπτώσεις ................................. .. ............ . ... .... 18 
1.4. Προτεινόμενα μέτρα ............................. .. ..... .... ....... ...... 19 

Βιβλιογραφικές σημειώσεις .......................................... 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ2ο 

2. Γεωγραφική θέση -έκταση - διοικητική υπαγωγή- μορφολογικά 

δεδομένα ... ..... ............................... ... ................... ... .. ... 22 
Βιβλιογραφικές σημειώσεις ................. ... .. .. ....... ... ..... .. .. .... 24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ3ο 

3. Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος .................................... 25 
3 .1 Οικοσυστήματα ......... ... ......................................... ....... 25. 
3 .1.1. Χερσαία οικοσυστήματα .............................................. 25 

3.1.2. Υδάτινα οικοσυστήματα ..... ..... ... ..... ...... ..... ... ... ... ........ .. 25 
3.2. Έδαφος ........................................................................ 26 
3.2.1. εδαφολογικά στοιχεία ............. ... .. ... .............. . ...... .......... 26 
3.2.2. Τεκτονική δομή και σεισμικό καθεστώς .................. ........ . ... 27 
3.3 Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία ................ ... ......... 28 
3.4 Υδρογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της χάραξης ................... 28 
3.5 Χλωρίδα-Πανίδα ............ .. ..................... ... ...... . ............. 29 

3.5.1. Χλωρίδα ........ .. .............. -............................................ 29 
3.5.2. Πανίδα ........ . .. ... ........... .. .. ..... .. ...... ... ............ .. .......... 30 

3.5.2.1. Θηλαστικά ........ . .................. .... ...... ....................... 32 
3.5.2.2. Ιχθυοπανίδα ............................................................ 33 

Βιβλιογραφικές σημειώσεις .................. ....... .... ... .......... 34. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ4ο 

4. Ανθρωπογενές περιβάλλον ......... ... ................................ .... 35. 
4.1. Πληθυσμός, δυναμική και χωρική κατανομή ........................ 35 
4.2. Διοικητική διάρθρωση του Νομού Γρεβενών ........................ 36 
4.3. Παραγωγικοί τομείς- Φυσικοί πόροι- τουρισμός .................. 37 
4.4. Μεταφορική υποδομή ................................................... 42 



Βιβλιογραφικές 

σημειώσεις ....................................... ... ... ... ............... 44 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5ο 

5.1 Εθνικός δρυμός Πίνδου ........................................... 45 
5.2 Ο χρόνος της Πίνδου - η ιστορία των Γρεβενών ............... 50 

Βιβλιογραφικές σημειώσεις ....... ...... ............. .............. 58 

ΚΕΦΑΛΑΙ06ο 

6.1 Πιέσεις στο φυσικό 
περιβάλλον .............................................................. 59 · 

6.2 Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος .... .. ............... .. .......... ... ... ........... ...... ... 60 

Βιβλιογραφικές σημειώσεις ....................................... 61 

ΚΕΦΑΛΑ107ο 

7. Περιγραφή προτεινόμενου έργου ........... ...... ... .. ....... ... . 62. 
7 .1 Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις ................... .... .. ..... 62. 
7.1.1 Λύση Ι ............................................................ 62. 

7.1.2 Λύση Ιβ ............................................................ 63 
7.1.3 Λύση ΙΙ. ........... .................................................. 63 

7.1.4 Λύση Πα ......... ....... ................. ..... ..... ................. 64 
7.2 Τυπική διατομή .... .. ....... ... ... .. ........... ............. ....... .. 64 
7.3 Επιλογή χάραξης ................................................... 65 
7. 3 .1 Παραλλαγή Μυρσίνας_. .............. ........... ................ 66 
7.3.2 Παραλλαγή περιοχής Ταξιάρχη ..................... .... ... .... 68 

7.4 Περιγραφή προτεινόμενης χάραξης .............................. 71 
7.4.1 Υποτμήμα Α: Χ.Θ. 0+000,00- Χ.Θ. 10+000,00 ............ 71 
7.4.1.1 Αρτηρία ........................................................... 71 
7.4.1.2 Παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο ........................ 74 
7.4.1.3 Τεχνικά έργα .... ......... ........................................ 75 

7.4.2 ΥποτμήμαΒ: Χ.Θ. lO+o00,00 έως Χ.Θ. 21+200,00 ...... 76 
7.4.2.1. Αρτηρία ......................................................... 76 

7.4.2.2 Παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο .. ....................... 80 
7.4.3 Τεχνικά έργα ....................................................... 82 

7. 5. Φάση κατασκευής ....... .. ..................... ........ .......... 84 
7.5.1. Επισήμανση χαρακτηριστικών θέσεων ........................ 89 
7. 6 Φάση λειτουργίας ..... .......... .... .................. ............... 90 

Βιβλιογραφικές σημειώσεις ........................................ 92 

2 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ8ο 

8. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ....... .. ....................................... ............ ... 93 

8.1 Οικολογικές επιπτώσεις ................................... . ...... 95 
8.1.1 Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα ................................. 95 

8.1.1.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της 
ατμόσφαιρας ....................... . ....... ........................ .... . .. 95 
8.1.1.2 Πρόβλεψη μελλοντικής κατάστασης της 
ατμόσφαιρας ................................ . ......................... .. 95 
8.1.2 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον ........... . .... .. .. ... . 96 
8.1.2.1 Υπάρχουσα κατάσταση ....................................... 96 
8.1.2.2 Πρόβλεψη μελλοντικής κατάστασης ... ..................... 96 
8.1.3 Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους ... .... .... .. .............. 97 

8.1.4.1 Επιπτώσεις στη μορφολογία, το έδαφος και την αισθητική 

του τοπίου ......... .... ......... .............................. ..... .. .... 9 8 
8 .1. 4. 2 Αισθητική του τοπίου ........ . ... ... ...................... .. 1Ο1 
8.1.5 Χλωρίδα-Πανίδα ................................. ............ 102 
8.1. 6 Επιπτώσεις σε κρατικές εξυπηρετήσεις - Δίκτυα ... ...... 106 
8.2 Επιπτώσεις στο ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον ......... 107 
8.3 Αξιολόγηση των επιπτώσεων ......................... .. ...... 107 

Βιβλιογραφικές σημειώσεις ................. . .................. 11 Ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ9ο 

9. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ......... .. . 111 
9.1 Οικολογικές επιπτώσεις. ~ ............... . .. . ........... . ......... 111 
9 .1.1 Ατμοσφαιρική ρύπανση ...................... ................. 111 
9.1.2 Θόρυβος ......................... .................. .............. 111 
9.1.3 Υδάτινοι πόροι .................................................. 112 
9 .1. 4 Μορφολογία - Έδαφος ..... . ............................... .. 112 

9.1.5 Χλωρίδα-Πανίδα ............................................ . 115 
9.2 Ιστορικό-Πολιτιστικό περιβάλλον ......................... .. 115 
9.3 Τοπίο ............................................................. .. 116 

9. 4 Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ..................... ...... 117 
9.5 Πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων .............. . .............. . .. . ............................. 120 
Βιβλιογραφικές σημειώσεις ........................................... 121 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Λεύκωμα φυτών ....................................................... 122 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .. ............. ... .................................... 134 

3 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ lo 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τη μελέτη 'Εγνατία Οδός' από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 1 «Το 
έργο που θα περιγραφεί, αναφέρεται στην κατασκευή οδικού άξονα με 

προδιαγραφές αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει το λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας με τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Το εξεταζόμενο στη 
μελέτη τμήμα του συνολικού έργου, περιέχεται στο νομό Γρεβενών. 
Η σημασία του έργου αυτού είναι τεράστια, γιατί δίνει τη δυνατότητα 

πρόσβασης προς λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια 

της Β. Ελλάδας που μπορούν στη συνέχεια να δρομολογηθούν προς και 

από άλλες χώρες του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη των διεθνών μεταφορών.» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4,ομάδα 1, παράγραφος 7 της υπ ' 

αριθμ 69269/5387/25-10-'90, του ΦΕΚ 678 τεύχος Β 1990,2 

«καθορίζονται οι όροι κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας 
κυκλοφορίας, σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων καθώς 
και αερολιμένων των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης 

έχουν μήκος 2100 m και πλέον. 

-· 

1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠΙΙΙΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Ά 
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναφέρουμε την επωνυμία και το είδος του έργου ή δραστηριότητας, 
μέγεθος διεύθυνσης, αρμόδιος για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της 

μελέτης, φορέας υλοποίησης. 

4 



2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περιγράφουμε το έργο(Εγνατία Οδος), καθώς και πιθανές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προτάσεις μέτρων για πρόληψη και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων. Επίσης κάνουμε σύντομη περιγραφή των 

τυχών υφιστάμενων εναλλακτικών λύσεων. 

3.ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ-ΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Περιγράφουμε την γεωγραφική θέση(Δυτική Μακεδονία),με 

πληροφορίες για την περιοχή που θα γίνει το έργο ή η δραστηριότητα, το 

τοπονύμιο της θέσης και τη διοικητική υπαγωγή της. θα δίνεται η έκταση 

σε στρέμματα ή σε τ. μ. και θα σημειώνεται η θέση της περιοχής στους 

χάρτες. 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.1.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΑΡΤΕΣ 

4.1.1.Γενικοί χάρτες (ευρείας περιοχής). 

Σε τοπογραφικούς χάρτες (ή και αεροφωτογραφίες)κλίμακας 1 :50.000-
1 :20.000 πρέπει να φαίνεται η μορφολογία της περιοχής στην οποία 

\ πρόκειται να γίνει το υπό μελέτη έργο ή δραστηριότητα, οι χρήσεις της 

και η θέση του έργου ή της δραστηρϊότητας. 

Στους χάρτες αυτούς πρέπει να φαίνονται η μορφολογία της περιοχής 

(βουνά, λίμνες, λόφοι, ποταμοί), η χρήση της γης (δάση, καλλιέργειες, 
οικισμοί), μεγάλα τεχνικά έργα (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικές 
γραμμές, αυτοκινητόδρομοι), βιομηχανικές ζώνες, αρχαιολογικές 

περιοχές, βοσκότοποι, έλη, προστατευόμενες περιοχές, ευαίσθητα 

οικοσυστήματα κ.λ.π. 

4.1.2.Χάρτες της περιοχής άμεσης επιρροής. 

Σε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1 :2000 - 1 :5000 θα σημειώνεται η 
ακριβής θέση στην οποία θα γίνει το υπό μελέτη έργο ή δραστηριότητα 
(κύρια ή βοηθητικά κτίρια υποδομής, οικόπεδα, εργοτάξια κ.λ.π.)και η 

περιοχή που περιβάλλει το έργο ή την δραστηριότητα, προς όλες τις 
κατευθύνσεις και σε αιι:όσταση από το έργο ή tην δραστηριότητα 
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περίπου μέχρι 1 ΟΟΟμ.Στους χάρτες αυτούς θα γίνεται λεπτομερής 

απεικόνιση της περιοχής που περιβάλλει το έργο ή την δραστηριότητα 

ώστε να φαίνονται σ' αυτούς λεπτομερώς ο χαρακτήρας και οι 

υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. 
Στους χάρτες πρέπει να φαίνονται: 

Οικισμοί(μόνιμης ή εποχιακής κατοικίας),αρχαιολογικοί χώροι και 

γνωστά αρχαιολογικά μνημεία, οδικό δίκτυο περιοχής( εθνικό και 

τοπικό),δρόμοι εξυπηρέτησης του έργου ή της δραστηριότητας, 

γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής( έκταση και είδος),πηγές και 

τρεχούμενα νερά),λίμνες, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, 

σιδηροδρομικό δίκτυο(πιθανή ή επιδιωκόμενη σύνδεση με το έργο ή την 

δραστηριότητα), δασικές εκτάσεις, πάρκα, μεμονομένες κατοικίες, 

τουριστικές εγκαταστάσεις, αρδευτικά έργα. 

Επίσης, στους παραπάνω χάρτες πρέπει να σημειώνονται εκτάσεις οι 

οποίες έχουν τυχόν προγραμματιστεί για μελλοντική αστική ή 

βιομηχανική ή τουριστική ή γεωργική ανάπτυξη . 

4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΚΘΕΣΗ 

Στην έκθεση αυτή θα περιγράφονται συνοπτικά στοιχεία τα οποία 

μπορούν να απεικονιστούν στους χάρτες της παραγράφου 4.1. όπως 
αναφέρονται και επεξηγούνται στη συνέχεια . 

4.2.1. Φυσικό περιβάλλον. 

4.2.1.1.Οικοσυστήματα. 

\ Περιγραφή του ευρύτερου οικοσυστήματος ή οικοσυστημάτων της 

περιοχής που περιβάλλουν το έργο ·ή την δραστηριότητα και αποτελούν 

ενιαία μεταξύ τους ενότητα. 
Το εύρος της καλυπτόμενης περιοχής είναι ανάλογο με το μέγεθος του 

έργου ή της δραστηριότητας, τη σημασία του και τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Εδώ πρέπει να αναφέρεται η ενδεχόμενη 
ύπαρξη δασικών εκτάσεων, ποταμών, λιμνών, υγροβιοτόπων και άλλων 
αξιόλογων σχηματισμών. Επίσης ζητούνται οι νομοθετημένες θεσμικές 

ρυθμίσεις για την περιοχή και το καθεστώς προστασίας. 

4.2.1.2.Έδαφος. 

Συνοπτική αναφορά στη μορφολογία και τη σύσταση του εδάφους, τους 
γεωλογικούς σχηματισμούς ~ την κατά~ταση και τ1;ζ ιδιότητές τ,ους όπως 
π.χ. η διαπερατότητα, ενδεχομενα φαινομενα μετατοπισης εδαφων. 
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\ 

4.2.1 . 3.Μετεωρολογικά και υδρογραφικά-υδρολογικά στοιχεία. 

Σε υδρογραφικά υπομνήματα ή στους γενικούς χάρτες της παρ . 4.1.1. 
πρέπει να σημειώνονται τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής της 

εγκατάστασης εφ' όσον είναι διαθέσιμα. 

Ειδικότερα πρέπει να σημειώνεται: 

-Η κατεύθυνση και η ένταση των ανέμων οι οποίοι πνέουν συνήθως 

στην περιοχή καθώς και το ποσοστό νηνεμίας. 

-Οι συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας που επικρατούν συνήθως 

κατά τις διάφορες εποχές του έτους, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής και οι 

θέσεις συγκέντρωσης και φυσικής απορροής των βρόχινων νερών. 

-Η συχνότητα εμφάνισης και η ένταση άλλων καιρικών φαινομένων 

όπως ομίχλη, ισχυροί άνεμοι, χιονοπτώσεις, τυχόν θερμοκρασιακές 

αναστροφές ιδίως σε περίπτωση πρόβλεψης εκπομπής σημαντικών 

ατμοσφαιρικών ρυπών. 

Περιγραφή του υδάτινου δυναμικού της περιοχής με έμφαση στα 
στοιχεία που έχουν σχέση με το έργο ή τη δραστηριότητα. Ειδικά 

απαιτείται η αναφορά στην υπόγεια υδροφορία και τις πηγές, στην 
ποσότητα και την ποιότητα των υδάτινων αποθεμάτων, στα επιφανειακά 

νερά(λίμνες και ποτάμια )καθώς και στα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά τους. Επίσης περιγραφή των λεκανών απορροής και της 

κατά παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος με στοιχεία μορφολογίας 
και ποιότητας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να 

επηρεάσουν το παράκτιο-θαλάσσιο οικοσύστημα. 

4 . 2 . 1.4 . Χλωρίδα-Πανίδα. 
.. 

-Περιγραφή του ποσοστού φυτοκάλυψης. 
-Περιγραφή της χλωρίδας της περιοχής. 
-Αναφορά στα υπάρχοντα ή λογικά αναμενόμενα είδη πανίδας,στα 

ενδεχόμενα σπάνια,προστατευόμενα και ενδημικά είδη,στην 
ορνιθοπανίδα,τα αλιεύματα,στα θηράματα και στις περιοχές 

φωλιάσματος. 

4 . 2.2 .Ανθρωπογενές περιβάλλον. 

r ια κάθε μία από τις ακόλουθες παραγράφους θα περιγράφονται η 
έκταση, η ένταση, ο φόρτος, η δυναμικότητα και θα εντοπίζονται στον 
ανάλογο με την περίπτωση χάρτη της περ . 4.1 . 

4 . 2.2.1.Οικισμοί της περιοχής. 
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-Πληθυσμός-απασχόληση. 

-Ιδιοκτησία γης. 

-Θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως χωροταξικό 

σχέδιο,ΓΠΣ,ΖΟΕ, κ. λ. π. 

4.2.2.2.Παραγωγικοί τομείς-Φυσικοί πόροι-Τουρισμός. 

-Γεωργία (καλλιεργούμενες ~κτάσεις,είδος καλλιέργειας,κ.λ.π.). 

-Κτηνοτροφία. 

-Αλιεία. 

-Ορυκτός πλούτος. 

-Δασικός πλούτος. 

-Βιομηχανία. 

-Υδάτινοι πόροι (έκταση και όγκος λιμνών,υπόγεια νερά,κ.λ.π.). 

-Είδος τουρισμού (αριθμός ξενοδοχείων,κ.λ.π.). 

4.2.2.3.Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής. 

Θα περιγράφονται και θα εντοπίζονται στον ανάλογο με την περίπτωση 
χάρτη της παρ. 4.1 τα παρακάτω: 
-Δίκτυα μεταφορών (οδικό, σιδηροδρομικό). 
-Λιμάνια, αεροδρόμια. 
-Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 

-Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (π.χ. βιομηχανικής περιοχής ή πόλης). 

4.2.3.Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

Μέσα στα όρια της εξεταζόμενης πf:ριοχής δίνονται στοιχεία για: 
-Την εκμετάλλευση του εδάφους και υπεδάφους και επιπτώσεις στο 

ανάγλυφο της περιοχής. 

-Την εκμετάλλευση της υπόγειας υδροφορίας (γεωτρήσεις) και των 
πηγών,των επιφανειακών νερών (άρδευση-ύδρευση) και της επιβάρυνσης 

του υδάτινου δυναμικού από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
-Τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στην χλωρίδα της περιοχής (π.χ. 

πυρκαγιές,εκχερσώσεις,αποστραγγίσεις). 
-Τις επιδράσεις στην πανίδα της περιοχής από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. 
-Τις επιδράσεις στην ατμόσφαιρα και το κλίμα από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. 

4.2.4. Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης-Αλληλεπίδραση φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
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-Περιγραφή των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και εκτίμηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος. 
-Γενική περιγραφή των αλληλοεπιδράσεων του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και εκτίμηση της δυναμικής του 

συστήματος. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΑΣ 

5.1.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ. 

~ύντομη περιγραφή των τυχών εναλλακτικών λύσεων οι οποιες 

εξετάστηκαν ως προς: 

-Την τεχνολογία και τις μεθόδους κατασκευής και λειτουργείας του 
έργου ή της δραστηριότητας. 

-Τους τρόπους επεξεργασίας και διάθεσης των τυχών στερεών,υγρών 

και αερίων α ποβλήτων ή άλλων απορριμάτων της εγκατάστασης . 
..., την περιγραφή αναφέρονται και οι λόγοι απόρριψης των εναλλακτικών 

λύσεων. 

5.2. ΦΑΣΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

Αν κατά τη φάση κατασκευής προβλέπονται αποψίλωση ,εκτεταμένα 
έργα μεταφοράς χωμάτων και γενικά επεμβάσεις στο φυσικό 

\ τοπίο,πρέπει να δοθούν με λεπτομέρεια όσα στοιχεία αφορούν στην 
ποσότητα και τον τόπο μεταφορaς και απόθεσης των υλικών του 
εργοταξίου καθώς και στον επηρεασμό και την αποκατάσταση του 

φυσικού τοπίου . 

5.3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

-Περιγραφή του τρόπου έναρξης λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας.Αναλυτική περιγραφή των ενδεχόμενων φάσεων της 

διαδικασίας αυτής συνοδευόμενη με τα απαραίτητα τεχνικά 
στοιχεία,σχέδια και διαγράμματα. 
-Περιγραφή της λειτουργίας του έργου ή της άσκησης της 

δραστηριότητας.Στοιχεία μεγέθους,,αναλυτικού σχεδιασμού και 
ανάπτυξη της τεχνολογικής μεθόδου που προτείνεται.Αναλυτική 
παρουσίαση των απαιτούμενων ποσοτήτων φυσικών 
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πόρων : ορυκτών,νερού και πρώτων υλών.Διάρκεια λειτουργίας 
( συνεχής,ασυνεχής,εποχιακή). 
· Προκειμένου για παραγωγική εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα. 

5.3.1. Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης σε κλίμακα 1: 100 έως 1:500 
στο οποίο θα σημειώνονται με λεπτομέρεια: 

-Η ακριβής θέση και ο χαρακτηρισμός όλων των κτισμάτων . 

-Η θέση τυχόν υπόγειων δεξαμενών . 

-Τα α δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (βρόχινων,ακάθαρτων νερών). 

-Τα σημεία εκπομπής αερίων,υγρών και στερεών αποβλήτων της 

εγκατάστασης προς οποιονδήποτε αποδέκτη . 

-Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίων,υγρών και 

στερεών αποβλήτων . 

5.3.2. Λειτουργία-Απασχολούμενο προσωπικό. 

-Προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

(βάρδιες, ώρες ανά βάρδια,περίοδοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 

έτους). 

-Μέσος αριθμός απασχολουμένων στο έργο ή τη δραστηριότητα 

(συνολικά και ανά βάρδια) για κάθε περίοδο λειτουργίας (διοικητικοί 

ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι). 

5 . 3 . 3.Πρώτες ύλες-Προϊόντα. 

-Κατάλογος πρώτων υλών,πρόσθετων υλικών τα οποία 

χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία, τελικών προϊόντων 

\ και παραπροϊόντων, στον οποίο θα φαίνονται το είδος,οι ποσότητες,τα 

μέσα μεταφοράς,ο τόπος προμήθειας και διάθεσής τους . 
-Ειδικότερα απογραφή τυχών τοξικών ουσιών,οι οποίες πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ή να αποθηκευτούν στην εγκατάσταση . 

5.3 . 4.Παραγωγική διαδικασία. 

Περιγράφουμε την παραγωγική διαδικασία,η οποία θα συνοδεύεται από 

διαγράμματα ροής (FLOW CΗΑRΤ),όπου θα αναγράφονται το είδος,το 

μέγεθος,ο εξοπλισμός κάθε ενδιάμεσης μονάδας της παραγωγικής 
διαδικασίας καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων,το είδος των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων υλών κάθε μονάδας,η παραγωγική 
ικανότητα για τα τελικά και τα ενδιάμεσα προϊόντα και το γενικό 

ισοζύγιο υλικών. 
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5.3.5.Χρήση νερού και ενέργειας. 

-Περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και σημεία 

υδροληψίας,απαιτού μεν ες περιοχές, συστήματα ύδρευσης, κυκλcο μα τα 

νερού). 

-Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο ύδρευσης της 
εγκατάστασης. 

-Στοιχεία χρήσης νερού,ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις χρήσης τους. 

-Ππεριγραφή των προβλέψεων για την ανακύκλωση του νερού . 

5.3.6.Αέρια απόβλητα. 

_ τοιχεία για τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των 

αναφερόμενων αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης πριν από την 
επεξεργασία,όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Αέρια-Ατμοί-Αερολύματα. 

Εκπομπές αερίων,ατμών ή αερολυμάτων σε υψηλή 

στάθμη( καπνοδόχος) και χαμηλή στάθμη ( διάχυση).οι οποίες 

προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της 

εγκατάστασης.Οπου υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία εκπομπής 

αερίων,ατμών ή αερολυμάτων,θα δίνονται χωριστές πληροφορίες για 

κάθε ένα . 

\ Σε περίπτωση που υπάρχουν λέβητες ή άλλες εστίες καύσης στην 
εγκατάσταση, θα δίνονται λεπτομέρειες ως προς: 

-Τον τύπο του λέβητα ή των εστιών καύσης(υψηλής ή χαμηλής πίεσης). 
-Τη μέγιστη ικανότητα ατμοπαραγωγής. 

-Τη μέγιστη κατανάλωση καυσίμου . 
Τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. 

-Την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο. 

Σωματίδια. 
Εκπομπές σωματιδίων που προκαλούνται από τη λειτουργία των 

διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης( όπου προβλέπονται περισσότερα 

από ένα σημεία εκπομπής σωματιδίων για κάθε μονάδα,θα πρέπει να 
δοθούν στοιχεία χωριστά για κάθε ένα). 

Καπνός 
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Εκπομπές καπνού που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων 

μονάδων της εγκατάστασης. 

Σκόνη 

Λεπτιμέρειες για τις λειτουργίες που προκαλούν σκόνη επηρεάζοντας το 
ευρύτερο περιβάλλον γύρω από την εγκατάσταση ( π. χ. μεταφορά 

προϊόντων χύδην,αποθήκευση κ.λ.π.). 

β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των αερίων 

αποβλήτων ( π. χ. επιλογή καυσίμων και μεθόδων που να μπορούν να 
περιορίζουν τις εκπομπές,ανακύκλωση αερίων συστήματα επεξεργασίας 

αερίων εκπομπών κ. λ.π.). 

γ) Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων 
εκπομπών μετά την επεξεργασία. 

5.3.7 . Υγρά απόβλητα. 

α) Λεπτομερές διάγραμμα ισοζυγίου νερού στην εγκατάσταση με 
αναλυτική περιγραφή των χρήσεων και ποσοτήτων νερού σε κάθε 

μονάδα,παίρνοντας χωριστά την παραγωγική διαδικασία καθώς και τα 

παραγώμενα απόβλητα. 

β) Ονομαστικά ο πρώτος,οι εδιάμεσοι και ο τελικός αποδέκτης κάθε 

εκβολής υγρών αποβλήτων και . 
-οι αποστάσεις μεταξύ του σημείου αναχώρησης των υγρών αποβλήτων 

από την εγκατάσταση και του σημείου τελικής εκβολής των υγρών 

αποβλήτων. 

-το σύνολο της διαδρομής που διανύουν τα υγρά απόβλητα μέσα από 

\ τους διαδοχικούς αποδέκτες μέχρι τον τελικό (πρώτοι ή ενδιάμεσοι 

αποδέκτες μπορεί · να είναι 
υπόνομοι, υδατορεύ ματα, παραπόταμοι, ποταμοί, κοιλότητες εδάφους.Σαν 

τελικοί αποδέκτες εννοούνται η θάλασσα,οι λίμνες,το έδαφος ή τα 

υπόγεια νερά). 
γ) Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερών των διάφορων 

αποδεκτών. 
δ) Στοιχεία υγρών αποβλήτων για κάθε χωριστή πηγή πριν από τυχόν 

επεξεργασία. 
ε) Στοιχεία ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν από τυχόν 

επεξεργασία για κάθε χωριστή πηγή. 
στ) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των υγρών 

αποβλήτων ( π. χ. επιλογή μεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την 
κατανάλωση ή τη ρύπανση των νερών).Πρόληψη των συμπτωματικών 
ρυπάνσεων στο επίπεδο της παραγωγής όπως,για παράδειγμα,με λεκάνες 
κατακράτησης,αυτόματα συστήματα ελέγχου ροής υγρών κ.λ.π. 
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ζ) Συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
η) Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας,των 

ύγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους εκφρασμένες σε kg ανά 
παραγώμενη μονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης,σε mg/l κ.λ.π. 
θ) Εναλλακτικές λύσεις προς ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων 

(υποχρεωτική η ανακύκλωση όπου είναι εφικτό). 

5.3.8.Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα -Απορρίμματα. 

α) Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων,ιλύων,τοξικών αποβλήτων 
ή απορριμμάτων που παράγονται από την εγκατάσταση. 

β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής 

τους:έδαφος θάλασσα,υπογείως,ανακύκλωση κ.λ.π. 
γ) Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς θέση 

διάθεσης,μέθοδος διάθεσης 11 ανακύκλωσης) για κάθε λύση. 
δ) Μέτρα παριορισμού των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων: 

επιλογή μεθόδων που να περιορίζουν την παραγωγή τους,διαχωρισμός 
των απορριμμάτων τα οποία μπορούν να ανακτηθούν. 

5.3.9.Θόρυβος. 

α)Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου (dBA) κατά τη λειτουργία (κανονική 
και εντατική,ημέρα και νύχτα) της εγκατάστασης σε χαρακτηριστικά 

σημεία του ορίου της ιδιοκτησίας της . 
β) Χαρακτηριστικά θορύβου. 

Θα αναφέρουμε αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή όχι.Αν ο θόρυβος δεν 
είναι συνεχής, πόσο διαρκεί όταν εμφανίζεται. Τι ποσοστό του συνολικού 

\ χρόνου καλύπτει ο θόρυβος ο οποίος ακούγεται κατά τη νύχτα και την 

ημέρα. 
Θα περιγράφεται αν ο παραγόμενος θόρυβος της ημέρας και της νύχτας 

έχει ειδικά χαρακτηριστικά π.χ. γδούπους,εκρήξεις κ.λ.π. και αν είναι 

τέτοια ώστε να προσελκύουν την προσοχή, καθώς επίσης και αν περιέχει 
ορισμένους ενδιάκριτους συνεχείς τόνους (π.χ. συριγμούς,βόμβους 
κ.λ.π.).Παρόμοιες πληροφορίες θα δίνονται για τις περιόδους εντατικής 

λειτουργίας. 
γ) Προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου του θορύβου,π.χ. πρόληψη των 

θορύβων στην πηγή. 

5.3.10.Άλλες οχλήσεις. 

-Δονήσεις: Χρονική συχνότητα και αιτίες που τις προκαλούν. 

-Οσμές: Τύποι πιθανών οσμών και μέτρα ελέγχου. 
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6.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

Θα αναφέρονται,εκτιμώνται και διατυπώνονται όλες οι επιπτώσεις από 
την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας (άμεσες

έμμεσες, βραχυχρόνιες-μακρυχρόνιες, θετικές-αρνητικές,επανορθούμενες

μη επανορθούμενες) στο περιβάλλον της περιοχής (ευρείας και άμεσης 

επιρροής) . . 
Η ανάλυση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες 

επιπτώσεων : 

6.1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΠΙΤΩΣΕΙΣ . 

6 . 1.1.Ατμόσφαιρα. 

-Σύγκριση της ποιότητας των αερίων εκπομπών με τα καθορισμένα όρια 

(ST ANDARDS)της εκπομπής ή με τυχόν ειδικούς όρους. 
-Επίδραση των αερίων της εγκατάστασης στο μικροκλίμα της περιοχής 

της εγκατάστασης και στο κλίμα της ευρύτερης περιοχής. 

-Εκτίμηση της επίδρασης των αερίων εκπομπών στην ποιότητα του 

αέρα της περιοχής της εγκατάστασης(λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες 

διασποράς και διάχυσής τους σε συνδυασμό με 
μετεωρολογικά,τοπογραφικά στοιχεία κ. λ.π.). 

Περιγραφή άλλων σχετικών προβλημάτων. 

\ 6 . 1.2.Νερά. 

-Επιδράσεις στην ισορροπία των υπόγειων νερών της περιοχής λόγω 
υδροληψίας ή εκβολής υγρών αποβλητών. 
-Επιδράσεις στην ποσότητα των λόγω υδροληψίας ή αντλήσεων κατά 

τις εκσκαφές κατά τη διέρκεια της κατασκευής. 
-Πιθανότητα επηρεασμού της ποιότητας των υπογείων και 

επιφανειακών νερών από τη διάθεση στερεών αποβλήτων ή ιλύων 
τοξικών αποβλήτων ή απορριμμάτων της εγκατάστασης στο έδαφος. 

6.1 . 3 . Μορφολογία-Έδαφος. 

Επίδραση λόγω της κατασκευής ή λειτουργίας της εγκατάστασης: 
-στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
-στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και ειδικότερα 

στους παράγοντες καταλληλότητάς του,όταν μεγάλες εκτάσεις πρόκειται 
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να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα,ώστε να μην είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλΕς χρήσεις όπως γεωργικές,αναψυχής,κ.λ.π. 

· Επιδράσεις στην ασφάλΕια της περιοχής από 
κατολισθήσεις,καθιζήσεις,πλημμύρες,κ. λ.π . 

6.1.4 .Χλωρίδα-Πανίδα. 

Επίδραση των αερίων εκπομπών,των υγρών και στερεών αποβλήτων 

στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής (χερσαία-υδρόβια),(βραχυχρόνια 

και μακροχρόνια). 

6.2.ΕΠΠΊΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ. 

Επίδραση του θορύβου από την λΕιτουργία εγκατάστασης στην περιοχή 

(βραχυχρόνια-μακρυχρόνια) . 

6. 3 .ΕΠΠΊΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡ Α ΤΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥ Α. 

Ανάγκες για τη δημιουργία νέων ή για μεταβολές των υφιστάμενων 
κρατικών εξυπηρετήσεων στην περιοχή που θα προκύψουν από τη 

δημιουργία της εγκατάστασης,όπως: 

Προστασία από πυρκαγιές,κατασκευή νέων δρόμων ή συντήρηση 

υπαρχόντων κ. λ. π . 
Παρατήρηση :Πρέπει να δίνεται έμφαση στο οδικό δίκτυο (υφιστάμενο 

ή προτεινόμενο) με πλήρη στοιχεία (χαρακτηρισμός δρόμων ως προς την 

κυκλοφορία,διαστάσεις δρόμων,κυκλοφοριακός φόρτος πριν και μετά τη 

λΕιτουργία της εγκατάστασης,αριθμός,είδος και μέσα μεταφοράς που θα 

\ εξυπηρετούν την εγκατάσταση) . 

6.4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ. 

Θα αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα τονίζεται η 

κρισιμότητα για κάθε περίπτωση. 

7.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. 

Αναλυτική περιγραφή των κατά περίπτωση μέτρων για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων,σε μορφή τεχνικής έκθεσης εάν πρόκειται 
για τεχνικό μέτρο ή σε μορφή προκαταρκτικού σχεδίου αν πρόκειται για 

θεσμική ή άλλη ρύθμιση. 
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Στις περιπτώσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων απαιτούνται τα 

ακόλουθα: 

7.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. 

· -Μέτρα προστασίας . 

-Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των αερίων 

αποβλήτων,π.χ. επιλογή καυσίμων και μεθόδων που να περιορίζουν τις 

εκπομπές,ανακύκλωση αερίων,συστήματα επεξεργασίας αερίων 

εκπομπών κ.λ.π. 

-Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων 

εκπομπών μετά την επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητα). 

Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτων 

αντιρρύπανσης. 

7.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. 

Μέτρα προστασίας . 

Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των υγρών 
αποβλήτων ( π. χ. επιλογή μεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την 

κατανάλωση ή την ρύπανση των νερών ,επιλογή νερών παραγωγικής 

διαδικασίας,χώρων υγιεινής και βρόχινων νερών) . 

Πρόληψη των συμπτωματικών ρυπάνσεων στο επίπεδο της 

παραγωγής,όπως π.χ. με λεκάνας κατακράτησης,αυτόματα συστήματα 

ελέγχου ροής υγρών κ.λ.π. 
Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας των υγρών 

\ αποβλήτων μετά την επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητα εκφρασμένες 
σε μονάδες kg/παραγ. μονάδα,Π1g/1,g/ώρα ή kg/ώρα). 
Πλήρη τεχνικά στοιχεία χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των 

συστημάτων αντιρρύπανσης. 
Στοιχεία για την ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων. 

7.3.ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΙΛΥΕΣ - ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ -
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. 

Μέτρα προστασίας. 
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους,π.χ. 

έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωση. 
Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς, θέση διάθεσης, μέθοδος 

διάθεσης ή ανακύκλωσης) για κάθε λύση. 
Μέτρα περιορισμού των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων όπως 

π.χ. επιλογή μεθόδων που να περιορίζουν την παραγωγή 
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τους διαχωρισμός των απορριμμάτων τα οποία μπορούν να 

επαναχρησιμοποιη θούν. 

· Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτών 
αντιρρύπανσης. 

7.4. ΘΟΡΥΒΟΣ. 

Μέτρα προστασίας από το θόρυβο. 

Προβλεπόμενα μέτρα ε'λi:γχου του θορύβου,π.χ. · πρόληψη των θορύβων 
στην πηγή (επιλογή μηχανών),σύστημα χρησιμοποιούμενων συσκευών 
για την ηχητική μόνωση (επικάλυψη αvτικραδασμικά 

υπόβαθρα διαγράμματα, τοίχοι) . 

Απόδοση των μέτρων ελέγχου . 

Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτων 

αντιρρύπανσης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη προταθεί και εξεταστεί,ως 

τις περιπτώσεις,περισσότερες από μία εναλλακτικές λύσεις μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος,να δικαιολογηθεί η τελικά προτεινόμενη 
λύση . 

7.5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠillΤΩΣΕΩΝ. 

Θα περιγράφονται τα προγράμματα που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση : 
α)Των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον 

(MONITORING). 
\ β)Της απόδοσης των μέτρων προστασίας καθώς και της ποιότητας των 

παραγομένων αποβλήτων κατά την λειτουργία της εγκατάστασης 

(MONITORING). 

8. ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ. 

Σε παράρτημα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα 

καταχωρούνται κείμενα επιστημονικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικές 

εκθέσεις, έγγραφα τεκμηριώσεων, κ. λ. π. 
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9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. 

Όσες εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από σημαντικές εκπομπές αερίων 

αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των σωματιδίων) πρέπει να 

εκπονούν μοντέλο διασποράς των αερίων εκπομπών τους με δυσμενείς 
μετεωρολογικές συνθήκες. 

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να αποφεύγεται η 
συσσώρευση γενικό)V στοιχείων,να γίνεται επεξεργασία των οριακών 

θεμάτων από άποψη περιβάλλοντος με συντομία και να δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα. 

Τα σχόλια που αφορούν στις επιπτώσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 

επιστημονικά όσο είναι δυνατόν και να μην είναι εγκυκλοπαιδικά. 
Ειδικά η έκθεση περιγραφής του περιβάλλοντος μπορεί να αναφέρεται 

και σε τυχόν άlliς αξιόλογες πληροφορίες,οι οποίες μπορούν να 

συμβάλλουν στην καλύτερη απεικόνιση του περιβάλλοντος της 
εγκατάστασης και στις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σ ' αυτό. 

Ωστόσο πρέπει να είναι σύντομη και να δίνει έμφαση μόνο στα στοιχεία 

εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση των επιπτώσεων .Η 

έκταση παράθεσης και ανάλυσης των διαφόρων στοιχείων της έκθεσης 

πρέπει να υπαγορεύεται από τη σπουδαιότητα των αναμενόμενων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας,υπενθυμίζεται ότι ισχύουν οι 
Νομοθετικές Διατάξεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
Σύντομη αναφορά των ενδεχομένων δυσκολιών (τεχνικές εlliίψεις ή 

ελλιπείς γνώσεις) που αντιμετώπισε ο κύριος του έργου κατά τη συλλογή 

των απαιτούμενων πληροφοριών» . 

1.3. ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την μελέτη 'Εγνατία Οδός» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3 «Το 
σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων εντοπίζεται κυρίως στη φάση της 

κατασκευής. Επειδή, όμως, στην πλειοψηφία τους είναι πρόσκαιρου 
χαρακτήρα, μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με τη λήψη 

κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. Οι θετικέ επιπτώσεις συνοψίζονται 

στη λειτουργία του έργου και τις προοπτικές που εξυπηρετεί. 
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Η ευρύτερη περιοχή του έργου υφίσταται σημαντικές πιέσεις από τις 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να παρατηρείται σχετική υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. 

Το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ αξιόλογο τόσο σε τοπική, όσο και σε 
εθνική κλίμακα και χαρακτηρίζεται από μεγάλους ορεινούς όγκους με 

ευαίσθητη οικολογική ισορροπία. 

Το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής ακολουθεί τα γενικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής επαρχίας, με κάποιες ιδιαιτερότητες που 

σχετίζονται με τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις σχετίζονται με την 

επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος σε θόρυβο και ατμοσφαιρική 

ρύπανση από τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, τη 

μεταβολή του εδαφικού αναγλύφου και την επίδραση στη χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής. 

Οι επιπτώσεις αυτές κρίνονται μέτριας έντασης ενώ οι περισσότερες 

χαρακτηρίζονται αντιστρέψιμες αφού μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
κατάλληλα μέτρα. 

Οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις συνίσταται στην αύξηση των 

εκπομπών αερίων ρύπων και θορύβου λόγω της αυξανόμενης 

κυκλοφοριακής κίνησης, καθώς και την παραμένουσα αλλοίωση της 

μορφολογίας της περιοχής. 

Ιδιαίτερα θετικές κρίνονται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου 

στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, 

καθότι θα δοθεί η δυνατότητα αναβάθμισης και εξέλιξης του 

ανθρωπιστικού περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων που το διέπουν. 

\ 1.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ .. 

Για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτείνονται 

συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που εντοπίζονται στα ακόλουθα: 

- Τον περιορισμό της επέμβασης στο περιβάλλον για τη δημιουργία και 

λειτουργία των εργοταξίων. 
- Την προσεκτική διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής ώστε να μην 

επέλθει αλοίωση του τοπίου. 

- Την αποκατάσταση των επεμβάσεων με έργα και φυτεύσεις για την 
ενσωμάτωση του έργου στο τοπίο της περιοχής . 

- Την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιβάρυνσης σε τιμές θορύβου 

και αέριας ρύπανσης από την κυκλοφορία, ώστε να αποφευχθούν 
σχετικά προβλήματα στο μέλλον από την απρόβλεπτη ανάπτυξη των 

κυκλοφοριακών φόρτων. 
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Στους προτινόμενους περιβαλλοντικούς όρους επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος με τη 

θέσπιση κανόνων που θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις από τη δημιουργία του νέου έργου». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ί . Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ., 'Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,Εγνατία 
Οδός', Ανάδοχοι μελετητές : α) Ελληνική Μελετών Α.Τ.Ε ., β) 

Γεωμηχανική Ε.Π.Ε., γ) Υδροέρευνα Α.Ε., σελ. 4 
2. ΦΕΚ αριθ. 69269/5387, β ' τεύχος, Αθήνα 25. l 0.1990, αριθμός 

φύλλου 678, σελ.4-18 
3. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ., ο.π., σελ. 18-20 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ -
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σύμφωνα με τη μελέτη 'Εγνατία Οδός' από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 1 «Το 
εξεταζόμενο έργο βρίσκεται στον νομό Γρεβενών, ο οποίος ορίζεται 

βόρεια από τους νομούς Κοζάνης και Καστοριάς, ανατολικά από τις 
επαρχίες Κοζάνης και Ελασσόνας, νότια από τις επαρχίες Καλαμπάκας 
και Μετσόβου, ενώ δυτικά από τις επαρχίες Δωδώνης και Κόνιτσας». 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Γρεβενών,2 «0 
νομός Γρεβενών, μαζί με την επαρχία του Βοϊου του νομού Κοζάνης και 
τον νομό Καστοριάς, συναποτελεί τη λεκάνη απορροής του άνω ρου του 

Αλιάκμονα, μιας εκτεταμένης ζώνης τριτογενών αποθέσεων, που αρχίζει 

από τα σύνορα της Αλβανίας. Η ζώνη αυτή παρουσιάζει ένα συνεχές 
κυματοειδές ανάγλυψ:) με συνεχή εναλλαγή επίπεδων επιφανειών, 

μισγαγγειών, αντερισμάτων και λόφων με έντονα φαινόμενα διάβρωσης. 

Ειδικότερα στα δυτικά όρια οι πτυχώσεις του εδάφους είναι αρκετά 
έντονες με βαθιές χαραδρώσεις και συχνά έχουμε επιβλητικούς γυμνούς 

όγκους ενώ στα ανατολικά όρια παρατηρούνται ηπιότερες κλίσεις και 

πτυχό)σεις στα χαμηλότερα υψόμετρα. 

Το υψομετρικό εύρος εκτείνεται εκτείνεται μεταξύ 350μ (περιοχή 

Παναγιάς, κοντά στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα) και 2 . 239μ 

(κορυφή της Πίνδου). 
Στην υψομετρική ζώνη μέχρι 500μ περιλαμβάνονται οι εκτάσεις 

εκατέρωθεν της κοίτης του Αλιάκμονα, σε όλο το μήκος του εντός του 

νομού και οι εκτάσεις εκατέρωθεν .της κοίτης του Βενέτικου μέχρι τη 

θέση Καλύβια βόρεια της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων. Στη ζώνη αυτή 
περιλαμβάνονται οι περισσότερες καλλιεργούμενες πεδινές εκτάσεις των 

κοινοτήτων Καρπερού, Παλιουριάς και Δήμητρας. 
Στην υψομετρική ζώνη των 500-1.ΟΟμ ανήκει το 71 ,6% των εκτάσεων 

του νομού, ενώ στις τρεις ψηλότερες ζώνες (1.000-1.500, 1.500-2.000, και 
>2.ΟΟΟμ) ανήκουν οι κύριοι ορεινοί σχηματισμοί των δυτικών και 
ανατολικών περιοχών του νομού. 
Το έδαφος του νομού είναι ορεινό και ημιορεινό. Οι εκτάσεις αυτές 

καλύπτουν το 84,3% της συνολικής έκτασής του και μόνο το 15,7% είναι 
διάσπαρτη πεδινή έκταση, που εντοπίζεται στις περιοχές γύρω από τον 
ποταμό Αλιάκμονα και κυρίως στην προς ανατολάς κατεύθυνση του 
ποταμού. Απ' αυτές τις μικρές πεδινές εκτάσεις, γνωστές είναι του 
Καρπερού, της Δήμητρας, της Κατάκαλης, της Παλιουριάς, της Παναγίας 

κ.α.». 
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ΚΕΦΑΛΑΙ03 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

3.1.1. ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ 

Σύμφωνα με το 'Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Γρεβενών, 1 «ο 
νομός διαθέτει πλούσιες δασικές εκτάσεις που καταλαμβάνουν το 40ο/ο 

της συνολικής του επιφάνειας. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εκτάσεων 

αυτών αποτελεί μέρος της οροσειράς της Πίνδου. Ειδικότερα στο δυτικό 

τμήμα του νομού βρίσκονται τα εξής ορεινά συγκροτήματα: Σμόλικας 

(2637μ), Βασιλίτσα (2241μ), Ζυγός (1820μ), και Λύγκος (2177μ) όπου 

βρίσκεται και ο εθνικός δρυμός της Πίνδου (Βάλια Κάλντα). Στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του νομού βρίσκονται τα ορεινά συγκροτήματα: 

Χάσια (1564μ), Αντιχάσια (1416μ), και Καμβούνια (1615μ) ενώ τα 

βόρεια όρια του νομού χαρακτηρίζονται από το όρος Βούρινος. 

Σε όλη τη δυτική πλευρά διαμορφώνονται πλούσια δάση κωνοφόρων 
(σε υψόμετρα από 1000-1900μ), ενώ τα χαμηλότερα στρώματα είναι 

δασωμένα με βελανιδιές που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία πανίδας. Στο 
νοτιοανατολικό τμήμα κυριαρχούν τα δάση βελανιδιάς και η πανίδα 

περιορίζεται σε είδη μεσαίου υψομέτρου των αγροκτηνοτροφικών 
συστημάτων. Επίσης σε όλη την έκταση της ημιορεινής ζώνης 

διατηρούνται παραδοσιακές μορφές εκμετάλλευσης με 
χαρακτηριστικότερες την καλλιέργεια σιτηρών και καρποφόρων 

δέντρων. 

3.1.2. ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ο νομός διασχίζεται από τον ποταμό Αλιάκμονα και δέχεται τα νερά 
από αρκετούς _ παραπόταμους μεγαλύτεροι από τους οποίους είναι ο 

Γρεβενίτης και ο Βενέτικος. Ο Αλιάκμονας εισέρχεται στο νομό από τον 
νομό Καστοριάς και ακολουθώντας ΝΑ κατεύθυνση φτάνει μέχρι τις 
βόρειες πλαγιές των Χασίων και στρέφεται προς Α και στη συνέχεια 
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περνώντας μέσα από τη στενή δίοδο μεταξύ Χασίων και Βούρινου 
εξέρχεται από το νομό Γρεβενών. Η σημαντικότερη χρήση των υδάτων 

του ποταμού είναι η αρδευτική και η αλιευτική . 

Ο Βενέτικος πηγάζει από την Πίνδο, το Δοτσικό στα βόρεια, το 
Περιβόλι, τη Μηλιά Ιωαννίνων και την Κρανιά. Έχει μήκος 46 χλμ είναι 
συνεχούς ροής και συμβάλλει με τον Αλιάκμονα στα ανατολικά του 
νομού . Κυριότερες αξίες του θεωρούνται: η άρδευση, κτηνοτροφία, 
αμμοληψία και αναψυχή και τουριστικές δραστηριότητες, . 

Ο ποταμός Γρεβενίτης πηγάζει από την περιοχή των κοινοτήτων 

Καληράχης . και Μεγάρου στη Β .Πίνδο και κατευθυνόμενος ανατολικά 
συμβάλλει με τον Αλιάκμονα. Έχει μήκος 32 χλμ και είναι συνεχούς 
ροής με αρκετή παραποτάμια βλάστηση. Οι χρήστες του περιορίζονται . 
σε άρδευση και αμμοληψία κυρίως γιατί δέχεται τα απόβλητα από την 

πόλη των Γρεβενών καθώς και από βιοτεχνικές και μεταποιητικές 
επιχειρήσεις της περιοχής. 

3.2.1. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι βασικές κατηγορίες εδαφών συνοψίζονται ως εξής: 

1. Εδάφη επί των μετατεκτονικών και βραδυτεκτονικών ιζημάτων 
(πλειστοκενικών, μεσοελληνικής αύλακας, νεογνών). Προέρχονται από 

την αποσάθρωση ασβεστούχων ή πυριτικών τριτογενών αποθέσεων και 
έχουν τις ακόλουθες χαρακτηριστικές ιδιότητες: 
- Εδάφη επί ασβεστούχων αποθέσεων: χαρακτηρίζονται ως αξιόλογα 

\ γεωργικά και δασικά εδάφη. 
- Εδάφη επί πυριτικών αποθέσεων: χαρακτηρίζονται ως εδάφη φτωχά 

σε Ca, Mg, Κ. Θεωρούνται όμως αξιόλογα για τη γεωργία και τη 
δασοπονία. 

- Εδάφη επί σκληρών ασβεστολίθων: Είναι αξιόλογα ως δασικά και 
λειβαδικά εδάφη. 
Εδάφη επί μεταμορφωσιγενών: απαντώνται κυρίως στην περιοχή 

Δεσκάτης και θεωρούνται από τα καλύτερα δασικά εδάφη. 
- Εδάφη επί φλύσχη . 

2. Εδάφη επί βασικών πυριγενών: απαντώνται στα ανατολικά και δυτικά 
όρια του νομού. Έχουν υφή αργιλώδη ως αργιλοπηλώδη, αντίδραση 
όξινη, χαρακτηρίζονται από περίσσεια Mg και ανήκουν στην 
κατηγορία των καλών δασικών εδαφών». 
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3.2.2. ΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

· Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,2 «η αλπική 
τεκτονική δομή της ευρύτερης περιοχής ακολουθεί τρεις κύριες 

παραμορφωτικές τάσεις που διαμόρφωσαν τη θέση και τη διάταξη των 

αλπικών και προαλπικών σχηματισμών του Πελαγονικού καλύματος από 

το τέλος του Κρητιδικού ως το Κατώτερο - Μεσο Μειόκενο. 

Αποτέλεσμα των συμπιεστικών αυτών τάσεων που προκάλεσαν τις 

τρεις αντίστοιχες φάσεις πτυχώσεων ήταν οι αλλεπάλληλες λεπιώσεις, 

επωθήσεις και εφιππεύσεις των σχηματισμών που έγιναν με γενική 

κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. 

Η τελική, ιδιαίτερα συμπιεστική , φάση που ολοκληρώθηκε στο 

Κατώτερο Μεσο-Μειόκενο δημιούργησε τη ΒΒΔ - ΝΝΑ διάταξη των 
στρωμμάτων και προκάλεσε την εφίππευση των αλπικών σχηματισμών 

της Πελαγονικής επάνω στα Μολασσικά ιζήματα της Μεσοελληνικής 

αύλακας διαμορφώνοντας την τελική θέση των σχηματισμών της 

αύλακας. · Με τη δομή αυτή συνδέονται τα δύο κύρια συστήματα 
ρηγμάτων ΒΒΔ - ΝΝΑ και ΒΑ - ΝΔ διεύθυνσης, παράλληλα και κάθετα 

αντίστοιχα στην αξονική διεύθυνση των κυρίων πτυχών. 
Μια νεώτερη παραμορφωτική τάση συνδέεται με τη δημιουργία των 

κεντρικών βυθισμάτων του του ευρύτερου χώρου της Πελαγονικής, με 

ΒΔ - ΝΑ διεύθυνση κάτω από ένα καθεστώς εφελκυστικών τάσεων, στη 

διάρκεια Ανώτερου Μειόκενου - Τετερτογενούς. Κατά τη νεοτεκτονική 

αυτή περίοδο στον ευρύτερο χώρο έχουν διαπιστωθεί δύο κύριες φάσεις 

εφελκυσμού. Η πρώτη ηλικίας Ανώτερου Μειόκενου - Πλειόκενου ΒΑ -
ΝΔ διεύθυνσης που ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία και 

επαναδραστηριοποίηση κανονικών ρηγμάτων κυρίως ΒΒΔ - ΝΝΑ 
\ διεύθυνσης. Η δεύτερη εκδηλώθηκε _στη διάρκεια του τεταρτογενούς και 

προκάλεσε την επαναδραστηριοπόίηση και δημιουργία ΒΑ - ΝΔ 
διεύθυνσης κανονικών ρηγμάτων. 
Με βάση τα παλαιοσεισμολογικά δεδομένα αλλά και τα στοιχεία της 

σύγχρονης σεισμικότητας η περιοχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

σεισμικά ανενεργός. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πλησιέστερα επίκεντρα σεισμών για την 

περίοδο από το 550 Π.Χ. - 1900 βρίσκονται στην περιοχή της 
Ελασσώνας (1766) και των Ιωαννίνων (1740, 1813, 1823, 1858, 1867 και 
1898), ενώ ανάλογη είναι και η κατανομή των επικέντρων για την 

περίοδο 1900 - 1987. 
Σύμφωνα με τις τέσσερεις κατηγορίες (IV, ΠΙ, ΙΙ, Ι) ζωνών σεισμικής 

επικινδυνότητας στις οποίες χωρίζεται ο Ελληνικός χώρος, η περιοχή 
μελέτης κατατάσσεται στην κατηγορία Ι, που χαρακτηρίζεται από πολύ 
μικρή πιθανότητα εκδήλωσης σεισμικών γεγονότων. 
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Έτσι τόσο από γεωλογικής όσο και από σεισμολογικής πλευράς, η 

.περιοχή χαρακτηρίζεται ως ανενεργός. 

3.3. l\1ΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το κλίμα του νομού είναι ψυχρό και υγιεινό . Τα βουνά Άσκιο, 

Βούρινος, Καμβούνια, Χάσια και Β. Πίνδος καθιστούν το νομό μεγάλη 

κοιλάδα που τη φυσούν συχνά, απ' όλα τα σημεία του ορίζοντα δυνατοί 

άνεμοι που κάνουν το κλίμα του ψυχρό-χερσαίο. Ο ψυχρότερος μήνας 
του χρόνου είναι ο Ιανουάριος, με μέση απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία 

-10° C και θερμότερος ο Ιούλιος με μέση απόλυτη θερμοκρασία+ 34° 
C . Ο νομός Γ ρεβενc.Ον έχει βροχερό κλίμα με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
584 χλστ. Όπου ο ετήσιος αριθμός βροχερών ημερών είναι κατά μέσο 
όρο 177, ενώ οι συννεφιασμένες μέρες του νομού ξεπερνούν κάθε χρόνο 
τις 300. 

3.4. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ 
ΧΑΡΑΞΗΣ 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες διαμορφώνονται κυρίως από την 

υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που διασχίζει. 

Οι ασβεστόλιθοι του Τριαδικού, παχυστρωματώδεις, πτυχωμένοι, 

κερματισμένοι δρογεωλογική ενότητα και καρστικοποιημένοι αποτελούν 
τον κατ' εξοχήν υδροπερατό σχηματισμό . Η απουσία όμως πηγών έστω 

\ και μικρής παροχής σε όλο το μήκος του βυθίσματος Σιάτιστας -
Καλαμιάς δείχνει ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα που 
αναπτύσσεται μέσα σ' αυτούς βρίσκεται σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο 
από αυτό της χάραξης, ώστε δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν 

προβλήματα με τις εποχιακές διακυμάνσεις του . 
Αντίθετα οι χαλαζιακοί διορίτες θεωρούνται αδιαπέρατοι σχηματισμοι 

και μόνο σε περιοχές όπου εμφανίζονται έντονα τεκτονισμένοι είναι 
δυνατή η κυκλοφορία νερού μέσω ρωγμών. 

Υδατοστεγανός επίσης θεωρείται ο σχηματισμός των οφιολιθικών 

κροκαλοπαγών λόγω της αμμοιλυώδους σύστασης του λεπτομερούς 

υλικού του. 

Η υδρογεωλογική ενότητα των μολασσικών σχηματισμών παρουσιάζει 
μέτρια έως μικρή περατότητα, με εξαίρεση την υδροφορία που 
αναπτύσσεται μέσα στα ισχυρά συγκολλημένα κροκαλοπαγή. Σε 
γεωτρήσεις στην περιοχή των Ταξιαρχών, στο ενδιάμεσο τμήμα της 
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χάραξης, η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα των κροκαλοπαγών, 

σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε σε βάθος 90 έως 100 μέτρα. 
· Μικρής δυναμικότητας υδροφορία αναπτύσσεται επίσης στους 
ορίζοντες χαλαρών άμμων με κροκάλες και εντός των ψαμμιτικών και 

κροκαλοπαγών ενδιαστρώσεων. Οι ορίζοντες αυτοί χαμηλής γενικά 

παροχής, δεν φαίνεται να έχουν κανονική τροφοδοσία. Η ετήσια 

ανανέωση των αποθεμάτων τους είναι μικρή λόγω αφ' ενός της 

ετερογένειας και αφ' ετέρου των συχνών πλευρικών μεταβάσεων, σε 

οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, των διαφόρων λιθολογικών 

φάσεων. Στην επαφή ακριβώς των υδροπερατών με αδιαπέρατους 
σχηματισμούς της μολάσσας, στον ευρύτερο χώρο της χάραξης, 

εκδηλώνονται ορισμένες πηγές μέτριας έως μικρής παροχής, όπως αυτές 

της Καμήλας, του Βατόλακκου και των Επτά Λάκκων, καθώς και 
μικροπηγές που παρουσιάζουν ασήμαντη παροχή . 

Οι ποτάμιες αναβαθμίδες, οι πρόσφατες αποθέσεις και τα πλευρικά 

κορήματα συμπεριφέρονται γενικά ως στεγανά ή μικρής περατότητας 

σχηματισμοί λόγω της αργιλοαμμώδους έως αμμοιλυώδους θεμελιώδους 

μάζας τους . 

Τα υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά, λοιπόν, της περιοχής κατά μήκος 

της χάραξης ευννοούν ένα αρκετά υψηλό συντελεστή επιφανειακής 

απορροής με αποτέλεσμα οι επιφανειακές ροές στην διάρκεια περιόδων 
έντονων κατακριμνήσεων να είναι πολύ ισχυρές. 

Το φαινόμενο αυτό προκαλεί έντονη διάβρωση και δημιουργία 

πολυσχιδούς αναγλύφου σε συνδυασμό πάντα με τη σύσταση και τη 

διαγένεση των διαφόρων λιθολογικών σχηματισμών της μολάσσας. 

\ 3.5 ΧΛΩΡΙΔΑ - ΙΙΑΝΙΔΑ 

3.5.1 ΧΛΩΡΙΔΑ 

Κυριαρχούν οι άγονες, γυμνές και μερικά δασοσκεπείς εκτάσεις. Τα 
κύρια δασικά είδη είναι ο γαύρος, η δρυς, η οστριά, ο φράξος και η 
γκορτσιά, που αντιπροσωπεύονται όμως με μικρούς και 

υποβαθμισμένους πληθυσμούς και συναντώνται μόνο σε απότομες 

κλίσεις και υψώματα. 
Αξίζει να αναφερθεί η συστάδα του Juniperus exelsa που αποτελεί μία 

από τις σπάνιες, αμιγείς, συγκεντρώσεις του είδους αυτού στη χώρα μας. 
Στις όχθες του Αλιάκμονα, σε ρέματα, αλλά και κατά θέσεις με υψηλή 

υγρασία εδάφους, εμφανίζονται διάφορα υδροχαρή φυτά (πλάτανος, ιτιά, 
λεύκη, κ.α.), χαρακτηριστικά της παραποτάμιας βλάστησης, που ανήκουν 

στην φυτοκοινωνική διάπλαση Fluνiisilvae. 
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Η χλωρίδα της περιοχής ανήκει στην Παραμεσογειακή ζώνη 

βλάστησης (Quersetalia pubescentis ), η οποία εμφανίζεται σαν μια 

ιδιόρρυθμη μεταβατική ζώνη βλάστησης, που μοιάζει φυσιογνωμικά με 

τη ζώνη της αείφυλλης βλάστησης και διαφέρει από αυτήν χλωριστικά 

και οικολογικά ή σαν μια ζώνη από ξηρόφυλλα φυλλοβόλα πλατύφυλλα 

και κυρίως από δρυοδάση. 

Στη ζώνη αυτή το κλίμα γίνεται ηπειροτικότερο με δριμύτερους 

χειμώνες, περισσότερες βροχοπτώσεις, αλλά και με ξηρή περίοδο 

χαρακτηριστική. Διακρίνονται τρεις υποζώνες που διαφέρουν μεταξύ 

τους φυσιογνωμικά, χλωριστικά και οικολογικά. 

Ειδικότερα, η περιοχή μελέτης καταλαμβάνεται από την υποζώνη 

Ostryo - Carpinion. Η υποζώνη αυτή μπορεί να διακριθεί σε τρεις 
αυξητικούς χώρους: τον Quercetum cocciferae ή Cocciferetum, το 

Coccifero - Carpinetum καϊ το Carpinetum orientalis. 
Το Coccifero - Carpinetum εμφανίζεται στις λοφώδεις και πεδινές 

εκτάσεις και κύρια αίτία για την μεγάλη έκταση των πρινώνων της ζώνης 
αυτής είναι οι ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως και η μεγάλη αντοχή του 

πρίνου στη βοσκή, πυρκαγιές και άλλες κακώσεις, καθώς και η μεγάλη 
ριζοβλαστική και πρεμνοβλαστική ικανότητά του. 
Αρχικά κυριαρχούσαν στη ζώνη αυτή κυρίως δάση ή και πλατύφυλλου 

δρυός. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί το γεγονός ότι, σε θέσεις που δεν 

βόσκονται πια, άλλαξε η φυσιογνωμία του Pseudomaqui και κυριαρχούν 
πλατύφυλλα είδη, όπως οι δρεις και ο γαύρος. 

Το Carpinetum orientalis εμφανίζεται κυρίως στις βόρειες εκθέσεις της 
λοφώδους περιοχής, όπου αντικαθιστά το Coccifero - Carpinetum ή και 
συγχέεται με αυτό. Στη σύνθεσή του, εκτός από το Carpinus orientalis, 
συναντά κανείς τη Fraxinus ornus, Pistasia terebinthus, Ligustrum 

\ vulgaris, Rhus coriaria, Cotinus coπygria, Quercus pubescens, Quercus 
conferta, Acer monspessulanum, Sorbus torminalis, κ. α. 

3.5.2 ΙΙι\.l'lΊ.Δ.ι\ 

Ο συνολικός αριθμός των ειδών που έχουν παρατηρηθεί ή αναμένεται 
να υπάρχουν στην περιοχή αυτή ανέρχεται σε 36, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που την επισκέπτονται για αναζήτηση τροφής ή περνούν κατά 

τις μεταναστευτικές περιόδους χωρίς να φωλιάζουν. Για λόγους 
σύγκρισης, αναφέρεται ότι στον ελληνικό χώρο έχουν καταγραφεί 450 
είδη πουλιών, αλλά η βιβλιογραφία και τα υπάρχοντα δεδομένα 
τεκμηριώνουν απόλυτα την ύπαρξη ή εμφάνιση 407 ειδών, ενώ η 
παρουσία των υπόλοιπων 43 θεωρείται ανεπιβεβαίωτη λ&γω έλλειψης 
επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Από αυτά, ο αριθμός των ειδών που 
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φωλιάζουν στην Ελλάδα ανέρχεται σε240 περίπου, δηλ στο 60ο/ο του 

συνόλου . 
· Στην λίστα του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων 
της Ελλάδας, εμφανίζονται 4 είδη στην κατηγορία τρωτά, ένα είδος στην 
κατηγορία σπάνια και τέλος, 12 είδη χαρακτηρίζονται σαν σταθερά. 
Στην περιοχή απαντώνται 3 είδη από αυτά που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

2ας Απριλίου 1979 'περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών' (ΕΕ L 103, 
1979 σ. 1 ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 81/854/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 (ΕΕ L 319/7.11.1981 σ. 3). Για τα 
είδη αυτά, 'προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον 

οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των 
ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους'. 

Επίσης η πτηνοπανίδα της περιοχής περιλαμβάνει 9 είδη από αυτά που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης 

(19. 9. 1979) και η οποία επικυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με τον Ν. 
1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/14.3.1983). Για τα είδη αυτά προβλέπονται τα 

ακόλουθα, όσον αφορά τις δραστηριότητες που ενδιαφέρουν στην 

προκείμενη μελέτη: 

1. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα και απαραίτητα 
νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για τη διαφύλαξη των φυσικών 

οικοτόπων οι οποίοι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (άρθρο 4 παρ 1). 
2. Τα συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν υπόψη, κατά τη χάραξη της 

χωροταξικής και αναπτυξιακής τους πολιτικής, τις ανάγκες 
διατήρησης των προστατευόμενων ζωνών των αναφερόμενων στην 

προηγούμενη παράγραφο, ώστε να αποφευχθεί ή να μειωθεί όσο το 

\ δυνατό περισσότερο κάθε υποβάθμιση αυτών των ζωνών (άρθρο 4 
παρ 2). 

3. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα ακατάλληλα και απαραίτητα 
νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ειδική· 

διατήρηση των ειδών άγριας πανίδας που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι. Θα απαγορεύονται για τα είδη αυτά ιδίως: 

' ( ... ) β) Η εκ προθέσεως υποβάθμιση ή καταστροφή των τόπων 
αναπαραγωγής ή των περιοχών ανάπαυσης. 

γ )Η εκ προθέσεως διατάραξη της άγριας πανίδας, ιδίως κατά την 

περίοδο 
αναπαραγωγής, εξάρτησης ή διαχείμασης, στο μέτρο που η 

διατάραξη θα 
μπορούσε .να έχει σημαντικό αποτέλεσμα λαμβανομένων υπόψη των 

στόχων της 

παρούσας σύμβασης( ... )' (άρθρο 6). 
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Η περιοχή όμως χρησιμοποιείται και σαν διάδρομος μετανάστευσης 

για τα 

· αποδημητικά πουλιά. Ικανοί αριθμοί από αυτά, τα οποία περνούν 
δύο φορές το 

χρόνο πάνω από την Ελλάδα, γενικά ακολουθούν τις παρυφές 

ηπείρων, ακτών, 

παρυφές πεδιάδων και ορεινών όγκων, ιδιαίτερα αν κατευθύνονται 

από βορρά 

προς νότο . 

3.5.2.1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Η πανίδα των θηλαστικών στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει μελετηθεί 
ιδιαίτερα και μόνο γενικές άναφορές και κατάλογοι υπάρχουν. 

Στην περιοχή υπάρχουν 13 είδη θηλαστικών, 1 από τα οποία 

προστατεύεται από το Π.Δ . 67/81 (ΦΕΚ 23/Α/30 . 1.1981) , 6 από τη 
Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης και 2 από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ΕΕ L 
206 της 22. 7.1992). Μιας και μερικές φορές ένα είδος ανήκει σε 
περισσότερες από μία προστατευόμενες κατηγορίες, τελικά μόνο 6 είδη 
θηλαστικών της περιοχής δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας . Από 
όλα τα είδη της περιοχής, 6 ανήκουν στην κατηγορία Σταθερά, 4 στην 
κατηγορία Τρωτά και 1 στα ανεπαρκώς γνωστά, του Κόκκινου Βιβλίου 

των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας (η διάκριση των 

κατηγοριών είναι αυτή που αναφέρεται στο Παράρτημα) . 

Σχετικά με το καθεστώς προστασίας, έχουμε να παρατηρήσουμε τα 

εξής: 
Τα είδη που ανήκουν στην λίστα του Π.Δ . 67/81 , έχουν κηρυχθεί 

προστατευτέα, χωρίς να γίνεται . ιδιαίτερη μνεία του καθεστώτος 
προστασίας. Για αυτά που αναφέρον1αι στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, 
ισχύουν όσα σημειώνονται στο προηγούμενο κεφάλαιο για την 
πτηνοπανίδα. Τέλος για τα είδη που αναφέρονται στην Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, προβλέπεται ο καθορισμός εδικών ζωνών διατήρησης (είδη 
Παρατήματος ΙΙ), καθώς και η θέσπιση ενός καθεστώτος αυστηρής 

προστασίας στην περιοχή φυσικής κατανομής τους (είδη Παραρτήματος 

IV), που να απαγορεύει: 
' ( ... ) α) κάθε μορφή σύλληψης ή θανάτωσης εκ προθέσεως, δειγμάτων 

αυτών των ειδών λαμβανόμενων στη φύση . 
β) να παρενοχλούνται εκ προθέσεως τα εν λόγω είδη , ιδίως κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την οποία τα νεογνά 
εξαρτώνται από την μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση. 
γ) την εκ προθέσεως καταστροφή ή τη συλλογή των αυγών στο φυσικό 

περιβάλλον. 
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δ) τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων 
' ' αναπαυσης. 

3.5.2.2. ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 

Η ιχθυοπανίδα της περιοχής δεν έχει τύχει ιδιαίτερης μελέτης και ότι 

ξέρουμε προέρχεται από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής και από 

μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά. Με αυτές τις επιφυλάξεις, ο 

συνολικός αριθμός των ειδών που έχουν παρατηρηθεί στον ποταμό 

Αλιάκμονα ή αναμένεται να υπάρχουν στην περιοχή αυτή, ανέρχεται σε 

19. 
Από τα είδη αυτά, 1 προστατεύεται από το Π . Δ. 67/81 και 3 από την 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, 1 Ο ανήκουν στην κατηγορία Σταθερά, 1 
στην Κατηγορία Τρωτά, · 3 στην κατηγορία Σπάνια και 1 στα 
Κινδυνεύοντα, του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Σπονζυλωζώων 

της Ελλάδας . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ,Δ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΚΑ ΤΑΝ Ο ΜΗ 

Σύμφωνα με το 'Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Γρεβενών ' 1 «ο 
νομός κατά την απογραφή του 1951 είχε 39.900 κατοίκους. Στη δεκαετία 
του 50 παρουσίασε μία αύξηση της τάξης του 9ο/ο κοντά στον εθνικό 
μέσο όρο. Στη δεκαετία του 60 έχασε πολύ σημαντικό μέρος του 

πληθυσμού, περίπου 20%. Στη δεκαετία του 70 παρατηρείται μία 

ανάκαμψη της τάξης του 5%. Στη δεκαετία του 80 παρατηρείται μία 
στασιμότητα ενώ ο εθνικός πληθυσμός αυξάνεται κατά 5%. Ο ρυθμός 
μεταβολής του πληθυσμού του νομού βρίσκεται κάτω από το ρυθμό 

φυσικής αύξησης, παρουσιάζεται δηλ ουσιαστικά χειροτέρευση της 

πληθυσμιακής δομής, σε συνάρτηση με τη δυσμενή διάρθρωση της 

πυραμίδας ηλικιών. Σε ότι αφορά την ηλικιακή σύνθεση, παρουσιάζεται 

δυσμενής εξέλιξη σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο σύνολο της χώρας στα άτομα πάνω από 65 
χρόνια αντιστοιχεί το 13,7% ενώ στο νομό φτάνει το 16,5%. Στα άτομα 
από 45-65 χρονών στο σύνολο της χώρας αντιστοιχεί το 24,5% στο νομό 
φτάνει το 28,7%. Αντίστροφα στις ηλικίες 30-44 χρόνων το ποσοστό του 

. ΝΟΜΟΣ 

.: ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

1 ΥΠΟΜf\ΙΗΜλ 

· *R:.~,:. !β~Οδιι:tι 6Ιι<tuο ι· 

i ''::: .• ~ .. ~+. .' 
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νομού είναι μικρότερο έναντι της χώρας: 18ο/ο έναντι 20,3%. Σημαντική 
επίσης σε βάρος του νομού είναι η διαφορά στις νεαρές ηλικίες 0-1 7 
χρόνων σε ποσοστό 22% έναντι 23, 7% της χώρας. Ακόμα πιο μεγάλη 
εμφανίζεται η διαφορά στις ηλικίες 18-29 χρόνων, 14,5% στο νομό 
έναντι 17,8% στο σύνολο της χώρας. 
Από όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του νομού είναι 

αρκετά γερασμένος. 

4.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο Νομός Γρεβενών αποτελείται από 122 οικισμούς με το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού να συγκεντρώνεται στους δήμους Γρεβενών και 

Δεσκάτης . Με τον νόμο περί «Συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (2539/97) δημιουργήθηκαν 8 νέοι δήμοι και παρέμειναν 
7 κοινότητες. Έτσι η διοικητική διάρθρωση του νομού έχει την εξής 
εικόνα: 

1) Δ. Γρεβενών, έδρα Γρεβενά. πληθ. 15.012 κάτοικοι 
2) Δ. Δεσκάτης, έδρα Δεσκάτη, πληθ. 5.642 κάτοικοι 
3) Δ Βεντζίου, έδρα Κνίδη, πληθ. 3.019 κάτοικοι 
4) Δ Θ. Ζιάκα, έδρα Μαυραναίοι, πληθ. 2.939 κάτοικοι 
5) Δ. Ηρακλειωτών, έδρα Άγιος Γεώργιος, πληθ. 2.929 κάτοικοι 
6) Δ. Χασίων, έδρα Καρπερό, πληθ. 2.147 κάτοικοι 
7) Δ. Κοσμά Αιτωλού, έδρα Μέγαρο, πληθ . 1.947 
8) Δ. Γοριανής, έδρα Κηπουρειό, πληθ . 1.469 κάτοικοι 
9) Κ. Αβδέλλας, έδρα Αβδέλλα, πληθ. 130 κάτοικοι 
10) Κ. Δοτσικού, έδρα Δοτσικό, πληθ. 70 κάτοικοι 

\ 11) Κ. Μεσολουρίου, έδρα Μεσολούρι, κάτοικοι 135 
12) Κ. Περιβολιού, έδρα Περιβόλι, πληθ. 312 κάτοικοι 
13) Κ. Σαμαρίνας, έδρα Σαμαρίνα, πληθ. 284 κάτοικοι 
14) Κ. Σμίξης, έδρα Σμίξη, πληθ. 491 κάτοικοι 
] 5) Κ. Φιλιππαίων, έδρα Φιλιππαίοι, πληθ. 294 κάτοικοι». 
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4.3. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ- ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

· Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 2 «τη συνολική 
έκταση του νομού Γρεβενών καλύπτουν το 18% (412.000 στρεμ . ) οι 
διάφορες γεωργικές καλλιέργειες, το 36% (844.000 στρεμ. ) οι 
βοσκότοποι, το 43% (J .000.000 στρεμ. ) οι δασώδεις εκτάσεις και 3% 
(82.000 στρεμ.) καλύπτονται από σπίτια, δρόμους, νερά, βράχια κ. α. 

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του νομού Γρεβενών που κατά μέσο όρο 
ανέρχονται σε 7.200, απασχολούν το έδαφος με ετήσιες καλλιέργειες 
(83%) δενδρώδεις καλλιέργειες (6%), αγραναπαύσεις (μέχρι 5 χρόνια) 
(9%), κοφτολίβαδα (1 %), αμπέλια κ.α. (l %). 
Οι συνηθισμένες ετήσιες καλλιέργειες που γίνονται στο νομό είναι 

σιτηρά διάφορα για καρπό 352.000 στρεμ. , βρώσιμα όσπρια 16.000 
στρεμ. , κτηνοτροφικά όσπρια 3.000 στρεμ., διάφορα βιομηχανικά φυτά 

(κυρίως καπνός) 4.300 στρεμ. κτηνοτροφικά φυτά και γρασiδι 500 
στρεμ. , καλλιέργειες πεπονοειδών και γεωμήλων 1.300 στρεμ., διάφορα 
λαχανικά και κηπευτικά 4.500 στρεμ. κ.α. εκτάσεις με αμπέλια 82.000 
στρεμ. (κυρίως για παραγωγή κρασιού) . 

Οι δενδρώδεις καλλιέργειες του νομού αποτελούνται, κυρίως, από 
1.100 στρεμ. καρυδιές, 400 στρεμ. μηλιές, 150 στρεμ. κερασιές, 300 
στρεμ. αμυγδαλιές, 21 Ο στρεμ. ελιές κ.α. Τέλος οι εκτάσεις που 
αρδεύονται στο νομό ξεπερνούν τα 8.000 στρεμ . 
Ο νομός Γρεβενών δεν είναι πλούσιος σε μεταλλεύματα. Στον ποταμό 

Αώο και στις περιοχές των κοιν . Αβδέλλας και Περιβολιού, βρίσκονται 
μικρά κοιτάσματα χαλκού και μολύβδου. Ακόμα στις ανατολικές 

πλαγιές του βουνού Φλάμπουρο, υπάρχει Χρωμίτης. 
Επίσης, ο νομός είναι φτωχός σε θερμοπηγές. Δύο μόνο θεωρούνται, 

κάπως σημαντικές: η θειούχος πηγή, που αναβλύζει στην τοποθεσία 

' Αλμύρα' του χωριού Ροδιά και εκf:ίνη, που αναβλύζει στην τοποθεσία 
' Σκαπάρα Λεύρα' και έχει οσμή πετρελαίου. 

Η δασική παραγωγή συγκεντρώνεται στην περιοχή του Δασαρχείου 

Γρεβενών, όπου απολαμβάνονται καυσόξυλα από τα κοινοτικά δάση για 
ατομικές ανάγκες, σε πολύ μικρές, όμως, ποσότητες . Γενικά, οι δασικές 

εκτάσεις της περιοχής, έχουν τεθεί, εκτός οικονομικής διαχείρισης, λόγω 
της ελάχιστης παραγωγικότητάς τους. 

Περιορισμένη είναι και η λιβαδική παραγωγή, με την βόσκηση να 
ασκείται νομαδικά και χωρίς σχέδιο, σε εκτάσεις μικρής αποδοτικότητας. 

Η αλιεία ασκείται ερασιτεχνικά στον Αλιάκμονα. 
Ο τουρισμός τώρα αναπτύσσεται και απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες 

τουρίστες, αφού οι ξένοι προτιμούν τις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι 
ελάχιστοι ξένοι τουρίστες που προτιμούν τα Γρεβενά, πηγαίνουν λόγω 
των πολιτιστικών καλλονών της περιοχής. 
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Κύριο μέρος προσέλευσης των τουριστών, είναι η ορεινή περιοχή της 

Βασtλίτσας, όπου υπάρχει οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο. 

· Το βασικότερο μειονέκτημα της τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, καθώς και η 
δύσκολη προσπελασιμότητα κατά τους χειμερινούς μήνες . Η δημιουργία 

της Ε γνατίας Οδού αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην απαλειφή 

του μειονεκτήματος αυτού και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης. 

Φωτ. 1 

Πηγή: 'Γρεβενά', Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών. 
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Φωτ.2 

Πηγή: 'Γρεβενά', Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών. 

1 
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4.4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Το οδικό δίκτυο του νομού, λόγω του ορεινού χαρακτήρα του, είναι 
αρκετά περιορισμένο. Παρ' όλα αυτά, εκτός από την εθνική οδό 

Καλαμπάκας-Κοζάνης, που διασχίζει το νομό και διέρχεται μέσα από την 
πόλη των Γρεβενών και ένα πυκνό επαρχιακό δίκτυο δρόμων συνδέει τα 

Γρεβενά με όλες τις κοινότητες, ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες. 

Επίσης, όλοι οι κατοικημένοι χώροι του νομού, ακόμα και οι πιο ορεινοί, 

συνδέονται μεταξύ τους με κοινοτικούς χωματόδρομους. Γενικά το 
εθνικό οδικό δίκτυο είναι 82 χλμ. Ενώ το επαρχιακό 428 χλμ. 

Δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο, ούτε αεροδρόμιο». 

42 



Ε1 
-< .=j, 

Μ 
?-.:: 
Μ' 
οι. s 
~ 
Μ 
'Ό 

~ 
'Ό 
Μ s 

_9, 
..n 

~ 
Q' 
~ 

t3 a 
~ 
..n 

:Ζ 
"""1 
'Ό 
Μ 

"'Ο:) 

~ 8, 
"< 
~ 

..§' ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
~ s 

..n -\Ο 
\Ο ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 400.000 
\Ο 

ΝΟΙν'ΙΟΣ t<O:l:ANHΣ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡ\ 

1' 

1ν·~~~'-
s 

·-·-----
1 

1 
Ι<Α1 ΑΤΑΞΗ ΟΔιΚΟΥ ΔιΚ1ΥΟΥ 

tlOMOY Γl'ΕΕ:ΕΝΩΝ 

1 

1 
/\! 
/\/ 

I ΛΙ 
1 

1 /\// 

Λ/ 

Όρια Νομών 

Όρια οικισμών 
Ν.Γρεβενών 

εθνικό 
οδικό δίκτυο 

επαρχιακό 

οδικό δίκruι 

τοπικό 
οδικό δίκτυο 

1 

Θ έδρες νέων δήμων 

c έδρες ~ οινο1ήτωv 

' 1 

!' 
• οι1<ισμοί 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Ί Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Γρεβενών, 'Σχέδιο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Ν. Γρεβενών 2000-2006', Γρεβενά, Μάρτιος 1999, σελ.35 , 36 

2 . Υ.ΠΕ .ΧΩ.Δ. Ε., 'Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,Εγνατία 
Οδός', Ανάδοχοι μελετητές : α) Ελληνική Μελετών Α.Τ.Ε. , β) 
Γεωμηχανική Ε .Π. Ε. , γ) Υδροέρευνα Α.Ε. , σελ.37-42 
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ΚΕΦΑΛΑ105 

5.1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ 

1.Γενικά περί Εθνικών Δρυμών: 

Σύμφωνα με 'Τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου ' της Νομαρχίας Γρεβενών 1 

«οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας είναι φυσικές περιοχές που έχουν 
ιδιαίτερη οικολογική σημασία εξαιτίας της σπανιότητας και της 
ποικιλομορφίας της χλωρίδας και πανίδας τους, των γεωμορφολογικών 
σχηματισμών, του υπεδάφους, των νερών της ατμόσφαιρας και γενικά 
του φυσικού περιβάλλοντός τους. 

2.0 σκοπός της ίδρυσής τους: 

α. Να αφεθεί η φύση ελεύθερη , ανεπηρέαστη από εξωτερικές 
επιδράσεις, να ακολουθήσει τις δικές της διεργασίες. 

β. Να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον για λόγους αισθητικής 
απόλαυσης και επιστημονικής έρευνας, ανεπηρέαστο από ' αναπτυξιακά' 

προγράμματα. . 
γ. Να προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής στο κοινό. 

δ. Να διατηρηθούν ως βιογεννετικά αποθέματα και ζωντανά μουσεία 

φυσικής ιστορίας για την προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

3.Εθνικός Δρυμός Πίνδου: 

Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου είναι ένας από τους σπουδαιότερους 
Εθνικούς μας Δρυμούς. Ιδρύθηκε με το Β.Δ.487 /1966 που δημοσιεύθηκε 
στο 120/1966 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Αποτελεί μια απομονωμένη περιοχή στο Βόρειο τμήμα της Πίνδου. 
Έχει συνολική έκταση 69000 στρέμματα και αποτελείται απ'τον πυρήνα 

με έκταση 33500 στρέμματα και την ~ριφερειακή ζώνη προστασίας με 
έκταση 35500 στρέμματα. 
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Περtλαμβάνει την κοtλάδα της 'Βάλια-Κάλντας' (είναι βλάχικη λέξη 

και σημαίνει 'ζεστή κοtλάδα'), του Αρκουδορέματος, τα βουνά Λύγκος 
και Μαυροβούνι, μέχρι τις κορυφές του βουνού Αυγό. 

Η γεωλογική συγκρότηση του Δρυμού αποτελείται από πετρώματα της 
ομάδας του φλύσχη με αρκετό οφείτη, γάβρο, ασβεστόλιθο και δολομίτη. 

· Το τοπίο είναι εντυπωσιακό και εκτός απ' την ποικtλία μορφολογικών 
και βλαστητικών χαρακτηριστικών, τονίζεται ακόμα από τεράστιους 
γκρεμούς και ορμητικά ρέμματα. Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη δια βίωση μιας τεράστιας ποικtλίας ειδών απ'το ζωικό 
και το φυτικό βασίλειο. Καλύπτεται από πυκνά δάση Μαύρης
Λευκόδερμου Πεύκης και Οξυάς, αποτελεί δε καταφύγιο για πολλά είδη 

πουλειών ανάμεσα στα οποία είναι και ορισμένα σπάνια αρπακτικά 

(γύπας-βασtλαετός) και μεγάλα θηλαστικά (αρκούδα-αγριόγιδο-ζαρκάδι) 
που έχουν εξαφανιστεί αΠ' τις περισσότερες περιοχές της χώρας. 
Ολόκληρη δε η περιοχή αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό βιότοπο της 
χώρας μας για την καφετιά αρκούδα. 
Ο Δρυμός της Πίνδου σαν γενική διαπίστωση Ελλήνων και ξένων 

ειδικών χαρακτηρίζεται μοναδικός από οικολογικό και ερευνητικό 
ενδιαφέρον. Συνδυάζει το αισθητικό τοπίο μεγάλης αξίας, τον βιότοπο με 
μεγάλη ποικtλότητα χλωρίδας και πανίδας, πολυποίκιλη γεωμορφολογική 
σύνθεση και αισθητικότητα και μοναδικότητα σε εθνική και ευρωπαϊκή 

κλίμακα. 

Με μια πρώτη διερεύνηση καταμετρήθηκαν 30 είδη δέντρων και 

θάμνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 120 είδη ποώδους βλάστησης με 
χαρακτηριστικό την εμφάνιση του ενδημικού είδους CENT AUREA 
VLACHORUM. 
Η αξία της περιοχής της Βάλια-Κάλντα και η ανάγκη για την 

προστασία της έχει αναγνωριστεί όχι μόνο με την κήρυξή της σαν Εθνικό 

Δρυμό απ' το 1966 αλλά και σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με την ένταξή 
της στο δίκτυο των ιδιαίτερα προστατευομένων περιοχών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 4 οδηγία 75/409). Ακόμα πρόσφατα η 
ίδια περιοχή έχει ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η 
ΕΟΚ για τη λήψη επειγουσών μέτρων για την προστασία και την 

ορθολογική διαχείριση των πληθυσμών της καφετιάς αρκούδας στην 

Ελλάδα και την Ιταλία.». 
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Πηγή : Εθνικός Δρυμός Πίνδου, Νομαρχία Γρεβενών, Διεύθυνση δασών 
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Πηγή : Εθνικός Δρυμός Πίνδου, Νομαρχία Γρεβενών, Διεύθυνση δασών 

5.2 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με τα 'Γρεβενά' της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Γρεβενών,2 

«η περιοχή των Γρεβενών καταλαμβάνει το απέραντο ορεινό πεδίο που 
ξεδιπλώνεται στη λεκάνη του μέσου ρου του Αλιάκμονα, στα ανατολικά 
της οροσεφάς της Πίνδου. Η ανθρώπινη παρουσία στο τμήμα αυτό της 

λεκάνης του Αλιάκμονα χάνεται πίσω από τους ιστορικούς χρόνους. 
Συνολικά έχουν βρεθεί επιφανειακά ευρήματα οικιστικής 
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δραστηριότητας σε 160 τοποθεσίες και είναι γνωστό ότι η σημερινή 
:περιοχή των Γρεβενών στην αρχαιότητα ανήκε στις επικράτειες της 

Τυμφαίας και της Ελιμείας . Αν και πolliς από αυτές τις θέσεις 

κατοικήθηκαν συνεχώς από τα νεολιθικά χρόνια ως τα ρωμαϊκά, φαίνεται 

ότι δεν ήταν παρά χαλαρές αγροτικές συνοικήσεις που δεν άφησαν 

ερείπια σημαντικών κτιρίων ή ναών. Οι συνοικήσεις αυτές διασπείρονται 

σε όλη την ημιορεινή ζώνη, σταματώντας στους πρόποδες των βουνών, 
όπου οι μόνες ενδείξεις ανθρώπινης εγκατάστασης είναι τα ορυχεία 

σιδηρομεταλλευμάτων κοντά στο Περιβόλι και οι οχυρώσεις στο Καστρί 

Φιλιππαίων και το Καστρί Πολυνερίου. Στο όριο ανάμεσα στο βουνό και 
τους λόφους και πάνω στο στιβαρό άνδηρο του Όρλιακα, ιδρύθηκε το 

σπουδαιότερο οχυρό της περιοχής, το Σπήλαιο, το μοναδικό πέρασμα 
των βουνών που πέρα από την ασφάλεια των παμπάλαιων τείχων του, 

προσέφερε στους κατοίκους τούτη δυνατότητα παραγωγής στις κρυφές 

και φυσικά προστατευμένες κοιλάδες του. Χάρις σε αυτά τα 

πλεονεκτήματά του, το Σπήλαιο διατήρησε τη σημασία του στα 
ταραγμένα πρώιμα βυζαντινά χρόνια και την ενίσχυσε μετά τον 6° αιώνα, 
αρχή του μακραίωνου διαστήματος αστάθειας που εγκαινιάζει η 

διείσδυση των Σλάβων και συνεχίζεται με τα τουρκικά φύλα. Αυτή την 
περίοδο, βυζαντινές φρουρές εγκαταστάθηκαν ξανά στα παλιά ρωμαϊκά 
οχυρά στους Φιλιππαίους και το Πολυνέρι, αλλά και σε καινούργια 

έμπεδα, όπως στον Έλατο και το Κηπουριό, κοντύτερα στις γεωργικές 
ζώνες, όπου η απουσία μεγάλων γαιοκτημόνων είχε προσελκύσει 
αγροτικούς πληθυσμούς από τα ανατολικά της αυτοκρατορίας. Στο νοτιά, 
άγνωστο που ακριβώς, ιδρύεται το κάστρο της Βουχάλιστας, ενώ στο 
κέντρο όλης αυτής της περιοχής, κάπου στον 1 Οο αιώνα, εμφανίζεται η 
χωρική έννοια των Γρεβενών, που στην αρχή αναφέρεται σε κάποιο 

, στρατιωτικό σταθμό, μετά σε έδρα μητρόπολης και αργότερα στον πρώτο 
οικιστικό πυρήνα. Στα ύστερα βυζαντινά χρόνια, η μέση κοιλάδα του 
Αλιάκμονα θα γνωρίσει αξιόλογη οικιστική ανάπτυξη και παράλληλα την 
πρώτη μοναστική παρουσία. 
Από τα τέλη του 14°υ αιώνα, με την υποταγή της Μακεδονίας στους 

Τούρκους και την γενίκευση των αναταραχών στην πεδιάδα, η περιοχή 
των Γρεβενών, καθρεφτίζοντας την εξάρτηση του ορεινού χώρου από τις 
εξελίξεις της μεγάλης ιστορίας, θα γνωρίσει μία αξιοσημείωτη ένταση 
αποίκησης. Σταδιακά οι αγροικίες γίνονται πυρήνες συνοικήσεων, που θα 
συσπειρωθούν σε οικισμούς μετά τον 16° αιώνα. Στη θέση των πρώτων 
ασκηταριών ιδρύονται οι μονές Τουρνικίου και Ζάβορδας, όπου 
φωτισμένοι μοναχοί προσπαθούν να ανακόψουν το ρεύμα του 
εξισλαμισμού που προχωρά έναντι του Αλιάκμονα. Γρήγορα τα δύο 
μοναστήρια θα εξελιχθούν σε πυρήνες γαιοκτησίας και θα συσπειρώσουν 
αγροτικούς πληθυσμούς, ενώ στα δυτικά η μικρή συμπολιτεία των 
αγροτικών συνοικισμών του Σπηλαίου προστατεύει την παρουσία και την 
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δομή της με την ίδρυση του μεγάλου μοναστηριού της Παναγιάς. Το 18° 
_αιώνα, οι οικισμοί στο Βόιο, τα Κουπάτσια και τα Χάσια ενισχύθηκαν 

πληθυσμιακά από Ηπειρώτες που αναζητούσαν αδέσμευτες γαίες και 

καταφύγιο. Εν τω μεταξύ, ήδη από το 16° αιώνα ο οικισμός των 
Γρεβενών, στο σταυροδρόμι των πανάρχαιων δρόμων από την 

Μακεδονία προς την Ήπειρο και από τη Θεσσαλία προς την Μακεδονική 
ενδοχώρα, έχει αποκτήσει μόνιμο πληθυσμό και μετά τον 1 7° 
αναδεικνύεται σε κόμβο ενός ευρύτατου ιστού διακίνησης και εμπορίας 

αγαθών, αποτέλεσμα της καλύτερης οργάνωσης της αγροτικής 

παραγωγής και της δημογραφικής ευρωστίας. Στα τέλη του 18°υ αιώνα, 
τα Γρεβενά ήταν ανθηρό τμήμα του βιλαετίου του Μοναστηρίου και 
οργάνωναν τρία ετήσια παζάρια, τη μεγάλη εμποροπανήγυρη του 

Μαυρονόρους, τη ζωοπανήγυρη του Αχίλλη στην πόλη των Γρεβενών 

και το αγροτικό παζάρι του Κέντρου, στα Βέντζια. 

Όλο τον 19° αιώνα, η περιοχή των Γρεβενών μαζί με την Θεσσαλία, 
την υπόλοιπη Μακεδονία και την Ήπειρο, παραμένει προσδεμένη στην 
οθωμανική αυτοκρατορία. Παρόλες τις συγκρούσεις, ο 19°ς αιώνας είναι 
για τα χωριά και την πόλη των Γρεβενών, όπως και για την υπόλοιπη 

ορεινή Ελλάδα, μία περίοδος οικονομικής ακμής και κοινωνικής 

εξέλιξης . Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ασταθής και όταν το 1881 τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα θα φτάσουν στα νότια χωριά των Γρεβενών, οι 

εντάσεις θα αυξηθούν, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του μητροπολίτη 
Γρεβενών Αιμιλιανού στα δάση των Χασίων . Ο 19°ς αιώνας κλείνει μέσα 
στην κορύφωση του ένοπλου αγώνα, που θα οδηγήσει το Μακεδονικό 

στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα στην φάση της 

οριστικής του διευθέτησης . Για τα Γρεβενά η λήξη αυτής της περιόδου 

σηματοδοτείται με την απελευθέρωση της πόλης στις 13 Οκτωβρίου 
1912. 
Μετά τους βαλκανικούς πολέμους, ολοκληρώνεται η αποχώρηση των 

Μουσουλμάνων και η εγκατάσταση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 

κυρίως σiα χωριά των Βεντζίων. Επί τέσσερεις δεκαετίες και ενώ η 
Δεσκάτη ήταν προσαρτημένη στο νομό Λαρίσης, τα χωριά και η πόλη 

των Γρεβενών συγκρότησαν την δυτικότερη και λιγότερο ανεπτυγμένη 

επαρχία του νομού Κοζάνης. Στις αρχές της κρίσιμης δεκαετίας του 40, 
οι κοιλάδες της Πίνδου συνταράσσονται από τις συμπλοκές της βίαιης 

ελληνο-ιταλικής σύρραξης που ακολουθούνται από εμφύλιες 

αναταραχές, απόηχους των αλυσιτελών βαλκανικών διευθετήσεων . Στα 

1964 τα Γρεβενά σχηματίζουν το νεώτερο νομό της χώρας, 
συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή της Δεσκάτης και ένα μέρος από τα 

Μαστοροχώρια του Βοϊου» . 
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φωτ. 1,2 
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Φωτ. 3 

Πηγή 'Γρεβενά', Νομαρχία Γρεβενών 
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Φωτ. 4 

το καθοίlικ6 
τnς μονιiς 

ΕυαγγεΙΙίσrριας 

στn sουνάσα. 

Φωτ. 5 

Στο σκοτεινό ξωκλnσι τnς Αγίας 

Παρασκεuιiς, του Αιμιλιανού, διατnρού
νται αγιογραφίες του 19ου αιώνα. 

Πηγή: 'Γρεβενά', Νομαρχία Γρεβενών 
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Φωτ. 6 

το γεφύρι 

rου Αζίζ-Αγά. 

Πηγή 'Γρεβενά', Νομαρχία Γρεβενών 
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Τμriμα του τείχους στο καστρί ίων Φιilιππαίων. 

Φωτ. 7 

Φωτ. 8 Πηγή: 'Γρεβενά', Νομαρχιακή Αυτοδωίκηση Γρεβενών. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. 'Εθνικός Δρυμός Πίνδου', Νομαρχία Γρεβενών, Διεύθυνση Δασών, 
σελ.45-50 

2. 'Γρεβενά', Νομαρχιακή Αυτοδωίκηση Γρεβενών, σελ.50-57 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ6 

6.1. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1 «κατά το 
παρελθόν το περιβάλλον της περιοχής δέχτηκε έντονες πιέσεις, με τη 

μορφή εκχερσώσεων για γεωργική καλλιέργεια, ληστρικές υλοτομίες, 
υπερβόσκηση και συχνές - πυκνές πυρκαγιές, κύρια στα υψώματα 
που γειτονεύουν με αγρούς. 

Στις διαπιστώσεις αυτές συνηγορούν η έντονη υποβάθμιση του τοπίου 

και η υποχώρηση έως και ολοκληρωτική εξαφάνιση του δάσους με 
συνέπεια την απόπλυση των εδαφών, την οπισθοδρομική διαδοχή της 

βλάστησης και την ερημοποίηση σημαντικών εκτάσεων. 

Οι αρνητικές πιέσεις στην πανίδα επικεντρώνονται στην υπερβολική 

χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλu:ργούμενcς εκτάσεις, στον δραστικό 
περιορισμό των βιοτόπων και χώρων αναπαραγωγής και στο κυνήγι 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά 

αξιόλογο όχι μόνο σε περιφερειακή, αλλά και σε εθνική κλίμακα. Οι 

ορεινοί όγκοι που κυριαρχούν στην ευρεία περιοχή ενδιαφέροντος, 
βρίσκονται σε σχεδόν παρθένα φυσική κατάσταση και η οικολογική τους 

ισορροπία είναι πολύ εύκολο να διαταραχθει. Επομένως, κάθε έργο 

υποδομής και ανάπτυξης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για την 
προστασία της φυσικής περιβαλλοντικής δομής της περιοχής, η οποία δεν 

αντέχει σε βίαιες παραβιάσεις. 

Ιδιαίτερη επισήμανση πρέπει να γίνει για τον ορεινό όγκο της Πίνδου, 

που αποτελεί σημαντικότατο οικοσύστημα της Ελλάδας και το οποίο έχει 

δεχθεί σημαντικές πιέσεις 'λόγω της εκτεταμένης χρήσης φυτοφαρμάκων 

και της λαθροκυνηγίας με αποτέλεσμα να παρατηρείται εξαφάνιση ή 

περιορισμός αρκετών ειδών χλωρίδας και πανίδας. 
Η ανακήρυξη προστατευτέων περιοχών φυσικού κάλλους και βιότοπων 

θα συμβάλλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη 

διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. 
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6.2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον διαπλέκονται έντονα στην 

περιοχή μελέτης, σε σημείο που να είναι δύσκολη η σαφής διάκρισή 

τους. Γενικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το σύνολο του περιβάλλοντος 

είναι προϊόν ανθρωπογενών επεμβάσεων. Αυτές εκδηλώνονται είτε με 

την απόδοση στην γεωργική χρήση όλων των προσφερόμενων εκτάσεων 

(σε βάρος των λιβαδιών και του δάσους), είτε με τα εμφανή ακόμα 

σημάδια της έντονης ξύλευσης των δασών και της οπισθοδρομικής 
διαδοχής τους, όπως και της υπερβόσκησης των λιβαδιών, σε σημείο που 

αυτά μετέπεσαν σε άγονες εκτάσεις. 

Πηγή ρύπανσης αποτελούν τα αστικά λύματα των διαφόρων οικισμών 

που χύνονται ακατέργαστα στον ποταμό Αλιάκμονα. 

Σοβαρές επιδράσεις του ανθρωπογενούς στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής, αποτελούν επίσης η αλόγιστη δόμηση, κυρίως, στην πόλη των 
Γρεβενών» . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙι~Οl\ιΙΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1. ΕΞΕΤΑΣΘΕΙΣΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Λ ΥΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 1 «κατά το 
στάδιο της αναγνώρισης εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις 
διέλευσης της χάραξης τόσο σε επιμέρους περιοχές, όσο και στο σύνολό 
της. 

Οι μελετηθείσες χαράξεις ευρίσκονται εντός των δύο ζωνών διέλευσης 
που καθόρισε η αρμόδια υπηρεσία για εξέταση και διαφοροποιούνται ως 
προς την κατεύθυνση παράκαμψης του Βούρινου όρους. Επίσης 
ελήφθησαν υπόψη τα σημεία γεφύρωσης του ποταμού Αλιάκμονα των 
χαράξεων του προηγούμενου τμήματος 'Σήραγγα Μετσόβου - π. 
Αλιάκμονας'. 

7.1.1. Λ ΥΣΗ 1 

Η χάραξη αυτή παρακάμπτει το. Βούρινο όρος ανατολικά. Η αρχή 

βρίσκεται πριν τη γεφύρωση του π. Αλιάκμονα. Το σημείο γεφύρωσης 

βρίσκεται έναντι της προβλεπόμενης από τη ΔΕΗ θέσης του φράγματος 

του Ελαφιού, ώστε να μειωθεί το μήκος της γέφυρας. 

Το υψόμετρο του εδάφους στην αρχή είναι στα 470 μέτρα, ενώ η 
ερυθρά έχει υψόμετρο 504 μέτρα για να συναρμοσθεί με το προηγούμενο 
τμήμα. Εκεί η χάραξη κατεβαίνει με κλίση 5,2% και η γέφυρα που 
αρχίζει 50 μέτρα από την αρχή ακολουθεί αυτή την κλίση. 
Το μήκος της γέφυρας είναι 500 μέτρα με μέγιστο ελεύθερο ύψος 70 

μέτρων. Μετά το τέλος της γέφυρας η χάραξη κινείται με κλίση 5, Οο/ο 
φθάνοντας σε υψόμετρο 580 μέτρων. Ακολούθως η χάραξη για μήκος 1,8 
χλμ. Ανέρχεται με μηδενική περίπου κλίση ενώ στη συνέχεια μέχρι τη 
Χ.Θ. 8+500 ανέρχεται με κλίση 3,7% φθάνοντας σε υψόμετρο 740 
μέτρων. Στη Χ.Θ. 8+060 προβλέπεται ανισόπεδος κόμβος για την 
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πρόσβαση με την επαρχιακή οδό σύνδεσης των οικισμών Νησίου -
Κέντρου - Σαρακίνας - Παλαιοχωρίου κ.α. 

Ακολούθως η χάραξη και για μήκος 6, 1 χλμ. Κατηφορίζει με μηδενική 
κλίση 0,3% φθάνοντας σε υψόμετρο 720 μέτρων στη Χ.Θ . 14+600 και 
στη συνέχεια ανέρχεται με κλίση Ο, 9ο/ο μέχρι τη Χ.Θ. 17+800, φθάνοντας 
σε υψόμετρο 750 μέτρων . 

Το μέγιστο ύψος ορυγμάτων και επιχωμάτων στο εν λόγω τμήμα είναι 

40 μέτρα. 

Στη Χ.Θ. 21+700 προβλέπεται η δημιουργία ανισόπεδου κόμβου για 
την πρόσβαση του Χρωμίου και των γύρω κοινοτήτων από και προς την 

αρτηρία. Προβλέπονται επίσης δύο ανισόπεδες διαβάσεις καθώς και 

παράπλευρο δίκτυο . 

7.1.2. Λ ΥΣΗ Ιβ 

Έχει συνολικό μήκος 33,4 χλμ. Και είναι εναλλακτική λύση της λύσης 
Ι. Η χάραξη της λύσης αυτής αρχίζει πριν τον ποταμό Αλιάκμονα. 

Αρχίζει σε υψόμετρο 600 μέτρων και κατεβαίνει με κλίση 5,0% για 1,9 
χλμ. ώστε να συναντήσει την γέφυρα του π. Αλιάκμονα. Η γεφύρωση 
γίνεται παρά το χωριό Αγάπη όπου γινόταν και η γεφύρωση των παλιών 
μελετών. Η θέση αυτή βρίσκεται έναντι του φράγματος του Ελαφιού σε 
απόσταση πάνω από 7 χλμ. και επομένως πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η 
τεχνητή λίμνη που θα δημιουργηθεί. Το μέγιστο ελεύθερο ύψος των 
βάθρων είναι περί τα 70 μέτρα . Η χάραξη ακολουθεί πορεία προς 
ανατολάς με ελάχιστη ακτίνα καμπύλης σέ οριζοντιογραφία 1000 
μέτρων. 
Μηκοτομικά η χάραξη από τον ποταμό Αλιάκμονα και μετά ανέρχεται 

συνέχεια μέχρι την Χ.Θ. 12+900 σε υψόμετρο 756 μέτρων. Εκεί 
κατεβαίνει μέχρι την Χ.Θ. 15+700 σε υψόμετρο 780 μέτρων και τέλος 
συναρμόζεται με τη λύση Ι. 
Η μέγιστη κατά μήκος κλίση είναι 5,0% στην αρχή και το μέγιστο ύψος 

ορυγμάτων και επιχωμάτων είναι περί τα 30 μέτρα. 
Στη Χ.Θ . 4+800 προβλέπεται γέφυρα μήκους 25 μέτρων. 
Στο τμήμα αυτό προβλέπεται ένας ανισόπεδος κόμβος στη θέση Χ. Θ. 

11 +400 για την πρόσβαση με το επαρχιακό δίκτυο μεταξύ των 
κοινοτήτων : Κνίδη και Πυλωροί. Προβλέπονται ακόμη 4 ανισόπεδες 
διαβάσεις καθώς και το αναγκαίο παράπλευρο δίκτυο. 

7.1.3. Λ ΥΣΗ 11 

Η λύση αυτή αναφέρεται στην παράκαμψη του Βούρινου όρους από 
δυτικά, με τη διέλευση του π. Αλιάκμονα κοντά στη θέση γεφύρωσης της 
υφισταμένης Ε. Ο. Γρεβενών - Κοζάνης παρά τη Σιάτιστα. 
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Η αρχή βρίσκεται 2 χλμ. περίπου νότια των Γρεβενών και 

συναρμόζεται με τη χάραξη του προηγούμενου τμήματος. 

· Η χάραξη στο τμήμα αυτό είναι ευθειογενής με ελάχιστη ακτίνα 
καμπύλης σε οριζοντιογραφία 1000 μέτρα, κινείται συνεχώς ανατολικά 

της Ε.Ο. Γρεβενών - Σιάτιστας την οποία αφήνει ανέπαφη. Μόνο στη 

v·έα παραλλαγή της περί το χωριό Ταξιάρχης η αρτηρία την 
διασταυρώνει με κάτω διάβαση (Χ.Θ. 16+800). 
Η γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα βρίσκεται στη Χ.Θ. 20+660 και έχει 

μήκος 500 μέτρα με μέγιστο ελεύθερο ύψος βάθρων 40 μέτρα περίπου. 
Προβλέπονται ακόμη 3 γέφυρες στη Χ.Θ. 5+540 μήκους 25 μέτρων και 
στη Χ.Θ. 18+700 μήκους 15 μέτρων . 

Η μέγιστη κλίση είναι 5 , Οο/ο για τμήμα 3 20 χλμ. πριν τη γέφυρα του π. 
Αλιάκμονα. Τα μέγιστα ύψη ορυγμάτων και επιχωμάτων είναι περί τα 25 
μέτρα. 

Στη συνέχεια η χάραξη κινείται εντός της στενής κοιλάδας δεξιά της 

Ε.Ο. Γρεβενών - Σιάτιστας - Κοζάνης, σε μικρό επίχωμα 1,0 - 2 5 
μέτρων . 

Στη θέση Χ.Θ. 2+560 υπάρχει ανισόπεδος κόμβος με πρόσβαση στην 
Ε.Ο., Καστοριάς - Γρεβενών - Καλαμπάκας. Ανισόπεδοι κόμβοι 
προβλέπονται επίσης στις Χ.Θ. 12+180 και στη Χ.Θ. 25+720 για 

σύνδεση με τη Σιάτιστα. 
Στο τμήμα αυτό υπάρχουν επίσης 9 ανισόπεδες διαβάσεις καθώς και το 

αναγκαίο παράπλευρο δίκτυο. 

7.1.4. Λ ΥΣΗ Ιlα 

Το τμήμα αυτό αποτελεί μια μελετηθείσα εναλλακτική πορεία στη 
λύση Π. Το συνολικό της μήκος είναι 32,24 χλμ. 
Η αρχή του βρίσκεται στην ίδια περίπου θέση με την αρχή της λύσης Π. 

Η χάραξη στη λύση αυτή απομακρύνεται από την Ε.Ο. Γρεβενών -
Σιάτιστας και προχωρεί ανατολικά για να γεφυρώσει τον π. Αλιάκμονα 
σε θέση κοντά στο χωριό Πόρος. Επειδή, όμως, η περιοχή είναι δύσβατη 
με έντονο ανάγλυφο η χάραξη δεν είναι τεταμένη ενώ έχουν 
χρησιμοποιηθεί ακτίνες στην οριζοντιογραφία 600 μέτρων και 800 
μέτρων, η δε μέγιστη κατά μήκος κλίση είναι 5,3%. 

7.2. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 

Η τυπική διατομή για την Εγνατία οδό, έχει δοθεί από την υπηρεσία και 
είναι αυτοκινητόδρόμος δύο κατευθύνσεων με δύο λωρίδες κυκλοφορίας 
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σε κάθε κατεύθυνση και κεντρική νησίδα με στηθαία σκυροδέματος 
(New Jersey) και Λ.Ε .Α. , συνολικού πλάτους 21,50 μέτρων. 
Ως τυπική διατομή για τα τμήματα αποκατάστασης των υφισταμένων 

Ε . Ο . ελήφθη η διατομή τύπου Δ σύμφωνα με την 103/ΙΕ . 

Τέλος για το υπόλοιπο δίκτυο ελήφθη τυπική διατομή τύπου 'Ζ' που 
ανταποκρίνεται στη σημασία και τις κυκλοφοριακές ανάγκες σε σχέση 

πάντα και με την οικονομικότητα της κατασκευής. 

7.3. ΕΠΙΛΟΓΉ ΧΑΡΑΞΗΣ 

Με την ΔΜΕΟ/α/3825/3-11-1992 απόφαση εγκρίθηκε η εφαρμογή της 
λύσης ΙΙ επειδή πλεονεκτεί οριζοντιογραφικά, μηκοτομικά και σε 

συνολικό μήκος (συντομότερη κατά 5 χλμ. περίπου) έναντι της 

ανατολικής λύσης. Επίσης, πλησιάζει τις πόλεις των Γρεβενών και πις 

Σιάτιστας συμβάλλοντας στην κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση και την εν 

γένει αναβάθμιση των πόλεων. 

Παράλληλα, ζητήθηκε η εξέταση της βέλτιστης πορείας στην περιοχή 

της Μυρσίνας με εναλλακτική παραλλαγή την παράκαμψη της 

κοινότητας. 

Η παραλλαγή αυτή αναφέρεται στην αρχή της χάραξης και εξετάζει τη 
διέλευση της οδού με παράκαμψη δυτικά της Μυρσίνας έχοντας 

συνολικό μήκος 9, 4 χλμ. και ταυτίζεται οριζοντιογραφικά και 

μηκοτομικά με την αρτηρία στη Χ.Θ. 9+ 100. 
Επίσης μελετήθηκε η παραλλαγή Α και Β που αφορά την περιοχή του 

Ταξιάρχη . 
Με την ΔΜΕΟ/α/2017 /22-9-1993 απόφαση, εγκρίθηκε η προμελέτη 

του άξονα με εφαρμογή της παραλλαγής Μυρσίνας στο τμήμα Χ. Θ. 
2+400 έως Χ . Θ. 9+412 (9-L 100 της βασικής χάραξης) καθώς επίσης και 
των παραλλαγών Ταξιάρχη (Χ . Θ. 9+400 έως Χ.Θ. 17+575) ως 
οικονομοτεχνικά αρτιότερων λύσεων γιατί : 
- η παραλλαγή Μυρσίνας πλεονεκτεί έναντι της βασικής λύσης ως 

οικονομικότερη κατά 18% περίπου, παρότι αυξάνει το μήκος της 
χάραξης κατά 300μ. περίπου, διέρχεται από ομαλότερο έδαφος και 
συναρμόζει καλύτερα με το προηγούμενο τμήμα Παναγιά - Γρεβενά. 

- Η παραλλαγή Α Ταξιάρχη πλεονεκτεί έναντι της βασικής λύσης λόγω 
βελτιωμένης μηκοτομής και χωματισμών, και έναντι της Β λόγω 
μικρότερου μήκους κατά 1 χλμ. περίπου. 
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7.3.1. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΜΥΡΣΙΝΑΣ 

Η παραλλαγή αυτή αναφέρεται στην αρχή της χάραξης και εξετάζει την 

διέλευση της οδού με την παράκαμψη της κοινότητας Μυρσίνας από τα 

δυτικά. Το συνολικό μήκος της είναι 9 4 χλμ. και ταυτίζεται 

οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά στην Χ.Θ. 9+ 100 της αρτηρίας. 
Η αρχή της είναι στην ίδια θέση με αυτή της αρτηρίας. Η γέφυρα του 

ποταμού Γρεβενιώτικου είναι 700 μέτρα αντί 665 μ. της αρτηρίας περί 

την Χ. Θ. 0+895. Μετά την γέφυρα, η χάραξη ακολουθεί ευθεία πορεία 

ανερχόμενη με κλίση 5 2%. Στρέφεται προς τον Βορρά με μια ανοιχτή 
καμπύλη 5000 μέτρων. Διέρχεται γενικά σε όρυγμα με μέγιστο ύψος περί 

τη θέση Τούμπα περίπου στα 30 μέτρα. Από τη Χ.Θ. 2+900 ανέρχεται με 
ήπια κλίση 1 2ο/ο κινούμενη παράλληλα της υφισταμένης Ε.Ο. Γρεβενών 
- ..... ιάτιστας σε μικρό όρυγμα. 

Ακολούθως στρέφεται ανατολικά με δεξιά οριζοντιογραφική καμπύλη 

1000 μέτρων. Από την Χ . Θ. 3+ 750 η παραλλαγή κατέρχεται με κλίση 
0,6%. Στη Χ.Θ. 4+233 διασταυρώνεται με την υφιστάμενη οδό προς 

Μυρσίνα όπου διέρχεται ορυγματικά σε βάθος 7, 70 μέτρων. 

Προβλέπεται έτσι άνω διάβαση της οδού με γέφυρα μήκους 40 μέτρων. 
Εν συνεχεία η χάραξη κινείται περίπου οριζόντια ανερχόμενη με κλίση 

0,4%. ._τη Χ . Θ. 5+441 όπου η παραλλαγή κινείται επιχωματικά 

διασταυρώνεται με την υφισταμένη οδό προς Μυρσίνα, όπου 

προβλέπεται κάτω διάβαση αυτής. 
Η παραλλαγή κινείται παράλληλα της υφισταμένης οδού Μυρσίνας -

Ασπρόκαμπου στρεφόμενη με δεξιά καμπύλη 1500 μέτρων. Εν συνεχεία 
κατέρχεται με κλίση 1, 1 % από τη Χ.Θ. 6+600 και συναρμόζεται 
οριζοντιογραφικά με την κύρια χάραξη με αριστερή οριζοντιογραφική 
καμπύλη 1000 μέτρων. Από την Χ.Θ. 9+200 περίπου συναρμόζεται και 
μηκοτομικά. 
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Φωτ. 1,2 
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7.3.2. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΑ 

Η αρχή της ευρίσκεται στην Χ.Θ. 9+400,00 της κύριας χάραξης πριν το 
Ρέμα Τρουμπέτα και το τέλος της στην Χ.Θ. 17+575,00 που ταυτίζεται 
με την Χ.Θ. 17+250,00 της κύριας χάραξης. Έχει μήκος 8.175 μέτρα, 
δηλ. 325 μέτρα περισσότερα από την αρτηρία. 
Η γέφυρα του Ρέματος Τρουμπέτα είναι στην ίδια θέση με της κύριας 

χάραξης έχει όμως αυξημένο μήκος κατά 35 μέτρα (245μ. έναντι 210 
μέτρων) . Εκεί η χάραξη στρέφεται προς ανατολάς με ακτίνα 1250 . 
μέτρων ανερχόμενη με κλίση 5% και ευρισκόμενη κατάντι αυτής. 
Διέρχεται κοντά στον οικίσμό Ταξιάρχη χωρίς όμως να θίγει κτίσματα 

και κατόπιν στρέφεται προς βορρά με ακτίνα 800 μέτρων κατερχόμενη 
με κλίση 5%. Η απαιτούμενη κοιλαδογέφυρα στο ρέμα του Καλογήρου 
είναι 240 μέτρα, έναντι 315 μέτρων της κύριας χάραξης. Εκεί στρέφεται 
ξανά ανατολικά με ακτίνα 2000 μέτρων με συναρμόζεται με την κύρια 
χάραξη οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά μετά τον ποταμό Αλιάκμονα. 
Η γέφυρα του ποταμού είναι στην ίδια θέση και του ιδίου μεγέθους (21 Ο 
μέτρα) με αυτήν που προβλέπεται στην αρτηρία. 

Η χάραξη κατά την πορεία της γύρω από τον ορεινό όγκο του Προφήτη 
Ηλία διέρχεται εν γένει ορυγματικά με μικρότερο βάθος απ' ότι στην 

κύρια χάραξη εκτός από τοπικό όρυγμα βάθους περί τα 50 μέτρα περί την 
Χ.Θ. 11+300,00 πριν τον Ταξιάρχη όπου όμως υπάρχουν γεωλογικά υγιή 
πετρώματα, που καθιστούν εφικτή την κατασκευή του. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΒ 

Η αρχή της ευρίσκεται στην Χ.Θ. 9+400,00 της κύριας χάραξης πριν το 
Ρέμα Τρουμπέτα, όπως και η παραλλαγή Α. Το τέλος της επίσης 
ευρίσκεται στην ίδια θέση στην Χ.Θ. 17+250,00 της αρτηρίας μετά τον 
ποταμό Αλιάκμονα. Το συνολικό μήκος της είναι 8854,14 μέτρα δηλ. 
1005, 14 μέτρα περισσότερα από την κύρια χάραξη και 680, 14 μέτρα 
περισσότερα από την παραλλαγή Α. 
Το μήκος της γέφυρας του Ρέματος Τρουμπέτα είναι 180 μέτρα δηλ. 30 

και 65 μέτρα λιγότερα από την αρτηρία και την παραλλαγή Α αντίστοιχα. 
Εκεί η χάραξη στρέφεται δυτικά με ακτίνα 1000 μέτρων, ανερχόμενη με 
κλίση 5ο/ο με μικρά ορύγματα. Διέρχεται το Ρέμα του Καλογήρου, όπου 
προβλέπεται θολαιτός οχετός 7, 00 μέτρων και τέλος οδεύει προς τον 
ποταμό Αλιάκμονα με ακτίνα 2750 μέτρων. Η γέφυρα του ποταμού 
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Αλιάκμονα έχει την ίδια θέση και μέγεθος (210 μέτρα) με την κύρια 
χάραξη. 
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Φωτ. 2 
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7.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

Η γενική πορεία της οδού καθορίστηκε με την εγκριτική απόφαση της 

Προμελέτης με διέλευση παράλληλη της υφισταμένης Ε.Ο. Γρεβενών -
Σιάτιστας - Κοζάνης . 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί νέες απόψεις σχετικά τη χάραξη 

αυτοκινητοδρόμων. Δηλ. μεγαλύτερες επιτρεπόμενες κατά μήκος 

κλίσεις, η δυνατότητα εκσκαφής βαθέων ορυγμάτων, κατασκευής 

σηράγγων και κοιλαδογεφυρών οδηγούν σε ευθειογενείς χαράξεις για τον 

περιορισμό του συνολικού μήκους. Η φιλοσοφία αυτή ακολουθήθηκε 

από το στάδιο της προμελέτης με την παραδοχή μέγιστης κατά μήκος 

κλίσεως 5%. Μέγιστο ύψος ορυγμάτων - επιχωμάτων μέχρι 30 μέτρα. Η 
χάραξη διατηρήθηκε τεταμένη σ' όλο το μήκος της με ελάχιστη ακτίνα 
οριζοντιογραφίας 800 μέτρα και κυρτή καμπυλότητα σε μηκοτομή 

R=18.000. 

7.4.1. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α : Χ.Θ. 0+000,00 - Χ.Θ. 10+000,00 

7.4.1.1. ΑΡΤΗΡΙΑ 

Η αρχή του τμήματος βρίσκεται στο τέλος του προηγούμενου τμήματος 
της Εγνατίας Οδού από Σήραγγα Μετσόβου (Παναγιά) έως τα Γρεβενά 
και εντοπίζεται χιλιομετρικά περί την Χ.Θ . 2+600 της Προμελέτης. 
Η χιλιομετρική θέση 0+000 της οριστικής μελέτης, ευρίσκεται στο Α39 

του προηγούμενου τμήματος όπου έγινε οριζοντιογραφική και 

μηκοτομική συναρμογή. _ 
Αρχικά η χάραξη ακολουθεί την · ευθυγραμμία και την ανοδική κατά 

μήκος κλίση 4,03% του προηγούμενου τμήματος. Στη συνέχεια 
στρέφεται αριστερά με καμπύλη R=l500 μέτρων και αύξηση της κατά 
μήκους κλίσης 5% δημιουργώντας μέγιστο επίχωμα 14 μέτρων και 
μέγιστο όρυγμα 28 μέτρων. Στη Χ.Θ. 0+829 προβλέπεται κάτω διάβαση 
αγροτικής οδού και ροής με τεχνικό διαστάσεων 4,50 Χ 4,50. Επίσης 
παρά την Χ.Θ. 0+520 η χάραξη διέρχεται χωρίς πρόβλημα ελεύθερου 
ύψους καλώδια υψηλής τάσης της ΔΕΗ 150 KV. 
Ακολούθως η χάραξη στρέφεται δεξιά με καμπύλη R=lOOO μέτρα και 

με μικρή κατά μήκος κλίση καθοδική Ο, 8ο/ο. Στην πορεία της χάραξης 
δημωυργούνται ορύγματα της τάξης των 8 μέτρων το μέγιστο και 
επιχώματα με μέγιστο ύψος τα 22 μέτρα τοπικά. Στη Χ.Θ . 1 +675,42 
προβλέπεται άνω διάβαση της κάθετης οδού Kl με γέφυρα λοξού 
ανοίγματος 50 μέτρων. Η ως άνω οδός είναι παραλλαγή της υφισταμένης 
εθνικής οδού Γρεβενών - Κοζάνης της οποίας η λοξότητα, στην τομή της 
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με την Εγνατία ήταν μικρότερη των 60 μοιρών με συνέπεια να απαιτείται 
μεσόβαθρο. Έτσι μελετήεtηκε τοπική παραλλαγή αυτής με αύξηση της 

γωνίας τομής για την αποφυγή τοποθέτησης μεσοβάθρου. 

Στη συνέχεια η χάραξη διέρχεται εκτός του οικισμού Μυρσίνας και 

μηκοτομικά ανέρχεται με κατά μήκος κλίση 1 ο/ο δημιουργώντας αρχικά 
δύο επιχώματα ύψους 18 και 13 μέτρα αντίστοιχα. Ενδιάμεσα των δύο 
επιχωμάτων η χάραξη δημιουργεί μικρό όρυγμα όπου βρίσκεται πυλώνας 
υψηλής τάσης και θα απαιτηθεί τοίχος αντιστήριξης για την προστασία 

αυτού. Μετά τον πυλώνα η χάραξη διασταυρώνει την υψηλή τάση των 

150 KV την οποία διέρχεται με μεγάλη υψομετρική διαφορά. Στη 

συνέχεια στη Χ. Θ. 2+480,00 προβλέπεται κάτω διάβαση 
παραλλασσόμενης αγροτικής οδού και ροής με γέφυρα ανοίγματος 1 Ο 
μέτρων. Ακολούθως η χάραξη διασταυρώνει την Ε . Ο. Γρεβενών -
Κοζάνης στην Χ.Θ . 2+865,00 όπου προβλέπεται κάτω διάβαση αυτής με 
γέφυρα ανοίγματος 13, 00 μέτρα. 
Περί την Χ.Θ . 2+670 η χάραξη διακόπτει υφιστάμενη εγκάρσια οδό για 

την οποία προτείνεται η αποκατάστασή της να γίνει μέσω παράλληλης 
οδού η οποία θα συνδεθεί με την Ε.Ο. Γρεβενών - Κοζάνης. Περί την 
Χ.Θ. 2+700 η οδός διέρχεται δεξιά από οικία σε απόσταση 20 μέτρα από 
τον άξονα ορυγματικά. Απαιτείται τοίχος αντιστήριξης για την 

προστασία του. 
Στη συνέχεια η οδός στρέφεται δεξιά με καμπύλη R=lOOO μ. με μικρά 

ορύγματα - επιχώματα. Στη Χ.Θ. 3+ 120 προβλέπεται κάτω διάβαση 
προτεινόμενης αγροτικής οδού και ροής με τεχνικό 4,50 Χ 4,50 μ. Στην 
περιοχή θα απαιτηθεί αγροτική διάνοιξη η οποία θα διέλθει μέσω της 
προτεινόμενης κάτω διαβάσεως και θα συνδεθεί με τους εκατέρωθεν της 
χάραξης αγροτικούς οδούς. 
Ακολούθως η οδός στρέφεται αριστερά με καμπύλη R=lOOO μ. και με 

καθοδική κατά μήκος κλίση 1°/ο .. Στην πορεία της η χάραξη δημιουργεί 
μέγιστο όρυγμα τοπικά 17 μέτρα και μέγιστο επίχωμα τοπικά 18 μέτρα. 
Από την Χ.Θ. 4+900 έως την Χ.Θ. 5+300 περίπου προβλέπεται 

αποκατάσταση της υφισταμένης οδού προς Ασπρόκαμπο την οποία η 
Εγνατία διασταυρώνει δυο φορές ορυγματικά. Προκειμένου να 
αποφευχθούν τα δύο τεχνικά, η οδός παραλλάσσεται στην περιοχή που οι 
δύο χαράξεις κινούνται επιχωματικά. Η αποκατάσταση αυτή έχει 
ονομασία ΔSRO και μελετήθηκε με διατομή τύπου Ζ με έρεισμα 
ρείθρου λόγω της γειτνίασής της με την Εγνατία Οδό. Ακολούθως στην 
Χ.Θ. 5+520 προβλέπεται κάτω διάβαση παραλλασσόμενης αγροτικής 
οδού και ροής με τεχνικό 4,50 Χ 4,50. Για την λειτουργία του αγροτικού 
δικτύου της περιοχής θα απαιτηθεί αγροτική διάνοιξη η οποία θα διέλθει 
μέσω του προτεινόμενου τεχνικού και θα συνδέσει τις εκατέρωθεν 

περιοχές. 
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Μετά την κάτω διάβαση η χάραξη διέρχεται ορυγματικά με μέγιστο 

ύψος ορύγματος 13 μ. Στη συνέχεια έως την Χ.Θ. 6+450 κινείται με 
μικρά ορύγματα - επιχώματα ενώ περί την Χ. Θ. 6+360 παρουσιάζεται 
τοπικό επίχωμα της τάξεως των 15 μέτρων. 
Από την Χ.Θ . 6+450 η οδός κατέρχεται με κλίση 5ο/ο προς το ρέμα 

Τρουμπέτα δημιουργώντας αρχικά όρυγμα της τάξεως των 33 μέτρων και 
στη συνέχεια μικρά επιχώματα - ορύγματα. Στη Χ.Θ. 7+233,50 
προβλέπεται κάτω διάβαση προτεινόμενης αγροτικής οδού και ροής με 
τεχνικό 4,50 Χ 4,50 μέτρων. Για την σύνδεση με το υφιστάμενο αγροτικό 
δίκτυο θα απαιτηθεί αγροτική διάνοιξη η οποία θα διέλθει μέσω του 
τεχνικού και θα συνδέσει τις εκατέρωθεν περιοχές μέσω του 
υφισταμένου αγροτικού δικτύου . 

Από την Χ.Θ . 7+460 η χάραξη ανέρχεται με κατά μήκος κλίση 5%. 
Διέρχεται το ρέμα Τρουμπέτα με γέφυρα ανοίγματος 300μ. (10 Χ 30μ.) 
στη Χ.Θ. 7+818. Η γέφυρα τοποθετείται αρχικά σε ευθυγραμμία και μετά 
την κλωθοειδή της δεξιόστροφης καμπύλης ακτίνας R=1250μ. 

Από την Χ.Θ. 7+776 η αρτηρία διαχωρίζεται βαθμιαία σε δύο κλάδους 
λόγω κατασκευής σήραγγος οι οποίοι στην ευθυγραμμία που ακολουθεί 

έχουν απόσταση μεταξύ των εσωτερικών οριογραμμών τους 30μ. Ως 
άξονας των κλάδων αυτών θεωρήθηκε η εσωτερική οριογραμμή τους 

όπου αναφέρεται το ερυθρό υψόμετρο και ταυτίζεται με τον άξονα 
περιστροφής του οδοστρώματος στις περιοχές αλλαγής των επικλίσεων. 
Η συναρμογή των δύο κλάδων με τον κύριο άξονα γίνεται με δύο 

αντίρροπες καμπύλες ακτίνας R =6000μ. η οποία δίνει τη δυνατότητα 
διατήρησης των επικλίσεων της ευθυγραμμίας. 

Για το τμήμα αυτό υποδείχθηκε από την Υπηρεσία και τους 

συμβούλους η ανύψωση της ερυθράς της αρτηρίaς σε σχέση με την 
προμελέτη για περιορισμό του μήκους της σήραγγας. Από την ανύψωση 
όμως αυτή επήλθε η αύξηση του ανοίγματος της γέφυρας του ρέματος 
Τρομπέτα κατά 25 μέτρα. Και η ανάγκη γεφυρώσεως του ρέματος 
Βλαχιώτη το οποίο στην προμελέτη διέρχετο με μεγάλο επίχωμα της 
τάξεως των 35 μέτρων. 
Αναλυτικά για τον αριστερό κλάδο της Εγνατίας προέκυψαν στο ρέμα 

Βλαχιώτη, γέφυρα ανοίγματος 180μ. (6 Χ 30) και σήραγγα L=245 
μέτρων ενώ στο δεξιό κλάδο γέφυρα ανοίγματος 240 μέτρων και 

σήραγγα L=235 μέτρων. 
Η κατά μήκος κλίση εντός της σήραγγας περιορίσθηκε κατά 25% σε 

σχέση με την κλίση εντός σήραγγος στο 3, 7% όπως συνίσταται διεθνώς . 
παρ' ότι το μήκος της είναι πολύ μικρό. 
Η αρτηρία μετά την σήραγγα ανέρχεται ορυγματικά και περί την Χ.Θ. 

9+ 260 όπου υπάρχει τοπικό επίχωμα προβλέπεται κοινή κάτω διάβαση 
αγροτικής οδού και ροής 4,50 Χ 4,50. 
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Στη συνέχεια η χάραξη διέρχεται ορυγματικά μέσω του οικισμού 
Ταξιάρχη έως την Χ.Θ. 10+000. Λόγω του ανεπτυγμένου αγροτικού 
δικτύου της περιοχής το οποίο διακόπτεται θα απαιτηθεί παράλληλη οδός 
στο φρύδι του ορύγματος της Εγνατίας η οποία θα αποκαταστήσει τη 
σύνδεση. 

Το υποτμήμα αυτό έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί προσωρινά με την 
υφισταμένη εθνική οδό Γρεβενών - Κοζάνης με μηκοτομική και 

οριζοντιογραφική παραλλαγή ώστε να κατασκευασθεί αυτοτελώς ως μία 
εργολαβία. 

7.4.1.2. ΠΑΡΆΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

1. ΚΑΘΕΤΉ ΟΔΟΣ κι 
('ΓΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΉ Ε.Ο . ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ) 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως περί την Χ.Θ. 1 +660 η Εγνατία οδός 
διασταυρώνει ορυγματικά την υφισταμένη εθνική οδό Γρεβενών -
Κοζάνης με μεγάλη λοξότητα η οποία θα έδινε μεγάλο άνοιγμα γέφυρας 
με ανάγκη μεσοβάθρου και διαπλατύνσεις της κεντρικής νησίδας και 
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας επί ικανού μήκους . Γι' αυτό έγινε παραλλαγή 

αυτής ώστε η λοξότητα να μην απαιτεί την ανάγκη τοποθετήσεως 

μεσοβάθρου. Το μήκος της οδού που μελετούμε είναι 355μ. με τυπική 

διατομή τύπου Δ συνολικού πλάτους 10 μέτρων . 

Η οδός αρχικά κατέρχεται με κλίση Ο,65ο/ο και στη συνέχεια ανέρχεται 

με κλίση 1 % διατηρώντας στην αρχή και στο πέρας της τις κατά μήκος 
κλίσεις. Οριζοντιογραφικά εφαρμόσθηκαν δυο αντίρροπες καμπύλες 

ακτίνας 150 μέτρων. 
Στο σημείο τομής με την Εγνατία στη Χ.Θ. 0+192,51 διέρχεται με άνω 

διάβαση και γέφυρα λοξού ανοίγματος 50 μέτρων. Δεν θα απαιτηθούν 
πρόσθετα μέτρα κατά την κατασκευή δώτι το τεχνικό θα κατασκευασθεί 

σε περιοχή εκτός υφισταμένης οδού. 

2. ΠΑΡΆΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΔSRO 

Η εν λiJγω οδός μελετήθηκε για την αποφυγή κατασκευής δύο 
διαβάσεων καθ' όσον η Εγνατία οδός την διασταυρώνει ορυγματικά δυο 
φορές. Πρόκειται για την υφισταμένη οδό σύνδεσης της κοινότητας του 

Ασπρόκαμπου με την Εθνική οδό. 
Το συνολικό μήκος της οδού είναι 768μ. , η διατομή που έχει 

εφαρμοσθεί είναι τύπου Ζ, και το συνολικό πλάτος οδοστρώματος 7,50 
μέτρα, με έρεισμα ρείθρο, λiJγω της γειτνίασης αυτής με την αρτηρία. 
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Αρχικά στα πρώτα 50 μέτρα κινείται επί της υφισταμένης με κατά 
_μήκος κλίση 1,5% ενώ στη συνέχεια κατέρχεται με κλίση 7% για 225 
μέτρα. 

Ακολούθως κινείται παράλληλα και στο δεξιό μέρος της αρτηρίας σε 
αξονική απόσταση περί τα 20 μέτρα. Κατόπιν απομακρύνεται με 
ανερχόμενη κατά μήκος κλίση περίπου 8%, στρεφόμενη δεξιά ώστε να 
συναρμοστεί ξανά με την υφισταμένη οδό προς Ασπρόκαμπο, την οποία 

ακολουθεί για 68 μέτρα με κατά μήκος καθοδική κλίση 2, 3ο/ο . Στο τέλος 

της συναρμόζεται επί της υφισταμένης οδού στη ΧΌΘ. 0+768,00. 

7.4.1.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Λόγω του έντονου αναγλύφου του εδάφους στο εξεταζόμενο υποτμήμα 

και τις βαθειές χαραδρώσεις από ρέματα που εκβάλουν στον π. 

Αλιάκμονα, προβλέπονται σημαντικά τεχνικά έργα για λόγους 
διελεύσεως (κοιλαδογέφυρες, σήραγγα) . Συγκεκριμένα αυτά είναι: 

1. Κοιλαδογέφυρα συνολικού ανοίγματος L=300μ. (10 ανοίγματα των 
30 μέτρων το καθένα) για τη διέλευση του ρέματος Τρουμπέτα στη 
Χ. Θ. 7+818. 

2. Δύο κοιλαδογέφυρες (μία για κάθε κλάδο της αρτηρίας) για την 
διέλευση του ρέματος Βλαχιώτη. Λόγω της σήραγγας που ακολουθεί 
οι κλάδοι της οδού διαχωρίσθηκαν (απόσταση οριογραμμών 30 μ.) 
πριν και μετά, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά 
την διάτρηση των οπών. Η κοιλαδογέφυρα του αριστερού κλάδου έχε1 
συνολικό άνοιγμα 180μ. και βρίσκεται περί την Χ.Θ. 8+800 της 
χιλιομέτρησης του κλάδου αυτού και η κοιλαδογέφυρα του δεξιού 
κλάδου έχει συνολικό άνοιγμα 240μ. στη Χ. Θ. 8+ 770μ. Οι ως άνω 
κοιλαδογέφυρες, λfyyω της ανυψώσεως της ερυθράς για τον 
περιορισμό του μήκους της σήραγγας, των ισχυρών εγκαρσιών 
κλίσεων καθώς και του διαχωρισμού των αξόνων, η κατασκευή των 

κοιλαδογεφυρών είναι επιβεβλημένη. 
3. Σήραγγα γω. την διέλευση τοπικού εγκάρσιου λόφου, περί την Χ.Θ. 

9+000 περίπου. Η διέλευση είναι υποχρεωτική λόγω αφ' ενός μεν των 
ισχυρών εγκαρσιών κλίσεων στο ρέμα Βλαχιώτη και του οικισμού 
Ταξιάρχη μετά την σήραγγα. Η διάταξη του λόφου είναι τέτοια που 
μικρομετακινήσεις της χάραξης δεν δίδουν ωJ....ες δυνατότητες. Λόγω 
της μεγάλης διατομής της Εγνατίας προβλέπονται δυο ξεχωριστές 
διατρήσεις μια ανά διεύθυνση και απομάκρυνση των κλάδων σε ικανή 
απόσταση ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάνοιξη. Η 
απόσταση των οριογραμμών αυξήθηκε στα 30μ. Το συνολικό μήκος 
της σήραγγας (δtάτρηση και Cut and Cover εκατέρωθεν) στον 
αριστερό κλάδο είναι 245μ. και στον δεξιό 235μ. 
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. Εκτός από τα παραπάνω σημαντικά τεχνικά, προβλέπονται τοίχοι 
αντιστήριξης σε δύο θέσεις που η οδός διέρχεται ορυγματικά: 

ΑΙ. Από την Χ.Θ. 2+380 - Χ.Θ. 2+480 δεξιά τοίχος ύψους 6 μέτρων για 
την προστασία πυλώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ. 

Α2. Από την Χ.Θ. 2+690 - 2+705, αριστερά της οδού, τοίχος ύψους 8 
μέτρα για την προστασία οικίας, στην περιοχή της Μυρσίνας. 

Προβλέπονται επίσης οι αναγκαίες άνω και κάτω διαβάσεις των 

υφισταμένων οδών από την Εγνατία. Κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως με 
την υπηρεσία και στην προσπάθεια τυποποιήσεως των μελετών, για τις 

κάτω διαβάσεις αγροτικών οδών, προβλέπεται κιβωτοειδής διατομή 4,50 
Χ 4,50μ. και προσπάθεια για την κατασκευή κοινού τεχνικού για την 

διέλευση ροών και παρακειμένων αγροτικών οδών τοπική παραλλαγή 

αυτών. Για τις υπόλοιπες οδούς οι διαστάσεις των διαβάσεων είναι 

ανάλογες των υφισταμένων διατομών αυτών. 

Προβλέφθηκαν σε κατάλληλες θέσεις οχετοί για την απορροή των 

ομβρίων. Στις θέσεις υψηλών επιχωμάτων (h>=6-7μ.), ανεξαρτήτως 
υδραυλικών παροχών, ο μικρότερος οχετός που προτείνεται είναι 

κιβωτοειδής 2,00 Χ 2,ΟΟμ., προκειμένου να είναι επισκέψιμος για τον 
αναγκαίο καθαρισμό. 

7.4.2. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β : Χ.Θ. 10+000,00 - Χ.Θ. 21+200,00 

7.4.2.1. ΑΡΤΗΡΙΑ 

Η αρχή του εξεταζόμενου Β υποτμήματος βρίσκεται στην περιοχή του 
οικισμού Ταξιάρχη. Από την Χ.Θ. 10+000 η χάραξη στρέφεται αριστερά 
με καμπύλη R=800 διερχόμενη στα όρια του οικισμού και στην Χ.Θ. 
1Ο+15 2, 00 διασταυρώνει τη σύνδεση του οικισμού με την υφιστάμενη 
Ε . Ο. για την οποία προβλέπεται άνω διάβαση με γέφυρα λοξού 
ανοίγματος· 44,Ομ. 
Στη συνέχεια η χάραξη κινείται τοπικά στο έδαφος όπου προβλέπεται 

οχετός λόγω ύπαρξης βαθιάς γραμμής. 
Ακολούθως η χάραξη διέρχεται ορυγματικά με μέγιστο όρυγμα τα 9 

μέτρα ως την Χ.Θ. 10+820. Εκεί δημιουργεί μικρό επίχωμα και μικρό 

όρυγμα. 
Στη Χ.Θ. 11+189 προβλέπεται κάτω διάβαση αγροτικής οδού και ροής 

με τεχνικό 4,50 Χ 4,50 μέτρα η οποία θα απαιτήσει αγροτική διάνοιξη 
για να συνδεθεί με το υπόλοιπο υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο της 

περιοχής. 
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Στην περιοχή του τεχνικού το μέγιστο επίχωμα είναι 11 μέτρα. Η 

χάραξη συνεχίζει πλέον να κατέρχεται με κατά μήκος κλίση 5% ενώ στο 
ως άνω μήκος εκινείτο με καμπύλη συναρμογής ακτίνας R=18.000, 
δημιουργώντας τοπικό όρυγμα αρχικά και στη γέφυρα στη συνέχεια. 

Η ανάγκη γεφυρώσεως στη Χ. Θ. 11+31 Ο προέκυψε από μεγάλη 

υψομετρική διαφορά μεταξύ εδάφους-ερυθράς (27 μέτρα) και της 

έντονης εγκάρσιας κλίσης του εδάφους. Η γέφυρα είναι συνολικού 

ανοίγματος 90 μέτρα με τρία ανοίγματα των 30 μέτρων. 
Στη συνέχεια παρότι η χάραξη δημιουργεί όρυγμα στον άξονα 

απαιτείται τοίχος αντιστήριξης λόγω της έντονης εγκάρσιας κλίσης του 

εδάφους. Από την Χ.Θ. 11 +460 έως την Χ.Θ. 11 +550 περίπου η χάραξη 
διέρχεται ορυγματικά και παράλληλα και χαμηλότερα με την υφισταμένη 
Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης. 

Ακολούθως η οδός στρέφεται δεξιά με καμπύλη R=2.000 μέτρα και 
παρουσιάζει σημαντικό επίχωμα με μέγιστο ύψος τα 18 μέτρα το οποίο 
όμως δεν έχει πρόβλημα ευστάθειας διότι η εγκάρσια κλίση είναι 

μηδενική. Στη Χ.Θ. 1 +950 προβλέπεται κάτω διάβαση αγροτικής οδού 
με άνοιγμα γέφυρας 7 μέτρα. 
Περί την Χ.Θ. 12+180 το επίχωμα ελαττώνεται στο ένα μέτρο και στη 

συνέχεια η χάραξη διέρχεται το ρέμα Καλογήρου, με γέφυρα ανοίγματος 
245 μέτρων (7Χ35,ΟΟ). Μετά τη γέφυρα διέρχεται ορυγματικά από την 
τοποθεσία Τρανό Μεσοράχη με μέγιστο ύψος ορύγματος τα 35 μέτρα. 
Ακολούθως παρουσιάζεται επίχωμα με μέγιστο ύψος τα 24 μέτρα και για 
μήκος περίπου 400 μέτρα. Από τη Χ. Θ. 13+ 315 η χάραξη ανέρχεται με 
κατά μήκος κλίση 2% για να διέλθει την τοποθεσία μικρό Μεσοράχη 
ορυγματικά με μέγιστο ύψος ορύγματος 27 μέτρα. 
Ακολουθεί επίχωμα για μήκος 300 μέτρων και στην Χ.Θ. 13+668,00 

προβλέπεται κάτω διάβαση αγροτικής οδού και ροής με γέφυρα 
ανοίγματος 10μ. Από την Χ.Θ. 13+800 έως Χ.Θ. 14+230 η χάραξη 
κινείται ορυγματικά με μέσο · ύψος ορύγματος 1 Ο μέτρα και τοπικά 15 
μέτρα. 
Στη Χ.Θ. 14+400 όπου η χάραξη διασταυρώνει τον ποταμό Αλιάκμονα 

προβλέπεται γέφυρα ανοίγματος 240 μέτρων (6Χ35,ΟΟ + 2Χ15,ΟΟ). 
Στη συνέχεια έως την Χ.Θ. 15+020 περίπου όπου προβλέπεται κάτω 

διάβαση της κάθετης οδού ΚΟ με γέφυρα ανοίγματος 7 μέτρων η χάραξη 
διέρχεται ορυγματικά με μέγιστο ύψος ορύγματος τα 25 μέτρα. 
Από την Χ.Θ. 15+020 έως Χ.Θ. 15+250 η χάραξη κινείται επιχωματικά 

παράλληλα στο ρέμα Κοντολάκια. Στη κατάντη περιοχή θα απαιτηθεί 
προστασία των επιχωμάτων της Εγνατίας με σεραζανέτ λόγω του 
υπάρχοντος ρέματος. Από την Χ.Θ. 15+240 η κατά μήκος κλίση της 
Εγνατίας συνεχίζει ανοδικά με 4,5% ~ημιουρ~ώντας αρχι~ά όρυγμα ~ 
μέγιστο ύψος τα 21 μέτρα και στη συνεχεια ορυγματα-επιχωματα μικρου 

ύψους. 
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Από την άνω χtλιομετρική θέση η χάραξη στρέφεται αριστερά με 

~αμπύλη R=5.000 μέτρα. 

Στην εν λόγω περιοχή και από την Χ.Θ. 15+020 έως την Χ.Θ. 16+ 390 
περίπου προβλέπεται δεξιά παράλληλη οδός σε απόσταση από την 

αρτηρία 30 μέτρων και άνω, διατομής τύπου Η ανασφάλτωτης. 
Από την Χ.Θ. 16+540 η χάραξη στρέφεται δεξιά με καμπύλη R= l500 

και με ανοδική κατά μήκος κλίση 2% δημιουργώντας αρχικά όρυγμα με 
μέγιστο ύψος 16 μέτρα στη συνέχεια τοπικό επίχωμα. 
Στη συνέχεια η οδός κινείται σε όρυγμα χαμηλού ύφους περί τα 4 

μέτρα και μετά το τέλος του σε επίχωμα μεγίστου ύψους 1 Ο μέτρων. 
Στη Χ.Θ. 17+ 31 Ο περίπου της αρτηρίας προβλέπεται κάτω διάβαση της 

κάθετου οδού Κlα και ροής με γέφυρα ανοίγματος 7,0 μέτρων, ώστε να 
συνδεθούν οι εκατέρωθεν περιοχές. 

Η χάραξη σε αυτή την περιοχή διέρχεται σχεδόν παράλληλα το ρέμα 
Άλκη με την ίδια ανοδική κατά μήκος κλίση. Ακολούθως προβλέπονται 

επί μήκους περίπου 700 μέτρων ορύγματα μέσου ύψους 5 μέτρων. Από 
την Χ.Θ . 18+350 η χάραξη στρέφεται αριστερά με καμπύλη R=l250μ. 
δημιουργώντας μικρά ορύγματα-επιχώματα. 

Στη Χ.Θ. 18+940 απαιτείται γέφυρα ανοίγματος 31μ. την διέλευση του 
ρέματος Καγκέλια. 
Στη συνέχεια η χάραξη κινείται ορυγματικά ως και την Χ . Θ. 20+ 100. 
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Φωτ. 3 
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7.4.2.2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

1. ΚΑΘΕΤΗ ΟΔΟΣ Κ.Ο. 

Πρόκειται για τοπική παραλλαγή υφιστάμενης αγροτικής οδού για την 

σύνδεση των εκατέρωθεν της Εγνατίας περιοχών. 

Το μήκος της οδού είναι 1,57 χλμ. και η διατομή είναι Η ανασφάλτωτη. 
Η αρχή της βρίσκεται επί υφισταμένης αγροτικής οδού, την οποία και 

ακολουθεί για τα πρώτα 70 μέτρα. Ελισσόμενη με άνετα 

οριζοντιογραφικά στοιχεία κατέρχεται με κλίση 8,2ο/ο για τα πρώτα 900 
μέτρα περίπου, και διέρχετάι την αρτηρία με κάτω διάβαση περί τη Χ.Θ . 

0+803,44. 
Στη συνέχεια ανέρχεται με κλίση 9,35% για να διέλθει με γέφυρα 

ανοίγματος 35 μέτρω\' υφιστάμενο ρέμα Κοντολάκια. 
Το πέρας της οδού βρίσκεται στην υφιστάμενη Ε. Ο. Γρεβενών -

Κοζάνης, Χ.Θ. 1+572,39. 

2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΔΟΣ ΔSRl 

Είναι αγροτική οδός εξυπηρέτησης στην δεξιά πλευρά της Εγνατίας . Το 
συνολικό της μήκος είναι 1,37χλμ. και η διατομή της είναι Η 
ανασφάλτωτη. Η αρχή της βρίσκεται επί της κάθετης οδού Κ. Ο. Κινείται 
παράλληλα και στο δεξιό μέρος της αρτηρίας σε αξονική απόσταση περί 
τα 30μ. με άνετα οριζοντιογραφικά στοιχεία. Αρχικά ανέρχεται με κλίση 
8,7% ώστε να ακολουθεί όσο το δυνατόν το εδαφικό ανάγλυφο, στη 
συνέχεια εξακολουθεί να ανέρχεται με πιο ήπια κατά μήκος κλίση 1,38%. 
Κατόπιν ακολουθεί ανοδική κλίση 6% περίπου, ενώ στα τελευταία 90μ. 

κατέρχεται με κλίση 6%. Το πέρας της είναι στη Χ.Θ. 1+370,55. 

3. ΚΑΘΕΤΉ ΟΔΟΣ Κlα 

Είναι παραλλαγή υφισταμένης αγροτικής οδού για την σύνδεση των 
εκατέρωθεν της αρτηρίας περιοχών. 
Το συνολικό μήκος της οδού είναι 605,75μ. και η διατομή της είναι 

κατηγορίας Η ανασφάλτωτη. 
Η αρχή της βρίσκεται επί υφισταμένης αγροτικής οδού την οποία 

ακολουθεί οριζοντιογραφικά για τα πρώτα 270 μέτρα. Και μηκοτομικά 
για 120μ. με κλίση καθοδική2,5% ενώ για τα επόμενα 120μ. ανέρχεται με 
4,5%. Στη συνέχεια κατέρχεται με κατά μήκος κλίση 7% για να διέλθει 
την αρτηρία με κάτω διάβαση ανοίγματος 7 μέτρων στη Χ.Θ. 0+443,50 
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της οδού. Εν συνεχεία διέρχεται το υφιστάμενο ρέμα Κοντολάκια με 
γέφυρα ανοίγματος 30 μέτρων στη Χ.Θ. 0+515,00. Κατόπιν 

συναρμόζεται με την υφιστάμενη αγροτική οδό την οποία και ακολουθεί 
φωτ . 4,5 

οριζοντιογραφικά για τα τελευταία 90 μέτρα. Περίπου, ενώ μηκοτομικά 
κινείται επιχωμάτινα με κατά μήκος κλίση ανοδική 9,3%. 
Το τέλος της βρίσκεται επί της υφισταμένης οδού στην Χ.Θ. 0+605,75. 
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7.4.3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓ Α 

Λόγω του έντονου αναγλύφου του εδάφους στο εξεταζόμενο β' 
υποτμήμα και των βαθέων εγκαρσιών χαραδρώσεων καθώς και του 

ποταμού Αλιάκμονα, προβλέπονται σημαντικά τεχνικά έργα για λόγους 

διελεύσεως. Συγκεκριμένα είναι : 

1. Κοιλαδογέφυρα συνολικού ανοίγματος 90μ. (τρία ανοίγματα των 30 

μέτρων το 
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1. Κοtλαδογέφυρα συνολικού ανοίγματος 90μ. (τρία ανοίγματα των 30 
μέτρων το 

καθένα) για την διέλευση του ρέματος της Μαρμαρότρυπας περί την 
Χ.Θ. 

11+310,00 της αρτηρίας. 
2. Κοtλαδογέφυρα συνολικού ανοίγματος 245μ. (7 ανοίγματα των 35μ. 

το καθένα) για την διέλευση του ρέματος του Καλόγηρου περί την 
Χ.Θ. 11+310,00 της αρτηρίας. 

3. Γέφυρα συνολικού ανοίγματος 240μ. (6 ανοίγματα tων 35 μέτρων το 
καθένα και 2 ακραία ανοίγματα των 15μ. το καθένα) για τη διέλευση 
του ποταμού Αλιάκμονα. 

Τα ανοίγματα των ως άνω γεφυρών δεν είναι αποτέλεσμα υδραυλικών 

παροχών αλλά έχουν προκύψει από την ανάγκη διέλευσης της Εγνατίας. 

Προβλέπονται επίσης ol αναγκαίες άνω και κάτω διαβάσεις των 
υφισταμένων οδών από την Εγνατία. Κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως με 

την υπηρεσία και στην προσπάθεια τυποποιήσεως των μελετών, για τις 

κάτω διαβάσεις αγροτικών οδών, προβλέπεται κιβωτοειδής διατομή 4,50 
Χ 4,50μ. και προσπάθεια για την κατασκευή κοινού τεχνικού για την 

διέλευση ροών και παρακειμένων αγροτικών οδών τοπική παραλλαγή 
αυτών. Για τις υπόλοιπες οδούς οι διαστάσεις των διαβάσεων είναι 

ανάλογες των υφισταμένων διατομών αυτών. 

Προβλέφθηκαν σε κατάλληλες θέσεις οχετοί για την απορροή των 
ομβρίων. Στις θέσεις υψηλών επιχωμάτων (h>= 6-7μ.), ανεξαρτήτως 
υδραυλικών παροχών, ο μικρότερος οχετός που προτείνεται είναι 
κιβωτοειδής 2,00 Χ 2,ΟΟμ., προκειμένου να είναι επισκέψιμος για τον 
αναγκαίο καθαρισμό. 
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Φωτ. 6 

7.5. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΒΣ 

Η κατασκευή του νέου οδικού άξονα θα επιφέρει σημαντικές 
αλλοιώσεις στη μορφολογία του εδαφικού αναγλύφου της περιοχής 

εξαιτίας των χωματουργικών εργασιών που θα απαιτηθούν. Παράλληλα 
θα πραγματοποιηθούν αποψtλώσεις της βλάστησης στην άμεση ζώνη 
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διέλευσης της χάραξης, ενώ συγχρόνως αναμένονται σχετικές επιπτώσεις 
από τη λειτουργία των εργοταξιών. 

Οι χωματουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε 

εκσκαφές, επιχωματώσεις και μετακινήσεις γαιών κατά μήκος του άξονα, 

οι οποίες έχουν εκτιμηθεί κατά την προμέτρηση του έργου . 

Τα υποτμήματα χαρακτηρίζονται δυσχερή από άποψη μορφολογίας του 

εδάφους, όπου για τη διέλευση της οδού απαιτούνται σημαντικά τεχνικά 
έργα (σήραγγα, κοιλαδογέφυρες) . 

Η κατασκευή των έργων αυτών δεν αναμένεται να δημιουργήσει 
σημαντικές δυσκολίες. Οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις θα περιοριστούν 

στην άμεση ζώνη διέλευσης του άξονα, ενώ οι αποκοπτόμενες κάθετες 

οδοί προβλέπεται να αποκατασταθούν προσωρινά κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής της αρτηρίας έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 

ανισόπεδων διαβάσεων . 
Το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ δεν θίγεται καθόλου από τις 

κατασκευαστικές εργασίες του μελετού μεν ου οδικού έργου. 
Η υδροδότηση των εγκαταστάσεων θα γίνει από τα πλησιέστερα δίκτυα 

ύδρευσης της περιοχής, ενώ η αποχέτευση των ακαθάρτων θα γίνεται με 

στεγανούς βόθρους . 
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν το χειμώνα, 

οι εργασίες προωθούνται περισσότερο κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. 
Από υπολογισμούς που έγιναν, βρέθηκε ότι υπάρχει πλεόνασμα 

προϊόντων εκσκαφής. Για να μην δημιουργήσουν αλλοιώσεις στο 
περιβάλλον της περιοχής, θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 
ασβεστολιθικών πλαγιών με μικρές μορφολογικές κλίσεις προκειμένου 
να δενδροφυτευτούν στη συνέχεια. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει η 
απόθεση των χωματουργικών να γίνεται κατά βαθμίδες και να 
λαμβάνονται τα ανάλογα προστατευτικά μέτρα ( τοιχεία κλπ.) για την 
προστασία έναντι μετεωρολογικών κατακρημνίσεων . 
Η ανυπαρξία ανενεργών λατομείων στην περιοχή της χάραξης δεν 

επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των προϊόντων εκσκαφής για την 

αποκατάστασή τους. 
Ως εναλλακτική λύση, σημειώνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των 

περισσευμάτων για διαπλατύνσεις κατά μήκος της οδού προκειμένου να 
δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης ή ενδιάμεσης στάσης, με δυνατότητες 
τουριστικής αξιοποίησης (σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων). 
Στις θέσεις ορυγμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 15 μέτρων 

προβλέπεται η διαμόρφωση βαθμίδων ανά 12 μέτρα οι οποίες εν 
συνεχεία θα φυτευθούν για την καλύτερη προσαρμογή του έργου στο 
περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην αισθητική του 

τοπίου. 
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Το ύψος αυτό των βαθμίδων θεωρείται ικανοποιητικό για την 
ευστάθειά τους, σύμφωνα και με τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, 

καθότι η διαμόρφωση βαθμίδων με μικρότερο ύψος (π.χ. 6 μέτρα) θα 
απαιτήσει σημαντικές πρόσθετες χωματουργικές εργασίες που θα 

επιβαρύνουν περισσότερο το φυσικό περιβάλλον και θα αυξήσουν το 

κόστος κατασκευής του έργου. 

Στις θέσεις των επιχωμάτων προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση των 

πρανών τα οποία θα επενδυθούν και θα φυτευθούν για τη 
βελτιστοποίηση του αισθητικού αποτελέσματος. Η μέθοδος της 

οπλισμένης γης δεν προτείνεται να εφαρμοστεί στα επιχώματα αυτά, 
καθότι προκαλεί υποβίβαση της αισθητικής του τοπίου χωρίς κανένα 

ιδιαi.τερο τεχνικό ή κατασκευαστικό όφελος. 
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·Φωτ. 7,8 
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Φωτ. 9,10 
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7.5.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

α) ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Θ. 6+400 ΚΑΙ Χ.Θ. 6+900 

Στη θέση αυτή υπάρχει αυχένας με μηδενική σχεδόν εγκάρσια κλίση. Η 
διέλευση της χάραξης δημιουργεί όρυγμα μεγίστου ύψους 34μ. στον 
άξονα. Το όρυγμα αυτό είναι σημειακό και βρίσκεται σε περιοχή μη 
ορατή από εξωtερικό παρατηρητή. Η τροποποίηση της μηκοτομής στη 
θέση αυτή είναι αδύνατη, δεδομένου ότι θα δημιουργούσε μεγάλα 
επιχώματα, μη αποδεκτά, εκατέρωθεν του ορύγματος. 

Η δημιουργία τεχνικού cut and coνer ως εναλλακτική λύση για τη 
διέλευση της χάραξης κρίνεται ασύμφορη καθότι θα αυξήσει το κόστος 
κατασκευής χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος. 

Προτείνεται η φύτευση τόυ πρανούς για τη βέλτιστη προσαρμογή στο 
φυσικό περιβάλλον . 

β) ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Θ. 12+550 ΚΑΙ Χ.Θ. 12+850 

Στη θέση αυτή, όπου δημιουργείται μεγάλο όρυγμα, ύψους 35μ. 
περίπου στον άξονα, προτάθηκε κατά τη σύσκεψη που έγινε στο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το εν λόγω έργο της Εγνατίας, εναλλακτική η λύση 
cut and coνer μήκους 300 μέτρα περίπου. 
Η λύση αυτή δεν περιλαμβανόταν στην τεχνική μελέτη του έργου 

δεδομένης της ύπαρξης αυχένος στην ανάντι περιοχή με ελάχιστες 

εγκάρσιες κλίσεις, της μη ορατότητας της περιοχής από εξωτερικό 

παρατηρητή και της μεγάλης δαπάνης που συνεπάγεται η κατασκευή της. 

Η περιβαλλοντική θεώρηση προτείνει την εφαρμογή της λύσεως cut and 
coνer καθότι αυτή εξασφαλίζει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με το 

φυσικό περιβάλλον, έναντι της κατασκευής υψηλού ορύγματος. 
Η οριζοντιογραφία και η μηκοτομή της χάραξης στην περιοχή αυτή 

έχουν μελετηθεί στο έπακρο και οποιαδήποτε τροποποίησή τους είναι 

απευκτέα. 

γ) ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 

Εξετάσθηκε και προτείνεται η διεύρυνση του μήκους της γέφυρας του 
ποταμού Αλιάκμονα, με την μετατόπιση των ακροβάθρων της γέφυρας -
και ιδίως του -δυτικού- σε κατάλληλες θέσεις ώστε να μειωθεί το ύψος 

τους. 
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Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται . η μείωση του επιχώματος στις 
yτροσβάσεις της γέφυρας, που δημιουργεί εκτενείς αλλοιώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Το τελικό άνοιγμα της προτεινόμενης γέφυρας είναι L=280μ. 

δ) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 14+800 

Στη περιοχή μετά τη γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα εξετάσθηκε η 
περίπτωση ανύψωσης της ερυθράς κατά 4μ. περίπου. 

Η τροποποίηση αυτή θα οδηγούσε σε λύση με μικρότερα ορύγματα προ 
και μετά της γέφυρας και αποφυγή μιας βαθμίδας στα πρανή των . 
ορυγμάτων . Η ερυθρά τροποποιείται στη περίπτωση αυτή για όλο το 
τμήμα μεταξύ Χ. Θ. 12+800 και Χ. Θ. 15+600 με συνέπεια τον σοβαρό 
περιορισμό των ορυγμάτων στο ως άνω μήκος, την αύξηση των 
επιχωμάτων στις θέσεις περί τις Χ . Θ. 13+800 και 15+ 100 καθώς και την 
αύξηση της δαπάνης των τεχνικών στις θέσεις 13+665, 14+400 (γέφυρα 
Αλιάκμονα) και 15+020. Παράλληλα θα απαιτηθεί μικρή μετάθεση των 
καθέτων διαβάσεων από τη Χ.Θ . 13+665 στη Χ.Θ. 13+770 και από τη 
Χ.Θ . 15+020 στη Χ. Θ. 15+000. 
Σημειώνεται ότι ούτε αυτή η λύση θα απαιτήσει την κατασκευή 

ημιγέφυρας για την αποφυγή της υφιστάμενης ροής ή μετάθεση της ροής, 

παρά μόνο την προστασία του ποδός επιχώματος με συρματοκιβώτιο ή 
μικρό τοίχο ποδός. 
Η εναλλακτική αυτή λύση θα αυξήσει τη δαπάνη της χάραξης για το εν 

λόγω τμήμα χωρίς σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και επομένως δεν 
προτείνεται να εφαρμοστεί. 

Η οριζοντιογραφία και η μηκοτομή του τμήματος αυτού εξετάσθηκαν 

αναλυτικά και οποιαδήποτε τροποποίησή τους είναι απευκτέα. 

7.6. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα προσφέρει άρτια οδική μεταφορική 

κάλυψη λόγω των επαρκών τεχνικών του χαρακτηριστικών, διάγοντας τις 

συνθήκες κυκλοφορίας και ασφάλειας. Έτσι αναμένεται να επιτευχθούν 

- ελαχιστοποίηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές 

καυσαερίων των οχημάτων της υπεραστικής κυρίως κίνησης 

- περιορισμός της επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος από την 

κυκλοφορία 
- αύξηση της μέσης ταχύτητας των αυτοκινήτων με αποτέλεσμα την 

μείωση του χρόνου ταξιδιού επιβατών και εμπορευμάτων 
- βελτίωση της προσπελασιμότητας της ευρύτερης περιοχής κάλυψης. 
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Στον αντίποδα, η συνεπαγόμενη αύξηση της οδικής κυκλοφορίας από 
τη συνεχή λειτουργία του έργου αναμένεται να επιβαρύνει την περιοχή 

σε τιμές αερίων αποβλήτων, θορύβου, κλπ. 

Επίσης κατά μήκος του άξονα του αυτοκινητοδρόμου προβλέπεται να 
εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σταθμοί εξυπηρέτησης 
αυτοκινήτων (ΣΕΑ) για την παροχή υπηρεσιών και την ικανοποίηση των 

αναγκών των διερχομένων οχημάτων». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 .Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 'Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,Εγνατία 
Οδός', Ανάδοχοι μελετητές : α) Ελληνική Μελετών Α.Τ.Ε., β) 
Γεωμηχανική Ε.Π.Ε., γ) Υδροέρευνα Α.Ε., σελ.62-91 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ8 

8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΙΙΤΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τη 'Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων', 1 «η ανάγκη 
για περιβαλλοντική διαχείριση των κινδύνων και εκτίμηση επιπτώσεων 
από προτεινόμενα αναπτυξιακά έργα εδράζεται βασικά στην ανελαστική 
ανάγκη αποτροπής της κατriστροφής των υπαρχόντων πόρων, αναγκαίων 
στην εξέλιξη και διατήρηση των οικοσυστημάτων. Έτσι, για 
διαχειριστικούς λόγους, ο ορισμός της επηρεαζόμενης περιοχής θα 
πρέπει να είναι αρκετά ευρύς, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις 
δραστηριότητες που μπορεί να την επηρεάσουν. Βασική αποστολή της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η υποβοήθηση του 
λήπτη αποφάσεων στην εκτίμηση της σχέσης κόστους - ωφέλειας των 
σχεδιαζόμενων έργων, αποφεύγοντας έτσι μη αναστρέψιμες καταστροφές 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, τα μελλοντικά 
διορθωτικά μέτρα που ίσως απαιτηθούν καθίστανται ευκολότερα και 

χαμηλότερου κόστους. 
Η μεθοδολογία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

περιλαμβάνει πέντε κύρια στάδια 
- Κατανόηση των νομοθετημένων διαδικασιών και των απαιτήσεων της 

όλης μεθοδολογίας 
- Αναλυτική περιγραφή της κατάστασης του περιβάλλοντος της 

περιοχής, όπου προτείνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα (εδώ 
περιλαμβάνονται οι μεταβλητές εκείνες στις οποίες αναμένεται να 

επιδράσουν οι επιπτώσεις) 
- Πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων 

- Έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων, περιγραφή μεθοδολογίας και 

πορισμάτων. 

Εξ' ορισμού, 'περιβαλλοντική επίπτωση', είναι οποιαδήποτε αλλαγή 
των περιβαλλοντικών συνθηκών, αρνητική ή θετική, που προκλήθηκε 

από την υπ' όξη δραστηριότητα. Η βαρύτητα και η έκταση της εκτίμησης 

των περιβαλλοντικών συνθηκών ποικίλουν, ανάλογα με τη φύση, την 

κλίμακα και την περιοχή όπου προτείνεται η δραστηριότητα. 
Ειδικότερα, οι αρνητικές επιπτώσεις των οδικών έργων, προέρχονται 

κύρια από την κίνηση των τροχοφόρων και τα απαιτούμενα έργα 

υποδομής. Τέτοιες επιπτώσεις είναι η ρύπανση του αέρα, ο θόρυβος, τα 
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ατυχήματα, η κατανάλωση ενέργειας, η κατάληψη γης, η διακοπή της 
συνέχειας των βιοτόπων, κ.α. 

Οι επιπτώσεις αυτές φαίνονται παρακάτω: 

Αέρας CO, HC, ΝΟχ, C02, CFc, στερεά σωματίδια, 
μόλυβδος 

Υδατικοί πόροι Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών από 
επιφανειακές 

από κατασκευές 

Χερσαίοι πόροι 

Στερεά απόβλητα 

Θόρυβος 

κατά μήκος των 

καταστροφή 

κατασκευαστικές 

Πανίδα - Χλωρίδα 

εκχερσώσεις, 

κατασκευές 

Απορροές, διατάραξη των υδατικών αποθεμάτων 

Κατάληψη γης, απόληψη υλικών κατασκευής 
Λάδια, υλικά κατασκευών, εξοπλισμός 
Θόρυβος και δονήσεις από τα μέσα μεταφοράς 

οδών 

Κίνδυνος ατυχημάτων, θάνατοι, τραυματισμοί, 

ιδιοκτησίας, μεταφορά τοξικών ουσιών, 

αποτυχίες 

Καταστροφή ή περιορισμός βιοτόπων και χώρων 
αναπαραγωγής, διακοπή συνέχειας βιοτόπων, 

διατάραξη υδρόβιων οικοσυστημάτων από 

Βασικό στοιχείο στην μεθοδολογία της εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η κατάλληλη επιλογή των 
παραμέτρων του περιβάλλοντος. . Στην κατεύθυνση αυτή έχουν 
αναπτυχθεί, από διάφορους ερευνητές, λειτουργικές καμπύλες για όλες 
σχεδόν τις παραμέτρους. Οι καμπύλες αυτές αντιπροσωπεύουν μια 
εμπειρική σχέση ανάμεσα σε αντικειμενικές μετρήσεις και υποκειμενικές 

εκτιμήσεις της ποιότητας των παραμέτρων στον υπ' όψη χώρο. Οι 

μετρήσεις παρουσιάζονται στον άξονα των Χ, ενώ ο υποκειμενικός 
δείκτης ποιότητας στον άξονα των Υ, σε κλίμακα Ο (χαμηλή ή 

ανεπιθύμητη ποιότητα) έως 1,0 (υψηλή ή επιθυμητή ποιότητα). Η χρήση 
των καμπυλών αυτών δίνει μια προσέγγιση συστηματικής περιγραφής 
της ποιότητας του υπάρχοντος περιβάλλοντος καθώς και μία εlCtίμηση 

των επιπτώσεων από τα έργα μετά το πέρας κατασκευής και κατά τη 

λειτουργία τους. 

Στα επόμενα σχέδια φαίνονται οι καμπύλες ποικιλότητας της 

βλάστησης και της πανίδας, παρατηρώντας ότι η υποβάθμιση του 

ποιοτικού δείκτη αναμένεται μικρή και στις δύο περιπτώσεις, λhγω της 
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μέσης ποικιλότητας της βλάστησης των σχετικά κοινά εμφανιζόμενων 
ειδών της πανίδας. 

8.1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

8.1.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α ΤΜΟΣΦΑΙΡ Α 

8.1.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχει πρόγραμμα μετρήσεως της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας. Από γενικές παρατηρήσεις, μπορεί εύλογα 

να ισχυριστεί κανεiς ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι επιβαρημένη από 

ρυπογόνες ουσίες. Κυριαρχεί το αγροτικό στοιχείο και δεν υπάρχουν 
σημαντικές πηγές εκπομπής αέριων ρύπων. 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η ποιότητα της ατμόσφαιρας 

είναι άριστη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγάλη βαρύτητα 
στο να μην μολυνθεί. 

8.1.1.2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Λόγω έλλειψης κυκλοφοριακής μελέτης για την πρόβλεψη των 

κυκλοφοριακών φόρτων κατά την λειτουργία του υπό μελέτη οδικού 

δικτύου, χρησιμοποιήθηκαν κάποιες παραδοχές, όπως ότι έχει ικανότητα 
παρόμοια με την Ε .Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης. Επίσης 
χρησιμοποιήθηκαν μετεωρολογικά στοιχεία, γεωμετρικοί χαρακτηρισμοί 
της οδού και τοπογραφία της περιοχής . 

Για τον υπολογισμό των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

χρησιμοποιήθηκε η κλασσική μέθοδος προσομοίωσης του συνολικού 

κυκλοφοριακού συστήματος σαν μικρές ευθύγραμμες γραμμικές πηγές. 

Η εξάπλωση των ρύπων προσομοιώθηκε σαν θύσανος κανονικής 

κατανομής (Gaussian plume). Ως επιτρεπόμενα όρια θεωρήθηκαν οι νέες 
τιμές κυκλοφοριακής ρύπανσης του ΠΕΡΠΑ. 
Σε γενικές γραμμές αναφέρεται ότι οι υπολογισθείσες τιμές των ρύπων 

ήταν κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια, κρίνεται δε ότι η επιβάρυνση του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής από την κατασκευή και 

λειτουργία του οδικού δικτύου είναι αποδεκτή. 
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8.1.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.1.2.1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Λόγω έλλειψης μετρήσεων επιπέδων θορύβου της περιοχής του υπό 
μελέτη έργου, βασιζόμαστε σε γενικές παρατηρήσεις. Στην περιοχή 
μελέτης είναι έντονο το αγροτικό στοιχείο, που σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν σημαντικές ηχητικές ενοχλήσεις. 

Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι πρέπει κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου να μην διαταραχθεί αυτή η κατάσταση. 

8.1.2.2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗΣ 

Λόγω ελλείψεως κυκλοφοριακής μελέτης για την πρόβλεψη 
κυκλοφοριακών φόρτων κατά τη λειτουργία του υπό μελέτη οδικού 

δικτύου, χρησιμοποιούνται κατάλληλες παραδοχές για τον υπολογισμό 
φόρτων κοντά στην ικανότητα της οδού, με σύνθεση στόλου οχημάτων 

παρόμοια με εκείνη της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία μετεωρολογικά, γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών της οδού και τοπογραφία της περιοχής. 
Για τον υπολογισμό των επιπέδων θορύβου σε δέκτες του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εξετάσθηκε ένας μεγάλος κατάλογος 

δεκτών από τους οποίους οι άμεσα επηρεαζόμενοι, κατά τα οριζόμενα 

στις προδιαγραφές για συγγραφή Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων Μεγάλων Οδικών Αξόνων, της αρμόδιας διεύθυνσης του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. Ως μοντέλο πρόβλεψης των επιπέδων θορύβου κατά την 
λειτουργία του έργου, χρησιμοποιήθηκε ο βρετανικός δείκτης LIO (18hr). 
Για την ανάπτυξη συστάσεων μειώσεις του εργοταξιακού θορύβου κατά 

την κατασκευή του έργου, χρησιμοποιήθηκαν οι Βρετανικές 

προδιαγραφές BS 5228, κατά την σύσταση των αρμόδιων υπαλλήλων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Οι τιμές των επιπέδων ήχου που υπολογίσθηκαν με τις ανωτέρω 

μεθόδους συγκρίθηκαν με τα επιτρεπόμενα όρια βάσει του ΦΕΚ 293Α, 6 
Οκτωβρίου 1981, ενώ για την λειτουργία βάσει του ΦΕΚ 395Β, 19 
Ιουνίου 1992. 
Τα υπολογισθέντα επίπεδα ήχου ήταν, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με 

τις κατά νόμο οριζόμενες επιτρεπόμενες τιμές, κρίνεται δε ότι οι ηχητικές 
επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη οδικού 

δικτύου είναι αμελητέες. 
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8.1.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Υ ΔΑ ΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Η κατασκευή και λειτουργία του νέου οδικού έργου δεν αναμένεται να 

επιφέρει αξιοσημείωτη διαταραχή της δίαιτας των υπογείων νερών στην 
περιοχή διέλευσης της χάραξης 

Η επιφανειακή απορροή των υδάτων στα σημεία όπου ο άξονας της 
χάραξης συναντά βαθειές γραμμές, ρέματα κλπ., έχει προβλεφθεί με την 

κατασκευή κατάλληλα διαστασιολογημένων τεχνικών, ώστε να μη 
διακόπτεται η κύρια φυσική τους ροή . Σχετική μεταβολή θα επέλθει στην 

ποσότητα ποιότητα και διεύθυνση ροής των επιφανειακών υδάτων 
εξαιτίας του νέου έργου . 

Συγκεκριμένα, αναμένεται αύξηση της ποσότητας και ταχύτητας της 
επιφανειακής απορροής, ιδιαίτερα σε πρανή με ισχυρές κλίσεις, λόγω της 
εκσκαφής και της απογύμνωσης από τη βλάστηση . Το φαινόμενο αυτό 

συνεπάγεται μείωση της κατείσδυσης των υδάτων και περιορισμό της 

τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας με ενίσχυση των επιφανειακών 
απορροών. Η μέριμνα για φύτευση των πρανών των επιχωμάτων 

αναμένεται να αμβλύνει την ανωτέρω επίπτωση κατά το στάδιο 
λειτουργίας του έργου . 

Αύξηση της κατείσδυσης προβλέπεται να παρατηρηθεί στις θέσεις των 

επιχωμάτων κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Τα επιχώματα αυτά, 
για όσο διάστημα παραμένουν ακάλυπτα χωρίς ασφαλτοτάπητα 
λειτουργούν σαν συλλεκτήρες νερών (όμβρια και επιφανειακές 

απορροές), ιδιαίτερα όταν καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και όγκο και η 
συμπύκνωση και κοκομετρική διαβάθμιση του υλικού τους το 
επιτρέπουν . Σημαντικό ρόλο για τις ποσότητες νερού που κατεισδύουν 
μέσα στη μάζα των επιχωμάτων παίζει ο απαιτούμενος χρόνος και η 

εποχή κατασκευής τους, εξ' αιτίας της μεταβολής των ποσοτήτων και της 
έντασης των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. 
Η μεταβολή της κατεύθυνσης της κίνησης των επιφανειακών 

απορροών οφείλεται στις εκσκαφές, επιχωματώσεις και την εν γένει 
κατασκευή του οδοστρώματος με νέες κλίσεις σε σχέση με το 
προϋπάρχον μορφολογικό ανάγλυφο. 
Η κατασκευή του δρόμου και του καταστρώματος θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της απορροής, τοπικά λόγω μείωσης των 
διηθήσεων . Οι απορροές αυτές θα καταλήγουν μέσω του αποχετευτικού 
συστήματος στους πλησιέστερους φυσικούς αποδέκτες. 
Τέλος, κατά τη λειτουργία του έργου και σε όλο το μήκος της χάραξης 

αναμένεται μικρή ρύπανση των επιφανειακών κυρίως υδάτων από τα 
νερά απόπλυσης του οδοστρώματος (άσφαλτος, ελαστικά, λάδια, κλπ.) 
χωρίς όμως σημαντική επίδραση δεδομένης της μικρής αναλογίας των 
νερών αυτών στο σύνολο νερών των λεκανών απορροής, της διήθησης 
αλλά και των χημικών αντιδράσεων κατά την απορροή. 
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Αντίστοιχα περιορισμένη ρύπανση αναμένεται και κατά τη φάση 

κατασκευής, εξαιτίας των υλικών των εργοταξίων, των υγρών καυσίμων 
1ων μηχανημάτων και των φορτηγών μεταφοράς υλικών. 

s·.1.4.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΕΔΑΦΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι γεωμορφολογικοί χαρακτήρες, τα 

γεωλογικά στοιχεία και τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά στα 

διάφορα τμήματα της χάραξης, με τη λεπτομέρεια που επιτρέπει η 

επιφανειακή παρατήρηση. 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 - Χ.Θ. 7+ 100 

Κατά μήκος της χάραξης του αρχικού τμήματος επικρατούν χαλαρές 

έως μικρού βαθμού σύνδεσης λιθολογικές φάσεις της μολάσσας. 

Πρόκειται για εναλλαγές οριζόντων χαλαρών έως μικρού βαθμού 
σύνδεσης άμμων με κροκάλες με ορίζοντες αμμοιλύος μικρής συνοχής, 

που περιέχουν φακούς και ενδιαστρώσεις άμμων σε σταυρωτή ή 

κυματοειδή στρώση ή ψαμμιτικές ενδιαστρώσεις πάχους Ο, 1 Ο έως Ο 30μ. 
Κατά θέσεις επικρατούν ορίζοντες ημισυνεκτικής αμμοϊλύος με φακούς 

χαλαρών άμμων με κροκάλες ή εναλλαγές οριζόντων αμμοlλύος με 

ορίζοντες άμμων. Παρεμβάλλονται ενδιάμεσα καλά συγκολλημένοι 
ορίζοντες κροκαλοπαγών πάχους 2 μέτρων έως 3 μέτρα σε οριζόντια 
στρώση . 

Ο σχηματισμός της μολάσσας καλύπτεται από καστανού έως 

καστανότεφρου χρώματος, αμμοιλυώδη υλικά ελουβιακού μανδύα, το 

πάχος του οποίου δεν υπερβαίνει το 1,5 μέτρα. 
Η λοφώδης μορφολογία της χάραξης, που αναπτύσσεται μεταξύ των 

υψομέτρων 529 και 605 μέτρα με μέγιστο ενδιάμεσο υψόμετρο 618 
μέτρα, που χαρακτηρίζεται από ενσJ..λαγές λόφων, ράχεων και ρεμάτων 

έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση βαθιών ορυγμάτων και υψηλών 

επιχωμάτων, κατά μήκος της. 

Τα τεχνικογεωλογικά προβλήματα που επισημάνθηκαν κατά μήκος της 

χάραξης της παραλλαγής συνδέονται τόσο με το χαλαρό χαρακτήρα των 
διαφόρων λιθολογικών φάσεων της μολάσσας όσο και με την κατά βάθος 
διάβρωσή τους Μγω της αυξημένης επιφανειακής απορροής. 
Ροές λάσπης του ελουβιακού μανδύα και περιορισμένης κλίμακας 

κατολισθήσεις παρατηρήθηκαν σε πρανή με μεγάλες κλίσεις. 
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ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧ.Θ. 7+100 ΕΩΣ Χ.Θ. 15+275 

Κατά μήκος της χάραξης του τμήματος αυτού συνολικού μήκους 

8.175μ. διακρίνονται 8 επί μέρους υποτμήματα. 
Στο πρώτο από αυτά μήκους 548μ. επικρατούν χαλαροί έως μικρής 

συνοχής σχηματισμοί από α) ορίζοντες αμμοϊλύος με παρεμβολές 
οριζόντων αμμών με κροκάλες πάχους 2-5 μέτρα και σπάνια 

ενδιαστρώσεις ψαμμίτη πάχους 0,30 μέτρα 
β) εναλλαγές οριζόντων χαλαρής αμμοϊλύος με ορίζοντες άμμων με 

κροκάλες 
γ) θέσεις όπου επικρατούν χαλαροί ή μικρής σύνδεσης άμμοι με 

κροκάλες ή χαλαρή έως ημισυνεκτική αμμοϊλύς και 

δ) ορίζοντες χαλαρής έως ημισυνεκτικής αμμοϊλύος με αραιές 

παρεμβολές οριζόντων πάχους 0,5 έως Ι μέτρο χαλαρών έως μικρής 

σύνδεσης άμμων με κροκάλες. 

Στο δεύτερο τμήμα μήκους 772 μέτρα εμφανίζονται οι χαλαζιακοί 

διορίτες και τα οφιολιθικά κροκαλοπαγή που τους καλύπτουν . Οι 

χαλαζιακοί διορίτες παρουσιάζονται έντονα τεκτονισμένοι με ζώνες 

έντονου κερματισμού και ελαφρά αποσαθρωμένοι στο ανώτερο τμήμα 

τους. 

Τα οφιολιθικά κροκαλοπαγή αποτελούνται από μια αμμοϊλυώδη έως 

αμμώδη θεμελιώδη μάζα και κροκάλες του οφιολιθικού υποβάθρου 
διαμέτρου 0,5 έως 1 μέτρο. Το πάχος του σχηματισμού κυμαίνεται 
μεταξύ 15 και 20 μέτρα. 
Το τρίτο τμήμα μήκους 680 μέτρα αποτελείται από φυλλώδεις, 

ψαμμούχες από λιθωματοφόρες μάργες με ψαμμιτικές και κροκαλοπαγείς 
ενδιαστρώσεις, πάχους 2-3 μέτρα που κλίνουν με γωνίες 40 - 60 προς τα 
ΒΑ καθώς και ολισθολίθους ασβεστολίθων. Ο σχηματισμός πάχους 80μ. 
παρεμβάλλεται μεταξύ μιας σειράς κροκαλοπαγών πάγκων πάχους 20 
μέτρων. 

Στο τέταρτο τμήμα, μήκους 1800 μέτρα επικρατούν εναλλαγές ισχυρά 
συγκολλημένων ψαμμιτών με στρώσεις αμμοϊλύος ισχυρά 

συγκολλημένων κροκαλοπαγών στρώσεων. Ο σχηματισμός αυτός έχει 

πάχος 80 μέτρα περίπου και καλύπτει σε ασυμφωνία τις υποκείμενες 
μάργες. 

Στο πέμπτο τμήμα, μήκους 1720 μέτρα επικρατούν συνεκτικές, 

συγκολλημένες λιθολογικές φάσεις της μολάσσας. Διακρίνονται 

εναλλαγές ψαμμιτικών και κροκαλοπαγών πάγκων ισχυρά 
συγκολλημένων με ορίζοντες που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές 

στρώσεων συνεκτικής και ημισυνεκτικής αμμοϊλύς. 

Στο έκτο τμήμα μήκους 680μ. διακρίνονται 
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α) ορίζοντες ημισυνεκτικής αμμοΊλύος πάχους 50 εκατοστών περίπου με 
χαλαρή αμμοΊλύ σε φυλλώδη στρώση και ενδιαστρώσεις ισχυρά 

συγκολλημένων κροκαλοπαγών πάχους 2 μέτρα. 
β) πάγκους συνεκτικής αμμοϊλύος πάχους 0,50 έως 2 μέτρα που 
καλύπτονται από οριζόντια συνεκτικής αμμοϊλύς και ορίζοντες άμμων με 

κροκάλες και 

γ) συνεκτικά κροκαλοπαγή στη βάση με ορίζοντες αμμοΊλύς με κροκάλες 

στο ανώτερο τμήμα. 

Στο έβδομο τμήμα επικρατούν εναλλαγές κροκαλοπαγών πάγκων και 

στρώσεων με ορίζοντες αμμοϊλύος με φακοειδής ενδιαστρώσεις και 
παρεμβολές άμμων, άμμων με κροκάλες και αργιλικού υλικού με 

κροκάλες. 
Το τμήμα αυτό συνολικού μήκους 2.200 μέτρα εξελίσσεται μεταξύ των 

Χ.Θ. 12+300 έως Χ.Θ. 14+500. 
Οι ποτάμιες και πλημμυρικές αποθέσεις του ποταμού Αλιάκμονα μέσα 

από τις οποίες διέρχεται η χάραξη μεταξύ των Χ.Θ. 12+960 -Χ.Θ. 
13+272 Χ.Θ. 13+480 - Χ.Θ. 13+752 και Χ.Θ. 14+260 - 14+444 
αποτελούνται από αμμοϊλυώδη υλικά καστανού έως ανοικτότεφρου 
χρώματος με κροκάλες. 

Τέλος, στο όγδοο τμήμα, μήκους 500 μέτρα (Χ.Θ. 14+775 - 15+275) 
επικρατούν 

α) ορίζοντες αμμοϊλύς με φακούς άμμων με κροκάλες και άμμοι με 
κροκάλες στο ανώτερο τμήμα με την παρεμβολή ενδιάμεσα ενός 

κροκαλοπαγούς πάγκου και 

β) εναλλαγές οριζόντων αμμοΊλύς μικρής έως μέτριας συνοχής με 

πάγκους ισχυρά συγκολλημένων κροκαλοπαγών και άμμους με κροκάλες 
με ενδιαστρώσεις κροκαλοπαγών στο ανώτερο τμήμα. 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 15+275 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ 

Στο τμήμα αυτό η χάραξη δtέρχεται από χαλαρούς έως μικρού βαθμού 
σύνδεσης άμμους και κροκάλες με παρεμβολές λεπτών οριζόντων ή 
φακών αμμοΊλύος και άμμων σε σταυρωτή στρώση καθώς και από 
μέτριας συνοχής υλικά της κοίτης του χειμάρου Κοντολάκκια. Ο 
μανδύας αποσάθρωσης που καλύπτει το μολασσικό σχηματισμό σε 
μεγάλη έκταση αποτελείται από χαλαρά αμμοϊλυώδη υλικά και κροκάλες 
του υποβάθρου και το πάχος του δεν υπερβαίνει το 1,5 μέτρα. 
Το τμήμα αυτό που αναπτύσσεται μεταξύ των υψομέτρων 546 και 629 

μέτρα, χαρακτηρίζεται από μία ομαλή γενικά μορφολογία, με 
αποτέλεσμα τόσο τα ορύγματα όσο και τα επιχώματα που θα 
κατασκευαστούν κατά μήκος του να είναι μικρού βάθους και ύψους 

αντίστοιχα. 
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Ωστόσο ο χαλαρός χαρακτήρας των σχηματισμών απαιτεί 

ιδιαίτερηπροσοχή τόσο σε πρανή ορυγμάτων, όσο και σε επιχώματα όπου 
οι δυναμικές φορτίσεις μπορεί να προκαλέσουν συμπύκνωση, διάτμηση 

του εδάφους έδρασης και απότομες καθιζήσεις. Ο ευκολοδιάβρωτος 
επίσης χαρακτήρας του σχηματισμού απαιτεί οπωσδήποτε τη λήψη 

προστατευτικών μέτρων τόσο σε πρανή όσο και σε επιχώματα καθώς και 

γρήγορης αποστράγγισης της ανάντη του τοιχώματος μισγάγκειας. 

8.1.4.2. ΑJΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 

Η μορφολογία του εδάφους θα αλλοιωθεί σε σημαντικό βαθμό (μόνιμη 
και αρνητική επίπτωση), ιδιαίτερα στις θέσεις των μεγάλων διατομών. 

Απόρροια των αλλοιώσεων αυτών, όπως επίσης και των κατασκευών, 
είναι οι οπτικές επιπτώσεις στο τοπίο. Οπτική επίπτωση είναι ο βαθμός 

αλλαγής των οπτικών και η αντίδραση του παρατηρητή στις νέες οπτικές 

αξίες από την δημιουργία της οδού. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

είναι: 

α) Ενότητα (Unity) : η οπτική αλληλουχία - συνάφεια και η συνθετική 

αρμονία του τοπίου. 
β) Άθικτο (Intactness) : η οπτική ακεραιότητα του φυσικού και 

ανθρωπογενούς τοπίου και η ελευθερία του από πρόσθετα (εμβόλιμα) 
στοιχεία. 

γ) Ζωηρότητα (Vividness) : το αξιομνημόνευτο των στοιχείων του 

τοπίου, καθώς συνδυάζονται σε έντονες και διακεκριμένες οπτικές 

συνθέσεις. 
Για να θεωρηθεί επιτυχημένη η διάνοιξη της οδού, από άποψη οπτικών 

αξιών, πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των κριτηρίων αυτών. 

Συνήθως στην πράξη, ένα κριτήρίο υποβαθμίζεται προς όφελος των 
υπολοίπων. Πέρα από τα παραπάνω γενικά κριτήρια, είναι χρήσιμο, για 

την οπτική αξιολόγηση, να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα : 
Θέα από το δρόμο: 
Υποβοηθείται ο προσανατολισμός του ταξιδιώτη στο χώρο; 
Υποβοηθείται ο οδηγός στο να συγκεντρώνει την προσοχή του στα 

επικίνδυνα σημεία; 
Υποβοηθείται ο οδηγός στο να καταλάβει τις αισθητικές αξίες της 
περιοχής; 
Η θέα από το δρόμο προσφέρει αξιοθέατα; 

Θέα του δρόμου: 
Η χάραξη του _δρόμου βοηθά στη διατήρηση αισθητικών; στοιχείων 
Ο δρόμος βρίσκεται σε αρμονία με το γύρω περιβάλλον; 
Ο δρόμος δημιουργεί αρνητικές οπτικές εντυπώσεις στους γείτονες; 
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Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, για να ποσοτικοποιηθεί η 
οπτική ποιότητα, πρέπει να γίνει μια λεπτομερής βαθμολόγηση κάθε 
·σημείου της περιοχής που το περιβάλλει, να διαγραμμισθούν οι περιοχές 
με την ίδια βαθμολόγηση και στη συνέχεια να σχεδιασθούν και να 
υλοποιηθούν επεμβάσεις, ιδίως στην φυτοκάλυψη, για να βελτιωθούν 
περιοχές με υποβαθμισμένο δείκτη. 

Γενικά, η οπτική υποβάθμιση έχει μόνιμο αρνητικό χαρακτήρα και 
μόνο μια σωστή διαμόρφωση του χώρου, προϊόν ιδιαίτερης μελέτης, 
είναι δυνατό να μειώσει την έντασή της. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τις γέφυρες που προβλέπονται από 
την χάραξη, μιας και είναι η μοναδικότητα του σκοπού που διαχωρίζει τη 

γέφυρα από άλλες κατασκευαστικές φόρμες. Σε μια γέφυρα κυριαρχεί η . 
'κατασκευή - δομή' και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη μορφή 
της. Το βασικό της στοιχέίο είναι η απλότητα των γραμμών που θα 

· πρέπει να εκφράζεται στην κατασκευή της, αποφεύγοντας την προσθήκη 
υπερβολικών χαρακτηριστικών που, σε γενικές γραμμές, αφαιρούν 
ομορφιά παρά προσθέτουν. 

8.1.5. Χλωρίδα - Πανίδα 

Η σημαντικότερη επίπτωση στην χλωρίδα της περιοχής έγκειται 

στην αποψίλωση της βλάστησης κατά μήκος της ζώνης κατάληψης του 

δρόμου. Ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις θα εμφανιστούν στις θέσεις 

μεγάλων διατομών. Το γεγονός αυτό , σε συνδυασμό με τις μεγάλες 
εγκάρσιες κλίσεις των θέσεων αυτών, θα απαιτήσει ανοίγματα πολλών 
δεκάδων μέτρων και την αναπόφευκτη καταστροφή της βλάστησης. Το 

πρόβλημα βέβαια στην περίπτωση αυτή είναι περισσότερο αισθητικό και 
σταθεροποίησης των πρανών, απαραίτητη είναι όμως η 

επανεγκατάσταση της βλάστησης με την εκτέλεση των αναγκαίων 

φυτοκομικών έργων. Σημαντική αλλοίωση θα συντελεσθεί επίσης στις 

θέσεις κατασκευής των γεφυρών και ιδιαίτερα στην γέφυρα του 

Αλιάκμονα, όπου θα απομακρυνθούν ή θα επιχωθούν αρκετά άτομα 

υδροχαρών φυτών. 
Ενας σοβαρός κίνδυνος που μπορεί να προκύψει το καλοκαίρι και 

στις αρχές του φθινοπώρου, είναι αυτός των πυρκαγιών . Η αντιμετώπιση 

του κινδύνου αυτού είναι δυνατή μόνο με την απομάκρυνση της 

βλάστησης εκατέρωθεν του δρόμου και ιδίως του ξηρού χορτοτάπητα 
κατά τις επικίνδυνες εποχές. Επίσης, τα απαιτούμενα φυτοτεχνικά έργα 

στα επιχώματα ή τα ορύγματα πρέπει να διατηρούν μια απόσταση 
ασφαλείας από τον δρόμο και να μην εγκαθίστανται φυτά εύφλεκτα, 
ιδίως κωνοφόρα, κοντά σ' αυτόν. 
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Ιδιαίτερες επιπτώσεις στην χλωρίδα από αέριες εκπομπές ρύπων και 
υγρά απόβλητα (από την απόπλυση της ασφάλτου και των υποπροϊόντων 
Κίνησης ) δεν αναμένονται. 

Οι επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής εστιάζονται κυρίως κατά 
τη φάση κατάσκευής του έργου και λιγότερο κατά τη φάση λειτουργίας 

του αυτοκινητόδρομου, παίρνοντας υπ' όψη ότι ήδη λειτουργεί ο 
επαρχιακός δρόμος Κοζάνης-Γρεβενών, σε σχετικά μικρή απόσταση από 
τη νέα χάραξη. 

Για τα είδη των θηλαστικών που τρέφονται στην περιοχή και 
ιδιαίτερα για τον ασβό που χρησιμοποιεί τις επίπεδες παραποτάμιες 
περιοχές, αναμένεται να περιορισθούν οι χώροι διατροφής τους από τα 

χωματουργικά έργα στον Αλιάκμονα. Οι οδοί διέλευσης των θηλαστικών 
προς τα υδάτινα ρέματα δεν αναμένεται να αποκοπούν οριστικά, αν και 
θα δεχθούν σημαντική πίεση κατά τη φάση κατασκευής. Για τον λόγο 

αυτό θα πρέπει να ληφθεί πρόβλεψη για την επίσπευση των 
χωματουργικών εργασιών και την όσο το δυνατό συντομότερη 
αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης και των οδών διέλευσης μετά 
την περάτωση τους. 

Οι εργασίες στην λοφώδη περιοχή δεν αναμένεται να 
δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα στα θηλαστικά, μιάς και τα 
μεγαλύτερα και προστατευόμενα είδη χρησιμοποιούν την περιοχή αυτή 

μόνο για τις μετακινήσεις τους. Πρέπει όμως και στην περίπτωση αυτή 
να επισπευθούν οι εργασiες αποκατάστασης. 

Όσον αφορά τα αμφίβια και τα ερπετά, αρνητικές επιπτώσεις θα 
υπάρξουν λόγω της επιχωμάτωσης σε μερικά σημεία των μικρών ελών 

που θα υπάρχουν δίπλα στον Αλιάκμονα και τα ρέματα της περιοχής. Θα 
πρέπει να αποθαρρυνθούν οι εργασίες στα σημεία αυτά κατά την Άνοιξη, 

εποχή κατά την οποία αναπαράγονται στις θέσεις αυτές τα αμφίβια. Στην 

λοφώδη περιοχή οι χωματουργικές εργασίες θα δημιουργήσουν έντονο 

πρόβλημα στα είδη αυτά, με τον περιορισμό του ζωτικού τους χώρου και 

ίσως και την καταστροφή περιοχών φωλιάσματος. Η άρση των 

συνεπειών αυτών αναμένε ται να επέλθει με το πέρας των εργασιών 

κατασκευής και την αποκατάσταση της φυσιογνωμίας της περιοχής. Οι 

δυσμενείς αυτές επιδράσεις αναμένεται να αμβλυνθούν και από το 

γεγονός ότι ο δρόμος καταλαμβάνει τελικά μικρό εύρος, σε σχέση με την 
συνολική έκταση των βιοτόπων των ειδών αυτών. Έτσι, ορισμένα άτομα 

θα μετακινηθούν σε γειτονικές περιοχές και θα ενταθεί ο ανταγωνισμός 

μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους, αλλά και μεταξύ συγγενικών ειδών. 
Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην πτηνοπανίδα της περιοχής θα είναι 

έμμεσες, μιας και στην ζώνη κατάληψης του δρόμου δεν αναμένεται να 
φωλιάζουν επεπεtλούμενα και σπάνια είδη. Περισσότερο ευαίσθητα σε 
διαταραχές βιοτόπου είναι τα μεγάλα αρπακτικά που αποτελούν την 
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κορυφή της οικολογικής πυραμίδας . . Αυτά όμως χρησιμοποιούν την 
περιοχή σαν χώρο κυνηγιού και διατροφής. 

· Έτσι οι πιέσεις που θα υποστούν τα θηλαστικά, τα ερπετά και τα 
αμφίβια, θα μεταφερθούν αθροιστικά στα αρπακτικά. Πρέπει να 
σημειωθεί και το γεγονός ότι με την κατάστροφή χώρων απόκρυψης της 

λείας τους τα τελευταία θα ευνοηθούν, πρόσκαιρα. 

Σχετικά με τις επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα, έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι αυτές θα επέλθουν μόνο κατά τη φάση κατασκευής 
της γέφυρας του Αλιάκμονα, θα είναι ιδιαίτερα δραστικές για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα πάψουν να υφίστανται με την 
ολοκλήρωση κατασκευής της γέφυρας. 

Για την ελεύθερη μετακίνηση και επικοινωνία των ειδών χερσόβιας 
πανίδας εκατέρωθεν του έργου σημειώνεται ότι η πρόβλεψη δημιουργίας 

οχετών για την ομαλή διέλευση των υδάτων της λεκάνης απορροής 
εξασφαλίζει την επικοινωνία που επιβάλλεται καθότι τα έργα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως δίοδοι στις μετακινήσεις των ζώων. 

Δεδομένης της ανυπαρξίας παραλλήλου και καθέτου δικτύου, στα 
μεγάλα τμήματα κατά μήκος της χάραξης, απαιτείται η διαστασιολόγηση 

των οχετών αυτών να γίνει και με κριτήρια περιβαλλοντικά, ώστε να 

καθίσταται η χρήση τους εφικτή. Ως ελάχιστες διαστάσεις των οχετών 

προτείνονται 2,0 Χ 2,0 μ., όπου αυτό είναι δυνατό, σε συνάρτηση με την 
κατά μήκος τομή της χάραξης. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η πανίδα της περιοχής διατρέχει τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, την 

επέκταση της γεωργικής γης, το παράνομο κυνήγι και τον χαρακτηρισμό 

από την Πολιτεία πολλών απειλούμενων ζώων, ιδιαίτερα 

προστατευόμενων ειδών σαν 'επιβλ.αβών', με αποτέλεσμα τη 'νόμιμη' 

γενοκτονία των πληθυσμών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία όχι 
μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και για τη διασφάλιση 
των παραγόντων εκείνων που απαιτούνται για τη διασφάλιση των 
παραγόντων εκείνων που απαιτούνται για την ορθολογιστική και 
μεθοδευμένη ανάπτυξη της περιοχής του έργου. 

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ η σκοπιμότητα επαρκούς σύνδεσης όλλnν 
των παρακείμενων οικισμών για την βελτίωση των όρων 
προσπελασιμότητας και τη δυνατότητα ομοιόμορφης ανάπτυξής τους. Η 
αδυναμία πρόσβασης σε κάποιους από τους υφιστάμενους οικισμούς με 
αξιόλογη δυναμική, θα αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα για την 
επίτευξη των στόχων της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης και 
ευημερίας και θα συμβάλλει στη σταδιακή ερήμωση και αποκοπή τους 
από το ευρύτερο πεδίο ανάπτυξης. 
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Φωτ. 1 

Στη κατεύθυνση αυη), κρίvεταί σκόπψη η αvαλυτιια) διερεύνηση της 

χρησιμότητας του ανισόπεδου κόμβου στην έξοδο της παραλλαγής 
iνrυρσίvας (περί τη Χ.Θ. 7+500 της χάραξης) , η πρόβλεψη του οποίου 
περιλαμβάνεται στη προμελέτη του έργου. Ο εν λόγω ανισόπεδος κόμβος 
( ονομαζόμ1:\1Ος κόμβος ΙΙ ) αφορούσε στη σύνδεση των περιοχών 
Μυρσίνας, Ταξιάρχη, Ασπρόκαμπου και Βατόλακκσυ με την Εγνατία και 
απέβλεπε στην εξυπηρέτηση των οικισμών αυτών ευνοώντας την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους. Η απόσταση του κόμβου αυτού από τον 

προηγούμενο ανισόπεδο κόμβο της περιοχής Γρεβενών είναι της τάξης 

των οκτώ χιλιομέτρων, γεγονός που αμφισβητεί έντονα τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των περιοχών που αναφέρθηκαν. 

Η εγκριτηαΊ απόφαση της προμελέτης του έργου δεν περιλαμβάνει 

την περαιτέρω εξέταση του κόμβου αυτού μέχρις ότου διευκρινισθεί η 

αναγκαιότητα του. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η σκοπιμότητα του 

κόμβου είναι ιδιαίτερα σημαντιια1 για την περιοχ11 και επομένως θα 

πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο σχέδιο μελέτης της υποδομής της, έστω 

και αν η κατασκευή του μετατεθεί χρονικά και δεν συμβαδίσει με την 

άμεση προώθηση του υπόλοιπου έργου. 
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8.1.6. Επιπτώσεις σε κρατικές εξυπηρετήσεις- Δίκτυα 

Οι επιπτώσεις του νέου έργου στα υφιστάμενα δίκτυα και τις 
κρατικές εξυπηρετήσεις θα πρέπει να αναζητηθούν στο οδικό δίκτυο και 
γενικότερα τη μεταφορική υποδομή. 

Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να προσελκύσει σημαντική τοπική 
αλλά κυρίως υπεραστική κυκλοφορία, αφού θα αποτελέσει τον βασικό 
άξονα σύνδεσης της περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ανάπτυξη του 
νέου άξονα με προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου θα συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, προσφέροντας άνετα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους τροχαίων 
ατυχημάτων. 

Επίσης, η δημιουργία παράλληλου και κάθετου δικτύου θα προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη λύση · στην εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών 

αναγκών με τη σύνδεση των παρακείμενων οικισμών και ιδιοκτησιών και 
τη βελτίωση της τοπικής κίνησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών δομών της περιοχής στο μέλλον. 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, το υφιστάμενο 

δίκτυο θα υποστεί κάποιες πρόσκαιρες οχλήσεις και θα απαιτηθούν 
πρόχειρες παρακαμπτήριες οδοί για την αποκατάσταση της 

εξυπηρετούμενης κυκλοφορίας. Οι οχλήσεις αυτές θα είναι τοπικές και 

περιορισμένες οπότε δεν αναμένεται να επηρεάσουν την υπάρχουσα 
κυκλοφοριακή δίαιτα της περιοχής. 

Επίσης κατά την περίοδο κατασκευής, το τοπικό δίκτυο θα 

επιβαρυνθεί από την κίνηση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς 
προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής από και προς τους 
εργοταξιακούς χώρους. Η επιλογή των θέσεων των εργοταξίων και των 

ακολουθούμενων διαδρόμων δίνει_ τη δυνατότητα περιορισμού των 

επιβαρύνσεων σε οδικά τμήματα των οποίων η κατάσταση μπορεί να 
είναι ελεγχόμενη. 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα απαιτηθεί πρόσθετη ηλεκτρική 

ενέργεια προκειμένου να ηλεκτροφωτιστεί ο δρόμος εκατέρωθεν του 
άξονα, οι · θέσεις των κόμβων κλπ. χωρίς να επηρεάζεται όμως το 

υπάρχον σύστημα τροφοδοσίας της περιοχής. 

Ακόμη, θα απαιτηθεί η δημιουργία εγκατάστασης τηλεφώνων 
έκτακτης ανάγκης που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του δρόμου και 

στους χώρους στάθμευσης. 

Τα λοιπά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης των οικισμών της 

ευρύτερης περιοχής δεν επηρεάζονται από τη δημιουργία του νέου 

οδικού άξονα. 
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8.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στόχο 
τηr ιπc-n1ΠΝ 11 n'1'Τ'1-ιι-ήι- A~r:'\nηl'τ"'t'1r ("\ ιΑr ,,;..Ι'\1\ 1-n..,ιn'I\ νΝΩΑΙΤ"1 r.'TY"nιT"ri ,...~ 11 f..nnr 

1~ 1 "'....,t'"'t-'vw- ... '-'• ............. ., "'"'"""t"•l"'l":I "' .. ....,., .. ....,....,..., "'t'l"'"'' ''""""....,....,..,,.. ""'* ... '"'"'""".""""'"' r--t"""":I 
/"\ , "Ί r • - - - ''\ r 

Llll, tUVLl\..IJI, μι.«, ΙV\.Ιlμuνuμιuι, l\..UL Uψc,ι.Λi,ι VU uνιιμG"ιωιιιυιtι μ6 

ευαισθησία. Παράλληλα , αποτελεί σημείο αν~φοράς για την ανάδειξη 
των ιστιpικών - αργαιολογικών περιο:χών και την πpοσέλευση του 
ενδιαφέροντος επιστημόνων και τουριστών. 

Η ε!.:φύ-τΕ:pη ΠΕ:p!οχή . μϊλέτης έχΕ:! να αποδΕ:!ξΕ:! αp~J.'ΊQ σημΕ:!α 
... _____ ...... __ ..,r, _....,.'\ ... _ ... __ ... _...., _ _.' .. ..._.ς;' ... ,,., .... _,:..,..._ ... ____ .....,'\ '\ ,,,!... ,,..,._,,!... _,..... __ ,.....!,... ς:-.-- • .:._ ___ .,, ..... 
ιu LVJ..ΙLΙ\ . .VU - ILV/\,LLLU LLl\..VU c.vuιuψC.J..ΙVV ι.v-,, ILV/\,/\,U UILV LU UILULU uc.v c.;.,vuv 

μέχρι σήμερα ανασκαφεί και διερευνηθεί. 
Δ'ΤΤΑ . ηr ~'Πrtfni-r "Πlr nιιltΛrtr ιH:)i-"Mlr ιι~ ηr rtnιιnΛH.-r ~fnAn~iJ:"r · -·-- ---:i -·--τ-j -·ι-:~ -r----:i r-----·ι-:i r- -~ -,.-r-----:i -τ-,.-----:~ 

ϊϊpσϊστσpίκών ί\.Ί. κλασσίκώ·ν αρχαωτήτων του Υ πσιψ"fείου Πσλπισμοt 
που είναι υπεύθυνες για τα επιμέρους τμήματα των περιοχών διέλευσης 

του έpγου, προέκυψε ό'!!. δεν αναμb.'Ο'.'Ίαt επ!.Ί!:'!';'σεtς στο αρχαωλογ!.Υ.:6 
__ ...., _{),,!._'"\" .- --· .,... .. - .!. _..,_ .... !..- • .. . ,!. __ ..... . ~--
ιιtμϊμuΛ/\λ) ν uιιu ι ι ι ν c,u :ιt uμu<:, • Ι · 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΙΕ' εφορείας που ευθύνεται για το 
-rιιήιιιv νhfvν'f-ηr τηr 'ΙΤ()η .l\1c()νcτn1 f'l'7Tn 
wrΊr~ Λ~t'~'-:1'1":1 WΊ":Ι •w~~ ~~,.,Λ~w~w ~·w~ 

τ" Ί\Τ()ιιΑ ΓncΑ~ιι."' n . ιιΑ"nr --- .... ·-r- ..... ,.,-t'..,.,....,.., ... - ,.-- .. """".., 
" .... • .. .. - .!.. - • • ·'- - .... ... - ,... • ' ,..._.. • "" !.. •• - - - • -- • .. - . 

upχuίOΛVΎLl\.UI, :,tωμuι, ΠUU tVUt:,ttιuι νu 
, γ , , 

επηρεα1.:,ι::ταί αμεσα απυ τη 

ποοεία τηc γάοαcηc είναι αυτόc που . . ... ,.., . - . - - εντοπίζεται στη θέση Α γ. 

λλί:ψuνu -ιιις Νεuλιοιι(ι(ις, ίηι, Χαλl(ϊ~ις Ε;τιuχ/ις, της ε;ποχ/ις "ϊοu Σιδι'ιμαu ι(uί 
της Ελληνιστικής εποχnς, χωpίς όμως να έχουν διενεργηθεί ακόμη 

ανασκαφές για τον προσδιορισμό ευρημάτων, από την εφορεία. 
'5"'η 11 πνηκή s.-ηνnϊ1Cή 1-'7Γt7Γτr1νπ1 n1τΛ τη l('Γtτnmcs.-ηή κn1 ). $.'1Tnηnνin τnη 
--.Γ--··-··--. --·-··--ι -·--------. -·-- --. -------------. · --··-------rι -- ---

ερ-γου αποπ:λεί 

βελτιστοποίηση 

η αναβάΟμϊση · _ των οδη\:ών συνΟηκών και ι 1 
της προσπελάσιμότητας της περιοχής που θα 

επιτευχθεί, σημβnJ.λοντας στην ανάδειξη και τουpισηκή αξωποίηση των 
.. ,,.' ...... , ..... __ ') .. _ .. _ _...,..,.,,__,.',. _.,ς:" ... ,..,,,, .... ,!.,..--... -- .- --- ---·- .. -!'. .... 
J:,WJ..ΙWV ILUΛ.ιιιULLl\..UU c,vuιuψtJJUVLVΙ, Ll(I, ILGJJLUJ:,Ψ~· 

8.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η πεοιβαντολλονική θεώοnση των επιπτώσεων από την κατασκευή . . . . . . . .. . 
1lfY1 ). C1'T()1\()'\firι Τ{)1\ \!C()υ nυτοκιυητΑΛnοιι()η c'f-Ιfνει τα αvΑ'λ nηAf'f '\!f:."'\11Y', ;., 
1"11..V'\ι'ιι ,__,.,.._..._,Vt'l"V\ι -..'-'V '-''-' '-λ'" ι Yll"'-''-'t' l"""'-''-' '-'":)V'lι'l "' •'-'-'•"-JVV~ /VY~'-'-At 

συμπεράσματα : 
α) Επιπτώσεις κατά την κατασκευή 

οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής θα 
είναι μικρές, άμεσες, αρνητικές και αντιστρεπτές. Το σύνολο 

, , , ~, 

Των επιπrωσεων αφορουν σης εγκαταστασεις Των εργοΤαςιων, 
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τις χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες, την κίνηση 

των βαρέων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων και τη 
δημιουργία και διασπορά σκόνης οι επιπτώσεις στο ακουστικό 
περιβάλλον δεν αναμένεται να είναι σημαντικές, δεδομένης 
και της σχετικής απόστασης του έργου από το άμεσο 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι αρνητικές επιδράσεις του 
θορύβου θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αντιστρέψιμες οι 
επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους θα είναι ασήμαντες, αφού 
δεν αναμένεται να επηρεαστεί το υδάτινο δυναμικό της 

περιοχής από τη κατασκευή του νέου έργου 

- οι επιπτώσεις στη μορφολογία, το έδαφος και την αισθητική 

του τοπίου θα είναι σημαντικές, αρνητικές αλλά στο 

μεγαλύτερο μέρος τους πρόσκαιρου χαρακτήρα, αφού θα 

προβλεφθούν έργα αποκατάστασης για την βέλτιστη 

προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον οι επιπτώσεις στην 

χλωρίδα και την πανίδα θα είναι άμεσες, αρνητικές καθότι 
επιβάλλεται η αποψίλωση της βλάστησης κατά μήκος της 

ζώνης κατάληψης του έργου ενώ παράλληλα οι εργασίες 
κατασκευής θα απομακρύνουν από την άμεση περιοχή του 

έργου σημαντικό αριθμό ειδών πανίδος 
- οι επιπτώσεις στα δίκτυα υποδομής θα είναι μικρές, αρνητικές, 

προσωρινές και περιορίζονται στο τοπικό οδικό δίκτυο 
εξαιτίας της παρεμπόδισης της κυκλοφορίας κατά την 

κατασκευή. 

β) Επιπτώσεις κατά τη λειτουργία 

- η ποιότητα της ατμόσφαιρας θα επηρεασθεί από τη λειτουργία 
του έργου ως συνέπεια της προσέλκυσης σημαντικής 

κυκλοφορίας και της εν γένει ανάπτυξης της περιοχής. Η 

βελτίωση όμως της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στα 

αυτοκίνητα και των συνθηκών κυκλοφορίας με τη δημιουργία 

του έργου 

προδιαγραφών αυτοκινητοδρόμον, αναμένεται να μετριάσουν 
ή ακόμη και να εκμηδενίσουν πρακτικά τις επιπτώσεις αυτές 

- οι επιπτώσεις της λειτουργίας του έργου στο φυσικό 
περιβάλλον αναφορικά με το θόρυβο θα είναι αρνητικές αλλ.ά 
περιορισμένες σε έκταση. Όσον αφορά το ανθρωπογενές 

περιβάλλον, η επιβάρυνση λiryω θορύβου από την αύξηση της 

κυκλοφορίας θα είναι τοπικού μόνο χαρακτήρα καθότι δεν 
προσεγγίζει η χάραξη τις υφιστάμενες οικιστικές ενότητες ενώ 
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παράλληλα προσφέρονται ιδανικές συνθήκες ιαικλοφορίας με 

άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά 

- οι επιπτώσεις στο υδάτινο δυναμικό της περιοχής κατά τη 

λειτουργία θα είναι μηδαμινές και αφορούν μόνο στην 
απόπλυση των οδοστρωμάτων με τη βροχή από λάδια 

ελαστικά κλπ. 
- οι επιπτώσεις στη μορφολογία, το έδαφος και την αισθητική 

του τοπίου θα είναι άμεσες, μόνιμες και κατά τόπους 

σημαντικές. Η λήψη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης θα 

περιορίσουν αισθητά τις επιπτώσεις αυτές 

- οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα θα είναι αρνητικές, 
μόνιμες και δύνανται να αμβλυνθούν με τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η αντιμετώπιση του 
κινδύνου πυρκαγιάς, που κατά τους θερινούς μήνες μπορεί να 

είναι σοβαρός οι επιπτώσεις στα κοινωνικο-οικονομικά 

χαραρακτηριστικά της περιοχής από τη λειτουργία του έργου 
θα είναι έμμεσες, πολύ θετικές και μακροχρόνιες αφού 
αναμένεται η αναβάθμιση και εξέλιξη των κοινωνικών και 
οικονομικών παραγόντων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της περιοχής» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ9 

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

9.1.1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Σύμφωνα με την ' Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων' , 1 «η 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και 
λειτουργία του υπό μελέτη έργου, βασίζεται σε ένα πρόγραμμα, το οποίο 
ονομάζεται (monitoring). Αυτό είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης 
των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη λειτουργία του οδικού 

δικτύου. Η σημασία του προγράμματος παρακολούθησης καθίσταται 
ιδιαίτερα μεγάλη, λόγω της κατ' ανάγκη χρήσης παραδοχών για τον 
υπολογισμό των (επί δυσμενές) τιμών των μελλοντικών κυκλοφοριακών 
φόρτων και της σύνθεσης κυκλοφορίας στο υπό μελέτη οδικό δίκτυο. 

9.1.2. ΘΟΡΥΒΟΣ 

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

ηχορύπανση, χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των 

επιπέδων θορύβου κατά τη λειτουργία του οδικού δικτύου. Ο κύριος 

τρόπος αντιμετώπισης του θορύβου, είναι με τη φύτεψη 
δενδροστοιχειών, οι οποίες θα βοηθήσουν παράλληλα στην αναβάθμιση 

της αισθητικής. Πρέπει να επισημανθεί ότι η σημασία του προγράμματος 

παρακολούθησης καθίσταται ιδιαίτερα μεγάλη λiryω του απλοποιητικού ( 
επί το δυσμενές όμως) υπολογισμού των μελλοντικών κυκλοφοριακών 

φόρτων και της σύνθεσης κυκλοφορίας στο υπό μελέτη οδικό δίκτυο. 
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9.1.3. Υ ΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Οι επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους από την δημιουργία του έργου 
αναμένεται να είναι περιορισμένες, χωρίς να επηρεάζουν ουσιαστικά την 
υφιστάμενη κατάσταση. Τα υπόγεια νερά δεν προβλέπεται να υποστούν 
σημαντικές μεταβολές καθότι δεν διαταράσσεται ο υδροφόρος ορίζοντας 
από τις απαιτούμενες εργασίες κατασκευής. 

Για την ενίσχυση της τροφοδοσίας της υπόγειας υδροφορίας και την 
μείωση των επιφανειακών απορροών προτείνεται η φύτευση των πρανών 
των επιχωμάτων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ώστε να 
επιτυγχάνεται η συγκράτηση των επιφανειακών υδάτων. 
Η επιβάρυνση του υδάτινου δυναμικού από τα νερά απόπλυσης του 

οδοστρώματος είναι μηδαμινή και δεν απαιτεί τη λήψη τεχνικών 
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπισή του. 

9.1.4. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΕΔΑΦΟΣ 

Το ανάγλυφο κατά μήκος της χάραξης χαρακτηρίζεται από μία λοφώδη 
μορφολογία με εναλλαγές λόφων, ράχεων και ρεμάτων, αποτέλεσμα της 
ποικιλίας των λιθολογικών φάσεων της μολάσσας και της αυξημένης 
επιφανειακής απορροής . 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την περιοχή κατά μήκος της 
ζώνης χάραξης διακρίνονται : 
1. Στους τεταρτογενείς σχηματισμούς που περιλαμβάνουν τις σύγχρονες 

προσχώσεις, τις αποθέσεις στις κοίτες ποταμών και χειμάρρων, τον 
ελουβιακό μανδύα των διαφόρων σχηματισμών, τα πλευρικά 
κορήματα και τους κώνους κορημάτων και τέλος τις παλαιές ποτάμιες 

αναβαθμίδες. Με εξαίρεση τοΌς συγκολλημένους ορίζοντες της 
ποτάμιας αναβαθμίδας πρόκειται για μέτριας ως μικρής συνοχής 
αργιλικούς, αργιλοαμμώδεις και κυρίως αμμοϊλυώδεις σχηματισμούς 
που περιέχουν κροκάλες σε κυμαινόμενο ποσοστό και μέγεθος κατά 

θέσεις. · 

2. Στις διάφορες λιθολογικές φάσεις του μολασσικού σχηματισμού που 

διακρίνονται : 
- σε χαλαρούς έως μικρής συνοχής ορίζοντες άμμων με κροκάλες σε 

εναλλαγές με ορίζοντες αμμοϊλύος μικρής έως μέτριας συνοχής που 

περιέχουν ενδιαστρώσεις ή φακούς άμμων. Κατά θέσεις επικράτηση 

του ενός ή του άλλου σχηματισμού. Πρόκειται, γενικά, για χαλαρούς 

σχηματισμούς. 

- Σε ισχυρά συγκολλημένα κροκαλοπαγή και ψαμμίτες σε πάγκους ή 
εναλλαγές πάγκων κροκαλοπαγών, ψαμμιτικών στρώσεων και 
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πάγκων με ορίζοντες αμμοΊλύος η αμμων με κροκάλες. Καλής 

συνοχής και συγκόλλησης σχηματισμοί. 

- Ψαμμούχες μάργες με ενδιαστρώσεις ψαμμιτών και κροκαλοπαγών. 

3. Τα οφιολιθικά κροκαλοπαγή, με κροκάλες υπερβασικές, μεγέθους 

μέχρι 1 μέτρου, σε αμμώδες περιβάλλον. Πρόκειται για χαλαρό έως 

μικρής συνοχής σχηματισμό. 

4. Τους σχηματισμούς του Πελαγονικού υποβάθρου: 
- ασβεστολίθους, κρυσταλλικούς, παχυστρωματώδεις, τεκτονισμένους, 

και 

- χαλαζιακούς διορίτες, τεκτονισμένους και ελαφρά αποσαθρωμένους 
στο ανώτερο τμήμα τους. 

Τα βασικά τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών αυτών 
και η αναμενόμενη συμπεριφορά τους στα διάφορα τεχνικά έργα 

συνοψίζονται ως εξής : 
1. Τεταρτογενείς σχηματισμοί: παρουσιάζουν μικρή έως μέτρια συνοχή, 

κυμαινομένη πλαστικότητα και φυσική υγρασία, μέτρια 

συμπιεστότητα και γενικά ικανοποιητική μηχανική συμπεριφορά . .Σε 
φυσικά και τεχνητά πρανή δεν παρατηρούνται αστοχίες. 
Τα μικρής κλίμακας τεχνικά έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν 
στους σχηματισμούς αυτούς σε συνδυασμό με την καλή γενικά 
τεχνικογεωλογική συμπεριφορά τους δεν αναμένεται να προκαλέσουν 
ιδιαίτερα προβλήματα. 

2. Μολασσικός σχηματισμός : Η τεχνικογεωλογική συμπεριφορά του 
σχηματισμού εξαρτάται από την συμπεριφορά των διαφόρων 
λιθολογικών του φάσεων 
Συγκεκριμένα, φτωχές φυσικομηχανικές ιδιότητες παρουσιάζουν οι 

ορίζοντες χαλαρής άμμου με κροκάλες και οι ορίζοντες χαλαρής ή 
ημισυνεκτικής αμμοΊλύος. · 
Σε πρανή με κλίσεις μεγαλύτερες των 45° έως 50° παρατηρούνται ροές 
λ'ασπης, κατολισθήσεις μικρής κλίμακας και άλλ.ες μορφές 
αστάθειας, ενώ έντονη είναι η διάβρωση του σχηματισμού στις 
μισγάγγειες. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα πρανή ορυγμάτων, όπου οι 
γωνίες διαμόρφωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 45 ° έως 50° 
καθώς και στις θέσεις έδρασης επιχωμάτων και γεφυρώσεων. 
Αντίθετα υψηλή συνοχή, συγκόληση και σκληρότητα, καθώς και 

καλή φυσικομηχανική συμπεριφορά παρουσιάζουν οι πάγκοι των 
κροκαλοπαγών και ψαμμιτών. Σε ορύγματα οι κλίσεις των πρανών 
μπορεί να πάρουν υψηλές τιμές, ενώ δεν αναμένονται προβλήματα σε 
περιπτώσεις έδρασης επιχωμάτων ή θεμελιώσεις γεφυρών. 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε θέσεις όπου μεταξύ των 

κροκαλοπαγών ή ψαμμιτικών πάγκων παρεμβάλλονται μικρού πάχους 
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ορίζοντες χαλαρών άμμων με κροκάλες ή χαλαρής έως ημισυνεκτικής 

αμμοϊλύος. Η διάβρωση των χαλαρών σχηματισμών είναι δυνατόν να 

προκαλέσει την απώλεια στήριξης και θραύση των υπερκειμένων 

πάγκων. 

Καλή επίσης μηχανική συμπεριφορά αναμένεται να παρουσιάσουν 
και οι ψαμμούχες μάργες με ενδιαστρώσεις κροκαλοπαγών και 

ψαμμιτών, αν και η κατά βάθος έντονη διάβρωσή τους στο ρέμα 

Βλαχιώτη θα απαιτήσει ασφαλώς τη λήψη προστατευτικών μέτρων 
για την έδραση του υψηλού επιχώματος. 

3. Οφιολιθικά κροκαλοπαγή : Παρουσιάζουν μικρή έως μέτρια συνοχή 
και κυμαινόμενη κατά θέσεις μηχανική συμπεριφορά που εξαρτάται 

από την σύσταση της θεμελιώδους μάζας τους και την ποσότητα και . 
το μέγεθος των κροκαλών τους . Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή τόσο στα βαθιά ορύγματα όσο και στη θεμελίωση των 

γεφυρώσεων που πρόκειται να κατασκευαστούν και να εδραστούν στο 

σχηματισμό αυτό. 

4. Σχηματισμοί Πελαγονικού υποβάθρου : 
- Ασβεστόλιθοι : Παρουσιάζονται κρυσταλλικοί, παχυστρωματώδεις 

τεκτονισμένοι και διασχίζονται από τρεις οικογένειες διακλάσεων 
ΒΒΔ - ΝΝΑ, ΒΑ - ΝΔ και ΑΒΑ - ΔΝΑ διεύθυνσης. Διατηρούν 

υψηλά πρανή ακόμα και με αρνητικές κλίσεις αλλά σε ζώνες έντονου 

κερματισμού η γωνία κοπής των πρανών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τις 50° . 
- Χαλαζιακοί διορίτες : εμφανίζονται έντονα τεκτονισμένοι και κατά 

ζώνες κερματισμένοι. Διασχίζονται από τρεις κύριες ομάδες 
διακλάσεων ΒΒΔ - ΝΝΑ, ΒΑ - ΝΔ και ΒΔ - ΝΑ, που σε ορισμένες 

θέσεις έχουν προκαλέσει το θρυμματισμό του πετρώματος. Σε πρανή 

κρίνεται αναγκαία η λήψη προστατευτικών μέτρων για την αποφυγή 

αστοχιών. 
Ο αυξημένος συντελεστής επιφανειακής απορροής και η έντονη 

κατά βάθος διάβρωση απαιτούν τη λήψη προστατευτικών μέτρων για τα 

επιχώματα και τα βάθρα των γεφυρώσεων. 
Προτείνεται, λiΥγω ακριβώς της μεγάλης ποικιλίας των διαφόρων 

λιθολογικών φάσεων του μολασσικού σχηματισμού και της διαφορικής 
μηχανικής τους συμπεριφοράς η διενέργεια ενός εκτεταμένου 
προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών, κυρίως στις θέσεις όπου 
προβλέπονται μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα. Η εδαφοτεχνική έρευνα 
είναι αναγκαία προκειμένου να εκτιμηθούν με λεπτομέρεια οι γεωλογικές 
- γεωτεχνικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης, το πάχος των 
διαφόρων σχηματισμών, τα γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα 
μικροτεκτονικά τους στοιχεία καθώς και η παρουσία ή όχι υδροφόρου 
ορίζοντα. 
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9.1.5. ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ 

Οι εργασίες κατασκευής του δρόμου θα πρέπει να περατωθούν στο 
συντομότερο χρονικό διάστημα, ώστε να αποκατασταθούν οι οδοί 

μετακίνησης της χερσαίας πανίδας, καθώς και οι συνθήκες κάλυψής της. 
Ειδική πρόνοια πρέπει να ληφθεί για την απομάκρυνση των μπαζών των 
επιχωματώσεων από τις μικρές παραποτάμιες ελώδεις ε1Ctάσεις, ώστε οι 

τελευταίες να κατακλυσθούν πάλι από νερό και να εποικιστούν φυσικά 

από την υδρόφιλη βλάστηση, παρέχοντας συνθήκες τροφής και κάλυψης 
στα είδη της υδρόβιας πανίδας. 

Στις θέσεις των επιχωμάτων, και όπου αυτά καταλαμβάνουν μεγάλο 

μήκος, προτείνεται να κατασκευασθούν πρόχειρες υπόγειες διαβάσεις για 

την αποκατάσταση των οδών διέλευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε τα μεγάλης 

έκτασης και ιδιαίτερα επιβαρυντικά έργα να γίνουν ε1Ctός της 
αναπαραγωγικής περιόδου. Η τελευταία είναι συνήθως το καλοκαίρι και 

η καταλληλότερη εποχή για την πρόκληση της μικρότερης δυνατής 

όχλησης είναι το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως το Δεκέμβριο, εποχή 

κατά την οποία τα είδη της πανίδας βρίσκονται ε1Ctός αναπαραγωγικής 

περιόδου. Ένα επιπλέον μέτρο που θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί είναι η 

εγκατάσταση και τροφοδοσία 'τραπεζιών τροφής' για τα αρπακτικά και 
ιδιαίτερα για τα όρνια, γιατί αναμένεται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των 

θηραμάτων τσυς από τις εργασίες κατασκευής. 

9.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡDJΑΛΛΟΝ 

Από την κατασκευή και λειτοΌργία του έργου, δεν αναμένονται 
επιδράσεις στο ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον από τη νέα χάραξη 
τουλάχιστον όσον αφορά σε εντοπισμένα ευρήματα αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος 
Παρ' όλα αυτά κρίνεται σκόπιμος ο έλεγχος και η παρακολούθηση των 

εργασιών κατασκευής του έργου από εκπροσώπους των αρμόδιων 
αρχαιολογικών υπηρεσιών για την περίπτωση που εντοπιστούν 
αρχαώτητες κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Στην περίπτωση αυτή θα 
είναι δυνατή η διερεύνηση τρόπου προστασίας των νέων ευρημάτων και 

η αποφυγή καταστροφής τους. 
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9.3. ΤΟΠΙΟ 

Η επαναφορά του τοπίου και η ένταξη του δρόμου στο φυσικό του 
περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του όλου έργου . Στην 
κάτεύθυνση αυτή, πρέπει να συνταχθεί ειδική μελέτη αρχιτεκτονικής 

τοπίου, η οποία ανάμεσα στα άJ..λα θα προβλέπει και τις αναγκαίες 
ενέργειες για την επιτυχή επανεγκατάσταση της βλάστησης, όπου αυτή 

απομακρυνθεί. 

Για το λ&yο αυτό είναι αναγκαία η ρίψη χώματος καλής ποιότητας 
πάχους 0,5 - 1,0 μέτρο, αργtλλοαμμώδους (15-35% άργιλος, 55-75% 
πυριτική άμμος, χούμος, κ. α. ) . Το pH του εδάφους αυτού πρέπει να 
κυμαίνεται από 6,8 έως 7,5 (μέτρια όξινο μέχρι ελαφρά αλκαλικό) . Σε 
ένα τέτοιο pH αναπτί)σσονται τα περισσότερα φυτά, ενώ στην περίπτωση 

μικρών αποκλίσεων είναι δυνατή η διόρθωση με λίπανση. Το έδαφος 
είναι ο βασικότερος παράγοντας μιας τέτοιας προσπάθειας και μπορεί να 
ελαχιστοποιήσει σημαντικά το κόστος ολόκληρου του έργου να 

εξασφαλίσει την επιτυχία της φύτευσης και να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις λειτουργικότητας του χώρου. 

Οι χωματουργικές εργασίες που θα γίνουν θα ακολουθήσουν βασικές 
αντιδιαβρωτικές αρχές για να αντιμετωπιστεί η απώλεια του χώματος 

και των θρεπτικών συστατικών λόγω έκπλυσης, καθώς και η αποφυγή 
της συμπίεσης που θα οδηγήσει στην ασφυξία των φυτών . 

Μετά τη διαμόρφωση της τελικής τοπογραφίας, θα πρέπει να 

επιδιωχθεί η ενοποίηση του χώρου με το γύρω περιβάλλον. 

Τέλος, όλες οι φυτεύσεις και τα απαραίτητα υποστηρικτικά έργα 
(άρδευση , αναβαθμίδες, κ.λ.π. ) θα πρέπει να γίνουν με βάση λεπτομερή 

σχέδια. 
Τα φυτικά είδη που θα επιλεγούν για τον εποικισμό της ζώνης 

εκατέρωθεν του δρόμου, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : 
- Να έχουν πλούσιο και βαθύ ριζικό σύστημα για τη συγκράτηση του 

εδάφους. 
- Να ανήκουν στη φυτοκοινωνική διάπλαση της περιοχής. 
- Να είναι ανθεκτικά απέναντι τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες. 
- Να έχουν το κατάλληλο ύψος για την όσο το δυνατό πληρέστερη 

κάλυψη του έργου. 
- Να είναι ανθεκτικά απέναντι στην προκαλούμενη ρύπανση και τα 

καυσαέρια από τα τροχοφόρα. 
- Να μην απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες συντήρησης. 

Στις καμπύλες να επtλέγονται φυτά που το ύψος τους δεν εμποδίζει 
την ορατότητα ή δρα και αντιθαμβωτικά. 

- Να δρουν σαν ηχοπετάσματα. 
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Να δtευκολύνουν τον καθαρισμό του χώρου από πάσης φύσης 

απορρίμματα. 

Ο διαθέσιμος χώρος να είναι ανΜογος της ανάπτυξης της κόμης και 

του ριζικού συστήματος (η προβολή της κόμης να μην καταλαμβάνει 
το οδόστρωμα). 

- Να επιτρέπουν στον ταξιδιώτη ικανοποιητική ορατότητα του γύρω 
τοπίου (όχι οπτική απομόνωση). 

- Να είναι ανθεκτικά στις ανεμοθλασίες και τις χιονοθλασίες. 

- Να μην δημιουργούν προβλήματα και κινδύνους στην κυκλοφορία 

των οχημάτων (απόρριψη καρπών στο οδόστρωμα έντονη 

φυλλοβολία, κ. α. ) . 

- Να είναι ταχυαυξή για σύντομη κάλυψη του εδάφους. 
Ανά.ΜJγα με την κλίση των ηλιακών ακτινών, το ύψος και τον 
φυτευτικό σύνδεσμο να μην δημιουργούνται στο οδόστρωμα 
εναλλασσόμενες ζώνες σκιάς και φωτός. 

9.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Από την περιβαλλοντική θεώρηση που παρουσιάστηκε, προκύπτουν οι 

ακόλουθοι όροι οι οποίοι προτείνεται να θεσπιστούν και αφορούν στην 

κατασκευή και λειτουργία του ι:ξεταζόμενου έργου : 
1. Είδος της δραστηριότητας 

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου 'Εγνατία Οδός 
(τμήμα νομού Γρεβενών) '. 

2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις . 
Όπως ορίζεται από ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, ΦΕΚ 

751/Β/18.8.88 και · 
ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 , μέση ενεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των 

εργοταξίων 

είναι τα 65 dB (Α). 
3. Τεχνικά έργα και μέτρα αντψρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης 

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν ή να ληφθούν. 

α) Πρέπει να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών 
όρων και η εξασφάλιση της αντιμετώπισης δυσάρεστων 

περιβαλλοντικά 
καταστάσεων σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών. 

β) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την 
κατασκευή ή την λειτουργία του έργου, θα πρέπει να f:χουν χορηγηθεί 
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προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες ~πό την κείμενη νομοθεσία άδειες 
και εγκρίσεις. 

y) Οι εκσκαφές που θα γίνουν πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως 
αναγκαίες προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο, σύμφωνα με τα 

γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού και τις 
τεχνικές απαιτήσεις του έργου που αναφέρονται στην μελέτη. 

δ) Τα εκσκαφέντα υλικά δύναται να χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι 

κατάλληλα για την παρασκευή σκυροδέματος, την κατασκευή 
επιχωμάτων ή την κατασκευή άλλων έργων της περιοχής. 

ε) Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που δεν θα 
θεωρηθούν κατάλληλα για άλλη χρήση, θα πρέπει να γίνει σε χώρους που 

δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων και θα απέχουν 

ικανή απόσταση από παρακείμενους οικισμούς, ιcτίσματα, κ.λ.π. 

στ) Είναι δυνατή η απόθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε 

ασβεστολιθικές πλαγιές με μικρές μορφολογικές κλίσεις, προκειμένου 

στη συνέχεια να δενδροφυτευθούν . Στην περίπτωση αυτή, οι αποθέσεις 
θα γίνονται ανά βαθμίδες, λαμβάνοντας τα ανάλογα μέτρα προστασίας 

έναντι μετεωρολογικών κατακρημνίσεων (τοιχεία κλπ) και αφού 

προηγουμένως έχει δοθεί σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
ζ) Να εφαρμοστεί η μέθοδος Cut and Cover ή η διάνοιξη σήραγγος 
όπου προκύπτει ύψος ορύγματος μεγαλύτερο των 30 μέτρων. Η ίδια 
μέθοδος είναι δυνατό να εφαρμοστεί και σε ορύγματα με μικρότερο 

ύψος, εφόσον τούτο δεν επιβαρύνει υπερβολικά το κόστος κατασκευής, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα οπτικής ρύπανσης, 

διάθεσης πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κλπ. Είναι δυνατή η 
αποφυγή δημιουργίας Cut and Coνer σε θέσεις υψηλών ορυγμάτων, στην 
περίπτωση που αυτές δεν αντιμετωπίζουν γεωλογικά προβλήματα 
(ευστάθεια πρανών κλπ.) και δεν : · είναι ορατές ώστε να προκαλούν 
αλλοίωση της αισθητικής του τοπίου. 

Στα ορύγματα με ύψος μεγαλύτερο των 15 μέτρων και εφόσον δεν 
εφαρμοστεί η μέθοδος Cut and Cover, να διαμορφωθούν βαθμίδες ανά 12 
μέτρα. 
η) Να κατασκευαστούν γέφυρες αντί επιχωμάτων με ύψος μεγαλύτερο 
των 30 μέτρων στις μισγάγγειες απ' όπου διέρχεται ο δρόμος. 
Στις θέσεις επιχωμάτων να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση των πρανών 

και επικάλυψη με φυτική γη προκειμένου στη συνέχεια να φυτευθούν. 
θ) Για την αντιμετώπιση της σκόνης κατά την εκτέλεση των 
χωματουργικών εργασιών θα πρέπει να γίνεται συστηματική διαβροχή 
των εργοταξιακών δρόμων και κάλυψη των βαρέων οχημάτων 
μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής ή υλικών κατασκευής. Επίσης θα πρέπει 
να προβλεφθεί το σκέπασμα των αποθηκευμένων προϊόντων εκσκαφής 
κατά την παραμονή τους εκατέρωθεν του άξονα και η κατά το δυνατόν 
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συντομότερη μεταφορά τους στις επιλεγείσες θέσεις υποδοχής, ανάλογα 
με την περαιτέρω χρήση τους. 

ϊ) Θα πρέπει να προβλέπεται η συλλογή και απομάκρυνση από το χώρο 

του έργου των πάσης φύσεως σκουπιδιών, αχρήστων υλικών, κλπ . με την 
οργάνωση κατάλληλων συνεργείων αποκομιδής. 

ια) Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα πρέπει να απομακρυνθεί 
μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να 

αποκατασταθεί πλήρως. 

ιβ) Τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή του έργου μηχανήματα θα 

πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά τύπου ΕΟΚ για 
την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από το θόρυβο. Στην περίπτωση που 

τα επίπεδα θορύβου από τη λειτουργία των μηχανημάτων δεν είναι 

αποδεκτό, θα πρέπει να τοποθετηθούν περιμετρικά του χώρου εργασίας 
πρόχειρα ηχοπετάσματα. 

ιγ) Να γίνει τροποποίηση του σχεδίου πόλεως του οικισμού Ταξιάρχη , 

σύμφωνα με την μελέτη του αυτοκινητόδρομου . 
ιδ) Για την καλύτερη προσαρμογή του έργου στο περιβάλλον θα πρέπει 

να φυτευθούν όλες οι επιφάνειες που επιδέχονται βλάστηση (πρανή, 

βαθμίδες ορυγμάτων, κλπ. ). Οι εργασίες φύτευσης θα μπορούν να 
αρχίζουν αμέσως μετά το πέρας των χωματουργικών εργασιών για κάθε 

τμήμα του έργου, οπότε θα έχουν διαμορφωθεί και οι τελικές επιφάνειες. 

Παράλληλα με τις φυτεύσεις θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η άρδευση 

των περιοχών αυτών, για τη γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της 

βλάστησης. Τα είδη βλάστησης που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

προκύψουν από την εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης . 

ιε) Κατά την λειτουργία του έργου θα πρέπει να δημιουργηθεί 

κατάλληλη υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού 
(συστήματα εκχιονισμού, συντήρη()ης των δεξαμενών κατακράτησης 

αποβλήτων κλπ.). · 
ιστ) Στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας 

τουλάχιστον αυτόματος σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων σε κατάλληλη θέση. 
4. Περιβάλλον της περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά 

προστατευόμενες ζώνες 
Ο ποταμός Αλιάκμονας, καθώς και ο οικισμός του Ταξιάρχη. 
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9.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να γίνεται συνέχεια έλεγχος της 
ποιότητας του ακουστικού και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αυτό 
γίνεται με: 

- τη χρήση κατασιγασμένων αεροσκαφών 

- την έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου 

- τον προσδιορισμό της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, η παρακολούθηση της διακύμανσης του 
θορύβου συνίσταται τόσό στην αξιολόγηση πιθανών σημαντικών 
αυξήσεων της οδικής κυκλοφορίας πέραν των αναμενόμενων επιπέδων, 
όσο και στην παρακολούθηση της εξάπλωσης του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος προς την οριογραμμή του οδικού δικτύου. 

Η παρακολούθηση της διακύμανσης του κυκλοφοριακού θορύβου 
κύρια στις περιόδους ημέρας και νύχτας για τμήματα που προσεγγίζουν 

περιοχές αστικού χαρακτήρα, είναι δυνατή με τη χρήση ειδικών φορητών 

αναλυτών θορύβου (Noise Level Analysers) ή μόνιμων σταθμών 

παρακολούθησης (Noise Monitoring Stasions). 
Αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, επισημαίνεται η 

σπουδαιότητα της παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης του όγκου 

του στόλου οχημάτων, καθώς και του ρυθμού ανανέωσής του. Επίσης 

είναι σημαντικό να διασφαλιστεί έγκαιρα ο περιοδικός έλεγχος της 

εξέλιξης της ποιότητας της ατμόσφαιρας για τον προγραμματισμό των 

κατάλληλων μέτρων προστασίας που ενδεχομένως θα απαιτηθούν. 

Η προτεινόμενη παρακολούθηση της διακύμανσης των συγκεντρώσεων 
των ρύπων κατά την λειτουργία του έργου συνίσταται επιπλέον και στην 

παρακολούθηση της εξάπλωσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος προς 

το έργο, γεγονός που θα επηρεάσει την ποιοτική και ποσοτική 

αξιολόγηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος της εξεταζόμενης 

περιοχής». 
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1 . Υ.ΠΕ .ΧΩ.Δ . Ε., 'Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,Εγνατία 
Οδός', Ανάδοχοι μελετητές : α) Ελληνική Μελετών Α.Τ.Ε., β) 
Γεωμηχανική Ε.Π.Ε. , γ) Υδροέρευνα Α.Ε., σελ.111-120 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους επόπτες 

καθηγητές της διπλωματικής μου εργασίας, Κυρία Πόπη Βαρελίδου και 

Κύριο Γιώργο Βαρελίδη, αφού με την καθοδήγησή τους και τις 

πραγματικά πολύτιμες οδηγίες τους, κατάφερα να κάνω αυτή την 

εργασία. 

Επίσης, θα ' θελα να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Φένια Σταματιάδου 

μηχανικό της εταιρείας 'Εγνατία Οδός ' για τις πολύτιμες υπηρεσίες της 

και την εξυπηρέτησή της. 

Ακόμα, θα ' θελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που άμεσα ή έμμεσα 

βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της εργασίας . 
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